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RESUMO
Esta tese implicou a construção de um dispositivo de arte e tecnologias que promove
efeitos na subjetividade do espectador, uma relação entre interfaces que inclui o corpo de
quem performatiza dentro das linhas de força da instalação. Uma forma de cinema expandido,
Live Cinema, que vem se desenvolvendo na contemporaneidade. Com a criação deste
dispositivo, intitulado de Sagradas Torres, a investigação de tese de Luiza Helena Guimarães
Ferreira, enriqueceu-se e ganhou novos contornos.
Nas tensões entre os corpos, entre peles da culturais, a tese, Sagradas Torres: A
reinvenção de si no cinema vivo, diz respeito aos desenvolvimentos práticos, suas implicações
teóricas e metodológicas. Sagradas Torres trata da possibilidade de reinvenções de si por meio
da invenção de narrativas audiovisuais não lineares e na temporalidade do acontecimento, ou
seja, de um acoplamento em tempo real entre máquinas técnicas, corpo e subjetividade que
coloca esta pesquisa na fronteira entre os campos da Comunicação, da Arte e da Psicologia.
Durante o percurso de desenvolvimentos do projeto, além do apoio por parte da orientadora,
Suely Rolnik, e do co-orientador, Antoni Mercader, somou-se o do Hangar-BCN, um laboratório
de produção em arte e tecnologias, assim como, o das instituições que o receberam, LMI e UB.
Sagradas Torres, assim, ocupa o centro nervoso da tese. Foi montado e exposto no Hangar,
estrategicamente, em 11 de setembro de 2012. Dele resultou um audiovisial1 que dá uma ideia
de sua montagem e poética. Antes desta data, teve uma performance na Puerta de Sol em
Madri, Tertúlia Indignados, que resultou na produção outro audiovisual, Tertúlia Indígnats.
Eles foram importantes para as discussões e desenvolvimentos da tese. São ações em arte que,
como veremos, possuem seus entrelaçamentos, contradições e tensões.
Em especial, a contribuição de Sagradas Torres para a tese tenta responder à
necessidade de problematizar a tendência dominante nas práticas artísticas que se utilizam
das novas tecnologias para promover a participação do espectador, mas que se reduzem
frequentemente a meros exercícios de entretenimento que contribuem para manter recalcada
sua potencia de criação, ao invés de ativá-la, contribuindo assim para a reprodução da política
dominante de subjetivação.
Palavras-chave: subjetividade; cinema expandido; narrativa; jogos desejantes.

1

Disponível em: https://vimeo.com/luizahguimaraes. Acessado em: 29/03/2012.
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ABSTRACT

This thesis involves the creation of an art and technology device that promotes effects
in the spectator's subjetivity and establishes a relation between interfaces. Such interfaces
include the body that makes the performance to the force lines of the instalation. It's a form of
Live Cinema developed nowadays. Luiza Helena Guimarães Ferreira's thesis research enriched
and gained new contours with this device's creation.
The tensions between the bodies, the cultural skins, this work, Sagradas Torres: A
reinvenção de si no cinema vivo, shows the development of this device and its theoretical,
practical and methodological implications. It's about the possibility of reinvention of yourself in
the happening temporality through the invention of non-linear audiovisual narratives. This
means the coupling between machines, body and subjectivity in real time, that locates this
research

in

the

border

between

Art,

Psychology and Communication fields.

The Hagar-BCN (art and technology laboratory) provided support to the project's
development, in addiction to the adviser Suely Rolnik and the co-advisor Antoni Mercader.
Some other institutes also helped, such as LMI and UB. Sagradas Torres is the thesis' nervous
core. It was assembled and exposed in the Hangar, not for a coincidence, on September 9th,
2012. This exhibition resulted in a film2. Also, the author had performed Tertulia Indignados at
Puerta de Sol, Madrid, which also resulted in a film (Tertulia Indignats). Both were important
to discussions brought by this thesis.
The contribution of this device to this thesis is undeniably, because it answers the need
of problematizing the dominant trend of artistic ways which use new technologies to promote
the spectator's interaction, but are, frequently, just entertainment exercises. They contribute
to reduce your creation capability, instead of active it, allowing the dominant political
reproduction of subjectivity.

2

Disponível em: https://vimeo.com/luizahguimaraes. Acessado em: 29/03/2012
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INTRODUÇÃO
“Percebemos que o céu só existe na terra”3 diz Gene Youngblood4 em 1970 no
prefácio de seu livro Expanded Cinema (2001). Este pioneiro dos estudos de novas
formas de cinema reconhece sua dívida com o pensamento, entre outros, de R.
Buckminster Fuller, John McHale, Norbert Wiener e Marshall McLuhan. Tratava-se do
período de transição entre a então chamada era Industrial e a Cibernética. Partimos
deste rescente e rico início, percorremos tantos caminhos e, a cada um deles,
encontramos inúmeros desdobramentos, mas o lugar de onde e para onde olhamos e a
singularidade do percurso foi o que delimitou nosso campo problemático. Na presente
tese optamos por seguir a cartografia instaurada durante o processo de criação do
dispositivo Sagradas Torres e abordar o que ele coloca em tensão. Assim, se o céu só
existe na terra, se a criação artística só encontra existência a partir de uma vida e o
criado incorpora sentidos outros diante das impressões de quem o recria, Sagradas
Torres seria, potencialmente, uma abertura ao encontrar-se.

Nas tensões entre os corpos, entre peles da culturais, a tese, Sagradas Torres: A
reinvenção de si no cinema vivo, diz respeito ao o desenvolvimento do dispositivo de
cinema expandido, Life Cinema, intitulado de Sagradas Torres5 que implica na
3

"We perceive that the sky exists only on earth".
Gene Youngblood é um membro do corpo docente do California Institute of the Artes, Escola
de Estudos Críticos. Desde 1961 ele tem trabalhado em todas as aspectos dos meios de comunicação: há
cinco anos ele foi repórter, articulista e crítico de cinema às artes, ciência, tecnologia e a revolução
cultural.
5
O dispositivo Sagradas Torres é objeto de estudos desta tese de doutorado no Núcleo de
Estudos e Pesquisas da Subjetividade da PUC/SP/BR, com estágio na Facultad de Formación del
Profesorado: Práctica Educativa y Comunicación, Educación Visual y Plástica y Comunicación
4
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possibilidade de reinvenções de si na temporalidade do acontecimento por meio da
invenção de narrativas não lineares. Um acoplamento entre máquinas técnicas, corpo e
subjetividade que coloca esta pesquisa na fronteira entre os campos da Comunicação, da
Arte e da Psicologia. A investigação de tese se enriqueceu e ganhou novos contornos
com a criação deste dispositivo de cinema. Durante o percurso de desenvolvimentos do
projeto, além do apoio por parte da orientadora, Suely Rolnik, e do co-orientador,
Antoni Mercader, somou-se o do Hangar-BCN, um laboratório de produção em arte e
tecnologias, assim como, o das instituições que o receberam, LMI e UB. Sagradas
Torres, deste modo, ocupa o centro nervoso de sua tese. Foi montado e exposto no
Hangar, estrategicamente, em 11 de setembro de 2012. Antes disto em maio realizei
uma performance na Puerta de Sol em Madri, o que resultou na produção de um
audiovisual. Estas são ações em arte que, como veremos, possuem entrelaçamentos e
tensões. Retornei ao Brasil no último dia de setembro.

Trata-se do que se poderia chamar de “incorporações dos desejos conSagrados”,
da criação de Sagradas Torres, Live Cinema e jogos desejantes em invenção de
narrativas e processos de subjetivação. Trata-se desencadear processos que implicam
subjetivações. Mais até do que um processo de vida tornada matéria de expressão é uma
proposta de compartilhar o desejo de experiementar criar narrativas dentro das linhas de
um dispositivo audiovisual de arte que coloca em tensão o contexto político em que
surgiu, colapsando, profanando a criação servil ao regime social e econômico vigentes.
A “incorporação dos desejos conSagrados” traz um si a noção de meu corpo que se
colocou em movimento entre escritos e ditos de uma vida acadêmica e artística
convertida em imagens e sons e revertida em uma tese para teses.
Audiovisual e Laboratori de Mitjans Interactius (LMI)- Universitat de Barcelona – ES.
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O sagrado faz pensar em Agamben. Em Profanações (2007), ele traça um
paralelo entre o capitalismo e a religião, afirma que o consumo é distinto da propriedade
e denota a impossibilidade de uso. O que se usa não seria a coisa, isto é, não se tem
direito de propriedade sobre o que se usa. Defende que para termos direito de usar,
teríamos que reaprender a profanar. Segundo os juristas romanos profanar era devolver
ao livre uso, ao domínio dos homens, aquilo que tinha sido consagrado aos deuses. Se
no sacrifício da consagração existe a passagem do que é profano para o sagrado, ou seja,
do que pertence ao domínio humano para o divino, profanar, inverter a passagem, é
igualar a propriedade ao uso.

Sabemos que na contemporaneidade a força de criação está disseminada,
mobilizada, potencializada em todos os campos da vida social e este exercício é
explorado pelo capitalismo objetivando extrair dele mais valia, conforme desenvolvido
por Antoni Negri e seus colaboradores. Ao que Rolnik vem acrescentar:

para extrair da força de invenção sua máxima rentabilidade, o capitalismo irá fomentá-la
mais do que já a mobiliza por sua própria lógica interna, para cafetiná-la de modo ainda
mais perverso, reforçando sua alienação em relação ao processo vital que a engendrou,
alienação que a separa da força de resistência (2003, p.4).

Em nossa subjetividade a percepção apreende o universo das representações,
enquanto que, a sensação traduz a presença viva do mundo nos corpos e garante, a cada
atualização, a expansão da vida. Na dinâmica do modo de subjetivar, ou à reprodução
ou à produção, a disputa gira em torno do desejo. Produzir, gerar acontecimento, criar,
imaginar, implica o desejo em processo de produção do campo de imanência de seus
agenciamentos, no entanto, para resistir necessitamos incorporar o imaginado. A
imaginação quando produz pensamentos somente coerentes, não produz nada, reproduz.
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A imaginação só produz quando imagina e só resiste quando incorpora o imaginado.
Incorporações de imagens, superfícies, do pensamento.

Do acontecimento, impessoal e intransferível, que envolve os corpos e os
incorporais, quis chegar à superfície, ao título, a palavra incorporação. Era dia de San
Jordí (São Jorge), padroeiro da Catalunha, e por entre livros e rosas vermelhas, por
entre ruas e histórias remanescentes na arquitetura, Barcelona estava em festa. Lá existe
a tradição de as mulheres darem livros para os homens e eles retribuírem com rosas
vermelhas. De San Jordí fui obrigada a visitar o Santa Creu y Sant Pau que apesar de
ser um prédio de arquitetura modernista (Art Nouveau) construído no início do século
passado e designado pela UNESCO Patrimônio Mundial é também um hospital de
Barcelona. Na verdade, não me sentia bem, não conseguia saber o que a médica me
dizia e não sabia nem que a pessoa que falava comigo era uma médica. Apresentou-se
de um modo que era impossível suspeitar que ela era uma cirurgiã. Enquanto eu era só
desconfiança, ela me repetia bruscamente: incorporate. Não sabia o que pensar! Eu
arrumava as roupas, rearrumava as roupas até que em um momento percebi que ela
queria que eu sentasse. Mesmo naquele momento difícil intuí que havia encontrado algo
importante, que a muito estava em busca, uma palavra, um verbo, uma ação. Incorporei,
o “incorporate" ao pensamento de meu trabalho de arte.

Interessante, no Brasil

incorporar tem outras conotações, religiosas, por exemplo.

O título leva o verbo incorporar, porém, elegemos anteriormente as palavras
ruína e colapso que, mesmo tendo haver com a poética de Sagradas Torres, não nos
satisfizeram. Já incorporação, referindo aos desejos, se equivale a profanar o que havia
sido consagrado, no caso, ao regime de controle vigente na sociedade. Assim, em parte,
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o contexto do que seria a “incorporação dos desejos consagrados”, está elucidado.
Contudo, para além desta discussão, o Live Cinema trás para si a arte da performance,
da ação de um corpo que age e padece, assim, incorporação reúne ao corpo sua ação. É
para ser lido e adquire um sentido a mais quando visto. Ele é imagem, colorida,
conforme a apresentação. Por entre lo todo: incorporate (por entre todas as coisas:
incorpora a ti).

Na dinâmica dos afetos entre em composições e forme seu Corpo sem Órgãos
(CsO). “Deleuze diria que o capital financeiro veio a ser o Corpo sem Órgãos da
composição orgânica do capital, assim como o desejo é o corpo sem órgãos do corpo
orgânico” (ORLANDI, 2000). Por entre fluxos incontroláveis, por entre passagens de
potências díspares dos jogos desejantes, ocorrem incorporações. De acordo com Rolnik,
“a incorporação do plano intensivo que é o Corpo sem Órgãos na cartografia da
subjetividade” (2002). Uma cartografia das mutações sensíveis, das singularidades que
se agitam no virtual, que fazem rachar estruturas, representações, favorecendo a
agenciamentos sucessivos e atualizações como matérias de expressão.

Assim, nos preocupamos com a potência de afetar contida em dispositivos
audivisuais e o devir interativo entre as superfícies dos corpos e a das imagens, isso no
plano do intensivo e em tempo real. Surgem “conexões” impensáveís, não prováveis, ao
mesmo tempo desestruturantes e criadoras. Com Artaud, GUERRA aos Órgão: “se
quiserem, podem meter-me numa camisa de força mas não existe coisa mais inútil que
um órgão. Quando tiverem conseguido um Corpo sem Órgãos então o terão libertado
dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade” (1983).
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Sagradas Torres nasceu do e no embate e é parte do dispositivo Entangledesire.
Refere-se à produção de um audiovisual inserido no campo de pesquisas do Live
Cinema, termo cunhado recentemente para criação de dispositivos artísticos que
privilegiem a ação em tempo real. Sua trajetória vem de antes da invenção do
Cinematógrafo, passando pela arte da performance e toda a tradição experimental do
audiovisual até o processamento de sons e imagens auxiliadas pelas tecnologias do
digital, processamento de software e hardware. Inserido dentro de uma tradição
experimental e multidisciplinar, ele oferece uma experiência narrativa hipertextual e
rizomática. Alguns criadores o denominam de “Live Painting” o que no caso de
Sagradas Torres possui certo sentido. De qualquer modo, Live Cinema é o denominador
comum de práticas que envolvem o tempo real. A ação em tempo real e as
possibilidades de produção de subjetividade a contrapelo da atual sociedade de controle
será justamente o fio condutor desta tese. Nela o tempo que mais nos interessa será o
tempo do acontecimento incorporal, o tempo de agenciamento propiciado pelo que
pretendemos exprimir por jogo desejante.

Abordaremos os devires através das sucessivas etapas de criação de Sagradas
Torres e, em tensão com o tempo cronológico, a temporalidade do virtual. Tanto
Sagradas Torres esboça relações com o contexto ético, político e econômico
contemporâneo, quanto a Tertúlia Indignats, trabalho de interferência performática que
realizei na a Puerta del Sol em Madri, ES, em maio de 2011, ou seja, no princípio da
“Spanish Revolution, Movimento 15-M e Indignados.
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Uma ideia importante no contexto da tese é a de ponto de vida. A partir de meu
mestrado, que envolvia a criação do dispositivo Entanglednet6, 2006, estamos
desenvolvendo o conceito de ponto de vida. O ponto de vista abarcaria uma perspectiva
cognitiva determinada pela experiência retiniana, enquanto que, quando levamos em
conta o ponto de vida estamos diante de uma perspectiva cognitiva determinada pela
experiência vital. O problema da arte como dispositivo seria o de desconectar o ponto
onde perdemos a ligação com a capacidade de criar a si e ao mundo, ou seja, o ponto
onde buscamos refugio em um referencial já dado, como uma origem e finalidade,
respectivamente, um passado e um futuro. O ponto a ser suscitado, tocado, reconectado
pela arte seria o ponto de vida, o ponto de geração da vida em devir.

O Capítulo I, Jogos Estratégicos, dirá respeito ao tempo de planejamento e
formatação do projeto de Sagradas Torres até o início de sua realização. A princípio,
pretendíamos disponibilizar o projeto na íntegra, conforme apresentado ao Laboratori de
Mitjans Interactius (LMI) e Hangar BCN, mas optamos por suprimir algumas partes,
como, por exemplo, os objetivos, pois eles diziam respeito mais ao projeto
Entangledesire, do qual Sagradas Torres é a primeira parte, conforme já mencionado. O
limite cronológico da analise deste capítulo é o do início da produção de Sagradas
Torres que viemos a apresentar no Hangar-BCN em 11 de setembro de 2011.

