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RESUMO  
 
 
 
 
 
O presente trabalho busca descrever e compreender experimentos de arte          

contemporânea que fazem uso do vídeo em cena. As obras aqui discutidas            

apresentam hibridismos entre a linguagem do vídeo e as diferentes linguagens que            

envolvem o corpo e a presença: teatro, performance, videoarte, videoinstalações,          

experiências imersivas e interativas, intervenções urbanas e procedimentos        

relacionais. 

Como forma de abordar o tema, é traçado um panorama histórico e tecnológico, com              

alguns exemplos de obras que experimentam as interfaces entre vídeo e cena na             

história da arte. Em seguida, são apresentados e discutidos alguns procedimentos           

criativos experimentados durante a trajetória de produção e pesquisa do          

Agrupamento Andar7, coletivo multimídia que desenvolve trabalhos em diferentes         

linguagens e suportes, em busca de uma cena híbrida e tecnológica. Por fim, são              

discutidos alguns conceitos que estão relacionados às práticas de intersecção entre           

vídeo e cena. 

 
Palavras Chave: Cena contemporânea, Vídeo, Arte e Tecnologia, Processo de          
criação, Cena híbrida, Vídeomapping, Performance, Narrativas multimídia. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
The present work seeks to describe and understand experiments that make use of             

video in the contemporary scene. The works discussed here present hybridites           

between the language of video and the different languages that involve the body and              

the presence: theatre, performance art, video art, video installations, immersive and           

interactive experiences, urban interventions and relational procedures. 

As a way of approaching the theme, a historical and technological panorama is             

drawn, with some examples of works that intersect video and scene in the history of               

art. Next, some creative procedures are presented and discussed, about the           

production and research trajectory of Agrupamento Andar7, a multimedia collective          

that develops works in different languages and supports, in search of a hybrid and              

technological scene. Finally, some concepts that are related to the intersection           

practices between video and scene are analyzed. 

 

Keywords: Creative process, hybrid scene, videomapping, multimedia narratives,        
performance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

É no auge da crise perceptiva, na metade do século XX, que se acentua boa               
parte das transformações sensórias e dos processos de desmaterialização         
na arte. Nesse período, surge na vida cotidiana um novo meio que propicia             
não só novas relações na reorganização de espaço-tempo, mas também          
novas atitudes artísticas.Trata-se do meio videográfico. (MELLO, 2008, p.         
43)  

 
 

No período anterior à democratização dos aparelhos digitais, o vídeo era           

considerado uma prática um tanto marginal, quase clandestina, e o seu acesso            

ainda restrito a quem dispunha dos equipamentos para processar e visualizar seus            

conteúdos. 

Com a chegada da era era digital e a curva crescente de digitalização da              

sociedade, o vídeo já se estabelece e se expande como uma linguagem autônoma e              

como um forte veículo de comunicação e difusão, numa espécie de portal que             

mostra e problematiza acontecimentos sociais.  

O vídeo tornou-se um modo de ser e estar no mundo e se posicionar em               

relação à questões vigentes, sejam elas políticas ou estéticas; o audiovisual catalisa            

e expande possibilidades de expressões individuais e coletivas, tornando-se um          

instrumento poderoso tanto na arte como na vida.  

 
As mais variadas manifestações sensíveis dialogam na contemporaneidade        
com o tempo e o espaço do vídeo. Trata-se de um momento da arte que               
revela um alto grau de retroalimentação entre os mais variados          
procedimentos e linguagens, e o vídeo, híbrido por natureza, passa a ter a             
habilidade de recodificar experiências contemporâneas e transitar no âmbito         
das mais diversas expressões. Não por acaso ouve-se muito dizer que “tudo 
é vídeo na contemporaneidade”. (MELLO, 2008, p.35) 

 

Com o avanço do acesso à internet e a televisão tornando-se cada dia mais              

obsoleta, plataformas, redes e canais virtuais como Youtube, Vimeo, Instagram, que           

realizam videostreaming e viabilizam baixar ou subir conteúdos audiovisuais         

editados e processados, tornam-se ferramentas de expansão de novas         

possibilidades de presença em espaços e escalas em tempos diferentes. Dentre as            

possibilidades está a de estar presente no espaço enquanto sua imagem é            
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decodificada e transmitida, podendo compartilhar acontecimentos em escala        

mundial, como aponta o pesquisador Arlindo Machado: 
 

[...] falar de vídeo significa colocar-se fora de qualquer território          
institucionalizado e aceitar o desafio de lidar com um objeto híbrido,           
camaleônico, de identidade múltiplas, resistente a qualquer tentativa de         
redução, muitas vezes nem mais objeto, mas acontecimento, processo,         
ação, dissolvido ou incorporado em outros fenômenos significantes.        
(MACHADO, 1990, p.10) 

 

 

 

FIGURA 1 - Grupo ISIS, 2015 

 

O grupo ISIS decapita 21 cristãos em uma praia da Líbia em fevereiro de              

2015. O vídeo realizado pelo grupo de fundamentalistas islâmicos viralizou nas           

redes sociais de todo o mundo e foi comentado em noticiários em redes de TV               

aberta causando grande comoção mundial. 
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             FIGURA 2 - Mídia Ninja durante os protestos em 2013 no Brasil  

 

As manifestações do Movimento Passe Livre de 2013, em São Paulo, tiveram            

sua cobertura realizada pelo coletivo independente de jornalistas Mídia Ninja. O           

coletivo realiza transmissões de vídeo ao vivo onde retratam desde o meio da             

multidão manifestações e atos pelo Brasil e outros países pelo mundo. Atualmente            

são um dos maiores canais de informação independente na internet. 

Os exemplos acima mostram as possibilidades videográficas como        

ferramentas de comunicação, e refletem seus modos de uso nas múltiplas esferas            

sociais como capacidade de desvelar ao mundo as mazelas antes apenas           

televisionadas. Hoje o vídeo tem o papel de multiplicar vozes e pontos de vista,              

criando fissuras na hegemonia e no caráter unilateral da comunicação de massas.            

No século XXI, qualquer pessoa que disponha de um dispositivo móvel com câmera             

acoplada e conexão à internet pode instantaneamente registrar e compartilhar um           

acontecimento.  

A expansão das tecnologias digitais expandem as possibilidades de criação          

artística e de diálogo entre a arte e sociedade, tanto no que se refere a sua                

realização como ao seu modo de exibição, ressignificando a todo momento suas            

formas e usos. A tela plana agora dá lugar a superfícies cada vez mais irregulares,               

painéis de LED, corpos e arquitetura são os novos suportes no diálogo entre vídeo              

e espaço. E com o avanço da internet, novas espacialidades, as digitais também se              

tornam um lugar fértil na criação audiovisual. 
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É possível observar nos trabalhos produzidos com o vídeo ao longo do            
século XX a sua interseção com práticas sociais e políticas, que acentuam            
suas interferências no cotidiano no que tange a sua presença em múltiplos            
circuitos, linguagens e campos de ação. (MELLO, 2008, p. 26) 

 

O presente trabalho busca compreender e descrever algumas possibilidades         

de interface entre a linguagem do vídeo e a linguagem da cena, traçando uma              

trajetória das transformações ocasionadas pelos avanços tecnológicos e o quanto          

isso influenciou a produção artística contemporânea. 

Segundo o dicionário Michaelis, o conceito de interface têm significados          

semelhantes em diferentes áreas: 

 
Interface 
s.f. 
1 FÍS Superfície que forma um limite comum de dois corpos ou espaços. 
2 FÍS, QUÍM Limite entre duas faces em um sistema físico-químico           
heterogêneo. 
3 INFORM Ponto no qual um sistema de computação termina e um outro             
começa. 
4 INFORM Circuito, dispositivo ou porta que permite que duas ou mais            
unidades incompatíveis sejam interligadas num sistema padrão de        
comunicação, permitindo que se transfiram dados entre eles. 
5 INFORM Parte de um programa que permite a transmissão de dados para             
um outro programa. (DICIONÁRIO MICHAELIS ONLINE, 2015)  1

 

Estamos falando de conexões entre linguagens que criam presenças         

problemáticas, corporalidades virtuais, memórias videográficas, mediações por       

máquinas, ações e reações em roteiros programados, conexões entre territórios          

geograficamente distantes, espelhos e duplos, narrativas multimídias e        

transbordamentos de espaços que ampliam nossa jornada em busca de métodos           

cada vez mais híbridos na produção contemporânea.  

Pesquisas e trabalhos como de Nam June Paik (Coréia do Sul), Josef            

Svoboda (República Checa), Ex Machina/Robert Lepage (Canadá), , Hélio Oiticica          

(Rio de Janeiro), Rimini Protokoll (Alemanha), Ricky Seabra (Brasília), Bia Medeiros           

e Corpos Informáticos (Brasília), La fura del Baus (Barcelona), entre outros, marcam            

uma produção imagética, tecnológica e processual na medida que expõem          

mecanismos de criação e investigação de novas possibilidades e realidades para o            

panorama das artes cênicas. Podemos nesse sentido tentar assinalar uma realidade           

1 http://michaelis.uol.com.br/busca?id=qO5NA  

 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=qO5NA
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compartimentada, em nosso entendimento sobre ela, enunciada em processos         

artísticos que projetam seus próprios métodos e o uso de novas tecnologias,            

principalmente do vídeo em cena. 

Essa pesquisa nasce do meu trabalho continuado envolvendo Artes Cênicas          

e tecnologia junto ao Agrupamento Andar7, coletivo multimídia que fundei em 2008            

em parceria com diversos artistas. Nesses 10 anos, o vídeo em cena esteve             

presente na maioria dos trabalhos, e por essa razão, busco através deste trabalho             

uma aproximação investigativa sobre o tema, dissolvendo barreiras entre a pesquisa           

científica e a criativa. 

E diante do uso de aparatos tecnológicos na cena, principalmente das           

técnicas de projeção de vídeo e ou vídeo mapping utilizados nos processos de             

criação do Andar7 buscaremos pensar a inserção da imagem nos corpos e na             

criação do espaço cênico em uma espécie de ampliação dramatúrgica com o uso da              

imagem fora da tela plana, dando a cena novas perspectivas visuais e conceituais,             

marcados pela produção de uma cena híbrida e tecnológica. Híbrida, em um sentido             

amplo, quando lança procedimentos de criação performáticos unidos a práticas          

como vídeo mapping e VJing . Segundo Agnus Valente: 2

 
[...] o caráter da criação híbrida, o artista híbrido pode experimentar uma            
sensação de não-pertencimento a nenhum sistema ou categoria de arte, na           
medida em que se encontra em uma região fronteiriça, num espaço “entre”            
que torna sua produção desterritorializada, num sentido de liberdade que,          
contraditoriamente, somente um desterrado poderia usufruir. (VALENTE,       
2015, p. 15) 

 
  

O uso do vídeo em cena tem sido cada vez mais presente em teatros,              

performances e shows musicais, os vídeo cenários se constituem como alternativas           

a criação de espaços mais passíveis de alteração, constituindo-se em um terreno            

fértil para criação de obras dinâmicas e híbridas de linguagem.  

2 Video mapping ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em                 
objetos ou superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões, fachadas de edifícios             
e estátuas (cuja projeção pode ser feita a 360º) por sua vez VJing são a criação e manipulação de                    
imagens em tempo real, através de meios tecnológicos e para uma audiência, em diálogo com               
música ou som. Ambas utilizam softwares específicos, alguns serão descritos no capítulo 2 deste              
trabalho. 
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Tratamos aqui de processos de criação em diferentes mídias, corpos,          

ambientes, tecnologias e narrativas, que lançam mão do vídeo não somente como            

um artefato da cena, mas sim em pé de igualdade em relação às outras linguagens,               

tornando o vídeo por assim dizer, uma arte híbrida e multifacetada. Como nos             

aponta Christiane Mello: 

 
A estética do vídeo é uma disciplina relativamente nova, que só se constitui             
como teoria a partir do final do século XX, mais acentuadamente nos anos             
1980. Sobre os processos de produção, recepção e apreciação do meio           
videográfico, o seu estatuto da arte é problematizado como algo          
fundamentalmente instável, mutante e múltiplo. (MELLO, 2008, p. 26) 

 
E é justamente esse caráter múltiplo do vídeo, e sua presença marcante nos             

mais diversos experimentos cênicos, que buscaremos tratar. A partir de exemplos           

práticos e conceitos, refletiremos sobre as infinitas possibilidades de uso e           

agenciamento do vídeo na arte, mais propriamente sua relação com a cena. 

Neste trabalho, o conceito de vídeo diz respeito ao universo expandido das            

imagens em movimento, podendo significar tanto o vídeo fotomecânico (cinema), o           

vídeo eletrônico, quanto o vídeo digital e a computação gráfica. 

Importante frisar, entretanto, que a palavra vídeo também serve para           

designar uma linguagem autônoma, que surgiu a partir das experimentações com o            

vídeo eletrônico a partir dos anos 60, se diferenciando, enquanto poética e            

linguagem, do cinema. 

A noção de cena, conforme o escopo deste trabalho, é abordada aqui            

enquanto toda e qualquer manifestação artística que insere em suas poéticas a            

presença do corpo humano no mesmo tempo-espaço da ação, seja o corpo do             

artista ou o corpo do espectador: teatro, dança, performance art, instalação,           

intervenção, experiências relacionais, shows de música, concertos, óperas, entre         

outras ações cênicas não listadas, não-nomeadas e/ou híbridas. 

Ou seja, estamos investigando um campo sem territórios delimitados e          

fronteiras entre linguagens, entendendo que na cena contemporânea, ou cena          

expandida, as classificações estão cada vez mais rarefeitas e exigem dos           

pesquisadores posturas mais ampliadas de análise. 
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Com o intuito de investigar a presença do vídeo na cena, dividimos esse             

trabalho em três partes. 

Na primeira parte, traçamos um percurso histórico e tecnológico das          

interfaces entre vídeo e cena, através de três fases que representam momentos de             

ruptura: o vídeo fotomecânico (cinema), o vídeo eletrônico e o vídeo digital. A             

intenção deste capítulo é fornecer exemplos de como o avanço tecnológico foi            

acompanhado de reviravoltas no campo da arte experimental, apontando que o           

acesso aos recursos tecnológicos a partir da primeira revolução industrial geram as            

fagulhas criativas que vão incendiar a linguagens artísticas durante o século XX e             

XXI, até o advento da arte multimídia que vivemos no contexto atual. 

O segundo capítulo terá uma abordagem prática e criativa, onde serão           

apresentados e discutidos alguns procedimentos de interface entre vídeo e cena que            

lancei mão durante o meu trabalho com o coletivo Agrupamento Andar7, um trabalho             

de uma década realizado entre 2008 e 2018 onde pude experimentar na prática, e              

por caminhos inesperados para mim, as tecnologias da imagem na cena. O objetivo             

do capítulo é discutir os percursos difusos e surpreendentes entre a técnica e a              

poética na criação híbrida entre vídeo e cena. 

No terceiro capítulo, trato de algumas interfaces conceituais que a mistura           

entre vídeo e cena podem provocar, buscando entender como operam          

conceitualmente esses experimentos sem fronteiras entre ambos, e quais as          

rupturas de pensamento que esses trabalhos vêm provocando ao longo dos últimos            

cem anos nas tradições da arte. 
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2. PANORAMA HISTÓRICO E TECNOLÓGICO DAS INTERFACES       

ENTRE VÍDEO E CENA 
 

2.1. Primeiros experimentos: o cinema e os encenadores teatrais 
 

Os primeiros experimentos de interface entre vídeo e cena surgem logo após            

a popularização do cinema, no início do século XX. A tecnologia do cinema provocou              

uma inflexão criativa no universo das artes, graças às novas possibilidades técnicas,            

documentais, poéticas e comunicativas que trouxeram tanto para a comunicação e           

como para a arte. 

O precursor no uso das tecnologias da imagem em movimento sobre o palco             

foi o encenador russo Meyerhold, que experimentou a cineficação do teatro de duas             3

diferentes maneiras: “interna”, criando recursos de encenação inspirados pela         

edição, montagem e enquadramento do cinema; e a cineficação “externa”, com o            

uso de projeções em telas e cenários sobre o palco. 

A cineficação interna é um procedimento em que se engajaram alguns           

encenadores do início do século XX - em especial Meyerhold - e é definida pela               

pesquisadora Beatrice Picon Vallin, de forma a evidenciar que o surgimento da            

sétima arte vai influenciar as artes cênicas para muito além de sua presença material              

em cena: 

 
[...] Mas há a outra cineficação, que eu chamo de cineficacão interna e que              
diz respeito à utilização de modelos técnicos do cinema e da pesquisa de             
seu equivalente teatral. Poderíamos escrever a História do teatro no século           
XX através da questão do primeiro plano (close-up). O primeiro plano           
fascinou totalmente os encenadores de teatro, porque se tratava de algo que            
parecia impossível de ser realizado no teatro. Hoje em dia, podemos fazer            
closes no teatro com a câmera. Fazemos um close do rosto, o projetamos             
numa tela. Às vezes, em alguns espetáculos, há telas na sala e há rostos              
em close que são ainda melhores do que no cinema, já que, em vez de               
simplesmente estar diante de você (como em uma sala de cinema), o rosto             
do ator em close está também em monitores, muito próximos do espectador.            
Mas não é disso que se trata a cineficação interna. Como criar um close no               
teatro sem tela? Com o jogo do ator. O jogo do ator: o jogo preciso e                
calculado daquele que atua em “primeiro plano”, o jogo imóvel dos que            
estão em cena com ele e que olham atentamente o que ele faz, o trabalho               
da iluminação, a decupagem do espaço, etc. (PICON-VALLIN, 2011) 

3 Cineficação, nesse contexto, pode ser definida como o procedimento de aproximação do Teatro em 
direção à linguagem do cinema 
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As novas possibilidades poéticas, perceptivas e sociais trazidas pelo         

cinema foram aos poucos se tornando objeto de investigação dos encenadores           

teatrais, uma vez que o cinema revolucionou a comunicação de massas de forma             

irreversível e inaugurou uma era de hegemonia do vídeo.  

Antes mesmo de inserir a projeção de vídeos em suas peças, Meyerhold            

experimentou o jogo dos atores, do cenário e da luz para criar efeitos             

cinematográficos. Como comenta o pesquisador Marcelo Denny:  

 

A cineficação interna que Meyerhold procurava, buscava imitar o cinema          
utilizando os mesmos recursos, como o close-up, corte, foco,         
panorâmicas, por meio de treinamento corporal e de marcação         
sofisticada dos atores em cena. Na montagem de “Inspetor Geral”,          
dirigida por Meyerhold, em 1926, ele adota o close up para o teatro com              
marcações bem definidas: gestual bizarro, gestualidade biomecânica       
para conduzir o olho e atenção, gestual realizado duas vezes para           
fixação, direcionamento de luz sobre o detalhe focalizado e todos os           
atores param e olham o gesto detalhado. Esse processo de repensar as            
técnicas cinematográficas vai mudar o teatro, revolucionando recursos        
teatrais para alcançar um efeito mais cinematográfico (LEITE, 2011,         
p.34) 

 

Segundo Denny, Meyerhold também investigou o recurso da projeção de          

vídeo (cineficação externa) de maneiras diversas: através da projeção de textos -            

com títulos e comentários sobre as cenas, assim como imagens estáticas e cenas             

filmadas.  

O atravessamento de fronteira de Meyerhold em direção ao cinema se           

fortalece no momento em que o diretor convida os cineastas Sergei Eisenstein e             

Sergei Yutkevich para compor a videografia e desenhar os cenários dos           

espetáculos, integrando de forma pioneira cenografia, cinema e encenação. 

Nos anos 20, o alemão Erwin Piscator inseriu em suas peças a projeção             

de imagens documentais e cinematográficas, assim como investigou as primeiras          

possibilidades da videocenografia. 

No espetáculo Hoppla, wir leben de 1927, Piscator experimenta projetar          

locações diversas no fundo do cenário, como forma de localizar os personagens em             

um determinado espaço dramatúrgico, substituindo alguns recursos cenográficos        
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materiais pela videocenografia. Além disso, o encenador também projetou na tela           

principal recortes de filmes que dialogavam com a encenação, como “narrativas de            

filmes, imagens de guerra, lutas de boxe, crises monetárias, dança e montagens de             

filme de notícias” (DENNY, 2011, p. 47). 

Nos anos que se seguiram, outros criadores do Teatro no continente           

europeu incorporaram a projeção de cinema em suas encenações. Mais à frente, em             

1958, o tcheco Josef Svoboda cria o grupo Laterna Magika e aprofunda as inter              

relações entre vídeo e cena em seus espetáculos, criando relações mais horizontais            

entre ambas. 

O Laterna Magika surge no pavilhão tcheco da EXPO-58 (Feira Mundial           

de Bruxelas), unindo balé, teatro, cinema e música, através de procedimentos de            

diálogo e sincronia entre os elementos, apresentando seus espetáculos até os dias            

atuais. 

Entre os espetáculos, cabe citar L’Instruction (O Interrogatório), de 1966,          

em que Svoboda atuou como cenógrafo, criando uma estrutura de integração para a             

encenação e o vídeo. 

O espaço cênico consistia em um palco elevado, com um telão de            

projeção ao fundo. À frente, entre o palco e a plateia, um trilho para a câmera e uma                  

ilha edição, deixando à mostra a estrutura de captação e edição de vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3 - Projeto Cenográfico de Josef Svoboda para L’Instruction (1966)  
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Durante a ação da peça, eram projetados em tempo real os           

enquadramentos da câmera, criando sobreposições entre a cena aberta no palco e            

as diversas possibilidades de recorte e movimento do vídeo, como os travellings e             

close-ups. 

Svoboda atravessou as décadas seguintes investigando relações       

poéticas entre vídeo e cena, incorporando as diversas novidades tecnológicas pelas           

quais os equipamentos audiovisuais foram passando. 

 

 

2.2. O vídeo eletrônico e a performance art 

 

Em meados dos anos 60 se instaura um novo momento de inflexão nas             

interfaces entre vídeo e cena. A partir das novidades tecnológicas proporcionadas           

pela transição das mídias fotomecânicas (película) para as mídias eletrônicas          

(pixels), criou-se uma nova possibilidade através do rompimento da barreira          

temporal entre captação e emissão. As técnicas de captação “em direto”           

possibilitadas pelo vídeo eletrônico permitiram superar o processo interruptivo de          

revelação da película cinematográfica, criando novas possibilidades a partir dessa          

modalidade de audiovisual que poderia ser emitida tanto “ao vivo” quanto gravada. 

Além disso, o vídeo eletrônico - ou apenas vídeo, como ficou conhecido -             

possibilitou o barateamento e portabilidade dos equipamentos de captação, edição e           

emissão audiovisual, que se tornaram acessíveis para diversos artistas         

experimentais no final dos anos 60, uma vez que os equipamentos de cinema e TV               

eram caros e de difícil acesso para quem estava criando à margem dos grandes              

investimentos e estúdios.  

Em 1967, a empresa de eletrônicos Sony lança o primeiro aparelho           

portátil de captação de vídeo, o Portapak, equipamento que possibilitou a           

emergência exponencial da videoarte e abriu espaço para discursos autorais e           

independentes na criação audiovisual. 
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FIGURA 4 -Câmera Sony Portapak, lançada em 1967 

 

O aparelho foi de extrema importância para o surgimento da videoarte, já            

que tornou acessível a diversos artistas, o equipamento necessário para a produção            

independente do vídeo. A portabilidade, autonomia e menor custo da Portapak vai            

potencializar a presença do vídeo no circuito da arte a partir da década de 60.  

Como comenta a estadunidense Joan Jonas, uma das pioneiras da          

videoarte e da performance art: 
 
Eu fui ao Japão com Richard Serra - estávamos juntos na época - e eu               
sabia sobre a câmera de vídeo antes de ir para lá: a Portapak, que foi a                
primeira câmera de vídeo da Sony. Eu já estava muito interessado em            
filmes e na história do cinema. No minuto em que comecei meu primeiro             
trabalho, traduzi para a linguagem do filme. Conseguir a câmera de vídeo            
me permitiu fazer meus próprios filmes no meu loft. Você poderia fazer tudo             
sozinho. E então comecei a incorporar vídeo na performance. O vídeo           
possibilitou mostrar diferentes aspectos simultaneamente. (JONAS, Joan       
apud FARAGO, Jason, 2015, tradução nossa) 
 
 

Paralelo ao rápido fluxo de inovação das tecnologias audiovisuais, o          

contexto criativo das artes plásticas, música e artes cênicas também passava por            

uma situação de ruptura, com as primeiras experimentações radicais que          

desaguaram na linguagem híbrida da performance art. 
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As primeiras experimentações da videoarte foram simultâneas às        

primeiras experimentações da performance art, e a intersecção entre ambas foram           

inevitáveis, desdobrando ao infinito as possibilidades de intersecção entre o vídeo e            

a cena.  

Como veremos a seguir, partir do fim dos anos 60 e de forma irreversível,              

o vídeo expandiu a linguagem audiovisual e a performance expandiu a linguagem            

cênica - uma situação que possibilitou às vanguardas da época investigar múltiplas            

interfaces poéticas entre vídeo e as artes da presença. 

As primeiras práticas de intersecção entre o vídeo e a performance art            

emergem de experiências onde os corpos dos artistas estão em relação direta com a              

máquina-câmera, enquadrando no espaço-tempo do audiovisual diversas ações        

experimentais, desprendidos das hegemônicas linhas narrativas do cinema e da TV. 

Nos exemplos que apresentaremos, é possível perceber que os         

experimentos dessa vanguarda operam no contrafluxo dessas mídias hegemônicas,         

que são consideradas autoritárias na medida em que envolvem a passividade física            

e a pasteurização perceptiva do espectador. 

É nesse momento que começam a surgir as primeiras         

videoperformances, que podemos definir como ações performativas pensadas ou         

improvisadas para um determinado enquadramento espaço-temporal em vídeo.        

Como exemplo temos as obras pioneiras do estadunidense Bruce Nauman ,          4

realizadas dentro de seu estúdio, envolvendo ações simples como em Bouncing in            

the Corner (1968), onde o artista posiciona a câmera em frente a um canto do seu                

estúdio, realizando um movimento de vai-e-vém em que inclina seu corpo de costas             

em direção à parede, até se desequilibrar e bater com as costas no canto,              

aproveitando o impacto para impulsionar seu corpo de volta a posição de pé,             

imediatamente se desequilibrando para trás, e assim sucessivamente. 

 

 

4 Bruce Nauman (1941) é escultor, videoartista e performer, trabalhando nas zonas limites entre as               
três linguagens. Em suas videoperformances, pensa o corpo e o movimento numa dimensão             
escultórica, em diálogo direto com a arquitetura do espaço. Foi pioneiro da videoperformance. 
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FIGURA 5 - Videoperformance Bouncing in the corner (1968), de Bruce Nauman 

 

Paralelos às videoperformances, temos também os registros de        

performances, ações não propriamente pensadas para o vídeo, mas que foram           

eternizadas e publicizadas através de seu registro, uma vez que muitas dessas            

ações se tornaram únicas e irrepetíveis. Como exemplo, temos a lendária           

performance Shoot (1971) de Cris Burden, onde o performer é filmado levando um             

tiro no braço dentro de uma galeria de arte, uma obra de caráter altamente              

conceitual e ao mesmo tempo política, já que era uma provocação do artista em              

relação à Guerra do Vietnã. 

Como comenta Marcelo Denny: 
 

O vídeo surge em seus primórdios como meio de captar e reproduzir a             
realidade urgente, sem necessitar grandes maquinarias para a sua         
produção. Aparece como forma de extensão dos olhos, de ver o que            
acontece ao vivo ou num passado não tão distante e até mesmo o que não               
se pode ver com os próprios olhos, sem a necessidade de estar fisicamente             
no local do evento. [...] Usado como registro de algo passado, o vídeo             
substituía a ação em si tornando-se uma prova do acontecido, uma marca            
no tempo, um instante congelado que poderia ser ‘reproduzido’ ao infinito e            
superar a questão temporal. (LEITE, 2011, p. 140) 
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FIGURA 6 - Performance Shoot (1971), de Cris Burden 

 

O sul-coreano Nam June Paik é considerado um dos pioneiros da           5

videoarte e das primeiras experimentações performativas que incorporam o vídeo.          

Participante do grupo Fluxus durante os anos 60, Paik começou seus trabalhos com             

o vídeo antes de adquirir um equipamento de captação. Na sua primeira grande             

exposição denominada Exposition of Music – Electronic Television (1963), Paik criou           

gambiarras e truques para modificar a imagem de televisores dispostos pelo espaço,            

incluindo alguns dispositivos que permitiam a interação do público com esses           

monitores, através de pedais e microfones. 

Após adquirir sua câmera portapak, o artista começou a captar e editar os             

materiais para suas videoartes e performances. Entre os trabalhos em que une            

performance e vídeo, cabe destaque a série de trabalhos que realizou em parceria             

com a violoncelista Charlotte Moon: Opera Sextronique (1967), TV Bra (1968) e            

Concerto for TV, Cello and Videotape (1971). 

A performance de Sextronique consistia em Moon “tocando” o corpo de           

Paik como se fosse um violoncelo, e resultou em sua prisão em flagrante, por conta               

5 Nam June Paik (1932-2006), artista sul-coreano, estudou História da arte e História da Música no                
Japão, para em seguida continuar os estudos na Alemanha, onde conheceu artistas de vanguarda              
como Karlheinz Stockhausen,John Cage, Joseph Beuys e Wolf Vostell, iniciando os estudos em             
performance, instalação e arte eletrônica e integrando o movimento Fluxus. Em 1964, se muda para               
Nova Iorque. Em 1965 compra sua câmera portapak. É considerado o artista pioneiro da videoarte. 
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da nudez de seus seios durante a apresentação. Paik, que também estava com o              

torso desnudo, não foi preso, evidenciando as desigualdades morais e legais entre            

os corpos masculinos e femininos.  

As performances seguintes vieram como resposta ao episódio de         

censura. Em TV Bra, Moon utilizava um sutiã modificado por Paik, em que os bojos               

foram substituídos por pequenos monitores de TV, cobrindo os seus mamilos - o             

objeto da repressão na performance anterior - enquanto a artista tocava o seu             

violoncelo. Esse foi um dos primeiros experimentos do vídeo enquanto vestimenta,           

extensão ou parte do corpo da pessoa que performa.  

 
FIGURA 7: TV bra (1968), de Nam June Paik e Charlotte Moon 

 

Por fim, em Concert, Paik aprofunda os procedimentos com o audiovisual           

ao vivo, criando um cello modificado, onde o corpo de madeira é substituído por três               

monitores empilhados e as cordas alteradas para emitir sons eletrônicos          

pré-gravados. Enquanto Moon mantinha sua performance com o instrumento de          

forma tradicional, os monitores se alternavam entre três diferentes entradas de           
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vídeo: uma captação direta e ao vivo da performance, imagens editadas de outros             

violoncelistas e um canal de TV interceptado. 

 

 
FIGURA 8: Concerto for TV, Cello and Videotape (1971), de Nam June Paik e Charlotte Moon 

 

No começo dos anos 70, a estadunidense Joan Jonas cria uma série de             

performances a partir de seu pseudônimo Organic Honey, em que incorpora as            

câmeras, monitores e a captação-emissão ao vivo. Na performance Organic Honey’s           

Visual Telepathy (1972) ela performa em um espaço, em frente a câmeras, que             

exibem as imagens simultaneamente através dos monitores. Jonas encenava ações          

que a faziam transitar por diversos duplos - o real e virtual, o eu e o personagem -                  

utilizando máscaras, figurinos e os enquadramentos da câmera. O vídeo, que é            

exibido ao vivo na performance, ganha posteriormente uma dimensão autônoma, se           

tornando uma obra de videoarte, borrando limites entre processo e produto, entre os             

formatos cênico e audiovisual. 
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FIGURA 9: Joan Jonas e seu jogo de duplos em Organic Honey’s Visual Telepathy (1972) 

 

No Brasil, Hélio Oiticica em parceria com o cineasta Neville d’Almeida           

investiga um experimento instalativo e sensorial com sua série Cosmococa (1973),           

onde a imersão do público busca provocar emoções e atmosferas diversas. Em            

cinco salas imersivas, os artistas instalam diferentes objetos e cenografias, como:           

colchões, chão de espuma, uma piscina, bexigas coloridas e redes de dormir. Cada             

sala tinha a intenção de provocar diferentes estados - respectivamente: solidão,           

euforia, angústia, pânico e relaxamento - e eram acompanhadas por projeções de            

vídeo nas paredes e teto, assim como composições sonoro-musicais, ambas          

impulsionando as sensações idealizadas. 
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FIGURA 10: Cosmococa (1973), de Helio Oiticica e Neville D’Almeida, em remontagem nos dias 

atuais - Sala CC5 HENDRIXWAR 

 

O objetivo dos artistas em Cosmococa era realizar um chamado para o            

público co-criar e ativar a obra, lançando mão do procedimento da imersão e abrindo              

espaço para a interatividade. Não há performers no espaço, o próprio público é o              

potencial performer, se assim o desejar - situação que provoca um acontecimento            

cênico espontâneo, irrepetível e imprevisível. 

Outro precursor da performance art que experimentou o vídeo foi Vito           

Acconci. Além de uma série de videoperformances intimistas e experimentais, onde           

pesquisou relações inusitadas do corpo com o recorte espaço-temporal do vídeo,           

Acconci também experimentou a videoinstalação e o audiovisual ao vivo.  

Na obra Command Performance (1974), o público era estimulado a se           

sentar em um banco sob um foco de luz, em frente a um monitor onde está sendo                 

exibido um vídeo do artista deitado de ponta-cabeça, convidando o público, de forma             

intimista e sedutora, a assumir o seu lugar, no desejo de induzi-lo a performar sob a                

luz. Atrás do banco, um outro monitor transmite a imagem ao vivo da pessoa que               

assiste ao vídeo, criando uma camada dupla de voyeurismo e estados volúveis de             

presença e virtualidade do corpo. 
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FIGURA 11: Command Performance (1974), de Vito Acconci 

 

Esta instalação investigava as possibilidades de mobilização do corpo         

pelo vídeo em conjunto com a instalação, criando uma situação para o público. Na              

época era urgente para os artistas embaralhar os papéis de atividade e passividade,             

objeto e ação, emissor e receptor. O experimento de Acconci com a instalação de              

vídeo operava deslocamentos nas convenções de presença e comportamento do          

público diante da obra. 

Na obra Il Vapore (1975), Bill Viola, outro vanguardista dos          

procedimentos híbridos da videoarte, investigou os deslocamentos espaço-temporais        

da videoinstalação. Em um ambiente imersivo e sensorial, uma pequena sala com            

um monitor ao fundo, Viola instalou uma panela com água fervente e folhas de              

hortelã sob um foco de luz que evidenciava o vapor. No monitor, eram sobrepostas              

duas diferentes imagens: uma captação ao vivo, em que o público se via defronte à               

panela, e outra imagem pré-gravada com o mesmo enquadramento, onde um outro            

corpo, virtual, transfere água através de sua boca de um pote para a panela, durante               

uma hora. O som da água emitido por essa gravação pode ser ouvido na sala. 
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FIGURA 12: Videoinstalação Il Vapore (1975), de Bill Viola 

 

Com essa videoinstalação sensorial - onde visão, tato, olfato e audição           

são provocadas simultaneamente - Viola cria uma situação para o corpo do público,             

uma experiência imersiva com possibilidades de ativação performativa oferecidas ao          

participante. Além disso, evidencia linhas de fronteira entre o corpo virtual e o corpo              

físico, uma investigação que se tornará uma marca para a maioria dos experimentos             

envolvendo vídeo e cena. 

Na entrada da década de 80, o americano Michael Naimark também investiga            

esse novo status da corporalidade a partir do vídeo e realiza um dos primeiros              

experimentos com projeção mapeada, ainda usando o recurso do vídeo          

fotomecânico. 
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A projeção mapeada é um processo que revela o desejo de ir além da              

tradicional tela de projeção do cinema - branca, em formato retangular e lisa -              

trazendo a possibilidade de: criar outros formatos de tela em superfícies planas - a              

grosso modo, “telas dentro de uma tela” - através de recortes que são feitos no               

próprio conteúdo do vídeo; assim como “encaixar” conteúdos videográficos em          

superfícies tridimensionais, num processo que faz coincidir os recortes do vídeo com            

os contornos dos objetos, telas ou estruturas. 