6

Tendo a Terra como panorama, Entanglednet já sugeria reunir paisagens de uma perspectiva
única em uma rede singular, pedaços de vidas conjugados em um site de imagens do mundo em tempo
real. Percebido por meio da interface criada, os panoramas das janelas para o mundo escondiam as vidas
daqueles que estavam imersos nas paisagens, nos ambientes. Eram pontos de vida visíveis apenas através
de suas ações, quais sejam: colocar em imagens a passagem do tempo a partir do lugar no qual vivem.
São existências sem corpos. Assim, mostrar através de webcam o ponto de vista único que temos para o
local onde vivemos na Terra equivaleria a mostrar o PONTO DE VIDA de CADA UM. Isto requeria
vontade e decisão independentes. Neste contexto, é que Entanglednet era um dispositivo panorâmico de
atravessamentos de ponto de vida mediados por redes tecnológicas de comunicação.
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Na atualidade, explicável, talvez, por uma espécie de corpo viciado em
sensações, os artistas, instigados pelas conjugações de forças que as mídias tecnológicas
agregam, são aqueles melhor “aparelhados” para perceber, entender, questionar e criar,
não a arte do software ou a arte das interfaces e sim a arte capaz de afetar, fazer vibrar,
conectar a sensibilidade humana. Através dos tempos, inevitavelmente, a arte tem
gerado conhecimentos que escapam aos dispositivos por ela inventados, porém, que a
novidade trazida pela arte feita hoje, seja apenas o meio de expressão que dispomos
para pensar a vida. Citando de Suely Rolnik, “disseminar o vírus do poético no ar”
(2008), poder infectar, já é muita coisa.

O Capítulo II, Jogos Tecnológicos, refere o tempo de realização do dispositivo
de Live Cinema e inclui os jogos necessários para fazer vigar o projeto. Irá desde os
jogos que reuni pelo nome de institucionais até os jogos das construções das interfaces
tecnológicas. Nesse caso, o jogo é o tecnológico, interativo, imersivo, por entre
interfaces que colocam num certo tipo de relação as imagens capturadas no interior das
torres do Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona. É do jogo tornado
possível por meio do software e hardware, desenvolvidos exclusivamente para este
dispositivo, permeado pelas teorias e práticas do campo pesquisado.

Que cinema é este que emerge hoje? O cinema na virada desse século passa por
um desmantelamento amplo e mesmo sua versão de entretenimento tenta incorporar o
3D, recuper imagens, sons e práticas das experiências cinematográficas, desde os irmãos
Lumière (século XIX- 1991) até as das vanguarda do século passado. Faz isso para
poder responder às novas formas de redes conectivas que convidam a reconfigurações
de tempo, espaço e interações sociais. Um dos resultados mais instigantes deste
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desmantelamento, reconfiguração e expansão das formas de cinema é a inclusão da arte
da performance e do vídeo por parte do Live Cinema. O tempo do agora em que a vida
se desdobra, mescla-se às imagens e sons e o cinema deixa de existir de forma acabada,
linear. A narrativa passa a realizar-se por meio de software e hardware criados em
função de cada trabalho e os próprios papeis do artista, performer e espectador são
revistos. Como denominador comum destas práticas, tem-se a improvisação em tempo
real dentro dos limites do jogo proposto.

No jogo do Live Cinema os artistas performatizam por entre imagens em
movimento, levam em conta desde as condições estruturais do cinema tradicional até
obras que muitas vezes têm ou parecem ter a liquidez informacional. De qualquer
maneira, grosso modo, fazem-nos perceber ainda mais que existimos em um mundo
caracterizado não por limites espaciais e temporais concretos ou coordenadas fixas,
mas, sim, por uma experiência de espaços móveis e tempo acelerado, de fluidez de
dados tão descontínuos que facilmente se igualam a velocidade das conexões de
pensamentos.

Já o Capítulo III, Jogos Subjetivos, tratará da temporalidade da criação e dos
processos envolvidos durante a experimentação do dispositivo de Sagradas Torres.
Também as implicações para a arte e sociedade nos aspectos éticos, estéticos e políticos.
Como diz Deleze e Guattari em O que é Filosofia, cabe à arte criar agregados sensíveis
e, nesse caso, cabe aos artistas, que tem em mente habitar o território sensível das
tecnologias, colocar em ebulição estes domínios do saber para fazer emergir deles as
sensações. Uma produção de subjetividade assim fundamentada faz parte do trabalho do
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artista que agrega em sua poética a dimensão política da realidade. Na tensão gerada,
possivelmente, instaure-se o tempo de criação de vida em devir.

Os artistas ao tomarem para si a produção de imagens, ao criarem dispositivos
sensíveis a contrapelo do que acontece no capitalismo cultural, tendem a produzir um
desvio na asfixiante “imagosfera”, termo este cunhado por Suely Rolnik, referindo “à
camada contínua de imagens que se interpõe como um filtro entre o mundo e nossos
olhos, tornando-nos cegos à tensa pulsação da realidade” (2008). O que está em jogo
aqui são distintos modos de produção de desejo. Por “imagosfera” entendemos a
economia do desejo que inclui a manipulação da subjetividade via política de produção
e consumo acrítico das imagens. Cremos que, somente o desejo em sua potência crítica
pode devolver o ar necessário ao desbloqueio da capacidade de criar e fundar um
território de vida singular.

Por fim, na conclusão, Jogos Panorâmicos, será o tempo de entrelaçamento e de
uma dupla retomada. A primeira do exposto nos capítulos anteriores, que podemos dizer
ser um tempo de e para reflexão do realizado, depois o a abertura para um vir a ser.
Esta projeção de possíveis será o tempo rever o Projeto Entagledesere em direção à
construção de um Panorama de 360°, com imagens em 3D e narrativa rizomática gerada
tanto a distância, quanto no espaço da instalação. As projeções de imagens em
panorama de arte e a questões das ações em tempo presente se manterão, mas, no futuro,
ganharão novos contornos em face das tecnologias previstas.

Devido às necessidades despertadas neste período de desenvolvimento da tese,
nos aspectos teóricos e práticos, deixaremos entreaberto um projeto que tem por
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principal objetivo iniciar, entre o Brasil e Espanha, uma rede de intercâmbios de
conhecimentos e experiências em torno dos processos de criação, produção e pósprodução de dispositivos de mídia arte. Trata-se da realização de seminário e debate
com paralela mostra de Live Cinema. Os participantes serão reunidos a partir do que
consideramos ser dispositivos de pensamentos-imagem ou de imagens-pensamento.
Projetos como estes, necessariamente, implicam em atravessamentos de campos
empíricos, laboratórios voltados ao desenvolvimento de software e hardware, e
teóricos, filosofia, comunicação, política, cultura e sociedade. Por produção e pósprodução entendemos a viabilização, administração, auto-sustentação e difusão
colaborativa em âmbito local e internacional.
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CAPÍTULO I
1. Jogos Estratégicos

Tendo por finalidade a produção de um arquivo que privilegie o processo de
criação de Sagradas Torres optamos por colocar no primeiro capítulo o projeto
apresentado para o Laboratorio Medios Interactivos (LMI) da Universitat de Barcelona
(UB). À medida que avançamos na discussão da tese, abordaremos o que foi
determinado pela poética de Sagradas Torres, dispositivo de Live Cinema, assim como,
as relações que foram determinantes na data de sua apresentação, ou seja, os “jogos”
implicados no processo.

1.1. Projeto de criação da Primeira etapa de Entangledesires: Sagradas Torres
1.1.1- Apresentação
Ao longo de toda a sua história o cinema tem sido campo de investigação da
subjetividade, pois enquanto ele gera dispositivos sensíveis capazes de transformar a
mentalidade das multidões, a subjetividade encarna a multiplicidade destes dispositivos.
Atualmente, o cinema tradicional vem sendo tensionado pelas tecnologias do digital,
pelas tecnologias de comunicação e informação, e, desde sempre, pela extrapolação das
possibilidades contidas em cada meio criado. Com as ferramentas disponíveis na
Internet para a construção de perfis, as expressões da subjetividade estão sendo
materializadas pelos motores de buscas. Eles trabalham efetivamente como mecanismos
de apreensão de ações. Assim, o que nestas redes vem a ser a forma do controle sobre a
vida em seus aspectos biológicos, psíquicos e sociais, nos dispositivos de cinema
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performativo e interativos7, é a maneira das narrativas se constituírem conjuntamente
com a experimentação. Se, no primeiro caso, a tendência é assegurar a homogeneidade
estrutural, no segundo, é favorecer a emergência da diferença. Neste estado de coisas,
quando o poder se exerce no cerne da produção de subjetividade e o próprio desejo está
totalmente capturado, onde a resistência deve se situar?

Com a interatividade por meio de dispositivos tecnológicos somos cada vez mais
colocados diante de múltiplas escolhas, porém bastante limitadas pela capacidade de um
software e/ou de um hardware. Nossas ações mediadas pelas redes comunicacionais são
convertidas em informações, que passam a integrar banco de dados. Elas são
quantificadas, analisadas e tornadas estatísticas de projeção de futuros. O que criamos é
traduzido em padrões de comportamentos que, por outra via, rapidamente desejamos
consumir, pois o que consumimos é justo aquilo que criamos.

Assim, para a arte contemporânea está colocado o desafio de criar dispositivos
capazes de fazer funcionar pelo avesso os mecanismos de controle socias e liberar o
presente para construção de agenciamentos que convenha a cada um. Cada um deve ser
capaz de usar aquilo que cria a partir de seus próprios afetos, de suas necessidades e,
assim, poder afirmar a sua existencia no mundo. São relações de poder, forças através
das quais a arte se vê obrigada a investir e, neste ambito, o cinema tem sido exemplar.

Deleuze, no texto Carta a Serge Daney, avança algumas de suas idéias expostas
sobre o cinema em Imagem-movimento e Imagem-tempo. Ele faz uma aproximação
7

A partir do capítulo seguinte começaremos a designá-lo por Live Cinema, dentro do campo de estudos
da expansão do cinema. Neste capítulo, preservamos a demoninação performativo e interativo, por um
lado, por ser parte do processo de investigação, das dúvidas surgidas, assim como, da tomada de posição.
Por outro, porque é no segundo capítulo que teremos ferramentas conceituais para justificar nosso
posicionamento.
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entre as sociedades da época e o novo estatuto da imagem introduzido pelas formas de
captação, manipulação e difusão eletrônica. Todavia, ressalta que o problema não deve
ser reduzido à diferença abstrata entre as imagens técnicas. O problema seria, conforme
apontado por Daney, o da produção audiovisual em termos de função da imagem.

Neste sentido, utilizando os conceitos de Imagem-movimento e Imagem-tempo,
Deleuze divide a produção cinematográfica em três grandes períodos e aponta que o
cinema de cada período sugere uma pergunta. Ao período que vai desde a invenção do
cinematógrafo até a Segunda Guerra, a questão seria “o que há para ver por trás da
imagem?” Ora, se a montagem procede a um encadeamento de imagens numa totalidade
orgânica, o que há para ver por trás da imagem anterior é respondido pelas imagens
seguintes, tudo está a serviço de um suplemento de ver, materializado, por exemplo, nos
filmes de Sergei Eisenstein, entre outros.

Já o segundo período, do pós-guerra, pode ser encarado a partir da pergunta: “o
que há para ver na imagem?”. Essa questão lança a luz sobre o conjunto das relações da
imagem cinematográfica caracterizado por dissociação e reencadeamento. As imagens
assumem sua não profundidade, garantem sua natureza de serem superfícies. Não há
mais a preocupação de saber o está por trás da imagem e sim de fazer associações
necessárias para ver o que há nelas. É toda uma pedagogia da percepção que se forma,
valorizando o olho e o ouvido na leitura de signos óticos e sonoros puros. Este período
só foi confrontado por um novo rearranjo social, especialmente, o desenvolvimento da
televisão, que inflaciona a produção audiovisual.
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Instaura-se assim outra relação com a imagem. A pergunta passa a ser: “como se
inserir na imagem, já que cada imagem desliza agora sobre outras imagens?”. Neste
contexto há de se levar em conta tanto o que diz respeito ao desenvolvimento das
pesquisas do cinema relativas às imagens eletrônicas, em seus aspectos estéticos,
formais, e noéticos, referentes ao pensamento, quanto ao desenvolvimento da televisão
que rejeita as funções reivindicadas pelo cinema e busca sua especificidade e poder
social.

Foi a partir das funções estéticas e noéticas do cinema que o diálogo de Deleuze
com Daney passa a usar o conceito de suplemento. Era como se a forma e o
pensamento só pudessem surgir no tempo da duração e da coexistência, próprios à
memória. Para criar suplementos de pensamento e, assim, questionar a memória do
século, Godard faz uso de imagens diversas da história, da memória do cinema e as
remonta por meio de procedimentos que são próprios ao vídeo e com recursos
tecnológicos de sua época. Godard assume como seu o problema da imagem eletrônica,
subvertendo a função social da televisão em favor das funções estéticas e noéticas do
cinema. Se os mecanismos de controle sociais forem colocados a serviço da função
suplementar, nesta inversão, a arte se iguala a resistência. Levar a luta pela vida ao
coração do cinema e fazê-lo assumir sua vocação e seu problema, não implica em deixar
de estabelecer relações com as tecnologias emergentes.

Para tanto, é preciso que o cinema seja pensado também para além ou aquém de
seu dispositivo tradicional. Sabemos que cada vez mais as informações na internet são
acessadas mais por ícones, imagens. Talvez estejamos a ponto de começar a reescrever
o mundo através das imagens, de recorrermos às potencialidades da imagem, não
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através da representação ou da narrativa de fatos, mas da presentação, ativação de afetos
tornados sensíveis; não apenas pelo confronto entre imagens, mas também, pela
incorporação do contexto e das ações dos performeres. Importante acentuar esta
diferença no que diz respeito à constituição das narrativas no Live Cinema já que passa
a se fazer por meio de ações, a partir das linhas de força do dispositivo inventado e da
incorporação destes afetos despertados. Questionamos, assim, a história dos dispositivos
cinematográficos, e também, como sugere Antoni Mercader, a história das imagens. Na
sequencia perguntaríamos às imagens sobre seu poder de criar suplemento de
pensamento.

Seguindo a aproximação feita por Deleuze entre cinema e pensamento, tendo em
vista que o cinema produziu e produz a subjetividade, que o capitalismo em sua forma
atual penetra e mobiliza a subjetividade em escala crescente nas sociedades
contemporâneas, que a subjetividade não é algo abstrato e que sua produção está no
cerne do trabalho imaterial, como pensar/ criar/ imaginar dispositivos imagéticos
capazes de promover este jogo pela vida? Como produzir dispositivos imagéticos
capazes de provocar e reconectar afetos estéticos e políticos, potências de criação e de
resistência? Caso Deleuze interrogasse em relação a questão colocada por meio do Live
Cinema poderia ser: como interagir por entre interfaces homem-máquina? Pois, se
frente às imagens não existe mais a figura do espectador, cada é um performer e, como
tal, ocupa o espaço de ação próprio ao presente do acontecimento. O que marca a
passagem é que o cinema até então requeria apenas o pensamento, enquanto este requer
o pensamento em ato, ele requer o movimento corporal.
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1.1.2- Justificativa
Os laboratórios e centros experimentais e de pesquisas tecnológicas almejados
têm em comum o fatos de trabalharem no sentido de ampliar o entendimento das
possibilidades abertas através do encontro entre o homem as suas tecnologias. Sabemos
que as interfaces estão se tornando cada vez mais intuitivas, sensíveis e inteligentes, e os
mecanismos de softwares, utilizados para criar, exibir e compartilhar conteúdos, estão
em constante redefinição na busca de chegar ao modo como o pensamento humano é
processado. A este propósito, usamos o termo processa tanto em relação ao pensamento,
ao cérebro humano, quanto em relação às máquinas que processam dados, porém, por
hora, ainda não fazem associações do modo que nós fazemos. Para além do campo das
tão conhecidas metáforas entre o funcionamento do cérebro e da máquina, ela caminha
para se tornar sensível.