Em texto extraído do site oficial de Naimark, a obra Displacements (1980) é             

descrita da seguinte forma: 
 

Displacement é uma instalação de vídeo imersiva. Uma sala de estar           
tipicamente americana foi instalada em um espaço de exibição. Em seguida,           
as ações de dois performers pelo espaço foram filmadas usando uma           
câmera de 16mm sobre uma mesa giratória que rotaciona lentamente no           
centro da sala. Após a filmagem, a câmera foi substituída por um projetor de              
filme e todo o conteúdo da sala foi pintado com spray branco. A ideia era               
fazer uma tela de projeção na forma exata do vídeo, para projetar tudo de              
volta nela mesma. O resultado foi que tudo pareceu surpreendentemente          
3D, com exceção das pessoas, que, claro, não foram pintadas com tinta            
spray, e, consequentemente, pareciam muito fantasmagóricas e irreais.  6

 

Esse desejo de superar a tela e projetar em superfícies tridimensionais,           

naturais ou arquitetônicas será investigado por muitos artistas nos anos seguintes,           

um caminho que vai se aprofundar com a chegada do vídeo digital. 

6 Tradução livre de um trecho extraído do site oficial de Michael Naimark. Disponível em               
http://www.naimark.net/projects/displacements.html. Acessado em 19 de março de 2018). 
 

 

http://www.naimark.net/projects/displacements.html
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FIGURA 13: Processo de montagem da videoinstalação Displacement (1980), de Michael Naimark.  

Na primeira imagem, um frame do vídeo gravado; na segunda, a sala depois de 
pintada, e por fim, a projeção do vídeo, que girava na mesma velocidade da câmera. 

 

 

 

 



 
 

34 

3. A era digital e a internet 

 

Outro ponto de inflexão importante para as interfaces entre vídeo e cena            

foi a entrada na era digital. O vídeo digital foi revolucionário na medida em que no                

seu processo de captação, as imagens captadas são transcritas para a linguagem            

binária (0 e 1), “traduzindo” o vídeo analógico para a linguagem digital, facilitando             

assim todos os processos de armazenamento, compartilhamento, manipulação,        

edição e reprodução do vídeo. A informação digital tornou o trabalho com o vídeo              

tecnicamente mais rápido, ágil e prático sob muitos aspectos. 

Com popularização e inovação vertiginosas, as mídias digitais        

democratizaram ainda mais o acesso dos artistas experimentais aos recursos de           

vídeo. A difusão dos computadores pessoais revolucionou a forma de se produzir            

vídeos, horizontalizando ainda mais o processo de captação, edição e distribuição. A            

difusão da internet potencializou as contaminações do vídeo nas artes cênicas, na            

medida em que ampliaram as possibilidades de superar  distâncias espaciais.  

Com a internet, os vídeos poderiam agora poderiam ser transmitidos a           

curtas e longas distâncias em tempo real, através de lógicas interrelacionais, ou            

seja: nesse tipo de comunicação os papéis de emissor e receptor são            

compartilhados, ambos são interlocutores.  

Diferente dos meios de comunicação de massas como o rádio e a TV,             

onde a comunicação envolve um emissor que se dirige a uma massa de receptores,              

na internet a escala mínima da comunicação é a de e 1 para 1. Ou seja, os sujeitos                  

da comunicação se comportam como agentes, ao contrário do comportamento          

passivo. 

 
Desde os inícios da fotografia, a arte e a tecnologia têm convivido em um              
laço essencial que tem beneficiado a ambas. A mais atual revolução é            
aquela que permite que milhões de pessoas com renda média possam se            
tornar produtores de suas próprias imagens, de suas próprias mensagens,          
de seus próprios sites na internet, enfim, que se tornem produtores culturais            
sem sair de casa. As máquinas interativas incorporaram e automatizaram as           
ferramentas pictóricas e as técnicas textuais e sonoras que foram          
desenvolvidas nos últimos dois mil anos. (SANTAELLA, 2005, p. 59) 
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Com o vídeo digital e o computador, foi possível abrir caminho para os             

projetores digitais, que rapidamente evoluíram, baratearam, até se converterem nos          

projetores portáteis dos dias de hoje.  

Dentro do campo expandido do vídeo, é nos anos 90 que surgem os             

primeiros VJs (video jockeys) - que à maneira dos DJs, mixam, remixam e editam              

em tempo real vídeos pré-gravados, conteúdos gráficos ou vídeos em tempo real. O             

VJs são performers do vídeo, uma vez que configuram um acontecimento cênico            

através da imersão do público em um ambiente-experiência musical e videográfico,           

geralmente ativando suas performances em festas, raves, shows e eventos diversos           

embalados por música.  

O brasileiro VJ Spetto é um dos VJs pioneiros do país, sendo também um              

dos mais influentes atualmente. Conquistando os festivais de música e vídeo nos            

anos 2000, Spetto é um pesquisador que alia a ciência dos computadores com a              

criação, investigando infinitas possibilidades de inserção do vídeo em festas, shows,           

espetáculos, óperas, intervenções urbanas e instalações, chegando inclusive a         

coordenar a composição videográfica do espetáculo de abertura das Olímpiadas de           

2016, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 14: VJ Spetto 
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A prática dos VJs se ramificou principalmente através das festas, mas           

também desenvolveu um caminho, paralelo e entrelaçado, pelos circuitos de arte,           

ganhando denominações diversas como live cinema, live AV e audiovisual ao vivo,            

tendo todas elas em comum a simultaneidade espaço-temporal entre público e           

performers, edição e emissão. 

Alguns dos mais importantes grupos de teatro dos anos 90 foram os primeiros             

a ter acesso aos recursos para projeção de vídeo digital em suas encenações, uma              

vez que já tinham alcançado o reconhecimento e podiam acessar recursos para            

investir em equipamentos e profissionais de vídeo.  

É nos anos 90 que os catalães do grupo La Fura dels Baus começam seus               

experimentos com o vídeo digital, que mais tarde desaguaram no seu manifesto El             

Teatro Digital. O grupo foi destaque mundial na década de 80 com seus três              

primeiros espetáculos - Accions (1984), Suz/O/Suz (1985) e Tier Mon (1988) -            

encenações híbridas em que o caráter performativo e imersivo era marcante.  

Em M.T.M. (1994), o grupo inicia seu trabalho com as projeções de vídeo. O              

espetáculo é uma alegoria sobre a manipulação de informações pela mídia de            

massas, e a inserção do vídeo na cena é uma forma de problematizar as diversas               

estratégias de edição e distorção da realidade pelas grandes mídias, em especial            

pela TV.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: MTM (1994), do La Fura dels Baus. 
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Um ambiente imersivo com telões gigantes foi criado para a encenação, onde            

são projetados tanto vídeos editados como vídeos ao vivo e, em alguns momentos, a              

confusão proposital entre ambos, para criar entrelaçamentos entre imagens reais e           

imagens falsas, entre corpos virtuais e reais, entre realidade e ficção.  

O intuito desse atravessamento fronteiras era mostrar que a suposta          

“realidade” que os veículos de informação propagam não passam de uma verdade            

inventada, a partir de um recorte ou narrativa específica; e os registros em vídeo,              

com sua suposta “fidelidade ao real”, dispõe de um potencial perverso para a             

manipulação de informações. 

Outro grupo que se destaca com o uso do vídeo nos anos 90 é o Ex                

Machina, do encenador franco-canadense Robert Lepage. Em seu espetáculo Os          

sete afluentes do Rio Ota (1994-96) - que narra a história de um soldado americano               

a partir da explosão da bomba de Hiroshima - o encenador projeta vídeos diversos              

sobre a cenografia retangular: registros históricos, cenas gravadas pelos próprios          

atores, legendas, teatro de sombras, danças e até um efeito de chuva sobre o palco. 

 
FIGURA 16: Os Sete Afluentes do Rio Ota, de Robert Lepage, em remontagem brasileira  

com direção de Monique Gardenberg e Michele Matalon, de 2002. 
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Segundo Marcelo Denny, o vídeo na obra de Lepage é uma maneira de             

criar relações entre imagem, tempo e .memória, sejam elas pessoais ou coletivas. O             

vídeo pode provocar tanto um espelhamento, um duplo em tempo real, como ser             

uma arqueologia do passado dos personagens e da sociedade (LEITE, 2011, p.            

110). 

A trama de Rio Ota, que na sua versão final chegou a ter oito horas de                

duração, atravessa os 50 anos do século XX pós-bomba atômica, criando camadas            

sobrepostas entre as memórias dos personagens e as memórias coletivas,          

mostradas através dos vídeos históricos. O vídeo em cena, portanto, funciona como            

ponto de conexão, ou interface, entre passado e presente, individual e coletivo,            

memória e registro, recorte teatral e recorte videográfico. 

 
Rio Ota, que desdobrava e recorria a cenas em épocas diferentes do século             
XX, foi inspirada por uma visita a Hiroshima. Era uma obra complexa que             
utilizava de recursos do vídeo e da encenação para recriar e sobrepor fases             
do tempo, entrelaçando as vidas de pessoas que vivenciaram o Holocausto,           
o bombardeio de Hiroshima e a epidemia de AIDS. ‘O tempo está            
implicitamente ligado a tecnologia’, disse Lepage, que considera a         
existência de poesia na tecnologia e registra a tentativa usá-la de forma a             
não eclipsar a ação no palco. (LEITE, 2011, p. 105) 
 

Ainda nos anos 90, os japoneses Ryuichi Sakamoto e Toshio Iwai realizam            

um interessante experimento de integração entre música, vídeo e performance - o            

concerto multimídia MPI X IPM (Music Plays Images X Images Play Music), de 1996.              

Na obra, Iwai coloca em ação, junto ao célebre pianista, sua maquinaria digital,             

formada por dois pianos, sensores, aparelhos, câmeras e projeção de vídeo.  

Essas ferramentas estavam todas interligadas aos computadores, onde Iwai         

ativa programações para conectar de diferentes maneiras os estímulos de música e            

imagem, onde um poderia gerar o outro, e vice-versa. 
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FIGURA 17: Music Plays Images X Images Play Music (1996), de Ryuichi Sakamoto e Toshio Iwai 

 

Ambos os pianos sobre o palco eram modificados para tocarem “sozinhos” -            

uma espécie de piano-robô - a partir de uma sofisticada programação que fazia suas              

teclas se movimentarem de forma automatizada. Ambos também poderiam ser          

tocados por Sakamoto, criando inúmeras possibilidades de interação entre um piano           

tocado pelo performer e outro tocado de forma programada, inclusive sobrepondo           

camadas de sons que eram gravadas no momento da performance, sampleadas e            7

reproduzidas. 

7 Samplear é um processo bastante utilizado por produtores musicais, compositores e DJs, e consiste               
em utilizar trechos (samples) de registros sonoros antes realizados para montar uma nova             
composição. O termo também está relacionado ao Sampler, que é um aparelho com memória digital               
capaz de armazenar e reproduzir trechos de sons, para composições, edições e manipulações ao              
vivo. 
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As teclas de cada piano era captadas por uma câmera, que a partir de              

programações diversas, transformavam as notas tocadas em estímulos visuais -          

formas gráficas projetadas no telão, como se estivessem saindo de dentro dos            

instrumentos. O processo inverso também ocorria: as imagens projetadas interagiam          

com os sistemas automatizados dos pianos, criando sons a partir dos estímulos            

visuais. 

Em outro momento, o corpo do performer, da mesma forma que as teclas de              

piano, era captado por uma câmera e transformado em estímulo sonoro e            

videográfico simultaneamente. Num total de 10 quadros com diferentes         

experimentações, a obra dos artistas japoneses foi pioneira ao apresentar uma           

sofisticada tecnologia de conexão entre vídeo, música e performance. 

A partir dos anos 2000, os recursos tecnológicos do vídeo foram           

contaminando rapidamente o campo experimental das artes cênicas, em velocidade          

diretamente proporcional ao barateamento e portabilidade dos equipamentos. 

Mesmo diante de grandes avanços tecnológicos, alguns artistas preferem         

explorar processos analógicos como escolhas estéticas, e seus trabalhos são          

marcados pela manipulação de câmeras, lentes e espelhamentos ao vivo, revelando           

o modo como operam esses elementos desenvolvendo suas performances em          

tempo real e diante do público.  

 
Diferentemente do videoclipe, as performances de imagem e som ao vivo           
não são produtos audiovisuais acabados, feitos para serem vistos pelo          
monitor de TV. Há nessas propostas o diálogo criativo com o conceito de             
improvisação, da obra em aberto, do efêmero e da impermanência do           
trabalho artístico (MELLO, 2008, p. 155) 

 

Esses espetáculos cuja realização se dá em tempo real abrem um campo de             

apreciação e seu caráter improvisacional, na medida em que o artista tem a câmera              

como mediadora da obra abrindo para o público novas formas de percepção ao             

revelar os seus mecanismos de funcionamento e transformação do espaço de ação            

e da própria performance corporal que acontece ao vivo.  

Como exemplo temos os trabalhos dos artistas Ricky Seabra e seu           

espetáculo Isadora.orb e Pierrick Sorin como sua vasta pesquisa com câmeras           

analógicas de efeitos de projeção que formam hologramas.  
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O espetáculo Isadora.Orb a metáfora final (2005) mostra a trajetória do           

Projeto Isadora, concebido como dissertação de mestrado de Seabra em Desenho           

Industrial pela Design Academy Eindhoven na Holanda.  

 
[...] o meu objetivo era isso... eu queria ser astronauta... mas a NASA só              
deixa ser astronauta que tem diplomas em física matemática ou          
engenharia... ou piloto. As artes estão excluídas da pesquisa em órbita... por            
isso resolvi criar um contexto para artistas em órbita ( o módulo Isadora)             
para justificar a minha ida. Numa das primeiras cenas de Isadora eu            
preencho um formulário da NASA para astronauta... era o formulário de           
verdade, tudo no Isadora é verídico, eu também tentei fazer um projeto de             
dança para um vôo parabólico (um simulador de zero gravidade), mas não            
me aceitaram, questões políticas curatoriais acho. (SEABRA, 2018) 

 

A peça nos narra de maneira poética o projeto e funcionamento do Módulo             

Espacial Isadora, o nome faz referência a bailarina americana Isadora Duncan, e            

consiste numa residência em dança em uma cápsula que gravitaria sobre a Terra,             

durante o espetáculo eram compartilhadas algumas lembranças de infância de          

Seabra e histórias relativas à sua participação em eventos da área espacial, nos             

quais buscava apoio financeiro para seu projeto. 

O vídeo era manipulado em tempo real, uma câmera analógica era           

posicionada sobre a mesa como uma espécie de mesa de animação, e transmitia             

diretamente para um telão no fundo do palco que aos poucos com o uso de recortes                

de imagens emblemáticas sobre a época em que o homem esteve na lua, além de               

objetos de valor sentimental, areia construíram uma espécie de viagem          

interplanetária. Em entrevista realizada com o artista ele revela o aparato: “câmeras            

mini-Dv, mesa de corte analógico, tudo antigo...As câmeras mini-dv tem até fitas            

presas nelas... não funcionam para gravar mas funcionam para passar uma imagem            

ao vivo…” (SEABRA, 2018) 

O corpo da bailarina Andrea Jabor, convidada para o projeto, era captado por              

uma outra câmera que registrava seus movimentos no palco. Ao mesclar as imagens             

das duas câmeras, Seabra cria uma terceira camada narrativa, projetada no telão,            

indicando a possibilidade de dançar a uma gravidade zero. 
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FIGURA 18:  Isadora.Orb (2005), de Ricky Seabra e Andrea Jabor 

 
Acredito em fazer o que posso com os recursos que tenho quando possível             
(Pausa) Mas mais importante em todos os meus trabalhos, eu diria, é            
sempre deixar a plateia ciente de como a imagem está sendo feita. O             
aspecto artesanal do feitio tem que ser clara... e poética. Na época eu falava              
na importância em Habitar a Imagem.... mas por alguma razão me veio as             
palavras tecnologia folclórica. (SEABRA, 2018) 

 

Um outro artista que realiza obras usando recursos low-tech é o francês            

Pierrick Sorin, que com o uso de chroma-key , câmeras analógicas, mesa de corte             8

manual e reflexos em espelhos, produz efeitos de holografia explorando de forma            

bastante inusitada as possibilidades videográficas através de tecnologias mais         

antigas e truques de ótica. 

Em Méliès, Sorin homenageia o cineasta Georges Méliès produzindo          

diversos “teatros óticos”, instalações de vídeo onde o artista utiliza um efeito de             

holograma de forma artesanal, através de um processo que envolve: 1) a captação             

de seus movimentos por câmeras analógicas, tendo como fundo uma tela           

chroma-key; 2) a edição desses vídeos, onde o fundo é removido, de forma que só o                

corpo filmado aparece na imagem e o fundo fica preto; 3) a exibição desses vídeos               

8 Chroma key é uma técnica de efeito visual que consiste em colocar uma imagem sobre uma outra 
através do anulamento de uma cor padrão, como por exemplo o verde ou o azul.  É uma técnica de 
processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma imagem para isolar os 
personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com uma outra imagem de 
fundo. 
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em um monitor de TV de tubo, que está em frente a um espelho falso ; 4) a                 9

instalação de um cenário em miniatura do outro lado do espelho falso, com muita              

iluminação. Dessa forma, o reflexo do espelho falso fazia o conteúdo do vídeo (com              

o corpo de Sorín em movimento) se “encaixar” ao mini-cenário. 

 

 
FIGURA 19: Méliès (2009), de Pierrick Sorin 

 
 

Os teatros óticos de Sórin retomam o princípio do praxinoscópio-teatro de           10

Émile Reynaud, no qual vemos o personagem ganhar vida dentro de um cenário fixo              

por meio de um jogo de reflexão sobre uma placa de vidro inclinada.  