Na atualidade, explicável, talvez, por uma espécie de corpo viciado em
sensações, os artistas, instigados pelas conjugações de forças que as mídias tecnológicas
agregam, são aqueles melhor “aparelhados” para perceber, entender, questionar e criar,
não a arte do software ou a arte das interfaces e sim a arte capaz de afetar, fazer vibrar,
conectar a sensibilidade humana. Através dos tempos, inevitavelmente, a arte tem
gerado conhecimentos que escapam aos dispositivos por ela inventados, porém, que a
novidade trazida pela arte feita hoje, seja apenas o meio de expressão que dispomos
para pensar a vida. Citando de Suely Rolnik, “disseminar o vírus do poético no ar”8,
poder infectar, já é muita coisa.

8

Disponível
em:
http://www.comciencia.br/comciencia/index.php?section=8&edicao=36&id=423.
Acessado em: 20/03/2012.
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Assim, através de Entangledesires visamos ampliar a experimentação iniciada
em trabalhos anteriores em direção à criação deste dispositivo performativo e interativo
de cinema. Ao enfatizar o tempo presente, problematiza a experiência de tempo como
espaço de ação política em conexão com o desejo. Entangledesires requisita o tempo
subjetivo de geração da vida, um tempo político enredado ao tempo poético, uma
dimensão das tensões sensíveis que se incorporam na obra. É na tensão entre micro e
macropolítica que se situa o projeto Entangledesires.

Na dimensão política dos corpos, bem mais do que estudar a interatividade
propiciada pelas tecnologias de acesso ao virtual se faz necessário redescobrir o jogo,
quem cria as regras do jogo, quem profana as regras do jogo ou quem cria linhas de
fuga, quem são os jogadores, enfim, o que está em jogo. E, para Agamben, "fazer com
que o jogo volte a sua vocação puramente profana é tarefa política" (2007, p.68) da
contemporaneidade. Mas, o que é profanar? Profanar para os juristas romanos era
devolver ao livre uso, ao domínio dos homens, aquilo que tinha sido consagrado aos
deuses. Havia no sacrifício da consagração a passagem do que era tido como profano
para o sagrado, paralelamente, do que pertencia ao domínio humano para o divino. A
inversão da passagem, ou seja, do sagrado para o profano, se realiza através do jogo, um
uso não condizente do sagrado. A operação consiste em a um só tempo desativar
alguma coisa ou algum comportamento na origem e abrir para outro e possível uso.

Deste modo, a tarefa política de reaprender a profanar, se equivale a aprender a
desativar os dispositivos do poder e devolver ao uso comum o que ele havia se
apropriado. O que a profanação restaura é o presente do acontecimento, o meio sem
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origem e finalidade que é o próprio processo. A complexificação trazida pelo cinema
Live Cinema é que, diferentemente dos outros dispositivos de cinema, o objeto
programado busca provocar a ação do antigo espectador do cinema tradicional, que
passa a condição de performer no que diz respeito ao processo de constituição da
narrativa ligada ao presente. Isto porque, como tal, movimenta-se e age no fluxo de
acontecimentos. São menos torres sagradas do que “Sagradas Torres”, que é o título da
primeira etapa de produção do dispositivo Entangledesires.

1.1.3- Metodologia

Sob a perspectiva metodológica, o acontecimento proposto como campo
problemático compõe um diagrama de forças. Os seres são tomados como
acontecimento impessoal e exprimem algo que de algum modo escapa à representação.
Buscamos não as respostas que esgotariam as tensões do campo e sim as sensações que
quebram os conceitos estabelecidos para forjar sentidos e abrir possibilidades.

Para o estudo da subjetividade a partir do cinema performativo e interativo, em
especial Entangledesires, por se tratar de um sistema aberto, caracterizado por devires,
fluxo e mudanças contínuas, a metodologia empregada para análise dos dados gerados
será de fazer uma cartografia das ações singulares, ou seja, combinadas ao sentido do
romper, do inventar, do marcar. Conforme Deleuze e Foucault, não a busca de uma
origem e sim de rachar as coisas e a palavras para encontrar a emergência do evento.
Habitar a linha que caracteriza um acontecimento, ficar sobre ela, é a única maneira de
construir uma cartografia. Trata-se, principalmente, de habitar o campo das sensações.
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Para a produção do Entangledesires, necessitamos agregar laboratórios de
pesquisas que digam respeito às diferentes áreas abrangidas, promovendo, em
consequência, sinergia entre pesquisadores das tecnologias de comunicação, das artes,
da psicologia, da filosofia, do cinema, da web semântica, da engenharia eletrônica e de
computação, entre outros.

1.1.3.1- Interfaces to Intrabodies

Os trabalhos de criação da interface performativa já começam a ser realizados.
Por ocasião de minha chegada em Barcelona e do Festival Performance Arte Brasil Rés Do Chão On-live - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM-RJ, com
curadoria: Daniela Labra, em 25 de março, criei uma página de uma empresa fictícia
com o nome de INTERFACES TO INTRABODIES e nela tenho o cargo de Performing
Immanence. A missão da Empresa é a de criar interfaces para intrabodies nos campos
da imanência. A partir dela fiz a divulgação dos trabalhos e o logan foi apresentado
como cartaz no MAM-RJ (Figura 1). Na sua descrição no facebook, em espanhol e
português, consta:

.…............................................................................................................ PONTO DE
VIDA>>>A performance tem no corpo a interface em relação ao mundo e na vida a sua
matéria primordial, no entanto, a vida não se reduz ao corpo e nem os corpos ao dos
seres humanos. A vida por si só, irredutível ao substrato orgânico ou ao objeto histórico,
na sua dimensão estética, técnica, política e sexual, produz modos de emergentes de
existir. Neste sentido a vida é a um só tempo materialmente e socialmente esculpida,
determinada e determinante.9…………………………………………………………..

Agregado a este pensamento, realizei uma deriva na Torre do Museu del Temple
Expiatori de La Sagrada Familia e dela editei um vídeo que chamei de Sagradas Torres.

9

Disponível em:
Acessado em: 20/03/2012.

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000540725894&sk=info.
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A deviva foi transmitida para o MAM-RJ por meio de uma plataforma coletiva,
Performídia, criada para eventos anteriores. As imagens foram capturadas em vídeo por
meio de um celular e o som foi criado em tempo real. Abaixo apresento as fotos
retiradas dos vídeos (Figura 2 à 11).

Figura 1-1- Divulgação dos trabalhos- MAM-RJ
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Figura 1-2. Apresentação do vídeo realizado a partir da deriva apresentada na Performídia - MAM-RJ

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Pós-Graduação
23

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Pós-Graduação
24

Figuras 1-3 à 11 (acima) - Imagens do vídeo Sagradas Torres
Deriva na Torre do Museu del Temple Expiatori de La Sagrada Familia/ Rés do Chão/ MAM-RJ

Para fins de planejamento a construção a produção de Entangledesire, dividimos
em três etapas, sendo que as duas primeiras serão realizadas em Barcelona com data
marcada de lançamento para o dia 11 de setembro.

- Primeira etapa de produção: se refere mais a captura de imagens para o
vídeo. Ela incluirá fazer nova deriva nas torres da Sagrada Família e capturar as
imagens em alta definição. A deriva, Sagradas Torres, será o fio condutor da interface
do dispositivo Entangledesire. Além desta deriva serão realizadas ainda outras quatro:
nos extremo norte, sul, leste e oeste da basílica. Lugares estes que são a um só tempo,
tempos da cultura, da arte e de peregrinação de turistas.
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- Segunda etapa de produção: se refere mais a edição de imagens e construção
das interfaces. Genericamente esta segunda etapa se divide em construção da interface
performativa e da interativa.

1.1.4- Poética, estética e política: como surgiu Sagradas Torres?
A basílica é o centro geográfico da parte plana da cidade de Barcelona e a torre
mais alta das 18 previstas no seu projeto de construção terá 170 metros o que equivale a
parte mais alta de Barcelona. Ao norte, sul, leste e oeste da parte plana se encontram o
mar, as montanhas e um rio que são os limites geográficos a que Gaudí refere em seu
projeto. Nos quatro cantos do templo também são representados os quatro pontos
cardiais, as quatro estações e as quatro virtudes cardinais cristãs que, curiosamente, são
arquétipos mitológicos do tarô: iustitia, fortutude, sapientia, temperantia, ou seja,
justiça, força, prudência, temperança. Os Arquétipos na filosofia Yunguiana são tidos
como os instintos inatos que igualam os homens aos animais e são usados como acesso
ao inconsciente e aos processos de individuação. Declarou Yung: "Sou eu próprio uma
questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta; caso contrário, estarei
reduzido à resposta que o mundo me der"10.

Como muitos acadêmicos também eu desenvolvo as pesquisa de um modo que
se poderia dizer performativo. Os audiovisuais performativos, normalmente, também
são em primeira pessoa e, neste caso, é o artista que dirige e realiza a pesquisa e o
trabalho desde a captura de imagens. Trata-se aqui de um par homem/câmera num

10

Disponível
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung#Confronto_com_o_inconsciente.
em:20/03/2012

em:
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diálogo intersubjetivo com os corpos em relação com a vida, ou seja, com o mundo que
lhes atravessa.

Por si só, a cidade de Barcelona é um belo cenário arquitetônico e artístico a
partir do qual poderemos produzir imagens demasiado sedutoras. Se, neste contexto,
causa algum desconforto falar de beleza e sedução por imagens, em parte, é o que vai se
buscar no audiovisual. Por outro lado, a beleza é bélica, ou seja, diz respeito à guerra ou
é a própria guerra, e por isto mesmo, um forte dispositivo de arte política. Barcelona é
uma grade instalação artística, coletiva, construída através de sua história e cultura, suas
lutas e imaginários, entre eles, de seus maiores expoentes da arte Gaudí, Miró e Picasso.
Traz a memória do que foi e se passou, é por ela marcada, mas que sabe que tem que
seguir em frente e em um cenário de crise ou que coloca em crise as instituições
sagradas.

Voltando a sedução, a maior arma do capitalismo para a colonização do desejo, o
segundo cenário agora é o de um capitalismo colonial e de um capitalismo globalizado,
que faz balançar fronteiras, erguer e desmanchar torres sagradas. Existe aí a inversão da
seta dos horizontes que sai das torres, agora elas apontam em direção aos centros,
entendido como uma pessoa ou até mesmo um continente. Estes “horizontes” estão
pedindo passagem.
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Figura 12- Edição de imagens do Google e com a capturada de placa
indicativa de localidade no Templo da Sagrada Família

E, por que não, das torres sagradas vem à pergunta: quantos horizontes plurais
existem ao norte, sul, leste e oeste, para além e aquém da parte plana de cada um de nós,
que abalam a todo o momento as nossas crenças. Aquilo que acreditamos como fixo ou
imutável, as torres, o sagrado e consagrado por cada um.

O que se quer são ações singulares, combinadas ao sentido do romper, do
inventar, do marcar para encontrar a emergência do evento, o que caracteriza um
acontecimento. Busca-se tornar sensível a potencia do vivo, convocar esta força
disrruptiva e de criação. Sagradas Torres, mesmo sendo uma parte de Entangledesere, é
o dispositivo inventado para convocar o vivo, ou seja, o que em nós age e ainda não foi
apropriado pelos aos modos dominantes de produção de subjetividade. Pois, esta força é
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justo o que pode tornar sensível, afetar, produzir novos afetos capazes de resistir,
inventar e reinventar a vida. Em Sagradas Torres, numa narrativa rizomática entre o
homem e a máquina. Uma produção tecnológica e micropolítica da subjetividade.

Sagradas Torres se dá na dinâmica entre o dentro e o fora, um dentro que está
sempre se tornando uma superfície em contato com o fora e um fora que se efetua no
corpo, relações que acontecem entre imagens. Move-se no espaço virtual, que é real, ele
existe e pode ser atualizado pela memória tecnológica e nossa própria memória. Parte
das imagens que atualizaremos já foram enunciadas, outras serão decorrências do
processo de criação do audiovisual.

1.1.5- Produção do Dispositivo Entangledesire
1.1.5.1- Primeira e segunda fase de Entangledesire
- Sagradas Torres –
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Figuras 13 e 14- Fotos de celular da deriva- MAM- Rio- Luiza Helena Guimarães-2011
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Também o produto final, a Interfaces de Interações, será a resultado dos
encontros entre este e o trabalho das pessoas que vieram a participar. Porém, diante do
curto tempo que teremos, a idéia preliminar é de um DVD interativo, as formas de
interatividade é que podem ser desde tátil até as tecnologias móveis de comunicação.

1.1.5.1.1- Pré-produção
-periodo até 7 de maioRecursos humanos Empreendimento

Materiais

Tempo em
horas

-Construção de um

- Reunião para

-Levantamento de

projeto coletivo

apresentação de projetos e

materiais necessários

incluindo as

estabelecimento de

e disponíveis

pessoas

possíveis trocas

- 5 horas

interessadas em
fazer parte da
colaboração
-Verificar

- Revisão e

-Distribuição no

disponibilidades de

desenvolvimento do

cronograma dos

tempo e interesses

cronograma e plano de

materiais disponíveis

- 10 horas

trabalhos em função dos
recursos disponíveis

1.1.5.1.2- Produção
-período até 21 de maioRecursos humanos Local e

Recursos materiais

Empreendimento
- Luiza H.
Guimarães

Locação:Torre da
Sagrada Família

Tempo em
horas

2 câmeras,tripé

6 horas-
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-

Agregar
colaboradores:

Ação: Captura de
imagem
Locação: outros locais
de Barcelona que de
localizam ao norte, sul,
leste e oeste da Torre.
Buscar parcerias:

2 câmera, tripé

3 horas cada
região

Buscar
disponibilidades:

Tempo
necessário

LABoral de Gijón, LMI,
Hangar, Pontão de
Cultura da UFRJ,
Macba, entre outros.

-

1.1.5.1.3- Pós-produção
- período de 21 de maio até 15 de julhoRecursos humanos Empreendimento

Recursos

Tempo

materiais
Integração possível
entre os
participantes da
Espanha e Brasil.
do Brasil- Fernando Ferreira e
Felipe Grael

Desenvolvedores
do software de IA

- Raphael Silva

Edição de imagens

da Espanha-

Captura de imagens

O software não está
prevista nesta fase
do trabalho.

Conclusão prevista
par meados de 2012

Edição de imagens
Desenvolvedores
da interface
interativa

1.1.6- Divulgação
- período 15 de julho até 20 de agosto-
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Decidir o local para mostrar o trabalho e fazer um planejamento estratégico da
divulgação.
1.1.7- Lançamento
-11 de setembro-

Até 11 de setembro, moderar e administrar a mostra do audiovisual, Sagradas
Torres.
Esta data foi estrategicamente escolhida por referir a tragédias que fizeram “cair
torres”. Na história recente o atentado ao Word Trade Center importante centro
econômico e financeiro americano; são também a data da queda da Catalunha e
Barcelona, 11 de setembro de 1714, depois de 18 meses de cerco; e a data em que caiu a
democracia no Chile, em 1973.
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CAPÍTULO II

2 – Jogos Institucionais e Tecnológicos

O cinema na virada desse século passa por um desmantelamento amplo e mesmo
sua versão de entretenimento tenta incorporar o 3D, recuper imagens, sons e práticas
das experiências cinematográficas, desde os irmãos Lumière (século XIX- 1991) até as
das vanguarda do século passado. Faz isso para poder responder às novas formas de
redes conectivas que convidam a reconfigurações de tempo, espaço e interações sociais.
Um dos resultados mais instigantes deste desmantelamento, reconfiguração e expansão
das formas de cinema é a inclusão da arte da performance e do vídeo por parte do Live
Cinema. O tempo do agora em que a vida se desdobra, mescla-se às imagens e sons e o
cinema deixa de existir de forma acabada, linear. A narrativa passa a realizar-se por
meio de software e hardware criados em função de cada trabalho e os próprios papeis
do artista, performer e espectador são revistos. Como denominador comum destas
práticas, tem-se a improvisação em tempo real dentro dos limites do jogo proposto.

Nos jogos dos dispositivos de Live Cinema os artistas performatizam por entre
imagens em movimento, levando em conta desde as condições estruturais do cinema
tradicional até obras que muitas vezes têm ou parecem ter a liquidez informacional. De
qualquer maneira, grosso modo, fazem-nos perceber ainda mais que existimos em um
mundo caracterizado não por limites espaciais e temporais concretos ou coordenadas
fixas, mas, sim, por uma experiência de espaços móveis e tempo acelerado, de fluidez
de dados tão descontínuos que facilmente se igualam a velocidade das conexões de
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pensamentos. Aqui, mais uma vez, a questão que colocaríamos seria: que tipo de
produção de subjetividade tais jogos são capazes de conectar? Porém, para avançarmos
no assunto e também para introduzirmos a produção, exposição e divulgação de
Sagradas Torres, devemos alargar um pouco o debate. Vamos em direção as estratégias
que artistas, curadores e espaços de produções e exposições vêm lançando mão para
tornar possível a existência desta arte. No entanto, no próximo capítulo, “Jogos
Subjetivos”, retomaremos a questão proposta acima e trataremos mais diretamente dos
processos de subjetivação durante a experimentação de Sagradas Torres.