 

9 O espelho falso tem camadas reflexivas em ambos os lados, criando a possibilidade de que de um                  
lado do espelho a imagem esteja refletida e do outro lado seja possível ver através do espelho. Para                  
que o efeito funcione é preciso ser usada a iluminação correta: muita luz do lado que deve refletir, e                   
pouca luz no lado que não deve refletir. 
10 O Teatro Ótico é uma invenção de Charles-Émile Reynaud, desenhista, fotógrafo e professor de               
ciência, patenteado em 1888 . O teatro óptico reúne as técnicas de análise de movimento e projeção                 
usando uma lanterna mágica . Os dispositivos da Reynaud baseiam-se no mesmo princípio:             
compensação óptica por espelhos prismáticos. Graças a este sistema, Reynaud esteve na vanguarda             
das projeções de animação e luz. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%25C3%25A9%25C3%25A2tre_optique&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhcqZLjC78gxIV3osp4Kp7xYIbO2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-%25C3%2589mile_Reynaud&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgoTmEhSsBJmtU0dmkCGemJY1fUhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/1888&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiz1X2NR5i62-iVknYmA6vZyPGXGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_magique&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjL9sC3QmkHUXpfaD70OJ70Crsuog
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FIGURA 20: Praxinoscópio-teatro de Émile Reynaud 

 

No campo expandido da dança, a poética do movimento encontrou caminhos           

inusitados ao relacionar o movimento do corpo com o movimento do vídeo,            

processo viabilizado pelo uso dos sensores de movimento. 

Os sensores são equipamentos que captam o movimento do corpo e o            

traduzem em estímulos digitais, que podem ser programados para ativar outros           

estímulos como luz, sons, elementos gráficos e frames de vídeos - criando relações             

interativas entre corpo a máquina. 

Como pudemos observar no concerto multimídia de Sakamoto e Iwai, a           

câmera é uma ferramenta bastante utilizada como sensor de movimento, associando           

os estímulos visuais da tela com programações diversas. 

Estrutura similar é investigada no espetáculo de dança Glow (2006), do grupo            

australiano Chunky Move. A obra é um dueto entre corpo e tecnologia, um             

experimento sobre a relação entre a dança e o vídeo. Nesta produção, alavancada             

pela parceria entre o engenheiro alemão Frieder Weiss e o coreógrafo australiano            

Gideon Obarzanek, as projeções de vídeo reagem ao corpo em movimento da            

dançarina, iluminando-o e expandindo-o através de conteúdos de animação gráfica.          
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Glow aborda de maneira sutil as estruturas de poder entre homem e máquina,             

acompanhando o “ciclo de vida” de um novo tipo de ciborgue . 11

 

 
FIGURA 21: Glow (2006),  espetáculo de dança do grupo Chunky Move, colaboração entre  

Frieder Weiss e Gideon Obarzanek  
 

Glow opera através de um sistema composto por uma câmera de vídeo            

infravermelho, projetores e um computador com o software Kalypso, um programa           

de rastreamento de vídeo criado por Weiss para interação entre o movimento do             

vídeo e o movimento dos corpos ou objetos. 

A partir desse procedimento experimentado em Glow, e com o suporte           

tecnológico do Kalypso, Weiss vai colaborar em uma série de instalações, óperas,            

musicais, espetáculos de teatro e dança, shows e videoclipes mundo afora -            

experimentando diferentes possibilidades de intersecção entre vídeo e cena. 

Em sua videoinstalação Blue Flow (2010), uma câmera-sensor e um projetor           

são instalados no teto, projetando no chão. Abrindo uma janela interativa entre corpo             

e vídeo, o sensor capta o movimento do público em tempo real, e a projeção se                

modifica de forma reativa ao movimento dos seus corpos e seu percurso pelo chão.              

11 Ciborgue é um organismo híbrido entre o ser humano e a máquina, tendo seu corpo composto de                  
partes orgânicas e partes cibernéticas. Geralmente o ciborgue é fruto de um desejo por melhorias nas                
capacidades humanas, mas no contexto da arte, pode significar inúmeros procedimentos de            
aproximação entre o corpo e a tecnologia. 
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O vídeo é uma animação interativa composta por um sistema de partículas, em que              

os vetores captados nos movimentos do público funcionam como linhas de           

aceleração em interação com as partículas. 

O movimento é analisado com o chamado algoritmo de fluxo óptico, que cria             

um mapa de vetores de movimento para vídeo, que por sua vez são usados como               

vetores de aceleração para as partículas. 

A videoinstalação busca provocar o público a interagir com o ambiente virtual            

das partículas, modificando sua estrutura, deixando rastros no sistema e, a depender            

da pessoa que interage, pode até abrir possibilidades expressivas sem hierarquias           

de vozes. A obra, portanto tem fins performativos, na medida em que através de um               

procedimento lúdico entre o corpo e o vídeo, é ativada através a performance do              

público, co-criador efêmero e processual da ação. 

 

 

FIGURA 22: Videoinstalação Blue Flow (2010), de Frieder Weiss  
 

Com a evolução dos softwares de edição, animação e projeção, foi possível a             

criação do videomapping, uma modalidade de projeção mapeada sobre superfícies          12

12 Alguns pesquisadores preferem diferenciar videomapping e projeção mapeada. Nesse caso, o            
videomapping seria um tipo específico de projeção mapeada, em que é criado um conteúdo de               
animação digital em cima de uma “máscara” virtual, idêntica à superfície arquitetônica. No momento              
da projeção a máscara é “encaixada” no formato arquitetônico da fachada do edifício (entre outras               
superfícies possíveis). No geral o conteúdo das animações brinca com as formas, luzes, sombras e               
nichos da superfície, criando efeitos de movimento e abrindo janelas de imagens. 
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arquitetônicas, onde as formas contidas no vídeo, criadas em animação digital, “se            

encaixam” nas formas tridimensionais da área de projeção, dando movimento e luz            

aos contornos imóveis da fachada. 

O videomapping une animação digital, projeção de vídeo e arquitetura para           

criar efeitos de movimento nas formas dos edifícios, árvores, monumentos, entre           

outras potenciais “telas” da paisagem urbana. Enquanto evento público, ao vivo e            

presencial, se configura como acontecimento cênico, na medida que instaura uma           

dinâmica de intervenção urbana, a abertura de uma janela temporária na arquitetura            

da cidade. Através do vídeo, o corpo da arquitetura se transmuta em performer,             

criando uma interferência no status cotidiano da paisagem. 

 

 

 

 
FIGURA 23: BH: Ilumina-te (2015), VJ Spetto e United Vjs. Videomapping no Palácio da Liberdade, 

Belo Horizonte-MG, durante o Festival Eletronika 2015 
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O VJ Spetto, já citado anteriormente, desenvolveu pesquisas com         

projeções de vídeo nas mais variadas superfícies, espaços urbanos, palcos e           

estádios. Aliando pesquisa científica e artística, o artista desenvolveu um software           

chamado Blendy Dome VJ, voltado para as projeções fulldome - projeção imersiva            

em uma superfície esférica e côncava - à maneira dos tradicionais planetários. 

 

 
FIGURA 24: Empathy (2014), do coletivo United VJs. Projeção fulldome realizada no Planetário do 

Rio de Janeiro-RJ, através do software Blendy Dome VJ, criado pelo VJ Spetto 
 

As projeções mapeadas também adentram os espaços teatrais e galerias,          

multifacetado o formato das telas, sejam elas bidimensionais ou tridimensionais. 

O espetáculo teatral Não Sobre o Amor (2008), do diretor Felipe Hirsch, é um              

experimento de projeção mapeada em integração com cenário e iluminação. Na           

peça, um cubo criado pela cenógrafa Daniela Thomas, é a superfície onde são             

projetados espaços, corpos e textos. O cubo representa o quarto do personagem e             

brinca com a mudança de dimensões, criando de forma cênica efeitos de cineficação             

interna, como o plongé . 13

As projeções traziam close-ups dos rostos dos atores, assim como os           14

seus corpos em escala real, recortados em fundo invisível, atravessando o espaço,            

13 Termo francês, que equivale a “mergulho” na língua portuguesa, consiste em posicionar a câmera 
no alto, filmando a pessoa ou o objeto de cima para baixo, captando toda a sua dimensão. 
14 Tomada em que a câmera, quer distante ou próxima do assunto, focaliza apenas uma parte dele                 
(p.ex., enquadra apenas o rosto de um personagem, ou somente parte de um objeto etc.) 
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criando efeitos diversos de presença, expressividade e corporalidade, além de criar           

novas camadas espaciais sobre o cenário da peça. As palavras projetadas traziam a             

visualidade concreta da palavra presente na literatura, um dos temas abordados no            

espetáculo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Não Sobre o Amor (2008), com direção de Felipe Hirsch. 

 

Usando também o recurso da projeção mapeada, a videoinstalação Natureza          

Morta (2012), do coletivo Bijari, joga conteúdos de animação digital sobre uma mesa             

com objetos (à moda das tradicionais pinturas de natureza morta) com todos os             

elementos tingidos de branco. A partir do recurso do vídeo, a mesa, composta por              
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panos, armas de fogo, explosivos, flores e frutas, se desmaterializava e           

rematerializar em elementos realistas, abstratos e gráficos - num processo visual           

onde as armas se transformavam em natureza morta e as frutas e flores se              

transformavam em armas, um jogo de duplos entre realidade e representação, vida e             

a morte, material e virtual, bidimensional e tridimensional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: Natureza Morta (2012), do coletivo Bijari 

 

A obra Dedilhando com os dados (2013), do grupo Corpos Informáticos, nos            

serve de exemplo a essa transposição da idéia de vídeo/informação ao vivo            

utilizando o corpo como suporte para inúmeras janelas da internet, numa espécie de             

mosaico de informações compartilhadas. 

 
O aporte das novas tecnologias que amplificam os mecanismos de          
mediação, virtualização e refração da percepção, e captação de códigos          
sensíveis que demarcam tempos, espaços, corporeidades, vão legitimar        
uma série de experimentos, eventos da ordem de uma cultura das bordas -             
que passam a se inscrever no campo da cultura. A questão que se propõe              
na arte da performance é de uma mediação e intervenção nos planos de             
realidade, superando os limites entre os campos do real e da ficcionalidade,            
entre sujeito e receptor da obra, dando complexidade e polissemia à           
produção do evento, que passa a ser culturalizado. (COHEN, 2002, p. 122) 
 
 

Esta força criativa, proporcionada, pelas transformações sensoriais da        

realidade estimulada pelos meios videográficos, expõe o processo de expansão dos           

meios tecnológicos, da mesma maneira como as experiências artísticas, que          

realizadas em tempo real, promovem uma mistura entre a arte e a vida.  
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FIGURA 27: Dedilhando com os dados (2013), do grupo Corpos Informáticos.  
 

As experimentações videográficas tanto no que referem a sua confecção e as            

formas de transposição na cena, seja este através do uso da telepresença ou com              

imagens editadas e posteriormente projetadas criam novas possibilidades de         

presença e alteram nossa percepção quanto ao espaço onde acontecem, seja no            

uso de imagens de acontecimentos de outros tempos históricos (imagens          

documentais) ou na simultaneidade de acontecimentos em tempo real e em espaços            

diferentes, ou até mesmo países diferentes, gerando experiências de deslocamento          

no tempo e espaço, e a superação de barreiras territoriais e físicas. Já que os               

acontecimentos não deixam de ser reais e presenciais na medida que acontecem ao             

vivo e são captados e projetados também ao vivo.   

Um exemplo interessante é o espetáculo Play on Earth (2006), do grupo de             

teatro paulistano Phila7, espetáculo apresentado simultaneamente no Brasil, Reino         

Unido e Singapura, conectado por câmeras e microfones através da internet. A            

projeção de vídeo ao fundo do palco exibia as três apresentações simultaneamente,            
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com diferentes enquadramentos e recortes, integrando artistas, públicos e culturas          

de três continentes diferentes, países com fuso horário distintos, acontecendo as           

apresentações em horários distintos, onde os performers vivem situações cotidianas          

diferentes, podendo um performer estar tomando café da manhã, enquanto o outro            

está preparando o jantar e enquanto o terceiro acorda de madrugada. O espectador             

vive as distintas experiências proporcionadas pela ação dos performers, ao mesmo           

tempo que compartilham de modos de vidas diferentes culturalmente. 

O espetáculo Play on Earth incorpora na cena procedimentos que unem           

áudio, vídeo e internet e apresentam-se como uma obra híbrida em teatro e             

telepresença, ultrapassando fronteiras culturais ao aproximar artistas e público em          

torno da mesma experiência de compartilhamento. O trabalho reflete o habitus de            

um mundo globalizado e navegável digitalmente, como um novo período de           

descobertas para a humanidade e inevitavelmente para a arte, tornam o           

audiovisual um elemento importante na transposição de territorialidades. 

 

 

FIGURA 28: Espetáculo Play on Earth (2006), dos coletivos Phila7 (Brasil),  
TheatreWorks (Singapura) e Station House Opera (Reino Unido). 

 

Um outro projeto bastante interesse de cruzamento de linguagens e internet é            

a experiência de teatro web do Teatro Para Alguém. O grupo, que surge em 2008 a                

partir de uma pesquisa da atriz e diretora Renata Jesion e do diretor de fotografia               

Nelson Kao, viu na Internet uma possibilidade capaz de trazer renovação e            
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democratizar o teatro. Influenciados pela cultura digital, seu trabalho tem um           

conteúdo colaborativo, e livremente reproduzível e circulável na rede, já que depois            

de transmitido via streaming  o espetáculo é disponibilizado na web. 15

A pesquisa mistura linguagens e ferramentas como o teatro, a fotografia e a             

tecnologia. O trabalho do grupo levanta questionamentos: poderia ser chamado de           

cinema, já que é filmado, mas ainda sim podemos considerar teatro, pois embora             

usem uma câmera, abrem mão da edição - um procedimento básico da linguagem             

audiovisual - e realizam as apresentações sempre em tempo real (ao vivo) e em              

plano-seqüência (sem cortes).  

Já que toda a peça é captada pela câmera, tornou-se necessário o domínio             

técnico dos equipamentos de captação e de iluminação, parecido aos modos           

utilizado pelo cinema. Também no que se refere à atuação dentro das webpeças ,             16

as fronteiras entre as linguagens do audiovisual e do teatro se borram. Atuar numa              

peça que poderia ser um filme cria um modo particular de interpretação, fomentando             

nos atores uma postura que também se localiza entre o ao vivo e o registrado,               

amparados por equipamentos de captação de áudio e vídeo.  
 

 

 

 
 

 

 

  

15 Streaming é a transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através da internet. Essa                
tecnologia permite assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer o download dos                
arquivos e ocupar espaço no disco rígido do aparelho, tornando mais rápido o acesso aos conteúdos                
da web. 
16 As webpeças, que no Brasil foram difundidas pelo grupo Teatro Para Alguém, são encenações               
teatrais feitas para serem assistidas através do streaming ou download pela internet, às vezes              
exibidas ao vivo, às vezes gravadas.  
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3. CAPÍTULO 2 - EXPERIMENTOS E PROCESSOS: DAS        
POSSIBILIDADES TÉCNICAS ÀS CRIAÇÕES POÉTICAS COM O       
AGRUPAMENTO ANDAR7 
 

A questão do vídeo em performances ao vivo foi o principal foco de             

investigação para o Agrupamento Andar7, coletivo paulistano criado no ano de 2008            

por mim e pelo artista visual Gabriel Diaz Regañon, o que nos levou a atuar em                

diferentes frentes, englobando linguagens como o teatro, a performance, o cinema e            

as artes visuais. A idéia inicial para a criação do Agrupamento seria refletir sobre os               

modos de produção em arte contemporânea e sua relação com atravessamentos           

políticos e sociais que nos circundam. Para isso inicialmente seríamos um grupo de             

estudos do vídeo nas artes de presença ( performance, teatro e instalações) durante             

nossa trajetória contamos com diferentes artistas colaboradores nas áreas de teatro,           

dança, música, cinema e visuais, por isso a nomenclatura agrupamento, já que            

esses artistas fariam parte de projetos diferentes, conforme afinidades estéticas e           

conceituais, sem que necessariamente precisassem fazer parte de todos os          

trabalhos. 

 

3.1. O vídeo documento em cena - Compartimento Módulo 1 e Lugar da Chuva. 
 

A linguagem cinematográfica, da qual o vídeo e a televisão são herdeiros,            
desenvolveu-se a partir de um projeto para torná-las aptas a contar           
histórias. (SOLER, 2010) 

 

Nosso projeto inaugural foi a videoinstalação Compartimento módulo 1 que          

consistiu na documentação ininterrupta durante um ano desde o ponto de vista de             

uma janela de um prédio no centro de São Paulo. O projeto acompanhou             

transformações arquitetônicas e as dinâmicas sociais do entorno do edifício,          

documentando cenas urbanas, que incluíam violência, acontecimentos cotidianos e         

manifestações sociais. 
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FIGURA 29: Compartimento Módulo 1, do Agrupamento Andar7 

 

Compartimento; Módulo 1 funcionava como uma videoinstalação que buscava         

lançar um olhar sobre as formas de habitar e ocupar a cidade. Dos modos              

compartimentados de se viver em apartamentos e prédios, a verticalização das           

relações que embora produzam uma certa proximidade na forma de habitar, ao            

mesmo tempo essa relação é cerceada por paredes. Esse trabalho foi fundamentado            

nessa reflexão, seu modo de produção é alimentado pela observação do entorno,            

muitas vezes, desde o ponto de vista da própria janela, com o emprego de técnicas               

como time-lapse . Sua forma de apreciação pelo público era dada através da            17

projeção dos vídeos sobre paredes de becos e espaços em desuso nas cidades por              

onde o trabalho percorreu.  

Uma referência importante para esse trabalho é o artista Cao Guimarães           

cineasta e artista plástico mineiro que em seus filmes trabalha o cruzamento intenso             

entre documentário e arte contemporânea, expandindo suas criações para o campo           

das imagens documentais. 
 