As experiementações em dispositivos tecnológicos, que muitos chamam de
jogos, divergem tanto em termos de poéticas, ferramentas, desenvolvimentos
tecnológicos e processos experimentais que, certamente, as galerias, museus e festivais
ao redor o mundo apontam para novas necessidades e agendas culturais. Mesmo que o
Live Cinema esteja sendo amplamente pesquisado e que suas manifestações sejam
inumeráveis, no Brasil ainda parece haver pouca coalescência.

Percorrer, na Espanha, os caminhos necessários para o desenvolvimento do
projeto Entangledesire, que resultou em Sagradas Torres, foi o modo que encontramos
para fazer uma cartografia dos estudos e práticas dessa área. Isso também veio ao
encontro da maior parte das perguntas realizadas pelos interessados em algum dos
aspectos desta pesquisa.

2.1- Aspectos institucionais para pesquisas teórico-prática no exterior
Após criteriosa análise no âmbito do EEES (Espai Europeu d’Educació
Superior) consideramos que a Universidade de Barcelona (UB) seria a que melhoria as
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nossas ambições. Optamos pela Faculdade de Formación del Profesorado: Práctica
Educativa y Comunicación, Departamento de Didáctica de la Educación Visual y
Plástica y Comunicación Audiovisual11. Ela tem por finalidade a formação de
professores, aborda em uma perspectiva transdisciplinar as práticas relacionadas à
educação, atividades didáticas e cientificas e reúne o ensino de comunicação, artes e
tecnologias, o que contribuiu para a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos
requeridos pela pesquisa de tese em questão. O trabalho que nos foi proposto pelo
LMI12 - Laboratorio Medios Interactivos – veio a confirmar nossas melhores
expectativas. O LMI faz parte da UB e é reconhecido e financiado pela Generalitat de
Catalunya (2009 SGR 847). Nele existem projetos de cooperação internacional
financiados, por exemplo: European Comission Grundtvig Programme, European
Commission – Leonardo, European Comission econtentplus Programm, Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) - Generalitat de Catalunya,
Programa Europeo Culture 2000, entre outras entidades.

O Prof. Dr. Antonio Mercader Capellà, foi pesquisador indicado pela Profa. Dra.
Suely Rolnik, para realizar a co-orientação da requerida bolsa de Doutorado Sanduíche.
Mercader era diretor do Departamento de Ensino de Educação Visual e Plástica da UB,
onde era pesquisador e professor titular do programa de doutorado, responsável pela
área de Arte, Comunicação Interativa e Educação. É doutor em Comunicação
Audiovisual, licenciado em Filosofia e Historia da Arte. É vice-presidente e foi membro
fundador da Sociedade Catalã de Comunicação e professor associado dos Estudos de

11

Disponível
Acessado em 05/02/2010.
12

em:

http://www.giga.ub.edu/acad/pops/pub0201.php?id=H0F01&lang=2.

Disponível em: http://www.lmi.ub.es/lmi/. Acessado em 05/02/2010.
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Comunicação Audiovisual da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. No LMI,
laboratório referido acima, Mercader participa e desenvolve pesquisas relacionadas aos
meios digitais e produção artística contemporânea. Como Rolnik, ele faz parte da rede
de pesquisas sobre Conceitualismo na América Latina, marcando, assim, um entre os
pontos convergentes de suas pesquisas. Como curador de arte, Mercader, realizou:
Artenlínia.net, Experimentació i creativitat, Mostra dÂ?Arts Electròniques 2000, Grup
de Treball, Muntadas - Proyectos y Miratges, entre outros.

Verificamos que na Facultad de Bellas Artes da UB existe interessantes grupos
de pesquisadores e realizadores com produção artística de excelência, o que também
ocorre no IUA - Institut Universitari de l'Audiovisual – da UPF - Universitat
Pompeu Fabra -. Este é um centro interdisciplinar dedicado a compreender e
desenvolver uma ampla gama de tecnologias de rede, incluindo comunicações sem fio,
multimídia, processamento de imagem e música, tecnologias de interatividade,
inteligência artificial, mineração de dados e neurociência computacional, entre outros.

Ainda em Barcelona, fomos buscar participação e integração na vida cultural da
cidade o que inclui o MACBA - Museu d'Art Contemporani -, o Sónar, um festival
anual de música e multimídia que em sua última edição reuniu 75 mil pessoas, o
Hangar, um laboratório de produção artística de referência e de criação de software
livre para uso da arte, que organiza exposições, festivais, workshops e seminários,
reunindo criadores e pesquisadores de diferentes áreas. Mais adiante retomaremos a
participação do Hangar em Sagradas Torres.
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Em Madri estabelecemos contato com o Medialab Prado, e tivemos acesso as
pesquisas, laboratórios e cursos oferecidos, porém minha presença estava restrita ao
andamento das investigações na UB. O Medialab Prado mantém um processo de
trabalho que tenta dar conta das exigências da produção de dispositivos de arte e mídia.
Ele necessita de conhecimentos tecnológicos e da participação de quem tiver o que
oferecer em termos de conhecimento para a constituição das propostas. Como no
Núcleo

de

Subjetividade

da

PUC-SP,

o

Medialab

Prado

aceita

grupos

transdisciplinares e costuma requerer todos os colaboradores, artistas ou não. Os grupos
de trabalho se reúnem para debater sobre diferentes temas para o desenvolvimento de
seus projetos. Este ambiente é promissor tanto para as pesquisas de software e interfaces
quanto para a defesa dos pontos de vista deste projeto. A transdisciplinalidade é uma
das importantes características que temos no Núcleo, pois nele pensamos os efêmeros
contornos que constituem a subjetividade e analisamos os problemas emergentes numa
perspectiva ampliadora, tecendo relações com a produção de modos singulares de
intervenção na vida individual e coletiva. Ainda em Madri, o Museu Reina Sofia, a
exemplo do que se dá no Hangar em Barcelona, produz e/ou expõem os protótipos em
desenvolvimento. Mais ao norte da Espanha, fomos contactar o LABoral de Gijón. É
um centro internacional de artes, ciências e tecnologias que incentiva produções capazes
de patrocinar o diálogo entre estes campos enfatizando a experimentação, a pesquisa e o
ensino. Importante manifestar que a oportunidade propiciada pelo Programa de Estudos
Pós-Graduados

em

Psicologia

Clínica

-

PUC/SP

e

pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES- de realizar esta pesquisa na
Espanha foi vital para o desenvolvimento desta tese, visto que seu aspecto prático foi

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Pós-Graduação
38

todo desenvolvido lá e as pesquisas teóricas fortalecem a argumentação exploratória e
crítica.

As pesquisas também atentaram para eventos que ocorrem fora da Espanha.
Neste sentido, fará parte da bibliografia, na Alemanha, o Center for Art and Media
Karlsruhe (ZKM), que em 2002 realizou a exposição The Future of the Cinema e, com
curadoria de Peter Weibel e Jeffrey Shaw, reunindo artistas que estão formando as bases
práticas e teóricas do cinema na atualidade. No Reino Unido, como a Foundation for
Art and Creative Technology (FACT), o Curatorial Resource for Upstart Media Bliss
(CRUMB), ou o Centre for Contemporary Art (BALTIC); na Holanda, o PostAcademic Institute- Jan van Eyck Academie (JVE), Vrije Academie Werkplaats voor
Beeldende Kunsten e o Institute of Network Cultures; na Austria, os Ars Electronica
Festival, Ars Eletronica Center e Ars Eletronica Futurelab, entre outros.

Estes locais vêm criando intercâmbios com o que acontece no Brasil. Por
exemplo, a Vrije Academie Werkplaats voor Beeldende Kunsten, um centro
interdisciplinar e independente de pós-graduação em arte que por meio do curador Tom
van Vliet13 ofereu bolsas de residência artística para a Associação Cultural Videobrasil/
Festival Internacional de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil14. Já o Ars Eletronica
é um dos prêmios mais importantes do mundo e em 2010 concedeu menção honrosa ao
Fórum da Cultura Digital Brasileira. O Fórum foi uma experiência de formulação de
políticas públicas que conseguiu a parceria entre a sociedade civil o Ministério da
13

Tom van Vliet é um curador especializado em mídia arte que vem promovido a arte brasileira
internacionalmente. De 1982 a 2004 idealizou, coordenou e dirigiu o World Wide Video Festival,
importante evento dedicado à arte eletrônica mundial.
14
Solange Farkas é curadora internacional, presidente desta Associação e criadora do festival. A
Associação possui outras parcerias e mantém ações voltadas para o fomento, difusão e mapeamento da
arte para do Sul geopolítico, formação de público e intercâmbio entre artistas, curadores e pesquisadores.
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Cultura (MINC) e a Rede Nacional de ensino e Pesquisa (RNP). Com a participação de
seis mil integrantes resultou em cinco documentos sobre as Artes Digitais que foi
entregue ao MINC e posteriormente originou um livro ( SILVA, 2011), que nos serve
de referência para a situação das Artes Digitais, marco conceitual e do modo como as
Tecnologias Digitais podem influenciar as esferas de representação nos campo sociais
políticos econômicos, sociais e culturais.

A situação no Brasil da Espanha é bastante diferente e merece ser analisada.
Embora este seja um caminho ainda não percorrido por Sagradas Tores, está em curso
uma cartografia dos possíveis.

2.2 - Live Cinema: da provável genealogia até as possíveis delimitações de
campo

Sendo o Live Cinema uma linhas de investigações da história de audiovidual
podemos identificar nele inúmeras filiações, porém onde chegará é algo que não se pode
prever. Em 2008, Mia Makela no artigo La práctica del live cinema colocava: “Já está
claro que o Live Cinema está a anos luz de seu verdadero potencial e todavia não
alcançou a aprovação do público e nem da crítica”(2005)15. Examinando os elementos
dos audiovisuais relacionadas ao tempo real, dizia que o termo "Live Cinema" se
encontrava em uma transição de campo. Hoje ainda consideramos o Live Cinema como
experimental, embora seja um campo consolidado. Ele, apesar de manter o caráter de
“em transito” vem provando ser capaz de absorver novas estratégias tecnológicas, assim
como, reavaliações conceituais. É um campo multidisciplinar, demasiado complexo de
15

“Ya que resulta obvio que el Live Cinema está a años luz de su verdadero potencial y todavía
no logró la aprobación crítica del público ni la crítica.”A tradução é nossa.
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nominar e categorizar, um desafio para que se proponha a pensá-lo. De fato, temos que
as práticas do tempo real despertam cada vez mais interesse em todos os setores da
cultura e sociedade. As performances de Live Cinema estão a cada dia ganhando mais
espaço nas redes e instituições. O fato que talvez seja mais instigante para os criadores é
que ele permanece como um território de passagem e, portanto, não dominado. Tanto
interesse faz com que o Live Cinema esteja sendo coletivamente potencializado,
modelado, mas o que buscamos é pelas expressões capazes de tornar sensíveis as
sensações.

2.2.1- Por que Sagradas Torres seria Live Cinema?
De acordo com uma publicação de 2005 do Festival Transmidiale16 no passado o
termo Live Cinema era utilizado para descrever o acompanhamento musical ao vivo de
películas mudas. As incorporações e transformações do termo refletem os constantes
movimentos de territorialização e desterritorialização que ocorrem no campo de cinema.
Mudanças de concepções são parte de uma expansão que o cinema vem sendo
acometido desde seu marco inicial com a invenção do cinematógrafo17, patenteado pelos
irmãos Lumière, em 1895. O cinematógrafo, por meio do registro de instantâneos fixos
(fotogramas) criava uma ilusão do movimento percebido na lente fotográfica e na tela
de projeção, porém a ilusão do movimento se dava por retenção momentânea da

16

Transmediale é um festival sobre Cultura Digital que acontece todos os anos em
Berlin. Disponível em: http://www.transmediale.de. Acessado em:11/02/2012
17
O cinematógrafo caracteriza-se por ser um aparelho híbrido, associando as funções de máquina
de filmar, de revelação de película e de projeção. Os irmãos Lumière aplicaram no seu aparelho um
dispositivo de obturação em forma de cruz de malta, usando película perfurada de 35 mm com um
processo de arrasto que permite que cada fotograma se imobilize por um instante para, como numa
máquina fotográfica, ser impressionado ou iluminado, na função de projetor, refletindo na tela a imagem
impressa no fotograma. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinemat%C3%B3grafo. Acessado
em:11/02/2012
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imagem na retina. Os aparelhos que dele derivaram dividiram as funções de captação e
projeção de imagens e mantiveram o mesmo tipo de película que Thomas Edison já
utilizava anos antes em algumas das suas criações. De lá para cá o cinema mudou o
mundo e o mundo mudou o cinema. Porém, em termos de tempo real o cinematógrafo
se encontra mais próximo do Live Cinema. Em todos os casos, desde sempre, tratou-se
de invenção e ilusão, de ciência e arte, de tempo e espaço.

Juntamente com as mudanças tecnológicas, os parâmetros do cinema narrativo
tradicional estão se expandindo para uma concepção mais abrangente do espaço e tempo
cinematográfico. Isto recoloca o problema desde a realidade percebida até o modo de
narrar passando pela difícil relação entre tecnologias e poéticas, pois as artes que se
aliam as tecnologias vêm sendo duramente criticadas pela predominância dos aparatos
técnicos sobre a obra. Porém, há aquelas que em detrimento do determinismo
tecnológico mantém seu foco no suplemento de imagem18, naquilo que ser expresso, ou
seja, na poética e não na demonstração do que a tecnologia pode fazer. Isto nos interessa
na delimitação de uma proposta de conceito de Live Cinema. A improvável delimitação
conceitual é uma síntese das características dos trabalhos que vêm acontecendo no
campo teórico e prático. Live Cinema designaria as ações performativas que incluem a
criação simultânea de imagens em movimento, desde animação tradicional até as
imagens de síntese, e sons em tempo real por parte de artistas que trabalham com idéias
como colaboração, narrativas rizomáticas ou não-lineares, projeções multidimensionais,
imersão, games, banco de dados e desenvolvimento de software e hardware. Porém,
para fazer a distinção entre instalação de cinema interativo e Live Cinema, há

18

Trabalhamos com a ideia de sulplento na introdução do primeiro capítulo, referindo a
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necessidade de explorar mais este assunto em relação às ações performativas,
espectadores e dispositivos.

Makena se preocupou em marcar a diferença entre a atividade dos VJs e DJs,
próximas uma da outra, embora os primeiros produzam imagens próprias ou apenas
mixadas ao vivo para todo tipo de música e os segundos somente façam mixagem de
músicas sem criar seu material.

Já as obras do Live Cinema, diz ela, são mais

essencialmente artísticas e apresentadas em outros contextos, como museus, cinemas ou
festivais, e a performance do artista é assistida por pessoas sentadas, ao modo do cinema
hegemônico. No teatro tradicional as pessoas também ficam sentadas e sendo ele uma
das origens da performance, não se pode estranhar.

Devido a enorme variedade de conteúdos e praticas de Live Cinema alguns
dispositivos se prestam mais para exibição em cinemas ou festivais, outros em museus.
Se o primeiro tipo confunde-se com a prática dos DJs, o segundo confunde-se com o
cinema interativo. Nossa intenção é dar ênfase a atitude do jogador/performer em
relação à ocupação do espaço e do tempo da criação frente aos dispositivos instalados.
Um campo de afetos que, mais uma vez, mescla produção de subjetividade e
tecnologias, fazendo pensar na relação entre homens e máquinas, tanto quanto, para fins
de entendimento, na distinção do que pode cada um dos termos do dispositivo
separadamente. As políticas de subjetivações serão tratadas no próximo capítulo, onde
buscaremos respaldo teórico para justificar a opção pelo Live Cinema na história da arte
brasileira, em Hélio Oiticica e Lígia Clark.
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É justo em relação à performance que surge o problema de categorizar o
dispositivo de cinema Sagradas Torres. Pois, poderia ser uma instalação de cine
interativo e, no entanto, dizemos ser Live Cinema. Como já mencionando, fazemos isto
para enfatizar a qualidade do envolvimento que se quer de quem experimenta jogar seu
próprio jogo no dispositivo existente. Esta é uma distinção muito mais conceitual, já que
na prática o importante não é a que categoria pertence e sim a potência do dispositivo
artístico, enquanto tal. Porém, desenvolver este conceito é produtivo para a tese. Por
uma questão também de semântica tiramos a ênfase da interatividade tecnológica para a
ação do corpo “ao vivo”, que implica a vida. Ambos permanecem sendo em tempo real,
ambos incluem o corpo, a atitude, a ação do jogador na formação da narrativa
hipertextual. É uma passagem sutil, porém capaz de lançar a luz em direção à produção
de sentido e interação, desfocando a interatividade que é tecnológica.

Aqui não existe mais a figura dos espectadores sentados, o artista sai de cena e
eles, performatizam. Por aproximação de pensamento, daqui para frente designaremos
os jogadores de performes. Se na origem, tratamos de dispositivos de cinema, da arte
performática, os espectadores de cinema são os performes do Live Cinema e o artista é
o propositor do dispositivo. Ambos, o agora performer e artista propositor são criadores.
É possível. É o desafio, pois o cinema que se propõe a envolver a atitude corporal tem
que ser capaz de fazer performatizar, criar.
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2.3- Sagradas Torres: “Armar i desarmar Passatges Imaginatius” 19

Sagradas Torres é um seguimento do Live Cinema com características bastante
singulares voltado para “armar i desarmar passatges imaginatius” através de imagens
e sons. Como e tecnologia sustenta esta vontade de potência é a pergunta que orientará
este estudo do dispositivo tecnológico. Levaremos em conta o efeito da linguagem e da
montagem, a projeção das imagens, a performance (no caso não é a do artista), o
deslocamento da performance do artista para a performance de quem experimenta a
instalação de Live Cinema, a ação em tempo real, a imersão e o papel do som na
composição, assim como, as ferramentas de software e hardware com as quais podemos
dar vida a imaginação.

É um trabalho teórico, de pesquisa e tese, e de construção prática de Sagradas
Torres, o que engloba atividades múltiplas e faz refletir sobre a figura o artista de hoje.
Parece que ele deve saber se desdobrar nos papéis de administrador, produtor, diretor,
crítico, quiçá clínico e cuidar diretamente com cada pequeno detalhe. No entanto, isto
ainda não é tudo. É preciso conhecer as tecnologias e, muitas vezes, saber desenvolvêlas. Como reunir todas as habilidades não é possível resta o prazer de reunir uma equipe
de trabalho. É fato o artista tem que desempenhar tarefas múltiplas, mas o que marca
mais profundamente este momento de quem trabalha com arte e tecnologias é a
obrigatoriedade de produzir numa dinâmica de laboratório expandido e experimental de
tecnologias e ideias.

19

Mercader, Antoni. “Armar i desarmar Passatges Imaginatius” al catàleg de Passatges imaginatius.
Barcelona: Fundació La Caixa, 2000 [disquet]. “Armar e desarmar Passagens Imaginárias” (A tradução
é nossa).
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Assim, com Jordana, construímos todos os ambientes de imagem, gravamos o
material e editamos, com Miguel e Alex, construímos as ferramentas e/ou interfaces de
hardware e software e com Torelló o som. Mercader, meu orientador, acompanhou-nos
de perto, forneceu todos os contatos e demais indicações necessárias, além de ter sido
um grande incentivador. Como dito, o trabalho em equipe foi uma forte característica
desta produção. Cada um foi bastante especial para a criação e, ao experimentar o
resultado final, eles demonstraram sentir que ali havia algo que falava do imaginário de
uma nação, a “nação catalã”. Isto nos diz, mais profundamente, da desconexão daquilo
que motiva uma criação das recriações imaginárias, ou seja, da singularidade daquilo
que arma e desarma passagens.

Em meio a todas a considaerações que podemos fazer, é importante ter presente
que Sagradas Torres se move em torno de linhas molares e moleculares. Na
impersonalidade do criador é que traça linhas abstratas que com outras linhas encontra
suas zonas de indiscernibilidades, movimentos imperceptíveis, devires e afetos, relações
de velocidades e lentidões que estão acima do limear da percepção.

2.3.1- Interfaces

Para pensarmos um trabalho de arte, no caso Sagradas Torres, é importante ter
em mente que as interfaces podem ser físicas, biológicas e informáticas e estas são as
estruturas que sustentam a experimentação em tempo real. Se no interior da máquina
são interfaces mecânicas, de hardware, quando dizem respeito a programas
tradutores de comandos são interfaces de software. São ferramentas que virtualizam a
imagem no espaço e no tempo, um modo de estruturar do conhecimento. A interface,
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então, é um elemento essencial do Live Cinema e para pensar a narrativa temos que
pensá-las em função das interfaces. “E é a interface da obra que cria sua materialidade
única e a experiência de usuário única. Mudar a interface mesmo remotamente seria
mudar dramaticamente a obra” (MANOVICH, 2001, p.78) 20.

A interface de imagem que é operada pelas interfaces de hardware e software.
Elas entram em composições com processos de pensamento, com imagens mentais e,
neste sentido, efetivamente conferem mais uma camada material ao trabalho. Este
aspecto subjetivo de um trabalho sempre existiu na arte. É esta dimensão que se pensa
com ética, estática e política, porém aqui vamos analisá-la em conjunto com o tipo de
vivência tecnológica que o trabalho propõe. A estrutura de Sagradas Torres valoriza a
experiência visual e sensório-motora, preocupação que já estava presente na obra de
Lygia Clark, por exemplo. Ela propunha um território também tátil e olfativo entre o
corpo e o objeto a ser vivenciado. Sagradas Torres espacializa as imagens, transforma o
ambiente afetivo e cognitivo, explora o percurso individual, as interações.

Um fluxo de imagens fragmentadas são projetadas e visualizadas em superfície
plana. As sequências são escolhidas, exibidas, reorganizadas, pensamento convertido
em ato de criar. A interface é transparente (mostra o processo) para o performer, no
entanto, a imersão na imagem é fator relevante para estabelecer um fluxo narrativo
contínuo, embora fragmentado, no espaço e tempo das atualizações.

As interfaces de Sagradas Torres se estruturam como modos de pensamento
entre a memória virtual do homem e da máquina. Definem-se na atualização que
20

“And it is the work’s interface that creates its unique materiality and the unique user experience. To
change the interface even slightly is to dramatically change the work.” A tradução é nossa.
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depende da ação de um corpo que “edita” as imagens digitais contidas nas memórias de
silício e carbono. Relações complexas entre interfaces biológicas, físicas, informáticas.
Esse conjunto que se move em tempo real e que constantemente se recoloca tende a
nivelar mídia e pensamento, interface e ambiente cognitivo, imagem mental a imagem
digital. As interfaces das mídias digitais são compostas por arquivos, dados anteriores à
interação. Porém, nas paisagens emergentes do encontro entre imagens de corpos em
movimentos, o pensamento passa a trabalhar mais próximo ao registro da invenção e da
intuição, provocando devires e agenciamentos.

2.3.1.1- Software
Partimos da ideia de um panorama e, em função do pouco espaço de tempo que
dispúnhamos, preparamos um software para do que será um futuro dispositivo circular,
com projeção 360° e em 3D. Com isto, também pudemos dar vida a imaginação e
visualizar melhor as próximas etapas de trabalho.

Alex Pousada foi quem configurou o software a partir da descrição que fiz da
instalação. Resumindo, o software teria que dar conta de um vídeo para cada caminho
que gravaria dentro das Torres da Sagrada Família, ou seja, para a ora direita, ora
esquerda, ou seja, deslocamentos para o sul, norte, oeste ou leste, e, ainda, para cima e
baixo. Outro fator para articular seria o espaço expositivo. Neste ponto, entra a interação
do performer com o hardware. A instalação de solo reuniu vários imaginários que serão
mencionadas no decorrer da tese. Embora a imagem a que se chegou seja esta que se
pode ver abaixo, figuras 17 e 18, inicialmente existiria uma espécie de rosa dos ventos
(com sensores de presença) e os movimentos, as ações do performer em contato com a
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inteface de hardware e dentro do fluxo de imagens e sons teria que traçar uma narrativa
própria.

Gravamos as imagens pensando no resultado que precisaríamos em função,
principalmente do software. Procuramos gravar o maior número de ângulos possíveis,
levando em conta, tanto o fluxo entre as imagens, quanto os pontos de corte. Queríamos
não ter que fazer cortes na mesa de edição e, assim, preservar certa ideia de
continuidade. Não foi o que aconteceu, porém conseguimos um resultado que nos
deixou muito satisfeitos.

Era bastante importante tomar estas decisões antes de

programar o software, visto que, ele teria que prever, inclusive, a velocidade dos
deslocamentos, o tempo para entrar o looping central (nono vídeo), o peso dos vídeos
para o carregamento simultâneo entre as ações do performer na constituição da narrativa
audiovisual.

Por tudo isto, seria um trabalho de desenvolvimento complexo e que exigiu
experiência e conhecimento técnico do engenheiro para associar a forma de mostrar
vídeos e a interação com o hardware. Deste modo, a parte de software foi um reprodutor
de vídeo que permitiu que eles carregassem dinamicamente de acordo com as escolhas
do performer e em tempo real. O software foi programado para ler uma porta serial
(onde ele irá se conectar os sensores) e tomar decisões de acordo com comandos
enviados através desta porta. Assim, para chegar a uma bifurcação o sistema desenha na
tela uma mensagem para o performer interagir e ativar um dos sensores que disparam a
carga e o próximo vídeo é lançado. Há uma abundância de ferramentas que permitem
fazer isso. Como: MAX / MSP (orientada a objetos de programação visual Win /, OSX),
Vvvv (orientada a objetos de programação visual Win /), Openframeworks (coleção de
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bibliotecas C + + e projetos / Win, OSX, Linux).

Por razões operacionais e de

estabilidade do sistema, elegemos a primeira. Funcionou bastante bem.

2.3.1.2- Hardware
Optamos por usar um único computador com nove saídas pra o audiovisual e por
sensores de presença de pressão Outra opção seria o infravermelho localizado no teto.
Ficamos com o de solo para enfatizar a ação particular do performer. As informações
foram recolhidas por um microcontrolador, no caso, um Arduino e enviado para o
computador via porta serial.

Figura 15- Placa de Arduíno de Sagradas Torres
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Figura 16- Dimensões da instalação de Sagradas Torres no Hangar
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Figura 17 e 18- (acima) Sensores de pressão na instalação de solo de Sagradas Torres

2.3.2- Linguagem

A definição dos novos valores estéticos da linguagem do Live Cinema está
intimamente relacionada aos conceitos como interfaces, banco de dados, programação,
entre outros que permitem performances e atualizações dos sistemas que colocam em
relação homens e máquinas.

No entanto, sons, imagens e ações entre-imagens detem a potência de contagio
do trabalho. Os nove vídeos (referentes ao norte, sul, leste, oeste, pontos intermediários
e um lopping) de Sagradas Torres receberam distintos tratamentos pictóricos e sonoros,
gerando ambientes marcados por ritmos sonoros e visuais diferentes, ilustrações abaixo.
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Eles são integrados tanto pelo fio condutor da poética de Sagradas Torres quanto pelo
deslocamento de um corpo que grava imagens de sua deriva e só se mostra pelo ritmo
de um corpo que insinua sua presença viva através do constante subir e descer dentro
das torres.

NORTE

Figura 19- Imagem do norte. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.
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NORDESTE

Figura 20- Imagem do noroeste. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.

LESTE

Figura 21- Imagem do leste. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.
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SUDESTE

Figura 22- Imagem do sudeste. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.

SUL

Figura 23- Imagem do sul. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.
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SUDOESTE

Figura 24- Imagem do sudoeste. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.

OESTE

Figura 25- Imagem do oeste. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.
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NOROESTE

Figura 26- Imagem do noroeste. Sagradas Torres, Luiza Helena Guimarães, 2011.

Pode-se dizer que possui uma linguagem não verbal que tenta dizer algo que em
palavras não poderia, pois opera em sentimentos, sensações, intuições, e, conforme
descrito, por meio de sons e imagens, movimentos, tempos, ritmos. Entretanto,
movimentos, tempos, ritmos são também os de quem performatiza. Este tempo da
experimental não é aquele da compreensão racional ou crítica das às coisas, pois ações e
imagens falam mais diretamente, mais rápido aos sentidos. Trata-se de uma linguagem
pré-verbal, uma linguagem que articula um pensar por imagens que permite ou provocar
um diálogo mais direto com os corpos e articular mais facilmente ações, diálogos sem
palavras, sem representações.

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Pós-Graduação
57

A referência aqui seria o cinema mudo, nestes termos, situado mais próximo ao
cinema do Live Cinema, pois, “tradicionalmente, o cinema mudo era acompanhado por
música de orquestra ao vivo em cinemas ou teatros e algumas vezes referido por live
cinema”

21

. Comparativamente, o cinema mudo recebia muita informação visual e

sonora o que não ocorre em Sagradas Torres. Neste o sentido é transmitido por uma
organização complexa do modo de narrar e por intrincados elementos cinematográficos,
uma linguagem pré-verbal que se realiza na continuidade, nas inúmeras possibilidades
de sequencias e entrelaçamentos entre os audiovisuais.

Lev Manovich em “The language of new media” explora a linguagem dos
“novos” meios, relaciona a estrutura do audiovisual russo aos ambientes artísticos e
comunicacionais. Análisa as novas possibilidades do cinema digital e traça paralelos
entre ele e as técnicas pré-cinematográficas do século XIX. Sem, entretanto, mencionar
o cinema as vanguardas do século XX. Uma forte caracterítica da linguagem de
Sagradas Torres é o de pintura. Diz Manovich que noção de cinema como
pintura tem em Len Lye, 1935, um de seus pioneiros e depois foi seguido por Norman
McLaren e Stan Brackage. Suas práticas eram as de sobrepor pontos, arranhões,
salpicado de tinta, manchas e linhas ao filme na tentativa de transformá-lo em
equivalentes da pintura abstrata Expressionista. Na vertente do cinema das vanguardas,
diz ele, de Leger para Godard ocorria, em cenas de ação ao vivo e
animação dentro de um filme ou mesmo um único frame, a combinação do

21

Silent cinema was also traditionally accompanied by live orchestra playing music in the movie
theatres,
which
was
sometimes
referred
to
as
live
cinema.
Acessado
em:
http://livecinematics.blogspot.com/2008/02/history01pre-verbalsilent-signs.html Disponível em: 08-032012. (A tradução é nossa).
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cinematográfico com o pictórico e o gráfico, alterando uma variedade de formas por
justaposição de textos impressos e imagens filmadas.

A intenção dos cineatas era a de posicionarem-se contra identidade indexial
do cinema tradicional e os usos que faziam das tecnologias e, deste modo, trabalharem
esteticamente e tecnicamente na

periferia do cinema hegemônico. Por efeito da

revolução do digital a estética vanguadas foi incorporada aos comandos das interface de
softwares de edição de filme. Um Homem com uma câmera de Dziga Vertov, 1929,
também tornam-se legitimado pela tecnologia dos softwares de edição de imagens. O
projeto das vaguadas agora é a norma. Assim, os pixels podem ser facilmente alterados,
a gravação ao vivo funciona como matéria-prima para a composição. A imagem de
Sagradas Torres obtem uma platicidade pictórica, tem algo que parece ser exatamente o
que aconteceu, mas que realmente inexiste.

Com Greenaway, Vertov pode ser pensado como um cineasta banco de dados,
das interfaces, dos aplicativos e sistema operacionais, da linguagem de programação,
dos "efeitos" transformados em uma linguagem de significado artístico que atingem a
intensidade na montagem e edição.

2.3.3- Montagem e Narrativa
Em Sagradas Torres a montagem e a narrativa são construídas por meio da
edição que pressupõem reedições por quem experimenta a instalação de Live Cinema.
Em outras palavras, ela disponibiliza possibilidades de escolhas hipertextuais, múltiplas
e limitadas pelos dados contidos na programação e/ou nas interfaces e/ou poética. É
resultado de planejamento que antevê uma qualidade de ver e ouvir e agir em tempo
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real. Ao longo dos últimos cem de cinema nos acostumamos a um sistema dominante de
narrativa formal, implica em uma sucessão linear, mas paralelamente, desenvolvem-se
outros considerados além da narrativa. A programação de Sagradas Torres envolve a
alteração do fluxo de linear pelo controle de um programa de computador que permite
sob o comando do performer a alternância de oito pequenos vídeos. O performer
interage com o sistema por meio de intrincados comandos que disparam aos acionar
sensores de presença fixados ao solo, não acionando nenhum sensor um vídeo em loop é
lançado. O sistema como um todo permite repetições, cortes, de qualquer ponto se pode
conectar outro ponto, ao modo do rizoma teorizado por Deleuze.