Diferentemente do regime da informação, que corre sofregamente em busca          
de um presente que escoa sem deixar rastros, a escritura do filme            
documentário possui um modo peculiar de se valer daquela lógica dos           

17 É uma técnica de filmagem que consiste em gravar algo com um intervalo maior entre os frames                  
(quadros). Dessa forma, ao reproduzir o vídeo, temos a impressão de que o movimento está               
acelerado.  
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vestígios que ela compartilha com outras artes, e em especial, com a            
fotografia. (GUIMARÃES, 2009, p.33) 

 

E é nesse compartilhamento de vestígios que se compõem imagens          

representativas de recortes de realidades, que a exemplo na fotografia temos a            

imobilização de um acontecimento. No vídeo e cinema por mais imperceptível que            

seja o movimento e mais breve que seja o plano de imagens, não sentimos a               

condensação do tempo em um único acontecimento e sim na construção de uma             

narrativa dinâmica em movimento constante. 

Somada a questões narrativas encontradas no Compartimento Módulo 1         

realizamos nosso primeiro trabalho de modo instalativo, vale ressaltar que trabalho           

de vídeo no espaço não está restrito a exibição e sim sobre efeito da interferência               

do público abrindo mão da tela plana de exibição, para paredes e superfícies             

irregulares como suporte.  

E é nessa perspectiva de produzir um vídeo documentário sobre a cidade,            

mais propriamente o centro velho de São Paulo aliado à sua forma de projeção              

sobre superfície irregular de prédios abandonados e repletos de história que           

podemos classificar como uma proposta site-specific se considerarmos as condições          

como a proposta é construída e apresentada, retroalimentando seus significados. Ou           

como aponta Garrocho; 

 
[...] Segundo o crítico Nick Kaye (2001, p. 1), o termo site-specific concerne             
às ‘práticas que, de um modo ou de outro, articulam trocas entre o trabalho              
de arte e os lugares nos quais seus significados são definidos’ (KAYE, 2000,             
p. 1). Essas práticas envolvem, por isso,estratégias em ‘locações urbanas          
ou rurais, que utilizam ambientes encontrados ou construídos, assim como          
aqueles que ocupam galerias e teatros convencionais”, de tal modo que           
entra em jogo “a produção, definição e performance do ‘lugar’’ (KAYE, 2000,            
p. 3). Assim, nos conduzimos por um plano em que a obra de arte não é                
entendida como algo meramente a ser inserido e/ou apresentado em um           
lugar, mas sim que se dá com o lugar. (GARROCHO, 2015, p. 34-35)  
 
 

Nesse sentido o vídeo é produzido em relação direta com o lugar e os fatos               

nele ocorrido, podendo assim ser sua condição essência a “performance do lugar ”             

em que se lança ao improviso e experiência em relação ao espaço.  

Um outro exemplo que podemos usar para discutir o vídeo documentário em            

cena e sua relação com o espaço específico é o projeto Lugar da Chuva ainda em                
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processo e com estreia prevista para julho de 2018. O projeto parte do intercâmbio              

entre dois coletivos, o Agrupamento Cynétiko (São Paulo) e o coletivo Frêmito            

Teatro (Macapá) para a construção de um espetáculo multimídia, onde cena, vídeo e             

dramaturgia se colocam em pé de igualdade na construção de uma narrativa e             

espacialidade que tragam as relações entre terra, ser humano e natureza na            

Amazônia, refletindo sobre temas como: ecocídio, etnocídio e globalização.  

Como proposta videográfica em o Lugar da Chuva, realizamos incursões por           

rios, ruas e cidades às margens do rio amazonas, e as imagens foram captadas e               

manipuladas, sob a perspectiva de um roteiro de ação no intuito de conduzir o              

público a uma experiência de transposição entre o real e ficcional, ao manipular as              

imagens captadas em composições que alteram seu registro, a idéia é criar um             

ambiente visual e sensorial ao criar uma composição poética no espaço cênico. E             

no formato de uma proa de barco, utilizando o recurso do vídeo mapping para a               

modelagem trazemos uma forma emblemática da viagem, as broas dos barcos           

foram a principal forma presente na viagem, sempre diante de nós rompendo as             

águas que nos revelam paisagens. Ao pensarmos a forma de transpor isso a cena,              

refletivos sobre essa forma como base a projeção das imagens documentais           

adquiridas durante nossa incursão a amazônia amapaense. 

O desafio em trazer a imagem documental para a cena está em transpor o              

vivido registrado ao acontecimento em tempo real, cruzando passado e presente,           

fugindo das armadilhas do vídeo de ilustrativo e criar um diálogo com a cena onde               

as imagens retroalimentam a ação, como portais de experiência, alterando através           

de nossas sensações o que está sendo desenvolvido na relação cena e vídeo.  

 



 
 

58 

 
FIGURA 30: Lugar da Chuva (2018), Teatro Pequeno Ato, SP- Direção: Otávio Oscar 

 

E diante dessas experiências da inserção de imagens documentais na cena,           

podemos refletir sobre seus diversos usos e efeitos à medida que consideramos seu             

modo de produção, tipo de suporte e maneira como a projetamos. No caso do vídeo,               

em relação a sua forma de captação sua forma de captação seja ela em formatos               

VHS, Betacam, Super VHS, digital, pode-se ainda acrescentar efeitos de pós           

produção nas imagens agregando a elas formas de tratamento que remetem a            

épocas passadas, aumentando mais essa camada de possibilidade a idéia de           

fabricação na imagem no que se refere a sua aparência de documento não             

necessariamente sendo documento de fato em uma espécie de simulacro de           

imagens documentais. É claro que aqui não se trata de uma imagem documental de              

fato, mas, sim de uma aparência de documento, um recurso também bastante            

utilizado em situações que se pretende remeter ao passado.  

 

3.2. O defeito como efeito- notas sobre Glitch, sensores e ruídos: EVA            

Performance e  Projeto Silêncio 
 

Diferentemente do videoclipe, as performances de imagem e som ao vivo           
não são produtos audiovisuais acabados, feitos para serem vistos pelo          
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monitor de TV. Há nessas propostas o diálogo criativo com o conceito de             
improvisação, da obra em aberto, do efêmero e da impermanência do           
trabalho artístico (MELLO, 2008, p. 155) 

 

Dentro dessa seara da arte do vídeo encontramos as performances ao vivo,            

que constituem um território de grandes transformações na imagem e sua           

propagação proporcionado pelos softwares de VJ . No entanto no que se refere a             18

imagem, essas podem ser distorcidas e alteradas em forma e cor tornando-se            

abstratas, o emprego do erro de codec ou mesmo do ruído como possibilidade de              

criação são amplamente explorada por artistas contemporâneos, um desses “erros”          

efeitos é o Glitch . 19

Como exemplo na utilização do efeito Glitch em uma performance ao vivo            

onde também se desenrola uma ação com performers, citaremos o EVA           

Performance. Realizada em 2010 durante o Festival Satyrianas em São Paulo, em            

ação éramos eu e o ator e bailarino Junior Lima e o artista visual Gabriel Diaz                

Regañon, ambos co-fundadores do Agrupamento Andar7. 

A performance tinha como motivação o mito da primeira mulher, no encontro            

com o homem que havia emprestado sua costela. A idéia era construir um espaço              

como uma floresta de imagens digitais, que se desenrolava no palco de um teatro              

dividido por uma parede de voal usada como superfície de projeção. Os performers             

transitavam entre essa parede, e as imagens projetadas tinham seu codec alterado            20

e passavam por um software de VJ chamado CoGe, onde você pode criar o              

ambiente e não tem uma interface pré-definida, utilizando o desempenho máximo da            

placa gráfica do computador, que permitia modular os parâmetros usando o som de             

entrada, onde os vídeos eram misturados e mixados e tinham sua opacidade            

alterada devido ao volume do som que permitia a execução e manipulação das             

imagens em tempo real.  

 

18 Sigla de video jockey -  'videojóquei'. 
19 Glitch: uma falha sem nenhuma causa aparente. 
20 O codec é um pequeno programa para codificar e decodificar as informações de um arquivo de 
mídia. Ele codifica o formato original em um tamanho menor para armazenar e depois decodifica, 
transformando novamente em imagem e/ou som para que todos possam ver. 
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FIGURA 31: CoGe, VJ Software. 

 

A poética dessas imagens era interpelada pela presença dos atores que com            

luzes portáteis e sua própria silhueta criava composições de imagem e recriavam o             

espaço no qual estavam inseridos no efeito do glitch, como uma espécie de labirinto              

de imagens codificadas, uma espécie de floresta digital.  

 

 
FIGURA 32 - EVA performance 

 

Um outro projeto que trabalhou a ambiência a partir do ruído da imagem é o               

Projeto Silêncio, parceria dos núcleos Rodarte com o Agrupamento Andar7 o           
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espetáculo apresenta um casal em conflito, incapaz de se comunicar, que discute e             

expõe as suas fragilidades ao público. Por se tratar de um espetáculo de dança, não               

são usadas falas e as atmosferas narrativas são construídas na relação corpo com o              

vídeo. A obra procura construir um diálogo íntimo e poético com a simultaneidade             

dos acontecimentos entre dança e projeção de imagens que adensam o clima de             

disputa e aproximação. Para esse trabalho foi usado uma kinect , as imagens eram             21

as captadas pelo sensor de movimento que após passarem por alterações na cor e              

por uma série de programações que atribuia diferentes efeitos tais como ativar            

partículas ou cores, o que era captado era redimensionado a imagens abstratas para             

se chegar a esse resultado foi usado o Quartz Composer que é um ambiente de                

programação onde se pode criar uma linguagem de programação visual.  

 

 
FIGURA 33: Exemplo de ambiente em QuartzComposer. Reprodução 

 

A programação Quartz Composer funciona implementando e conectando        

patches . Os movimentos durante a performance forneciam dados de imagem que           22

eram ao vivo alterados e posteriormente projetados em forma de projeção mapeada            

(videomapping) através de um software chamado madmapper.  

21  É um sensor de movimentos desenvolvido para o Xbox 360 e Xbox One, O Kinect criou uma nova 
tecnologia capaz de permitir aos jogadores interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de 
ter em mãos um controle, podendo o jogador interagir com seu corpo. 
22 Patch o termo significa “remendo” e serve para fazer uma série de correções para interromper 
disfunções, ele também pode ser usado para melhorar a usabilidade e o desempenho de um 
software. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
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O Madmapper é uma ferramenta avançada de mapeamento de luz e vídeo,            

controla arrays de LED e equipamentos DMX em tempo real. 

A peça era composta por imagens captadas em tempo real, numa           

manipulação que era orientada pelo movimento dos bailarinos que provocava          

alterações em suas estrutura e cores o que resultava em texturas e imagens             

abstratas, que motivadas pela ação davam ritmo e densidade ao espaço cênico. 

 

 
FIGURA 34 - Projeto Silêncio (2016), dirigido por Luciana Ramin e com  

programações visuais de Gabriel Diaz Regañon. 
 

Esses exemplos acima assinalam as possibilidades de utilização do vídeo como           

forma complexa de atribuição de luz, luzes como pixels, onde a imagem deixa de ser               

ilustrativa ou descritiva e assume uma condição abstrata, e que mesmo captada em tempo              

real, sua visualização e os processos pelos quais passa a dissolve e a recompõe de               

diversas maneiras. Trazendo para a discussão a possibilidade de uma imagem não            

imaginável, ou não representável. Mas, que mesmo assim gera no espectador sensações            

que adensando o clima sobre e jogo estabelecido na ação dos performers. 

 

 

 

 

 



 
 

63 

 

3.3: Fricções entre videoinstalação e teatro: Fausto in Progress e Minha vida            

seria ficção se não fosse a realidade. 

 
A vídeo instalação compreende um momento da arte de expansão do plano            
da imagem para o plano do ambiente e da supressão do olho como único              
canal de apreensão sensória para a imagem em movimento. (MELLO, 2008,           
p.169) 

 

O conceito de videoinstalação mesclados a experiências cênicas, sempre foi          23

um desejo a ser explorado pelo Agrupamento Andar7. Poder levar o vídeo para o              

espaço do acontecimento nos motivou a alguns experimentos e entre eles: Fausto in             

Progress e o Minha vida seria ficção se não fosse a realidade duas propostas que               

conjugam espaço, ação e vídeo em interação com o público.  

Em Fausto in Progress, espetáculo apresentado em 2011 durante a Mostra de            

Experimentos do TUSP e com temporada no Teatro Satyros, reunia 8 criadores em             

uma proposta aberta a experimentação, a partir dos escritos de Goethe em Urfaust,             

primeiro livro sobre a tragédia Fausto. As ações aconteciam espalhadas em um            

espaço onde o público estava solto, livre de qualquer orientação, e as ações se              

desdobraram em nichos marcados por objetos, aúdio e vídeo, que nomeamos de            

quadros-passagens. Para cada espaço de acontecimento existia um programa         

performático que conduzia o público a uma narrativa espacial. 

23 A videoinstalação compreende um momento da arte de expansão do plano da imagem para o plano 
do ambiente e da supressão do olho como único canal de apreensão sensória para a imagem em 
movimento. Nesse contexto, insere-se de modo radical a idéia do corpo em diálogo com a obra, a 
idéia da obra de arte como processo e do ato artístico como abandono do objeto. (Christine Mello, 
Vídeoinstalação e poéticas contemporâneas, São Paulo, 2007) 
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      FIGURA 35: Fausto in Progress - Mostra TUSP de experimentos 2011- São Paulo 

 

A encenação estruturava-se em quadros/cenas levantados a partir da leitura          

dos escritos sobre o mito, se distribuindo em: (1) Esquartejamento, (2) Quarto de             

Trabalho, (3) Pacto e (4) Mundo. Esses quadros passagens marcam as ilhas de             

acontecimento/ação onde os atuantes (Atores/performers) ao partirem das figuras         

míticas de Fausto e Mefisto como “criaturas” que Jean-Pierre Sarrazac, autor que se             

dedica à análise de experiências teatrais contemporâneas, identifica como outras          

possibilidades de discurso por meio da figura ou personagem criatura. Temos,           

segundo a visão de Sarrazac, não mais a singularidade de uma persona, mas uma              

amplificação das características de um sujeito multifacetado – especificidades que          

podem afastar o discurso psicológico do intérprete e, conseqüentemente, alargar as           

possibilidades de leitura das situações. 

Os procedimentos empregados na encenação buscavam criar e articular os          

sentidos da cena (texto, ambientação, cenografia, áudio e vídeo) assim como a            

diferenciação nos registros de atuação, ocupação do espaço e distribuição do tempo            

com situações relacionais em constante transformação das dramaturgias. 

Para compor o espaço instalativo os elementos; luz, vídeo, objetos, som e            

atores se organizam pelo espaço, priorizando a imersão e relação entre performers e             

público, tínhamos uma grande área de projeção que ao tomar o espaço todo nos              
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favorecia tanto na criação de diferentes janelas de projeção, algumas vezes           

funcionando como aparato de iluminação outras vinculando imagens que se          

relacionavam com os atuantes. No que se refere ao vídeo esse foi desenvolvido sob              

de três pontos iniciais: Live video stream: vídeo em tempo real na cena como              

enviroment - Vídeo ao vivo Online com outros atuantes remotos - Sensores            24

Analógicos – Digitais: (interação entre atuante e computador)- Video Mapping.          

Cênico: Criação e reconstrução do espaço cênico com intervenção audiovisual          

sobre a arquitetura. 

A partir da manipulação eletrônica dos sons com a manipulação em tempo            

real, também tínhamos no trabalho de áudio uma condição performática, tendo em            

vista que ela acontecia em cena e em tempo real. Usando softwares livres de código               

aberto como Pure Data e SuperCollider , em plataforma, também livre, Debian           25 26

Linux, era possível compor o espaço sonoro das construções cênicas. 

A proposta buscava criar um ambiente de collage entre as linguagens,           27

trazendo o espectador para um lugar alterado e impregnado de acontecimentos           

submersos em uma experiência imagética e sensorial. 

Um outro caso é a performance multimídia Minha vida seria ficção se não             

fosse a realidade, experimento proposto como parte da investigação prática durante           

o curso de mestrado, foi realizada na Escola de Minas em setembro de 2016,              

durante o Seminário de Pesquisa de Pós-Graduação.   28

Minha vida seria ficção se não fosse a realidade assim como Fausto in             

Progress se caracterizava como uma experiência imersiva e relacional , em um           29

24 Meio ambiente, contexto. 
25 é uma linguagem de programação visual desenvolvida por Miller Puckette na década de 1990 para 
criação de música electrónica, música electroacústica, música interactiva, e trabalhos multimídia. 
Apesar de Miller Puckette ser o seu autor principal, o Pd é uma linguagem open source. 
26 é uma linguagem e ambiente de programação, lançado originalmente em 1996 por James 
McCartney para síntese de áudio e composição algorítmica em tempo real. É um software livre. 
27 Técnica artística que consiste em reunir diferentes elementos em um tom unificado. O termo se 
aplica principalmente à pintura , mas por extensão pode referir-se a qualquer outra manifestação 
artística, como música , filme , literatura ou videoclipe . Vem do coller francês, que significa colar. 
28 III Seminário de Pesquisa em Andamento do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, de 26                
a 31 de setembro de 2016. 
29 Relacional (arte) Conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e prático 
o grupo das relações humanas e seu contexto social, em vez de um espaço autônomo e privativo. 
Relacional (estética)Teoria estética que consiste em julgar as obras de arte em função das relações 
inter-humanas que elas figuram,produzem ou criam. (Cf. Critério de coexistência) Extraído do livro  
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ambiente multimídia, com a presença de sensores de movimento que ativavam           

conteúdos de imagem e modelados a silhueta do público e projetado sobre paredes             

ao fundo da sala. Além de unir a técnica de VJismo e Discotecagem, a proposta               

buscava articular dança, do teatro e artes visuais.  

 

 
FIGURA 36 - Minha vida seria ficção se não fosse a realidade.  Escola de Minas, 2016. 

 

Os procedimentos de criação empregados em MVSFSR sugerem o processo          

de captação da realidade do cenário político e social, através de um jogo de              

dominação com o público, que o conduz a uma experiência coletiva de obediência.             

Uma kinect está acionada e capta o movimento do público ativando imagens como o              

“impostômetro” as suas silhuetas. 
 
A exemplo do que ocorre nas videoinstalações, portanto, há aqui a           
expansão do plano da imagem para o plano do ambiente, da arte como             
objeto para a arte como situação, dispositivo, acontecimento. Neste         
contexto, o espectador é convidado a abandonar uma postura unicamente          
contemplativa para participar ativamente do espetáculo, vivenciando a        
situação proposta. Nos espetáculos dos VJs, o corpo como um todo se vê             
inserido no contexto de significação do trabalho, sendo bombardeado por          
múltiplos estímulos simultaneamente (FILHO, 2010, p.142).  
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Nesse experimento o público adentra o espaço destinado à performance. Uma           

criatura (a mulher vagina ), usando um microfone, conduz o público através de uma             30

narração atualizada por notícias sobre política, cultura e comportamento. O público é            

convidado a se aproximar. Simultaneamente, um performer/DJ conduz o público          

através de músicas e sons. A medida que o público se aproxima da mulher vagina               

ela desabrocha e passa a assumir uma outra figura, uma grande saia/tapete/lounge            

vermelho e macio passa a abrigar o público que agora está deitado. O público é               

vendado e conduzido a uma experiência de aproximação e troca, nessa etapa são             

servidas maçãs que como numa espécie de ritual de solidariedade, os participantes            

são orientados a alimentar uns aos outros.  

Durante a condução, além de sons e comandos dos performers, o público é             

levado a experimentar situações orientadas pela narradora. Uma kinect e um           

projetor mapeiam os conteúdos do vídeo, materiais documentais, arquivos e          

registros que revelam aspectos do cotidiano da cidade, como por exemplo o            

Impostômetro totem de LED que fica no centro de São Paulo e em tempo real               

mostra quanto de imposto é arrecadado. Quando são retiradas as vendas do público             

este, então, passa a ser o ativador de imagens que são mapeadas sobre a silhueta               

dos corpos que estão ali, eles dançam e se cria um ambiente de relação e               

interatividade. Através de diferentes sons e imagens o público é convidado a            

experimentar diferentes estados psicofísicos. 

 

 

3.4. O corpo como tela: Iracema via Iracema  

 

O projeto Iracema via Iracema parte da vontade e inquietação do           

Agrupamento Andar7 que no encontro com a Trupe Sinhá Zózima – que pesquisa             31

o ônibus urbano como espaço cênico desde 2008 na cidade de São Paulo, a              

oportunidade de um processo criativo híbrido site specific. O encontro se deu entre             

30 A mulher vagina surge da ideia de figurar o desabrochar para a maternidade, a figura inicia seu 
percurso fechada e desabrocha num figurino instalativo que ganha espaço e recebe sobre si o 
público.Tem a função de uma narradora anfitriã torturadora. 
31 A Trupe Sinhá Zózima surgiu em 2008 na Fundação São Caetano das Artes, atualmente 
desenvolve e cria repertórios de espetáculos utilizando exclusivamente o ônibus como espaço cênico. 
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quando eu e o diretor cursamos direção na SP Escola de Teatro e desde 2013, os                

dois grupos trabalham em um processo de criação compartilhado, com o intuito de             

cruzar trajetórias e encontrar novas possibilidades de invenção em um trânsito de            

linguagens entre o real e o ficcional. Nesse percurso, o trabalho se aproximou das              

questões da Memória e da História Oral; do olhar para os vulneráveis sociais, o              

ativismo e a mulher na sociedade; além de dialogar com as questões do espaço              

público, da apropriação e do envolvimento com a região central da cidade. O             

processo de criação chamado também de processo compartilhado, pois a criação se            

deu em tempo real com a presença do público, lançando mão da sala de ensaio,               

partiu da realização de uma série de performances compartilhadas com o público,            

onde eu como performer me colocava em ação que tinham como mote trechos do              

texto escrito por Suzy lins de Almeida, dramaturga cearense integrante da Cia            

Bagaceira de teatro, a proposta era vivenciar a situação do espaço ônibus e o              

público em experiência . 32

A primeira ação do Processo Compartilhado Iracema via Iracema acontece          

durante o festival Satyrianas onde permaneci em experimento por 48 horas           

ininterruptas em relação com o público que poderia entrar e sair do ônibus quando              

quisesse. Uma câmera era acionada de tempos em tempos captando o que se             

passava naquele momento, as reações do público e o estado que ia tomando a              

medida que o tempo passava e eu sofria com os efeitos das restrições de sono e                

privacidade. O resultado dessa experiência resultou numa série de vídeos que           

passaram a guiar as próximas experiências.  

Um outro experimento de imersão foi realizado no bairro da Luz, região             

central de São Paulo, mais propriamente na região conhecida como Cracolândia,           

onde permaneci por 12 horas nas mesmas condições de exposição e visitação.            

Essas ações foram alimentando a elaboração de cenas que foram se formalizando            

até a constituição o espetáculo teatral. 

32 Em epistemologia, experiência é o contato epistêmico (perceptual) direto e característico com             
aquilo que se apresenta a uma fonte cognitiva de informações (faculdades mentais como a              
percepção, a memória, a imaginação e a introspecção). Fonte:         
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_(filosofia). Acesso dia 07/03/2018. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_(filosofia)
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Iracema via Iracema que tem como escopo criativo um texto teatral, aspectos            

relacionais e o uso de tecnologias como elementos presentes no seu processo de             

criação. 

As experimentações performáticas de Iracema via Iracema dispõe da criação          

de um ambiente onde o público está imerso no espaço da personagem/persona.            

Esse espaço é completado com objetos, sons e intervenções de projeção mapeada            

(videomapping). Essas projeções adensam os climas e situações narrados pela atriz,           

através de videografismos abstratos exibindo ruídos visuais e partículas de luz.           33

Somado a iluminação, o vídeo produz efeitos que alteram a percepção do público             

quanto ao espaço. Essas mesmas intervenções videográficas são lançadas sobre o           

corpo da atriz, que através de um sistema de grafite digital tem sua imagem alterada. 

A cada cena possibilidades videográficas alteram o ambiente e acompanham          

os estados emocionais da personagem, dando as narrativas por ela trazidas climas            

condizentes com as emoções que povoam cada história por ela contada. 

 

 
FIGURA 37: Iracema via Iracema, na Praça Roosevelt. Foto de Paulo Brazyl. São Paulo, 2014 

 
[...] no limite de saber onde termina o corpo e onde começa o vídeo, ou na                
relação dialógica entre corpo e vídeo. Esses procedimentos marcam a          

33 Imagens em movimento criadas através de computação gráfica. Também pode ser conhecido como              
Motion design, design de animação, motion graphics ou simplesmente motion. 
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criação de um campo nas artes em que corpo e máquina são ao mesmo              
tempo contexto e conteúdo, interpretando-se na construção de significados         
(MELLO, 2008, p. 145) 

 

Antes da formalização do projeto em peça teatral, durante o processo           

compartilhado as intervenções em vídeo eram realizados ao vivo e as pinturas sobre             

o corpo assim como os videografismos sobre o espaço realizadas através do quartz             

composer e mapeados através do madmapper. Uma outra versão que utilizamos           

atualmente é com esses conteúdos pré-produzidos em formato de vídeo e           

mapeados ainda com o uso do madmapper sobre o espaço e corpo da atriz. 

O ônibus se revela como espaço que ganha novos sentidos a medida que se              

transforma em um ambiente instalativo, misturando signos (visual, sonoro, gestual,          

sensorial e performativo) e deslocam o imaginário do público que passa a            

reconsiderar aquele espaço cotidiano sob outras perspectivas.  

Nesse projeto pudemos experimentar o trabalho em um espaço inusitado, e           

por seu modo de construção; os processos compartilhados com o público a            

aquisição de um rico material de imagens documentais que paralelo a isso, nos             

levou a pensar a possibilidade de outras formas de intervenções videográficas na            

qualidade de aferir a narrativa um certo estranhamento, à medida que esses            

videografismos distorciam e conduziam o público a estados conduzidos pela          

personagem. 
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4. O VÍDEO E A CENA: INTERFACES CONCEITUAIS 
 
 
4.2. Interfaces entre linguagens 
 

Disparar um processo de criação em diferentes linguagens tem sido algo           

muito recorrente na arte contemporânea. A cena híbrida é repleta de possibilidades            

poéticas e estéticas em meio a trocas de experiências e desejos, a partir dessa              

tônica dominante nos processos contemporâneos que se instauram diante de um           

mundo cada vez mais imagético e tecnologizado. 

O hibridismo, interdisciplinaridade ou intermidialidade no contexto da arte         

pode ser definido como o processo de integração - mistura, fusão, atravessamento,            

sobreposição, etc. -  entre as diferentes linguagens artísticas.  

Até o final do século XIX, as linguagens eram vistas de forma segmentada,             

com poucos movimentos que contestavam essa divisão entre os suportes - pintura,            

escultura, música, dança, teatro, literatura e cinema - que configuram as chamadas            

Belas Artes. 

Ainda é comum observar esse tipo de pensamento nos dias de hoje, porém, a              

partir das vanguardas artísticas do final século XIX, os limites traçados           

historicamente entre esses territórios começaram a ser cada vez mais questionados. 

Através das práticas desses movimentos, o pensamento classificativo é         

colocado em xeque, criando fissuras que até hoje reverberam em contínuos           

processos de ruptura. A arte contemporânea é o terreno fértil para o hibridismo,             

tornando cada dia mais difícil encaixar as produções em classificações específicas. 

 
Hibridismos, mestiçagem, fusão, intertextualidade, interculturalidade     
interterritorialidade, intermedialidades, cross-over, internet, networks, mix,      
multimídias, trans-sexualidades, globalização e/ou intermídias são alguns       
dos termos que indicam relações de intercâmbios entre campos de          
conhecimento, culturas, mídias, disciplinas, identidades, artes e/ou       
performatividades. (VILLAR, 2015, p. 5) 

 

Como observamos no primeiro capítulo, o processo de integração entre vídeo           

e cena já nasce através de uma busca pelo hibridismo, uma vez que os encenadores               

teatrais estavam fazendo duas linguagens clássicas - teatro e cinema - coexistirem            

na mesma obra e dialogarem entre si. 
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No primeiro momento, a ideia era trazer ao teatro elementos do cinema que             

são específicos de sua poética, ampliando possibilidades expressivas da linguagem          

cênica. 

Os conceitos de cineficação interna e cineficação externa a que se refere a             34

pesquisadora Beatrice Picon-Vallin (PICON-VALLIN, 2011) exemplificam de forma        

precisa esses procedimentos de hibridização, na medida em que a linguagem           

cinematográfica contaminava a linguagem cênica não apenas em procedimentos         

materiais (a projeção de vídeo), mas também dentro do seu escopo dramatúrgico,            

poético e estético. 

A partir dos anos 1960, a tendência ao hibridismo atinge proporções maiores,            

com toda uma geração de artistas experimentais interessados pelo novo e pela            

ruptura radical com as tradições da arte. Para esses artistas, o circuito da arte              

padecia de cristalização formal, institucionalização e autoritarismo, sendo controlado         

por um grupo de pessoas que ditava o que era arte e o que não era, assim como                  

qual arte era “boa” ou não. 

Como forma de abrir fissuras nessa estrutura hegemônica de poder, esses           

criadores se distanciaram das tradições para se arriscar em caminhos imprevisíveis,           

erráticos e transgressores, dissolvendo muros entre linguagens, suportes e poéticas.          

Estamos falando de experimentos que operam de forma desterritorializada, isentos          

de fronteiras entre as artes, entre a arte e a vida, e muitas vezes questionando o                

entendimento comum do que é arte ou não. 

Como já dito no primeiro capítulo, as integrações entre vídeo e cena dessa             

geração de artistas foi marcada pelo surgimento de dois elementos que vão            

revolucionar essas intersecções: a performance art e o vídeo eletrônico. 

A performance art, um guarda chuva conceitual criado para nomear as           

experimentações da vanguarda pós-60, tem como uma das principais marcas a           

dinâmica do hibridismo, contaminando com seus procedimentos o teatro e a dança. 
 

[…] é impossível falar-se de uma linguagem pura para a performance. Ela é             
híbrida, funcionando como uma espécie de fusão e ao mesmo tempo como            
uma releitura, talvez a partir da sua própria idéia da arte total, das mais              
diversas – e às vezes antagônicas – propostas modernas de atuação           
(COHEN, 2004, p.108) 
 

34 Ambos os conceitos são apresentados e discutidos no Capítulo 1 desta dissertação 
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O vídeo eletrônico é revolucionário na medida em que transborda a linguagem            

do cinema em novas possibilidades expressivas, com a emergência de discursos           

videográficos independentes e não mercadológicos, a relação íntima entre o corpo e            

a câmera, a simultaneidade entre captação e exibição e a produção autônoma,            

quase caseira, dos processos audiovisuais. 

As videoperformances, videoinstalações e performances que usam o vídeo         

(principalmente através de monitores de TV) florescem nesse períodos, dentro de           

experimentações híbridas que transitam livremente pelas tradicionais divisões entre         

as artes. 

Como afirma Cristiana Mello: 

 
[...] é possível encontrar o vídeo nas mais diferenciadas de produção           
significante. Os conceitos que acompanham seu discurso são dessa forma          
recontextualizados diante das novas condições impostas pela       
contemporaneidade e encaminham-se às mais diversas áreas da produção         
artística. Isso equivale a dizer que o vídeo amplia sua funções e passa a ter               
novas atribuições e abrangências. Passa a ser solicitado como um circuito           
expressivo, como um processo de significação híbrido e não         
necessariamente como uma linguagem compreendida em sua autonomia. O         
vídeo passa a ser entendido como um procedimento de interligação          
midiática e a ser valorizado em seu caráter de interface, como uma rede de              
conexões entre as práticas artísticas. (MELLO, 2008, p. 36) 

 

O vídeo, portanto, não nasce enquanto uma linguagem pura, mas já traz em             

sua gênese o caráter híbrido. Em nossa visão, o cunho disruptivo dos artistas da              

vanguarda pós-60 fermentou de maneira simultânea e interseccional as         

transgressões estéticas do vídeo e da performance art, enquanto duas criaturas           

híbridas nascidas do mesmo útero. 

Com a chegada da era digital, as práticas relacionadas ao hibridismo ganham            

mais força, num contexto em que a crescente digitalização da sociedade e a             

convergência das mídias ganha corpo. 

É nesse momento que a expressão multimídia floresce, apontando para a           

multiplicidade e interdisciplinaridade intrínsecas à era digital. 
 
A cultura digital é compreendida como um estado de experiência híbrida, na            
medida em que nela há o constante confronto entre realidades diferentes,           
fazendo com que haja a mistura de diferentes naturezas de linguagens.           
Esse fenômeno, conhecido como convergência das mídias, diz respeito aos          
processos de digitalização da imagem, do som e do texto, assim como            
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permite a tradução de todo e qualquer meio analógico (como a fotografia, o             
cinema e o vídeo) para os meios digitais. (MELLO, 2008, p. 199) 
 

 

O digital ampliou as possibilidades de armazenamento, manipulação e         

transmissão dos sons e imagens, graças aos códigos da linguagem binária. Esse            

processo de codificação possibilitou traduzir as ondas sonoras e luminosas em           

números, que uma vez gravados na memória digital, podem ser retraduzidos           

novamente em ondas através das telas e aparelhos de som. 

Essa possibilidade de armazenar as ondas através da linguagem matemática          

possibilitou a convergência das mídias dentro dos computadores, unindo diversas          

funcionalidades em apenas um aparelho, que simultaneamente arquiva, indexa,         

manipula, edita, compõe, programa e reproduz, em infinitas possibilidades ainda a           

serem descobertas. 

O computador portanto, carrega em si a genética do hibridismo, já que,            

enquanto “suporte” contemporâneo mistura diversos suportes, em caráter de quase          

imaterialidade. 
 
O que se percebe é que as artes cênicas recuperam seu espaço em plena              
revolução tecnológica contemporânea, e tentam incorporar e dialogar com         
outras linguagens artísticas que também se apropriam de recursos         
tecnológicos e conceitos científicos. Sob essa perspectiva, torna-se muito         
difícil falar de “arte” como espelho e filtro da vida sem dialogar com aspectos              
da tecnologia, como virtualidade, interação e hibridizacão tecnológica.        
(LEITE, 2011, p. 186) 

 

 
 
4.4. Interfaces entre Arte e Vida 
 

Fala-se de uma perda de “realidade” em decorrência da saturação das           
imagens, mas o que chamamos de “real” sempre foi uma imagem: as mídias             
apenas tornam evidente que a constituição da realidade é uma produção           
simbólica de homens históricos. (MACHADO, p.09) 

 
É interessante notar como as noções de arte e vida, ficção e realidade,             

verdade e mentira sempre estiveram atreladas ao vídeo. O vídeo fotomecânico           

(película), em sua gênese, era usado simultaneamente para a comunicação -           
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através do jornalismo e da propaganda - e para a arte - através do cinema - com o                  

intuito claro de separar o que era informação do que era ficção. 

Conforme apontamos no capítulo 1 deste trabalho, alguns encenadores da          

vanguarda teatral do século XX aderiram à cineficação não apenas por motivações            

poéticas, mas também políticas, ao inserir as imagens documentais em cena,           

projetando sobre o palco acontecimentos sociais e históricos, fossem atuais ou no            

passado. Erwin Piscator é um exemplo de artista que trouxe o real para a cena               

através das projeções de vídeo, em experiências de teatro em aproximação com o             

documentário. Esse procedimento tinha como objetivo sensibilizar e provocar os          

espectadores a refletir sobre os acontecimentos que dizem respeito ao que acontece            

fora dos palcos, nas ruas, na coletividade, na política do dia-a-dia e na vida em               

sociedade. 

O real também era uma preocupação da vanguarda dos anos 60, enquanto            

uma geração profundamente indignada com as manipulações da realidade e os           

entretenimentos alienantes, levados a cabo pela grande mídia e pelos governos,           

tendo como principal veículo justamento o vídeo, fosse pelo cinema ou pela TV.  

Esses artistas se apropriam da tecnologia do vídeo para criar rupturas com as             

linguagens massificadas, produzindo desvios criativos e novas possibilidades        

estéticas para o vídeo, praticando discursos independentes e experimentais. 