Em 1919 foi criada em Moscovo a Faculdade de Cinema para analisar as
técnicas de Grifftith sobre a montagem cinematográfica. Lev Kulechov, Vsevolod
Pudovkin, Sergei Eisenstein e Dziga Vertov foram seus maiores exponentes e
Eisenstein que apesar de não ter sido o inventor da montagem foi aquele que mais
alargadamente a teorizou e utilizou. Assim, na década de vinte, o cinema soviético
desenvolveu a teoria da montagem como a essência do cinema.

Eisenstein, 1959, defendeu algumas teorias de montagem: métrica, montagem
rítmica, tonal, harmônica e intelectual22. Elas são bastante úteis para construir as
interfaces no Live Cinema. A montagem métrica diz respeito ao comprimento dos
fragmentos e na proporcionalidade entre eles, encurtar a duração temporal dos planos
diminui ou aumenta a tensão da cena. A montagem rítmica considera o conteúdo do
quadro e o movimento que decorre no interior do enquadramento. Neste tipo de
montagem, existem dois gêneros de movimentos, o dos cortes de montagem e o do
22

Cenas de filmes de Eisenstein que ilustram suas teoria de montagem cinematográfica. Disponível em:
http://filmdesign.com.br/2010/10/22/montagens-de-eisenstein/ Acessado em 14-03-2012.
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interior dos planos. Leva em conta não somente os dois movimentos, mas os conflitos
entre eles. A transição do métrico para o rítmico se efetua no conflito entre a duração do
plano e do seu movimento interno estabelecendo a continuidade visual entre planos. Já a
montagem tonal, expressa uma etapa mais avançada da montagem rítmica. Nela o
movimento abarca todos os efeitos de fragmento de montagem. A montagem tonal se
baseia no som emocional característico do fragmento dominante. Como exemplo da
montagem tonal, a sequência do nevoeiro no filme O Couraçado Potemkine. A
montagem harmônica é o desenvolvimento mais adiantado da montagem tonal e diz
respeito ao conjunto dos fragmentos. Conjuga os tipos de montagem métrica, rítmica e
tonal, manipula a duração temporal dos planos, ideias e emoções para provocar o efeito
pretendido. Por fim, a montagem intelectual, não uma montagem de sons harmônicos
geralmente fisiológicos e sim de sons harmônicos intelectuais, ou seja, conflitojustaposição de efeitos intelectuais paralelos. Trata da inserção de ideias entre
sequências com grande carga emocional.

Segundo Deleuze (2004), à montagem paralela de Griffith, Eisenstein contrapõe
uma montagem de oposições, de saltos qualitativos, “montagem saltitante”. O choque e
atração em cada mudança de plano para obtenção de outras ideias não está presente em
Sagradas Torres. Neste a intenção foi a de transições suaves, continuidade visual e tonal
em cada fragmento e entre os planos. A montagem harmônica levou em conta a
sucessão de ritmos, imagens, sons de modo a envolver em um ambiente com variações
sutis, porém claras e fortes. A associação de planos aqui envolve o organismo, o corpo
do performer, estabelece um jogo desejante no limite perceptível do movimento sensível
entre superfícies que vibram. As transições entre fragmentos obedecem a escolhas
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casuais, encontros inesperados, relações expressas pelo corte intuitivo em ambiente
sensorial.

A montagem no Live Cinema é construída ao vivo, todavia, estas teorias se
provam úteis para reclamar o estatuto de cinema ao Live Cinema. Pois, desde seu
surgimento, esta escola propôs a fragmentação estrutural por meio da montagem de
obras audiovisuais. Manovich (2005) no prólogo de “The language of new media” toma
como guia a obra “O homem com câmera”, de Vertov, 1929, e traça um paralelo entre
ela e a linguagem e estrutura dos atuais meios de comunicação. As obras
cinematográficas estão mudando em função de um modo de viver, ver, narrar, estruturar
e acessar o espaço, o tempo e a memória. Entraram em cena dados, informações,
conexões, conhecimentos e a cognição do que o cinema pode em face do que já foi e
está se tornando, ao incorporar, por exemplo, os games e seu imaginário e estética. São
possibilidades de explorações e intervenções, modos de subjetivações de épocas
distintas.

Existe em Sagradas Torres o que Vertov consciderava ser suparação da natureza
indexial por meio da montagem temporal. Esta superação serve para criar a sensação de
presença viva em um espaço virtual e alterar a construção de sentidos da realidade,
mantendo, no entanto, as fronteiras entre os mundos, sem subordinar um ao outro.
Historicamente, Vertov foi o precursor da montagem para manipulação ideológica,
utilizando-a em filmes de propaganda, documentários, notícias, comerciais etc. Porém,
Sagradas Torres o que ocorre é a alteração do sentido da realidade, inclusive a indexial,
e a incorporação das relações de políticas, econômicas e sociais, individuais e coletivas,
a fatos históricos, religiosos, arquitetônicos, tensionados pelo pensamento do trabalho.
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Não há ideologia, há construção de sentido a contrapelo da sociedade de controle.
Outros tempos, outras estratégias.

Como citamos anteriormente, a preocupação não é a representação da realidade,
mas a experiência e as sensações despertadas no subir e descer as estreitas escadarias da
torre da morte e do nascimento do Tempo da Sagrada Família transfiguradas na criação
de ambiente para performance em Sagradas Torres. Um espaço a ser explorado da
perspectiva cognitivista de um ponto de vida (Capítulo 3). Ocorre a movimentação do
performer e a simultânea troca de imagens e sons, importante potência no envolvimento
entre ambiente e corpo, ou seja, para a sensação de presença viva no ambiente da
instalação digital.

Podemos referir estes movimentos e passagens por pensamentos-imagem ou
imagem-pensamentos. São continuidades e descontinuidades, impressões entre planos
no espaço e tempo das sensações. Resumindo, a narrativa e o sentido são construídos
durante o tempo de experimentação de Sagradas Torres. Suas imagens são as das
escadarias do Templo, porém, pintadas, editadas, mixadas ao som. Subimos e descemos,
Jordana gravando e eu, para ser sucinta, com a função de produção e direção, porém foi
na mesa de edição que criamos e editamos as imagens que integram as outras interfaces,
porém este é um trabalho que não tem fim quando exposto. Se existe um mesmo modo
de gravar, nove ambientes interligados por uma mesma poética, o trabalho é sempre
inacabado, pois, deve ser reeditado, recriado a cada novo momento. O espaço digital
abre este campo de possíveis que podem ser atualizados no tempo de quem
performatiza, sendo que o ambiente é pré-existente e não o sentido que dele se intui.
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2.4- Diálogos: performance e temporatlidades
No decorrer da escrita da tese tive necessidade de intervir no Facebook com um
trabalho que comecei a realizar a cerca de 10 anos. Os diálogos abaixo trazem a
superfície muito sobre o acontecimento performático em relação a uma estrutura de web
e, portanto de poder. Nós Sabemos será um “comentário” do que este capítulo deixa
entreaberto e uma quase introdução para o próximo, assim,

NÓS SABEMOS.
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Luiza Helena Guimarães
5 de Março

JOSÉ GIL:
O que não sabemos sobre nós
O que não sabemos sobre nós
...Ver mais
— com Moana Mayall, Henrique Antoun,Andressa Sivolella e outros 44 em Brasília-DF
7ART-Nós Sabemos-outubro 2008-Museu Nacional de Brasília – Banco Central do Brasil .

•
•
•

Marcar fotoEditar
Curtir   Seguir (desfazer) publicação Compartilhar  Editar
Henrique Antoun, Orlando Maneschy, Patricia Camelatto e outras 24 pessoas curtiram isso.
2 compartilhamentos

•

o
Moana Mayall yes, nós temos; não, não sabemos!
5 de Março às 22:34  Curtir (desfazer)  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Nós Sabemos
5 de Março às 22:48  Curtir
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o
Moana Mayall nós quais?
5 de Março às 22:50  Curtir (desfazer)  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães eu e tu
5 de Março às 22:50  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães eu e ele / eu e ela / tu e
5 de Março às 22:53  Curtir

o
George Araujo Eu quem? Tu quem?
Nós ...
Descasca esta !
5 de Março às 22:53  Curtir (desfazer)  2

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Nós sabemos!
5 de Março às 22:54  Curtir  1

o
Moana Mayall só sei que ainda não sei ;)
5 de Março às 23:03  Curtir (desfazer)  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Nós Sabemos!
5 de Março às 23:34  Curtir  1

o
Simone Do Vale Amo essa performance, Lulu!!!!
5 de Março às 23:40  Curtir (desfazer)  1

o
Arthur Leandro isso é performance? pensei que fosse uma penca....
6 de Março às 00:16  Curtir (desfazer)  1
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Enviar

o
Luiza Helena Guimarães NÓS SABEMOS
6 de Março às 06:23  Curtir

o
Vandir Gouvea eu sei; tu sabes; ele sabe; nos sabemos ; vós sabeis; eles sabem mas não compreendem...
6 de Março às 09:30  Curtir (desfazer)  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Nós Sabemos...
6 de Março às 09:32  Curtir  1

o
Gilberto Fugimoto Nós quem?
Sabe o quê?
E essas bananaas, fazem o quê?
Hum..nuintendi.... :(
7 de Março às 10:47  Curtir (desfazer)  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Nós Sabemos!!! Seria a resposta. Mas, intervenção é algo com tempo e espaço
limitado, mesmo em se tratando do facebook. Tenho recebido muitas perguntas e é hora dizer algo que NÃO
SEI!! SUSPEITO...Creio que nós sabemos... :-) vou tentar...
7 de Março às 10:57  Curtir  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães As bananas e a afirmação formam um dispositivo muito simples e bastante potente.
Dependendo do contexto que tensiona muda tanto o NÓS como o SABER....o saber é um entre. Ninguém reage
igual diante desta afirmação. O saber gera dúvida, o outro saber algo que não sabes gera suspeita, insegurança,
também é invasão de privacidade....aqui foi um spam, por exemplo...alguns deletam...outros questionam...
7 de Março às 11:05  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães ... NÓS diz respeito a uma singularidade... um entre...veja o contexto!
7 de Março às 11:07  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães só por um dia.. O PÚBLICO, um dos jornais de maior circulação em Portugal,
convidou o filósofo JOSÉ GIL para ser o diretor.
Ele inquiriu sobre o "não-saber". Criou diferentes linhas de afectabilidade do que não se sabe, maneira de sentir
e conhecer diferentes estratificações do não-saber, conforme o link que disponibilizei.
7 de Março às 11:14  Curtir

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Pós-Graduação
67

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães ... curioso que JOSÉ GIL ao afirmar o não-saber, afirma um saber por meio dos
afectos.....
7 de Março às 11:16  Curtir  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães NÓS SABEMOS é esta intervenção, entre linhas de força, entre corpos, existências...
em espaços públicos, como a FUNARTE em 2002, BRASÍLIA em 2008, outubro, Banco Central: "O pânico que
varreu as bolsas pelo mundo imputou uma queda de 8,08% à Bolsa brasileira..., o circuit breaker".... ....no
facebook...entre faces...aqui...agora...a cada atualização....NÓS SABEMOS...
7 de Março às 11:23  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Mas eu, um nós que afirmando SABER o que NÃO SEI....faço emergir um SABER das
relações...... :-) que não estava na superfície...
7 de Março às 11:29  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Nós sabemos...
7 de Março às 11:29  Curtir

o
Arthur Leandro não vale explicar, quem sabe sabe e nós sabemos...
7 de Março às 11:32  Curtir

o
Arthur Leandro égua!!!!
7 de Março às 11:32  Curtir

o
Arthur Leandro saber me apavora.
7 de Março às 11:32  Curtir (desfazer)  1

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães as vezes, o corpo não aguenta!!!!!
7 de Março às 11:36  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães ..tu me fez rir...outros não!!!! NÓS SABEMOS....
7 de Março às 11:37  Curtir
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o
Arthur Leandro é! mas quando o corpo aguenta o prazer é imenso....
7 de Março às 11:38  Curtir (desfazer)  2

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães me apavora tb!
7 de Março às 11:38  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães tenho coragem...NÓS SABEMOS...como sabemos...as vezes...dá medo...
7 de Março às 11:41  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães Mas, intervenção é algo com tempo e espaço limitado, mesmo em se tratando do
facebook....
7 de Março às 11:44  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães depois chega o poder abafando o saber... e temos que nos retirar rapidamente....por
tempo limitado....é claro! :-) Nós Sabemos!
7 de Março às 11:49  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães "o momento da obtenção do PRAZER é uma forma de trégua durante a qual o
DESEJO se desativa"...mas o durante, como disse Arthur é um prazer immmenso. Ah o efêmero durante!
7 de Março às 12:18  Curtir

Enviar

o
Luiza Helena Guimarães desejo ->prazer..... a alegria da atividade do desejo e a tristeza de suas
desativações... de Suely Rolnik
7 de Março às 16:37  Curtir

Figura 27- Nós Sabemos- Interferência no Facebook- Luiza Helana Guimarães- 2011.
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CAPÍTULO III

No ambiente cultural contemporâneo, pensar a arte a contrapelo da sociedade de
controle é tensioná-la com os meios próprios da arte a um sistema socioeconômico que
substitui o lucro pelo valor de uso e separa o homem de si mesmo e a arte da vida.
Quando estamos escravizados por um sistema em que o impulso criativo é estimulado, e
a criação é absorvida sem que façamos uso dela, aumenta a tendência de nos
refugiarmos no território das representações que se tem do mundo. Porém, este é um
lugar apenas temporariamente gratificante e, mesmo que esteticamente bem construído,
não supre as necessidades existenciais. Historicamente, o cinema foi categorizado como
pertencente ou à arte, ou ao entretenimento. O que se vê cada vez mais é um enorme
trânsito de apropriações de ideias e de tecnologias entre estas categorias. A fronteira se
mantém, ora afirmada e ora dissolvida, mas sem dúvida a arma em comum é a sedução.
Não somos mais ingênuos, sabemos as regras do jogo e escolhemos o lado. Aliás, a
escolha é uma marca deste nosso tempo, estratégia fundamental incorporada pelo Live
Cinema.

No capítulo anterior, tentamos discutir o Live Cinema, cinema que faz uso das
novas possibilidades tecnológicas para construir suas poéticas. Sob este aspecto
analisamos Sagradas Torres e sua inserção na história Live Cinema, bem como o
alargamento de campo que propõe ao deslocar o papel do performer, conforme já
explicado. Se no primeiro capítulo tratamos do contexto político e social que pensamos
em Sagradas Torres, aqui o performer será o foco de interesse. O exercício será pensar a
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produção de subjetividade por intermédio deste trabalho e de dois outros trabalhos
intitulados Tertúlia, Indignados (interferência performática) e Indígnats (audiovisual).
Ambos estão no mesmo contexto, imersos no que é chamado de momento de crise da
atualidade. Crise que engloba as instituições e a vida em sociedade nos aspectos
econômicos e políticos da globalização do capital, inerente à descentralização das
comunicações. Então, colocamos a questão: o que pode a arte entre os jogos
subjetivos?

3. Sagradas Torres e os Jogos Subjetivos

Se o desejo é e cerne do jogo na contemporaneidade, os jogos subjetivos que
a arte deveria intervir são os jogos desejantes. Esta é a resposta imediata, porém
requer muitas considerações.

3.1- Ponto de Vida e Jogos Desejantes

Ponto de vida e jogos desejantes surgiram em trabalhos distintos que fiz em arte
e

tecnologias,

respectivamente,

Entanglednet

e

Entangledesire.

Este

é

o

desenvolvimento daquele, ambas noções dizem respeito ao campo dos afetos, ou
melhor, à experiência vital. Traduzem mais rapidamente a diferença que pretendo
marcar em face do contexto investigado. Em Entanglednet, havia uma ação à distância
em que a existência do corpo estava apenas implícita, e também em Sagradas Torres, o
corpo nunca aparece, mas o que performatiza esta presente, fazendo parte do trabalho e,
assim, podendo estabelecer um jogo desejante.
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3.1.1- Ponto de vida
No capítulo anterior, os jogos referiam-se aos institucionais e tecnológicos,
diretamente relacionado às artes e tecnologias, o que inclui as ações dos corpos em sua
articulação com o virtual, embora não se restrinja a este aspecto. No entanto, a condição
dos corpos, sua presença ou ausência, e temporalidades, fazem parte do
desenvolvimento da ideia que estamos trabalhando deste o princípio do dispositivo
Entanglednet, a de ponto de vida. Nele, a passagem da intervenção do performer no
espaço físico para intervenção da imagem tecnológica como dispositivo no lugar da
presença viva do corpo, foi algo que despertou interesse. Do dispositivo corpo vivo para
o da imagem, esta é a que detém o poder de favorecer e suscitar performances.

A partir de Entanglednet viemos desenvolvendo o entendimento de que o ponto
de vista abarca uma perspectiva cognitiva determinada pela experiência retiniana e o
ponto de vida abarca a perspectiva cognitiva determinada pela experiência vital. A
experiência vital é um problema fundamental para saber por onde passam os processos
de subjetivação na atualidade, pois tanto em relação ao espaço quanto ao tempo, a
conexão do desejo se faz por nada além de um sutil e específico “ponto”. O problema da
arte como dispositivo seria o de desconectar o PONTO onde perdemos a ligação com a
capacidade de criar a si e ao mundo, ou seja, o ponto onde buscamos refúgio em um
referencial já dado, como uma origem e finalidade, respectivamente, um passado e um
futuro. O ponto a ser suscitado, tocado, reconectado pela arte seria o ponto de vida, o
ponto de geração da vida em devir. Nesta contraposição nos desapegamos da do plano
das representações, que bloqueia a capacidade do acontecimento, e recuperamos a
capacidade de criar.
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Assim, o ponto de vida não é o ponto de vista do qual somos capazes de
perceber o mundo, e sim, o ponto onde o mundo atravessa nossos corpos. Não o nosso
olhar para o mundo, e sim, os olhares do mundo em nós. Não o espaço físico onde nos
encontramos, e sim, o tempo de diferenciação. Ele inclui os corpos e os universos
incorporais, diz respeito à apreensão existencial de um universo expandido. Perpassa
Entanglednet, Sagradas Torres, mas, num universo macro, os meios de comunicação
distribuída. O que importa é que, de algum modo, ocorre sem mediação alguma. São
interpenetrações entre o real, o imaginário e o vivido. Interações entre os corpos e o
espaço através do virtual, não aquilo que se vê, mas o grito que nos faz sentir.

3.1.2- Jogos desejantes

O ponto de vista que abarca uma perspectiva cognitiva determinada pela
experiência retiniana e o ponto de vida que abarca a perspectiva cognitiva determinada
pela experiência vital, referem a modos de subjetivação distintos que coloca no jogo
o desejo. Este é sabidamente disputado pelo capitalismo cognitivo, porém tendo em
vista os trabalhos de arte, começaremos a desenvolver a noção de jogos desejantes. Os
porquês do “jogo”, iremos tratar logo adiante (3.2. Jogo segundo Agamben, Nietzche,
Deleuze, Flüsser, Boissier), pois só então vamos dispor de mais argumentos para
justificá-lo. Assim, a noção de jogo desejante será retomada no item 3.6 Incorporações dos Desejos.

Por ora, o jogo desejante refere diretamente o campo das sensações que se quer
tornar sensível, ou seja, ativar por meio de dispositivo de arte. Não entraremos nem nas
concepções psicanalíticas do desejo, nem dos questionamentos que Deleuze e Guattari
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fizeram no Anti-Édipo sobre a teoria fálico-edípica. De acordo com estes autores,
partimos do desejo capaz de configurar relacionamentos maquínicos, agenciamentos
intensivos23. Esta é uma defesa ética e estética do papel político do desejo que, enquanto
sistema movente, maleável e aberto a conexões e constituição de fluxos, é
objetivamente disputado. O jogo desejante é pensado no contexto do Live Cinema que
pressupões a edição em tempo real, simultânea a experimentação.

O cinema e a arte incorporam as tecnologias de comunicação e informação e
colocam em curso um processo, no qual a qualidade depende da reunião de inúmeras
variantes que definirão a capacidade de ser ou não arte. Para nós, que pensamos em Live
Cinema, em performance, privilegiamos o processo de experimentação na
temporalidade do acontecimento e o que os meio de comunicação trazem de novas
possibilidades criativas. Relembrando, tratamos do desejo de uma perspectiva
cognitivista que torna sensível a experiência vital, da experimentação que se pretende
capaz de colocar em processo o jogo desejante, emergente no contexto do Live Cinema
que pressupõe a edição de audiovisuais em tempo real, simultâneo a experimentação.

3.2. Jogo segundo Agamben, Nietzche, Deleuze, Flüsser, Boissier

3.2.1- Jogo, Huizinga/ Jogo e Profação, Agamben

Todo o ser pensante é capaz de entender à primeira vista que o jogo possui uma
realidade autônoma, mesmo que sua língua não possua um termo geral capaz de definilo. A existência do jogo é inegável. É possível negar todas as abstrações: a justiça, a
beleza, a verdade, o bem, Deus. É possível negar-se a seriedade, mas não o jogo.
23

O conceito de agenciamentos intensivos foi criado por Deleuze e Guattari em Mil Platôs e proposto
como equivalente ao de máquinas desejantes.

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Pós-Graduação
74

(Agamben, 2007, p.6). A verdade do jogo, também em Huzinga, é o jogo como
processo. Para ele, o elemento lúdico encontrava-se em decadência desde seu auge no
século XVIII e, no início do século XX o autêntico jogo já havia desaparecido. Quando
presente, "tratava-se de um falso jogo, de modo tal que se torna cada vez mais difícil
dizer onde acaba o jogo e começa o não-jogo" (Idem, p. 229).

Numa dimensão política, bem mais do que estudar o que possibilitam as
interfaces tecnológicas de acesso ao virtual se faz necessário redescobrir o jogo, o que
está em jogo, quem cria as regras do jogo, quem profana as regras do jogo ou quem cria
linhas de fuga, quem são os jogadores, enfim, o que está em jogo. Para Agamben, "fazer
com que o jogo volte a sua vocação puramente profana é tarefa política" (idem, p.68) da
contemporaneidade. Mas, o que é profanar? A noção de profanação, muito clara para os
juristas romanos, foi perdida em nossa época. Profanar era devolver ao livre uso, ao
domínio dos homens, aquilo que tinha sido consagrado aos deuses. Sacrilégio era violar
esta indisponibilidade. Havia no sacrifício da consagração a passagem do que era tido
como profano para o sagrado, paralelamente, do que pertencia ao domínio humano para
o divino. A inversão da passagem, ou seja, do sagrado para o profano, se realiza através
do jogo, um uso não condizente do sagrado. A profanação do jogo encontra no
brinquedo a extrapolação da esfera religiosa em direção a atividades ligadas, por
exemplo, a economia e a guerra. As crianças através do brinquedo, na nova dimensão
que podem dar a algo como um revolver, inventa um novo uso equivalente a outra
potência capaz de se tornar nova abertura. A operação realizada é apenas de manter e
deslocar as forças de um lugar para o outro.

3.2.2- Jogador, Bossier
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Sabemos que no cinema nunca existiu um espectador passivo. Boissier, um
pesquisador de cinema interativo, diz que o que se deve buscar no cinema interativo é
"uma transformação na atividade do olhador" (2004, p. 3). Segundo Boissier, de acordo
com o uso em Deleuze do termo "relação" e seu desdobramento na arte interativa, a
"relação", primeiro relata e depois religa, primeiro articula as circunstancias e depois
modeliza. Ela é uma narrativa e a complexificação trazida pelo cinema interativo é que,
diferentemente dos outros dispositivos de cinema, o objeto programado busca provocar
a ação do espectador, busca a jogabilidade24 interativa. O expectador passa a condição
de jogador no que diz respeito ao processo de constituição da narrativa ligada ao
presente.

3.2.3- Jogo de dados, Nietzsche

Para promover o jogo entre imagens, a imagem digital depende dos softwares,
dos comportamentos e acontecimentos, podendo ser animada de muitas maneiras
distintas. No caso de Sagradas Torres promove o jogo é colocar em relação as imagens
projetadas e os corpos humanos, um jogo entre o desempenho da máquina e a
performance humana. Porém, em Nietzsche o jogo tem dois momentos: um quando os
dados são lançados e outro quando eles caem. O primeiro afirma a multiplicidade, o
acaso, o imprevisível, o indeterminado, a recusa ao controle e a ordem, nada pode ser
antecipado aqui. No segundo momento, o da queda dos dados, o acaso se organiza e
constrói uma unidade. A combinação dos dados se refere à afirmação da necessidade,

24

De acordo com a tradução para português, ainda não publicada, em francês jouabilité é utilizado em
larga escala para vídeo games, remetem também tanto a brincadeiras infantis e as atividades do jogo,
quanto às atividades referentes ao teatro e à música. É formado a partir do adjetivo jouable, da família do
verbo jouer e do substantivo jeu.
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assim como, também é o eterno retorno do primeiro, ou seja, a reafirmação do acaso. Os
dois momentos estão perpetuamente implicados, como emanação e constituição.

3.2.5- Jogo, Flüsser
Porém, brincando com o glossário de Flusser25, segundo ele, para uma futura
filosofia da caixa preta (1985, p. 5, 6), pode-se dizer que o jogo, atividade que tem fim
em si mesma, que ele se dá entre as superfícies imagéticas significativas onde as ideias,
que existentes no espaço-tempo do eterno retorno, são elementos constituintes das
imagens e se interrelacionam magicamente através de um programa, jogo de
combinação de elementos claros e distintos. Contudo, para haver jogo também na
concepção de Flusser é necessário como em Agamben existir um brinquedo. Já
brinquedo é um objeto para jogar (1985, p. 5, 6), o que nos leva, por sua vez, ao
conceito que ele deu ao jogo e o aproxima das ideias de Agamben.

3.3- Live Cinema, Sagradas Torres e Jogo em Agamben, Boissier, Nietzsche
e Flüsser

Para Agamben, reaprender a profanar é saber desativar os dispositivos do poder
e devolver ao uso comum o que ele havia se apropriado. O que a profanação restaura
não é o uso natural, dá-se uma operação mais astuta e complexa que não visa encontrar
um uso não contaminado, e sim, o esquecimento do objetivo, visa um meio sem fim que

25

Jogo: atividade que tem fim em si mesma.
Idéia: elemento constitutivo da imagem.
Imagem: superfície significativa onde às idéias se inter-relacionam magicamente.
Magia: existência no espaço-tempo do eterno retorno.
Programa: jogo de combinação de elementos claros e distintos.
Brinquedo:objeto para jogar.
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é o próprio processo. A operação consiste em um só tempo desativar alguma coisa ou
algum comportamento na origem, abrir para outro e possível uso, como a criança faz
com o brinquedo, ou o gato com o novelo de lã. Vejamos: se em Sagradas Torres o
comportamento for emancipado de relações já estabelecidas, estruturadas, com a
realidade (Capítulo 2, imagem não indexial), poderá abrir para a invenção, para outra
temporalidade. Se for feito, existirá o puro jogo e a atividade resultante será um puro
meio: "uma prática que, embora conserve tenazmente sua natureza de meio, se
emancipou de sua relação com a finalidade, esqueceu alegremente o seu objetivo,
podendo agora se exibir como tal, como meio sem fim" (Idem, p. 74, 75). O jogo
político no capitalismo cognitivo disputa os meios puros.

Para Boissier a imagem-relação se situa na base do processo de interatividade,
articula os elementos internos, do jogador, e se liga ao contexto externo, da obra,
dizendo respeito tanto à apreensão e quanto a síntese. Comparando o jogo em Nietzsche
e Boissier, jogar os dados (emanação) está para a apreensão (relato), assim como, a
queda dos dados (constituição) está para a síntese (religa). O primeiro movimento diz
respeito ao processo, ao devir. Já para Agamben, tensão e divertimento devem estar no
jogo, pois a condição de para haver puro jogo é que não exista uma finalidade para jogar
e, para isto, o meio deve ser verdadeiramente um puro meio. Tem-se, então, que no Live
Cinema a invenção de narrativas singulares depende da potencialidade do meio de se
comportar ou não como um puro meio.

Por razões já explicitadas (Capítulo 2), preferimos categorizar Sagradas Torres
como Live Cinema, e não instalação ou mesmo cinema interativo. Assim, o jogador,
quem se movimenta e age no fluxo de acontecimentos, a partir de Sagradas Torres é
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referido por performer. Entendemos que as instalações de Live Cinema, incorporam as
tecnologias de interfaces dos game para promover o jogo, conforme estamos discutindo
por intermédio destes autores. Em contrapartida, afirmamos que a arte deve buscar
encontrar referências dentro de sua história. Por que criar ou seguir uma “tendência”
que aparentemente dá apenas uma nova “roupagem” a algo que já existe e é tão caro às
vanguardas da arte do século passado? Se isto não vem a acrescentar ao campo da
história da arte, muito menos acrescenta aos trabalhos que se faz hoje. À jogador,
preferimos performer.

Mesmo que no Live Cinema já fosse usado o termo performer e que ele esteja de
acordo com o que acreditamos, as referências feitas ao interativo tendem (como em
Boissier) a relacioná-lo ao jogo. Por este mesmo critério, conforme defendemos no
capítulo anterior, o Live Cinema diz mais sobre o tipo de processo que a instalação
pretende alcançar, uma relação com o tempo de subjetivação ou a instauração de um
jogo desejante. Neste caso, jogo é o tecnológico e o filosófico capaz de provocar e fazer
ocupar a temporalidade de performance.

Tanto para Agamben quanto para Flüsser, o brinquedo é sempre uma proposição
a partir da qual se iniciam as relações. Em dispositivos como Sagradas Torres, a
proposição de jogo, “atividade que tem fim nela mesma”, cria um espaço e tempo para
performance ao estabelecer um jogo. Jogo aqui equivalendo às linhas de forças da
instalação de Live Cinema. As interfaces tecnológicas que possibilitam tanto criar
games, entretenimento, também criam o jogo, Live Cinema. As estratégias é que
diferem, pois neste último criamos as linhas de força que desarmam comportamentos e
possibilidades de produção de narrativas singulares.
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Extrapolando a concepção da caixa preta teorizada por Flüsser, podemos dizer
que tudo se dá através de relações entre “caixas pretas”. Ele mostra que “quando as
imagens técnicas são corretamente decifradas, surge o mundo conceitual como sendo o
universo de significado” (idem, p. 10). A codificação também acontece quando a
interpretação do significado tenta decifrar o que se instaura nela, frente à mudança da
mediação de um pincel para uma máquina utilizada por um fotógrafo ou cinegrafista. A
máquina estabelece “um canal que liga imagem e significado” (idem), onde tudo o que
se vê é o input e o output e “não o processo codificador que se passa no interior da caixa
preta”.

Toda a crítica da imagem deve visar o branqueamento da caixa preta. Dada a
dificuldade da tarefa, somos por enquanto analfabetos em relação a decifrar imagens
técnicas. Não sabemos como decifrá-las” (idem). No entanto, há algum tempo que isto é
uma verdade apenas para pessoas que não dominam a programação, o algoritmo.
Decifrar imagens é uma tarefa cada vez mais possível e uma prática cada vez mais
corrente em nossos dias. Todavia, as relações subjetivas com as imagens é algo que
permanece como um mistério incalculavelmente maior.

3.4- “Imagosfera”, Suely Rolnik

Diante de obra de Rolnik, principalmente no que diz respeito à artista Lígia
Clark, uma das questões que nos confrontamos ao pensar em produzir imagens no
mundo, seria como criar um dispositivo imagético capaz de mobilizar a “imaginação
criadora”. Ou ainda, como criar dispositivos capazes de desencadear devires, ativar e
produzir a memória das sensações nos corpos a partir dos afetos despertados durante o
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processo de experimentação? Como produzir imagens diante da densa “imagosfera”
que reduz nossa potência crítica e nos torna insensíveis à realidade, condição necessária
para instrumentalização da vida pela produção capitalística? A lógica do capitalismo
cultural bloqueia a potência crítica da criação, pois tem na criação sua fonte de maisvalia. A “imagosfera” que nos torna insensíveis é a mesma que alimentamos com nosso
trabalho imaterial, trabalho sem valor nele mesmo mais fonte viva de valor. Ela é causa
e efeito que tem por efeito colateral a busca incessante de satisfação no campo das
representações.