 
É possível observar nos trabalhos produzidos com o vídeo ao longo do            
século XX a sua interseção com práticas sociais e políticas, que acentuam            
suas interferências no cotidiano no que tange a sua presença em múltiplos            
circuitos, linguagens e campos de ação. (MELLO, 2008, p. 26) 

 

Nessas obras, que abarcam tanto a performance art como a videoarte, em            

temos, em linhas gerais: a realidade, em contraponto à ficção; a vida, em             

contraponto à arte; o artista, em contraponto ao personagem; a crueza, em            

contraponto à espetacularização; o corpo em estado de incerteza, em contraponto           

ao corpo idealizado; o estranho, em contraponto ao belo; entre outros procedimentos            

com o intuito de se afastar em relação às artes hegemônicas e massificadas 

O vídeo, no contexto da comunicação e do jornalismo, é convencionalmente           

visto como documentação da realidade, como prova, como fato, como “janela para o             
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real”. Mas esses limites, a rigor, sempre foram borrados. O caráter perverso desse             

simulacro de “realidade” que é a informação transmitida pela grande mídia desaguou            

em uma série de manipulações, já que o aparente rigor do registro audiovisual em              

tese não deveria suscitar dúvidas. Esse acordo social tácito de aceitar o registro em              

vídeo como a “realidade” se mostra perigoso até os dias atuais, em que imagens são               

oferecidas sobre determinados recortes, ideologias e pontos de vistas parciais, mas           

vendidas como discursos imparciais. 

Os artistas da vanguarda dos anos 60 lançavam mão do corpo, dos             

acontecimentos sociais e do vídeo para questionar essa manipulação e alienação.  

 
A busca do desenvolvimento pessoal é um dos princípios centrais da arte de             
performance e da live art. Não se encara a atuação como uma profissão,             
mas como um palco de experiência ou de tomada de consciência para            
utilização na vida. Nele não vai existir uma separação rígida entre arte e             
vida. (COHEN, 2002, p. 104) 
 

Do mesmo modo a vida retroalimenta o processo de criação do performer, a             

figura deste pode ser metaforizada como uma espécie de esponja social, além do             

que cada performer traz singularidades que deflagram suas idiossincrasias.  

Não existe aqui a idéia de um teatro convencional, mas sim uma ação na qual               

o atuante não está em busca de uma personagem que opere sobre uma dramaturgia              

já estabelecida, seja ela textual ou mesmo imagética. O performer neste sentido é             

um catalisador dos afetos que o atravessam em sua jornada pessoal, que de alguma              

forma estabeleça uma possibilidade de diálogo com o outro: “Antes do homem estar             

consciente da arte, ele tornou-se consciente de si mesmo. Autoconsciência é,           

portanto, a primeira arte. Em performance, a figura do artista é o instrumento da arte.               

É a própria arte.” (BATTCOCK apud COHEN, 2002, p. 76).  

A partir das vanguardas artísticas do século XX, a presença do artista navega             

por linhas tênues de separação, nas quais o acontecimento artístico e a própria ideia              

de manifesto se fundem.  

Na performance art quase sempre não existe ensaio ou uma estruturação           

baseada em um modo de produção mercadológico, ou seja, a reprodução como            

lugar de afirmação na arte. A obra neste sentido é o acontecimento do aqui e agora                

dadas as condições de seus encontros e a presença do atuante como sujeito             
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político, um arauto de pequenas e cotidianas revoluções.  

Na performance art e na videoarte temos o improviso, o acontecimento e o             

encontro. Num contexto mais amplo temos a busca por uma aproximação entre o             

fazer artístico e o mergulho na realidade, não no sentido de traduzi-la, mas, de se               

colocar disponível ao risco, ao imprevisto, vivendo radicalmente as circunstâncias          

presentes, e como aponta Renato Cohen: 

 
É nessa estreita passagem da representação para a atuação, menos          
deliberada, com espaço para o improviso, para a espontaneidade, que          
caminha a live art, com as expressões happening e performance. É nesse            
limite tênue também que vida e arte se aproximam. À medida que se quebra              
com a representação, com a ficção, abre-se espaço para o imprevisto, e            
portanto para o vivo, pois a vida é sinônimo de imprevisto, de risco             
(COHEN, 2002, p. 97) 

 

São processos de criação em ambientes com diferentes mídias, corpos,          

tecnologias e textos que, motivados por mitologias pessoais e experiências          

encontradas na vida do próprio performer e sua relação com o outro, a sociedade, a               

vida pública. Nesse processo caberia como consequência a construção de discursos           

insurgentes. “O trabalho do artista de performance é basicamente um trabalho           

humanista, visando libertar o homem de suas amarras condicionantes, e a arte, dos             

lugares comuns impostos pelo sistema” (COHEN, 2002, p.45) .  

Na terceira fase, a era digital, as problemáticas relacionadas ao real a ficção             

vão transbordar os limites do enquadramento artístico para desembocar nas          

problemáticas entre o real e o virtual, sendo a virtualidade entendida como a             

informação que é intermediada pela máquina. A simultaneidade dos processos de           

comunicação dentro de qualquer ponto da rede de internet do planeta, provoca a             

simultaneidades de tempo unindo diferentes espaços que podem estar muito          

distantes. 

Com a digitalização da sociedade, as fronteiras entre o real e o virtual se              

tornam cada dia mais complicadas de se distinguir. A trilogia de filmes Matrix             

(1999-2003), das irmãs Lilly e Lana Wachowski, ficou marcada como uma das mais             

poderosas metáforas sobre a escalada da realidade virtual na sociedade, como uma            

ficção científica premonitória e assombrosa a respeito da manipulação da realidade           

conforme o digital e a inteligência artificial progridem. 
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Existe uma extensa quantidade de definições sobre realidade virtual, de          
forma geral, elas fazem referência a uma imersiva e interativa experiência           
que se baseia em imagens gráficas 3D geradas por computador em tempo            
real, em outras palavras, é uma simulação de um mundo real, ou apenas             
imaginário gerada por computador. (RODRIGUES; PORTO, 2013, p. 98) 

 

Esse conceito de realidade virtual, aparentemente contraditório, revela as         

dissoluções de fronteiras entre a realidade e virtualidade nas sociedades digitais. E            

como o digital privilegia as artes que se manifestam através das ondas - ou seja as                

artes visuais (ondas luminosas) e música (ondas sonoras) - o vídeo, que encarna a              

poderosa junção entre a imagem e o som (e muitas vezes, a palavra), acabou se               

tornando o suporte mais privilegiado da internet, tanto para a arte quanto para a              

comunicação. 

Conforme o avanço tecnológico foi potencializando o tráfego de dados e o             

streaming de vídeo foi ganhando espaço, o audiovisual foi aos poucos se tornando a              

ferramenta mais impactante na comunicação e na arte através dos meios digitais,            

pelo potencial de apresentar tanto um simulacro do real, que provoca o engajamento             

e a empatia dos interlocutores, ao criar pontes entre realidades distantes, quanto os             

efeitos espetaculares da composição estética, envolvendo a visualidade, o ritmo da           

música e da edição, o enquadramento fotográfico, etc. 

Recentemente, em 2018, a rede social Facebook anunciou que em sua           

plataforma, as postagens de vídeo iriam ser privilegiados pelos algoritmos que           

organizam os conteúdos vistos pelos usuários, preparando o terreno para o futuro da             

rede que, segundo o fundador e CEO MArk Zuckerberg, será a mediação através da              

realidade virtual e a realidade aumentada.  
 
Diferentemente da realidade virtual, que transporta o usuário para o          
ambiente virtual, a realidade aumentada mantém o usuário no seu ambiente           
físico e transporta o ambiente virtual para o espaço do usuário, permitindo a 
interação com o mundo virtual, de maneira mais natural e sem necessidade            
de treinamento ou adaptação. Novas interfaces multimodais estão sendo         
desenvolvidas para facilitar a manipulação de objetos virtuais no espaço do           
usuário, usando as mãos ou dispositivos mais simples de interação.          
(KIRNER; TORI. 2006, p. 20) 
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4.3. Interfaces entre material e imaterial, entre produtos e processos 
 

A partir das vanguardas do século XX nas artes visuais, a relação inseparável             

entre a obra de arte e o objeto começa a ser questionada. Entre esses artistas, o                

produto e a materialidade começam a dar lugar para os processos e conceitos. 

A imaterialidade na arte, assim como o abandono ou a subversão do objeto se              

torna um campo fértil para a experimentação e a contestação. Como exemplo temos             

a obra A Fonte (1917), de Marcel Duchamp, artista francês precursor da arte             

conceitual. Os cem anos que se seguiram a partir desse ready made foram             

catalisando a ruptura com essa hegemonia da materialidade. 

Foram inclusive esses artistas, em sintonia com a ruptura duchampiana, os           

primeiros a colocar no centro da discussão os procedimentos do corpo como suporte             

da linguagem plástica, abrindo os caminhos para a performance art dos anos 60.  

 
Nesse arco do tempo, é possibilitada a passagem entre uma arte fixa,            
objetual, propícia ao acabamento para uma arte livre da dependência do           
objeto, considerada efêmera e descontínua, que rompe com o próprio ato da            
contemplação e com o conceito tradicional de obra como produto, sendo           
acrescida a ela a noção de obra como processo. Surgem novas formas de             
pensar o espaço e o tempo assim como novas expressões no campo da             
arte. (MELLO, 2008, p. 41) 

 

Conforme vimos no primeiro capítulo, o vídeo eletrônico (ou apenas vídeo),           

que se popularizou nos anos 60, trouxe uma nova perspectiva para a problemática             

da materialidade. O vídeo eletrônico, diferente da película do filme (vídeo           

fotomecânico), não pressupõe que o suporte e a informação estejam atrelados de            

forma inseparável.  

A informação audiovisual pode ser armazenada, apagada, transferida e         

reproduzida ao infinito através dos sistemas eletrônicos, sem estar exclusivamente          

atrelada à materialidade da uma única fita magnética, o oposto do que acontece na              

pintura, onde a informação está contida naquele quadro específico, ou na escultura,            

em que o obra está inscrita apenas naquele objeto específico.  

No vídeo, o caráter de reprodutibilidade é intrínseco, pois o que “vale” é a              

informação armazenada no objeto e não o objeto em si. Isso quer dizer que, no caso                
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do vídeo, o objeto, ou a materialidade, é apenas uma via, um caminho, uma              

interface, e não a obra em si. 

Com a portabilidade do vídeo (principalmente a partir da câmera Portapak da            

Sony) foi possível o surgimento da videoarte, que teve como pioneiros artistas            

experimentais que já circulavam pelas galerias e introduziram esse novo suporte - o             

vídeo - nos circuitos da arte.  

Nas primeiras videoperformances, como as de Bruce Nauman e Joan Jonas,           

o foco do trabalho não era um produto audiovisual editado, manipulado, e bem             

acabado, mas sim o recorte de um processo espaço-temporal específico, que tinha o             

corpo, a presença e o gesto como protagonistas.  

 
O vídeo, como já observou Anne-Marie Duguet, pode ser considerado          
‘efêmero como espetáculo, inclusive nem ser mais objeto, mas uma ação,           
um acontecimento, um gesto ou processo de comunicação, uma obra de           
relacionamento momentâneo e sem traços materiais’. (DUGUET apud        
MELLO, 2008, p. 51) 

 

O vídeo eletrônico funciona através de circuitos de transmissão, uma          

mudança de paradigma importante para a questão do objeto, já que esse processo             

de conexão (ou cadeia) possibilita a simultaneidade entre a captação e a exibição.  

Nas primeiras videoinstalações interativas, que usavam o recurso do vídeo ao           

vivo, como as de Bill Viola e Vito Acconci, o foco da experiência não era mais o                 

contato com um objeto estático, mas sim o contato com um processo cinético, uma              

vez que a obra está em constante mudança e dialoga com a presença física e em                

tempo real do público. 

 
Ao mostrar os próprios espectadores, os artistas engajavam-nos        
intencionalmente de forma bastante direta, às vezes até o ponto de fúria ou             
choque. Ainda mais importante, o espectador tornava-se um artista         
performático, uma maneira totalmente nova de assistir à televisão (RUSH,          
2006, p. 117-118) 

 

Com a chegada da era digital, a imaterialidade e a processualidade atingem            

proporções ainda maiores, através das programações, dos ambientes virtuais, dos          

dispositivos interativos e da internet.  

As programações permitiram aos artistas a criação de cadeias automáticas de           

ação, como um sistema que age respondendo a um comando específico, como na             
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obra MPI X IPM (Music Plays Images X Images Play Music) (1996), de Ryuichi              

Sakamoto e Toshio Iwai. Isso amplia as possibilidades de manipulação do vídeo. A             

partir de então, nem todo o processo precisava ser realizado manualmente,           

bastando o acionamento de comandos que automatizam as respostas no vídeo, e o             

indexamento de informações facilita ainda mais a diversidade de conteúdos e           

agilidade no acesso aos arquivos. 

Ainda nesse primeiro momento, era necessário para os artistas entenderem          

de programação ou estabelecerem parcerias com programadores e cientistas da          

computação, de forma a criar as programações personalizadas de acordo com o            

projeto. Com os avanços dos sistemas operacionais, os softwares de manipulação           

de vídeo foram adentrando no mercado, tornando mais acessível o aparato           

tecnológico para os VJs e artistas do audiovisual ao vivo.  

A partir de então, com pouco conhecimento em programação e computação,           

é possível a um artista se instrumentalizar com os softwares e compor com as              

infinitas possibilidades de manipulação que esses programas oferecem, bastando         

adicionar os conteúdos que precisam. 

Para os artistas do vídeo, a materialidade envolve apenas os canais onde            

esses conteúdos vão ser criados (câmeras ou computadores) e circular          

(computadores, cabos, projetores, etc.), entronizando o computador como o suporte          

de mil e uma utilidades da arte em tempos digitais. O objeto. nesse caso, não tem                

valor artístico em si, não para ser colecionado ou para ser exposto, ou vendido. A               

obra é apenas uma informação escrita em código binário, quase totalmente isenta de             

materialidade. 

Os artistas que se dedicam a experimentos processuais encontram terreno          

fértil para suas criações através dos dispositivos digitais. A ideia de interatividade            

está no centro de toda a tecnologia digital, já que os computadores (sejam os PCs               

ou os aparelhos mobile) funcionam basicamente como tecnologias de interação e           

mediação. 

Isso permite a criação de obras que podem realizar ações por conta própria,             

sem o comando de um humano, a partir de estímulos das pessoas que interagem              

com elas, tudo isso tendo como base a programação digital. Essas interações            

podem vir através de comandos (botões, cliques, telas touchscreen, consoles, etc.)           
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ou mesmo os estímulos físicos captados por sensores (câmeras, sensores a laser,            

microfones, etc.), permitindo uma variedade de experiências processuais onde a          

pessoa que interage é parte determinante e ativa da obra, mesmo estando            

circunscrita no sistema de programação que dita os limites da experiência. 

 
A arte interativa não é só um resultado visual, mas também o processo no              
qual se insere o indivíduo. A interatividade na internet apresenta-se, na           
maioria das vezes, nas decisões em textos hipermídia (utilizando-se dos          
links clicáveis) e por ações em ambientes virtuais. A imaterialidade é outro            
elemento importante dentro do discurso poético de artistas que produzem          
trabalhos especialmente para a internet – os web artistas. (LEITE, 2011, p.            
94) 

 

A internet também é um ambiente que oferece ricas possibilidades para o            

diálogo entre artistas, obras e público, amplificando a tendência da dissolução da            

materialidade e do produto. Na arte que se realiza nos ambientes da web, o              

interlocutor é parte essencial do processo, já que o seu engajamento, reação e             

compartilhamento são essenciais para os processos de troca pela internet. Nesses           

ambientes, a experiência artística não está atrelada a nenhum tipo de materialidade            

a não ser o equipamento, e a conexão entre as partes (através da informação visual,               

textual e sonora), e não o objeto tridimensional, é o que se torna relevante. 

 
Em arte, os conhecimentos visuais não mais se limitam ao “objeto”. Eles            
precisam abranger o universo fluido, sempre mutável, que existe dentro do           
computador e o novo mundo que o computador facilita: um mundo artístico            
interativo que pode ser virtual em sua realidade e radicalmente          
interdependente em sua incorporação do “espectador” à finalização da obra          
de arte. Quando Duchamp sugeriu que a obra de arte dependia do            
espectador para que este completasse seu conceito, mal sabia ele que, até            
o final do século, algumas obras de arte (como por exemplo, filmes            
interativos) dependerem literalmente do espectador, não apenas para        
completá-las, mas para iniciá-las e dar-lhes conteúdo. (RUSH, 2006, p. 165) 

 

E é nessa desmaterialização do objeto e na qualidade relacional que a obra             

necessita para se configurar como tal que nos deparamos com possibilidades           

múltiplas e dissociáveis de práticas cada vez mais híbridas na construção de            

sentidos e significados que embala a produção artística contemporânea.  
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5.1 - Considerações finais. 
 

 

Na era digital o vídeo não só se estipula como uma linguagem artística             

independente como também se estabelece como uma janela para o mundo, cada            

vez mais acessível nos modos de fazer e mostrar. 

E diante dessa expansão do vídeo como um mediador de inúmeros           

interlocutores em um fluxo cada vez mais frenético que cria uma rede infinita de              

conexões por imagens.  

A linguagem audiovisual torna-se um dos maiores fenômenos sociais de          

nossa era. O artista quando escolhe inserir o audiovisual em seu processo de             

criação tem a possibilidade de problematizar não só seu uso, mas, também a             

maneira como concebe sua utilização no diálogo com a sociedade. Sendo o vídeo             

um instrumento potente de transformações tanto no contexto da arte como da vida. 

Da liberdade que as infinitas possibilidades de se trabalhar com o audiovisual            

nos dá, as câmeras de vigilância que nos cercam o vídeo se configura hoje como               

algo indissociável do cotidiano, da vida, nos tornando vítimas e predadores num            

processo dialógico entre imagens e realidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

84 

BIBLIOGRAFIA 
 

BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro: Difel, 2003. 
 
BAUMAN, Zygmunt. A arte da vida. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
 
CANTON, Katia. Espelho de artista: auto-retrato. São Paulo: Cosac & Naif, 2004.  
 
COHEN, Renato. Rito, Tecnologias e Novas Mídias na cena contemporânea          
Brasileira. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003. 
 
COHEN, Renato. Performance como Linguagem: Criação de um tempo espaço          
para experimentação. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 
 
COHEN, Renato. Work in Progress na Cena Contemporânea. São Paulo,          
Perspectiva, 2004. 
 
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. 
 
DELEUZE, Gilles. A imagem - movimento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2004. 
 
FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena          
contemporânea. In: Sala Preta. Revista de Artes Cênicas. Programa de          
Pós-Graduação em Artes Cênicas ECA/USP. São Paulo, 2009. 
 
FARAGO, Jason. Joan Jonas: legendary American performance artist is the toast of            
Venice. The Guardian - Edição Digital, 2015. Disponível em:         
<https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/may/08/joan-jonas-performance-ar
tist-venice-biennale>. Acessado em 02 de Maio de 2-18.   
 
FERNANDES, Silvia. Experiências do real no teatro. In: Sala Preta. Revista de Artes             
Cênicas. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas ECA/USP. São Paulo,          
2013. 
 
FILHO, Osmar Gonçalves dos Reis. A EXPERIÊNCIA DO VÍDEO:         
Não-narratividade, corpo e presença nas práticas audiovisuais. 210 fl. Tese de           
Doutorado em Comunicação Social apresentada ao Programa de Pós-Graduação         
em Comunicação Social  da Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 
 
FURTADO, Beatriz (org). Dê me um corpo-Daniel Lins. In.: Imagem          
Contemporânea. 1.v. Cinema, Tv, Documentário, Fotografia, Videoarte, Games.        
São Paulo: Travessa, 2009. 
 
GARROCHO, Luiz Carlos de Almeida. Lugar e convívio como prática espacial e            
tessitura cênica: as performances urbanas do contraponto Minas Gerais. 299 fl.           
Tese de Doutorado em Arte apresentada à Escola de Belas Artes da Universidade             
Federal de Minas Gerais, 2015. 
 

 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/may/08/joan-jonas-performance-artist-venice-biennale
https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/may/08/joan-jonas-performance-artist-venice-biennale


 
 

85 

GOLDBERG, RoseLee. A arte da performance: Do Futurismo ao Presente. Trad.           
Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 
GOLDENSTEIN, Carvalhaes. Persona Performática: Alteridade e experiência na        
obra de Renato Cohen. São Paulo, Perspectiva, 2012. 
 
KANTON, Katia. Corpo, Identidade e Erotismo. São Paulo: Martins fontes, 2009. 
 
KANTOR, Tadeusz. O teatro da morte. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
 
LEITE, Marcelo Denny de Toledo. Caleidoscópio digital : contribuições e          
renovações das tecnologias da imagem na cena contemporânea. 2012. Tese de           
Doutorado. Escola de Comunicação e Artes. Universidade de São Paulo. São Paulo. 
 
LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1998. 
 
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1995 
 
MACHADO, Arlindo. Arte e Mídia: aproximações e distinções. Revista Galáxia.          
PUC-SP. São Paulo, Volume 1, edição número 4, 2002. Disponível em           
https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1289/787. Acessado em   
01 de Maio de 2018. 
 
MELLO, Christine. Extremidades do Vídeo. São Paulo: Editora SENAC-SP. 2008. 
 
MELLO, Christine. Videoinstalação e poéticas contemporâneas.São Paulo.2007 
Disponível 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202007000200009 
acessado em 28 de abril de 2018. 
 
PICON-VALLIN, Beatrice. Teatro híbrido, estilhaçado e múltiplo: um enfoque         
pedagógico. Revista Sala Preta. São Paulo, Volume 1, Edição nº 11, 2011.            
Entrevista realizada por Marcos Bulhões. Tradução de Verônica Veloso e Cícero           
Alberto de Andrade Oliveira. Disponível em:      
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57479/60481. Acessado em 2 de     
Abril de 2018.  
 
PRECIADO, Paul-Beatriz. Manifesto Contrassexual - Práticas-Subversivas de       
identidade sexual. São Paulo: N-1 Edições, 2004. 
 
RESTANY, Pierre. Os novos realistas. São Paulo: Perspectiva, 1979. 
 
RODRIGUES, Gessica Palhares; PORTO, Cristiane de Magalhães. Realidade        
Virtual: Conceitos, Evolução, Dispositivos e Aplicações. Revista Interfaces        
Científicas - Educação. Aracaju, v. 01, n. 03. p. 97-109, jun. 2013. Disponível em              
<http://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/395/REALIDADE%20
VIRTUAL.pdf?sequence=1>. Acessado em 14 de Maio de 2018.  
 

 

https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/viewFile/1289/787
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-53202007000200009
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57479/60481
http://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/395/REALIDADE%20VIRTUAL.pdf?sequence=1
http://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/395/REALIDADE%20VIRTUAL.pdf?sequence=1


 
 

86 

RUSH, Michael. Novas Mídias na Arte Contemporânea. São Paulo: Martins          
Fontes, 2006. 
 
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo?.           
São Paulo: Editora Paulus, 2005. 
 
SENRA, Antonio Sales. Limites da imagem digital: estudos de obras. 129 fl.            
Dissertação de Mestrado em Artes apresentada ao Programa de Pós-Graduação em           
Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 
 
SOLER, Marcelo. Teatro Documentário: a pedagogia da não ficção. São Paulo:           
Hucitec, 2010. 
 
VALENTE, Agnus. Heurística híbrida e processos criativos híbridos: uma reflexão          
sobre as metodologias da criação no contexto do hibridismo em artes. In: FIORIN, E,              
LANDIM, PC, and LEOTE, RS., orgs. Arte-ciência: processos criativos [online].          
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, p. 11-28.           
Disponível em http://books.scielo.org/id/jhfsj/pdf/fiorin-9788579836244-02.pdf.   
Acessado em 25 de Abril de 2018. 
 
VILLAR, Fernando Pinheiro. Três apontamentos e outra defesa de         
interdisciplinaridades ou hibridismos artísticos como modos de produção e         
significação no teatro contemporâneo. Revista Conceição | Conception.        
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, volume 4/nº 2, p.            
5-19, 2015. 
 
ZOURABICHVILI, François. Vocabulário Deleuze. Trad. André Telles. Rio de         
Janeiro: Relume; Dumara, 2009. 
 
Outras fontes: 
 
Catálogo: Performance, Presente, futuro: Coleção Arte tecnologia Oi futuro. 
Disponível em: http://bostezodigital.blogspot.com.br/search/label/Paco%20Inclán 
 
COHEN, Renato. Performance e Contemporaneidade: Da Oralidade à Cibercultura. 
In. J.Pires Ferreira (org.), Oralidade em tempo & Espaço: Colóquio Paul Zumthor. 
São Paulo: EDUC, 1999.  
 
 

Video mapping exclusivamente: 

VPT: para PC e Mac, Open Source http://projection-mapping.org/vpt/ 

MADMAPPER: só MAC, proprietário http://www.madmapper.com/ 

Outros:  http://projection-mapping.org/software/ 

http://blog.lecollagiste.com/2014/03/les-meilleurs-outils-pour-artistes-vj-mappeur/ 

Video mapping + VJ: 

 

http://books.scielo.org/id/jhfsj/pdf/fiorin-9788579836244-02.pdf
http://bostezodigital.blogspot.com.br/search/label/Paco%20Incl%C3%A1n
http://projection-mapping.org/vpt/
http://www.madmapper.com/
http://projection-mapping.org/software/
http://blog.lecollagiste.com/2014/03/les-meilleurs-outils-pour-artistes-vj-mappeur/


 
 

87 

ARENA: para MAC e PC, proprietário https://resolume.com/software/ 

MODUL 8: só Mac, proprietário http://www.modul8.ch/ 

QUASE CINEMA: PC E MAC, open source http://www.quasecinema.org/ 

FLxER: (open source, multiformato) https://flxer.net/ 

ARKAOS GRANDVJ XT:  Mac/PC https://www.arkaos.net/products/vjdj 
 

 

 

  

 

https://resolume.com/software/
http://www.modul8.ch/
http://www.quasecinema.org/
https://flxer.net/
https://www.arkaos.net/products/vjdj


 
 

88 

ANEXOS 
 

1. Entrevista com o artista Ricky Seabra 

 

Realizada em 06 de dezembro de 2017, via Facebook messenger. 

 

Eu: Me lembro que você usava sistemas analógicos, se não me engano… 

Rick: tudo com câmeras mini-Dv, mesa de corte analógico, tudo antigo...As câmeras            

mini-dv tem até fitas presas nelas... não funcionam para gravar mas funcionam para             

passar uma imagem ao vivo… é baseado no meu mestrado em Pesquisa de Design              

na Design Academy Eindhoven. 

 

Eu: e o fato de você ter escolhido essas tecnologias " low tech" tem relação com a                 

poética do trabalho? 

Rick: De certa forma sim... Acredito em fazer o que posso com os recursos que               

tenho quando possível. Mas mais importante em todos os meus trabalhos, eu diria, é              

sempre deixar a plateia ciente de como a imagem está sendo feita. 

O aspecto artesanal do feitio tem que ser clara... e poética. Na época eu falava na                

importância em Habitar a Imagem.... mas por alguma razão me veio as palavras             

tecnologia folclórica. 

 

Eu: Você diz folclórico pela questão artesanal? 

Rick: mas eu me lembro que tudo era relativamente avançado na época... as             

câmeras, a mesa de corte...parecia low-tech por causa da introdução de minhas            

mãos na imagem.... eu não escondia que a construção era artesanal.  

 

Eu: e lembro de você ter comentado que seu projeto era uma experiência de dança               

em gravidade zero, no entanto com a recusa você criou o espetáculo como resposta. 

Rick: o meu objetivo era isso... eu queria ser astronauta... mas a NASA só deixa ser                

astronauta que tem diplomas em física, matemática ou engenharia... ou piloto. As            

artes estão excluídas da pesquisa em órbita... por isso resolvi criar um contexto para              

artistas em órbita (o módulo Isadora) para justificar a minha ida. Numa das primeiras              
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cenas de Isadora eu preencho um formulário da NASA para astronauta... era o             

formulário de verdade. tudo no Isadora é verídico. Eu também tentei fazer um projeto              

de dança para um espaço parabólico (um simulador de zero gravidade)... mas não             

me aceitaram... questões políticas e curatoriais, acho. 

 

Eu: E como foi esse processo criativo;?... lembro que havia uma bailarina contigo. 

Rick: Sim. Era a Andrea Jabor. Olha... uma coisa que acontece muito com uso do               

vídeo no teatro é que acaba virando papel de parede... e usava se na época o                

looping... a repetição... a imagem era secundário. Nos meus trabalhos a imagem            

realmente me ajuda a conduzir a história... algumas pessoas gostam de me            

enquadrar como performance ou teatro experimental... eu acho que o que eu faço é              

bem quadrado... gosto de uma caixa preta, a quarta parede... não quero participação             

da plateia... tenho uma história pra contar com princípio, meio e fim... pra mim é               

Teatro. Acho que sou contador de histórias... só que uso o video para permitir que a                

plateia veja o que estou vendo na minha frente, nas minhas mãos... preciso             

compartilhar o close. 

 

Eu: escolher esses recursos analógicos tem alguma relação com a proposta de            

criação em gravidade zero... ou pretendiam remeter a alguma época específica?           

Falo isso porque minha sensação como público é de ser transportada para o             

passado... como em uma viagem no tempo e o fato de usar aqueles equipamentos              

naquelas circunstâncias reforçava essa impressão. 

Rick: Sim... a mesa de corte tem umas cores super saturadas (posterizadas acho no              

Photoshop) que lembram muito vídeo dos anos 70... as músicas, Harry Belafonte,            

Frank Sinatra, Pink Floyd, Meredith Monk, Naná Vasconcelos, Mutantes... também          

anos 60 e 70... a época das missões Apollo à Lua... foi acontecendo desse jeito... A                

Andrea Jabor é brilhante com trilha sonora... foi quase tudo escolha dela. Eu fornecia              

algumas trilhas mas ela quem encaixava durante os ensaios e processo de criação.             

Havia um toca disco também que lembra aquele filminho no facebook que            

comemora amizades... toca discos tambem anos 60 e 70. 

Acho que quando o trabalho começou a tomar forma nos comprometemos com esta             

época mesmo.... 
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Por isso não sei se teria a ver remontar tudo com HDMI, Gopro, e iTunes.... 

Seria bem mais fácil !!! ufa... pense num espetáculo difícil de montar. 

 

Eu: interessante, e no caso da escolha das imagens... você partiu delas para a              

criação do trabalho? 

Rick: eu diria que 50% parte das imagens e 50% das músicas.... sou muito musical...               

a música me inspira muito... vejo video-clipes inteiros se formando na minha cabeça             

quando escuto uma música boa... 

muitas imagens brotam de músicas… mas com Andrea Jabor presente durante o            

processo , as vezes eu experimentava com imagens (por exemplo: eu comecei a             

manipular pratos antigos fazendo deles planetas flutuando... aí Andrea vendo aquela           

cena se criando colocou Edith do Prato... essa cena chegou a concluir a versão              

trabalho em progresso de Isadora em 2004... Mas depois a cena caiu. Outra             

sacação de Andrea foi de convidar o violonista Marco Pereira para interpretar a             

primeira canção escrita no espaço pelo cosmonauta Yuri Romanenko. Se tornou           

leitmotiv na peça e concluímos com ela. 

 

Eu: E em seus outros trabalhos? essa pesquisa com imagem continua? 

Rick: Sim... a pesquisa com o feitio da imagem continuou sim... depois de Isadora              

teve Império Love to Love You Baby... também explorando as novas interfaces do             

MacBook Pro como o Cover Flow. 

Também explorei a minha imagem como drag (eu era a imperatriz do Império             

Americano a Rickyoncé).... 

Depois eu fiz o Koyaanisqatsi A Performance que foi todo feito no iPad. Mas eu tinha                

uma camera filmando a minha mão manipulando o iPad... o poético desta tecnologia             

era a mão na tela. O iPad não estava ligado ao projetor... uma câmera filmando a                

minha mão manipulando a tela do iPad estava conectado ao projetor. 

Fiz mais um trabalho simples chamado Preâmbulos em que eu apenas datilógrafo            

num documento word para a plateia ver... peço para as pessoas escreverem um             

novo preâmbulo para a constituição brasileira e eu vou ouvindo e datilografando e             

construindo um novo texto. 
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Entrevista VJ Spetto 

 

Realizada dia 07 de dezembro de 2017. 

 

1- Você é um dos maiores expoentes da técnica de mapeamento em vídeo no Brasil,               

quando teve seu primeiro contato com a técnica e quais recursos você dispunha na              

época? 

Um computador e um projetor na mão, esses eram os recursos. E claro aprender a               

correta relação entre lentes e distâncias, luminosidade e área quadrada. Quando           

comecei a pesquisar não existiam softwares específicos, então todo cálculo era feito            

manualmente, o que era bem complicado e exigia algum conhecimento matemático           

e de trigonometria (aquela aula que todos faltaram no colégio). Fiquei cerca de um              

ano pesquisando e desenvolvendo técnicas, até chegar no resultado que queria e            

então poder encarar uma apresentação sem passar vergonha. 

 

  

2- Atualmente a presença do vídeo mapping em espetáculos de dança, teatros e             

óperas é muito recorrente, já teve participou de algo assim? se sim como foi? do que                

se tratava? 

Fiz algumas óperas sim. No Theatro Municipal do Rio e no de São Paulo também. A                

minha experiência foi bem pontual: realizar um videomapping durante o ato final da             

ópera Crepúsculo dos Deuses e também das Valkyrias, também durante o ato final.             

Foi muito interessante pois o mapping ajudou a intensificar a cena final, trazendo             

mais dramaticidade e tornando muito mais épico o final. Por uma coincidência nas             

duas óperas tratava-se de "botar fogo" no teatro. 

  

  

3 - Em comparação a época em que você começou quais avanços você reconhece              

em relação às técnicas utilizadas? 

Hoje em dia temos softwares dedicados ao VideoMapping, sendo que grande parte            

do processo de mapeamento fica facilitado. Por exemplo, o MadMapper é um            
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software dedicado a mapeamento que permite grande agilidade ao mapear, o mais            

legal: hoje em dia ele tem versões para Windows e Mac. 

Também temos computadores mais rápidos, com possibilidade de ter de 2 a 4             

saídas 4k em uma só máquina. 

Existem também interfaces que multiplicam os sinais de saída, como a Datapath            

FX4 / X4 e a TripleHead2Go SE. 

E também há o lado artístico: com o passar do tempo os mappers sabem o que                

funciona e o que não funciona numa apresentação de VideoMapping. 

São efeitos de profundidade, ilusões óticas, sincronia entre som e imagem, cores            

que permitem grande combinação de contrastes. 

  

4- Recentemente você realizou a performance LVA Vermelha. no que consistia essa            

performance? como se deu o processo criativo para essa criação? 

A LVA Vermelha é uma performance desenvolvida pela Lia Paris. Ela me trouxe             

essa idéia e para ela criei um cenário digital que se adapta show a show e também                 

uma projeção no corpo dela, explorando a técnica de Body Mapping. O resultado é              

um show audiovisual bem interessante onde tudo muda no palco por conta da             

projeção. 

  

5- Como se dá seu processo criativo no desenvolvimento de obras com vídeo             

mapping? e na busca de uma narrativa ou está mais ligado a questões             

atmosféricas? 

Depende muito do que vou criar. Se é uma comemoração procuro saber a história               

local, os símbolos e signos culturais que se relacionam com o público que vai              

assistir. 

Tem também situações onde busco inspiração em metáforas que se criam a partir             

da forma do edifício a ser projetado. 

Tem outros casos que a música acaba me inspirando. 

Na verdade na maioria dos casos eu começo mesmo é pela trilha sonora, e ela que                

vai me guiando na criação e visualização do videomapping. 

Enfim é um processo personalizado, caso a caso, mas que sempre opto em causar              

uma boa impressão e deixar uma boa memória no público presente. 
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