Quando um dispositivo de arte é criado em tensão com as forças do mundo
exercidas pelos afetos no corpo sensível, vibrátil26, do criador, o trabalho é capaz de
ativar a experiência estética em outros corpos, pois a criação deste lugar adquire
potência de contágio, ela diz respeito a uma singularidade. Possui potência
micropolítica por estarem impregnadas de uma qualidade de relação com o presente
vivo. Explica Rolnik:

o que este tipo de prática pode suscitar naqueles que a recebem não é simplesmente a
consciência da dominação e da exploração, sua face visível, macropolítica, como faz o
ativismo, mas sim a experiência destas relações de poder no próprio corpo, sua face
invisível, inconsciente, micropolítica, que interfere no processo de subjetivação lá onde
este se torna cativo (2007).

Dispositivos que apresentam esta possibilidade entram em relação com os
corpos e, ao se efetuarem, criam uma memória a contrapelo da tendência a

26

Suely RolniK trabalha com este conceito “Corpo vibrátil” desde 1987, data de sua tese de doutorado,
publicada em livro em 1989 (Cartografia Sentimental. Transformações contemporâneas do desejo.
Reedição: Porto Alegre: Sulina, 2006, 3a edição 2007). Designa a capacidade de todos os órgãos dos
sentidos de deixar-se afetar pela alteridade. Ela indica que é todo o corpo que tem tal poder de vibração às
forças do mundo. Memória do corpo contamina museu. 2007. Disponível em:
http://eipcp.net/transversal/0507/rolnik/pt. Acessado em:17/03/2012
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homogeneização dos comportamentos no campo social. Trata-se de uma experiência
que coloca em cheque as nossas crenças e estruturas fixas, todo o confortável terreno
das representações que temos do mundo. Trata-se da possibilidade de “romper o feitiço
da imagosfera neoliberal e despertar a potência vibrátil do corpo” (idem).

Diz Rolnik, que só assim podemos ter na prática um direcionamento efetivo da
resistência no plano micropolítico, chegando, inclusive, ao macropolítico. Nesta
condição a arte se igualaria a resistência. Em “O Ato de Criação”, Deleuze questiona a
relação existente entre a obra de arte e a comunicação e responde não haver nenhuma. A
arte não é um instrumento de comunicação, não contém nenhuma informação, porém a
obra de arte tem afinidade com atos de resistência. Para argumentar, ele lança mão de
um conceito de André Malraux, escritor e diretor francês, para quem uma obra de arte
“é a única coisa que resiste a morte” (1999) e depois acrescenta que a obra de arte
resiste à morte, embora não seja a única coisa. Por exemplo, a disjunção entre a voz
sonora e a imagem visual no cinema configura-se em um ato, mas de resistência.
Quando a voz resiste, mostra a dupla face do ato de resistência, é ato humano e de arte.
Ambos resistem à morte e a sua relação é misteriosa, declara Deleuze. Desta vez ele se
pergunta sobre a afirmação do artista Paul Klee: “pois bem, falta o povo”.

O povo falta e ao mesmo tempo não falta. “Falta o povo” quer dizer que essa afinidade
fundamental entre a obra de arte e um povo que ainda não existe nunca será clara. Não
existe obra de arte que não faça apelo a um povo que ainda não existe (idem).

Então, quem cria responde a uma necessidade de dar corpo expressivo aos afetos
do mundo em seu próprio corpo. Quem cria o faz para existir, cria para fazer existir algo
capaz de trazer para a superfície as forças que o afetam. Estes afetos se movem no
campo das forças vivas da realidade comum a todos. Quando capaz de produzir
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diferenciações, a criação deste lugar, ou melhor, o criado terá potência de produzir
acontecimentos, de afetar outros corpos que ao devido tempo necessitarão dar conta
desta estranha e indecifrável memória, gerando para si e para o mundo algo singular.
Neste exercício, diz Rolnik, são ativadas “uma multiplicidade plástica de forças que
pulsam em nossa textura sensível, tornando-se assim parte de nós mesmos, numa
espécie de fusão” (op.cit). Esta seria uma pista para decifrar o mistério da afinidade
entre a luta do homem e da obra de arte? Independentemente, a obra de arte é um ato
humano, um ato de resistência e um apelo a um povo por vir.

3.5- A imagem, a imaginação e o virtual
As imagens são tudo o que podemos apreender do mundo em termos de
continuidade, duração e movimentos, segundo Bergson. São do campo da percepção, do
diagrama da realidade visível e dizível. O corpo, imagem, age em função do que pode
perceber, ou seja, de sua potência de afetar e de ser afetado por uma imagem. A medida
de nossos afetos é aquilo que somos capazes de perceber nas imagens, como coisas
moventes do mundo, aparências, superfícies, peles. Imprimem sensações nos corpos
vivos. Poderíamos falar de incorporações moventes, pois ao acontecerem provocam
outros movimentos, diferenciações. Percebemos as imagens do mundo e os
movimentos, as ações são decididas em função de nossos afetos.

Até aqui falamos do jogo na perspectiva de Agamben, do “puro jogo”, porém
tratamos de dispositivos de Live Cinema que são capazes de instaurar esta
temporalidade. Isto, pois o interesse é de analisar o jogo para além das possibilidades
propiciadas pelas tecnologias interativas, o que acontece no jogo enquanto
entretenimento (game). Conforme explica Agamben, o game pode criar esta
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temporalidade, mas isto seria uma colonização do tempo livre. Ao estabelecer esta
distinção, podemos reunir a ideia de jogo ao Live Cinema.

Então, jogo Em Sagradas Torres deve ser capaz de articular e colocar o desejo
em movimento, um desejo movente. O jogo desejante, seria assim, o jogo que se
instaura na tensão entre os corpos e possui potência de despertar a imaginação
criadora ou atos de criação ou obras de arte ou ainda ações artísticas que se
inscrevem no plano performativo, ou seja, na temporalidade do acontecimento27.
Nesta frase percebemos as ressonâncias entre os autores referenciados, respectivamente,
a Agamben, Clark, Deleuze e Rolnik, todos já citados no decorrer do texto. Estamos
tratando do virtual, teorizado por Bergson em matéria e memória e desenvolvido por
Deleuze. Estamos pensando em jogo e desejo. Jogo vivo e ao vivo, em tempo real, no
tempo do acontecimento, um jogo desejante de onde emerge o desejo em sua potência
de devir outro. Todavia, também em cinema, imagem, interatividade, movimento e
tempo.

Para melhor entender o tempo de agenciamento do jogo desejante, precisamos
compreender que o ser se movimenta através do tempo real em termos da relação
virtual-atual. Os conceitos relativos aos movimentos de atualização e de diferenciação
foram desenvolvidos por Bergson e, posteriormente, no trabalho de Deleuze no sentido
de apenas identificar um processo no tempo. A diferenciação guarda uma relação
27

Para os estoicos os incorporais são acontecimentos, efeitos de superfície, são “impassíveis resultados”
(DELEUZE, 2003, p.6) que subsistem ou insistem, são verbos, portanto, não agem e nem padecem, pois
para tanto teriam que ser corpos. Contudo, continua Deleuze, (...) só os corpos existem no espaço e só o
presente existe no tempo” (2003, p.5) e, em outro trecho ele explica: “só o presente existe no tempo e
reúne, absorve o passado e o futuro, mas só o passado e o futuro insistem no tempo e dividem ao infinito
cada presente.” (2003, p.6) Então, são três as dimensões que se sucedem no tempo (passado, presente e
futuro), entretanto apenas duas leituras simultâneas do tempo, “inteiro como presente vivo nos corpos que
agem e que padecem, mas inteiro também como instancia infinitamente divisível em passado-futuro, nos
efeitos incorporais que resultam dos corpos, de suas ações e de suas paixões” (2003, p.6).
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essencial com a vida, é uma força interna. Bergson afirma que o ser difere
primeiramente de si mesmo, internamente. Esse processo interno de diferenciação que
carrega a vida, Bergson chamou de élan vital. Diz ele: “a virtualidade existe de tal
forma que é realizada ao dissociar-se de si mesma, que é forçada a dissociar-se a fim de
realizar-se. A diferenciação é o movimento de uma virtualidade que está se efetivando a
si mesma” (HARDT, 1996, p.44). Bergson divide o tempo e o espaço equivalendo-os,
respectivamente, a duração e a matéria. O espaço só pode conter diferenças de grau,
quantitativas, enquanto o tempo possui diferenças de natureza com o poder de variar
qualitativamente de si mesma. Resumindo: a matéria, o espaço, repete a si mesma,
representando um movimento modal; a duração difere de si mesma, internamente.

Assim, o virtual se desdobra no atual e o processo de atualização ou de
diferenciação, libera uma potência virtual, que é real. O virtual pode ser atualizado, ele
pode ser atual e é sempre real, enquanto que o possível nunca é real, podendo vir a ser
atual. Assim sendo, o possível pode se realizar ou não, já o virtual existe no passado, é
real, podendo ou não ser atual. O processo de atualização ao se efetuar nos corpos
libera-os para novas efetuações, para outros processos de criação, pois a criação é
processo de diferenciação e este é o movimento básico da vida.

No limite, o imaginário é uma imagem virtual que se afixa no objeto real e,
inversamente, para constituir um cristal de inconsciente. Não basta que o objeto real, a
paisagem real, evoque imagens semelhantes ou vizinhas; é preciso que ele extraia sua
própria imagem virtual, ao mesmo tempo em que esta, como paisagem imaginária, se
engaja no real seguindo um circuito onde cada um dos dois termos persegue o outro,
intercambia-se com o outro. (Deleuze, 1997, p.83).

Se o Tempo em Deleuze é concebido como diferença, o futuro emerge na
atualização, no plano de imanência, como devir-outro, como aquilo que estamos nos
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tornado. Deleuze, apostando na diferença, credita ao pensamento a criação. Situando-a
além do limite do pensamento, derruba as barreiras entre real e imaginário.

As imagens se situam em um ponto de indistinção entre o real e o imaginário.
Em Imagem-tempo, Deleuze explica que a imagem-cristal não se constitui depois do
presente, mas no presente, e que esta é a operação mais relevante do tempo. A imagemcristal, sempre dupla, é uma cristalização da imagem atual com a virtual.
Simultaneamente, o tempo se desdobra a cada instante em presente e passado e o que se
vê no cristal é esta cisão do tempo em dois jatos dessimétricos, um que faz passar todo o
presente e outro que conserva todo o passado. Então, o que vemos no cristal ou aquilo
que ele revela é a fundação do tempo, o fundamento oculto do tempo, ou seja, sua
diferenciação. O tempo que se dividiu simultaneamente em passado e presente difere
em natureza um do outro dando origem a duas dimensões heterogeneas, uma cai para o
passado e outra se lança para o futuro. Sua síntese é que aparece o cristal do tempo,
síntese da unidade indivisível da imagem atual e seu duplo virtual. Para Deleuze, vemos
o tempo no cristal, embora a imagem-cristal não seja o tempo.

3.6- Incorporações dos Desejos

As experimentações de Lygia Clark afirmavam a imaginação criadora ao buscar
a apreensão vibrátil do mundo em suas proposições. No processo, o dispositivo se
“descoisifica” e integra outras forças de diferenciação que entrarão em outras
composições. A imaginação criadora é um primeiro passo que dá corpo às criações
artísticas. Neste campo os afetos fazem parte do diagrama do real sensível, invisível e
indizível, pertencente ao plano dos fluxos, intensidades, sensações e devires. Como já
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dissemos anteriormente, a potência micropolítica deste campo é a de intervir na
cartografia macropolítica, diagrama do real visível e dizível, planos das percepções e
representações, provocando ruptura de sentidos.

Estes se manifestam em crises na subjetividade, as quais levam o artista a criar, de
modo a dar expressividade para a realidade sensível geradora da tensão. A ação artística
inscreve-se no plano performativo – visual, verbal, musical ou outro –, operando
mudanças irreversíveis na cartografia vigente (ibidem).

Como em Clark, buscamos com os dispositivos para entrar em devir, tornar
sensível uma certa qualidade de criação, a “imaginação criadora” e os agenciamentos
capazes de produzir este lugar. Durante o processo, nas tensões entre corpos, ocorrem
incorporações destes imaginários. Para além do devir e de desejar o devir, para além dos
“jogos desejantes”, o “incorporar os desejos”. Assim, mais diretamente com Rolnik o
ato ou a ação de incorporar, de tornar parte do corpo pela ação é adicionar ou mudar a
memória dos corpos. É efetuação e a contra-efetuação. Trata-se de desencadear devires,
mas também de produzir a memória das sensações nos corpos a partir dos afetos
despertados durante o processo de experimentação, de incorporações.

Nesta operação, na tese “incorporação dos desejos consagrados, estabelece
algumas relações. Se referirmos Agambén, Profanações (op. cit.), profanar seria
devolver ao livre uso o que o poder havia apropriado. Ora, na atual sociedade a disputa
é pelo desejo, pela criação no plano de imanência, dos devires. No desenvolvimento que
apresentado da obra de Rolnik temos duas vias implicadas entre si: tanto a desativação
da capacidade de criar quanto a impossibilidade de usar o criado para fundar seu
território de vida. A “incorporação dos desejos que foram consagrados” (apropriados
ou que espontaneamente ofertados) aos mecanismos de controle sociais, que não fazem
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outra coisa além produzir mais controle, é a incorporação do criado à memória do
corpo. Este processo de subjetivação se dá no sentido contrário ao da captura de nossos
desejos. Com incorporação dos desejos, os corpos estão liberados para entrar em outras
composições, produzir outros agenciamentos e novos processos de diferenciação no seio
do devir28.

3.7- Performance e temporalidade
No Live Cinema/ Sagradas Torres o espaço virtual é também tecnologicamente
acessado. Como dispositivo, ele quer provocar comportamentos, movimentos, despertar
sensações. Na narrativa de Sagradas Torres, o tempo dos performers é integrado com a
multi-temporalidade manifestada pela informação digital, sendo as narrativas,
evidências desta relação, desta passagem através do virtual.

"Na narrativa multi-temporal nós discutimos que os espectadores não somente
recompõem a informação complexa dentro de acontecimentos temporais, como eles,
simultaneamente, experimentam as consequências temporais imprevistas nestes
acontecimentos virtuais como eventos reais" (SHAW, WEIBEL, BROWN, FAVERO,
2007).

Todos que os participarem deste dispositivo se tornam performances, autores,
porém apenas no que se refere à ação de criar a narrativa em tempo presente, já que o
dispositivo ainda é criação do artista. Segundo Philip Auslander, na cultura mediatizada,
a presença física do performer é substituída pela tecnologia. Assim, os performers e os
dispositivos de Live Cinema têm em comum o fato de trazerem em si uma proposição

28

Para processo de atualização aconteça que ele seja efetuado nos corpos através do processo de
diferenciação que por sua vez libera-os para novas efetuações. Com base na escolástica “um efeito não
pode ter mais realidade que a sua causa” (Hardt, 1996, p. 45). Assim, os Estóicos remetiam as causas às
causas e os efeitos aos efeitos. Ao afirmarem que as causas entre si possuem uma ligação, são causa um
em relação aos outros, e que os efeitos entre si possuem uma quase-causa, eles defendem a liberdade uma
vez no interior do destino e outra na exterioridade dos acontecimentos.
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que encontrará sentido próprio na relação, passando a importar as relações que
estabelecem um jogo desejante.

Conforme sabemos e podemos perceber ao longo do que já foi descrito até
então, a temporalidade da performance é o tempo do acontecimento e o trabalho é um
dispositivo, até tecnológico, capaz de “gerar/gerir”, ou melhor, criar um Corpo sem
Órgãos, colocar um corpo em movimento, traçar linhas de fuga e de contágio. Tertúlia
Indignados (performance na Puerta del Sol em Madri) e Sagradas Torres foram
pensados em conjunto e, embora com estratégias tão distintas, um ajuda a pensar o
outro em termos éticos, estáticos e políticos. Já a Tertúlia Indgnats é um trabalho
audiovisual que leva este nome por ser narrado em catalão, idioma falado como forma
de resistência, pois era proibido durante a ditadura franquista.

Em comum Tertúlia Indignados e Sagradas Torres têm mais do que o fato de
serem ações que ocupam a temporalidade do acontecimento, coisa que ocorre quando
conseguem estabelecer um jogo desejante, ou seja, um jogo que se dá na relação com as
forças de um dispositivo, seja ele uma instalação de Live Cinema ou o acampamento
dos indignados da Puerta del Sol em Madri. Ambos foram criados ao mesmo tempo e
eram para ser integrados. O que existia era uma contaminação, uma reverberação de um
no outro. Eles constituem a expressão sensível que depois veio a ganhar corpo de dois
modos distintos, trazendo em si as marcas de um descontentamento que estava “no ar”.
Pude sentir em minha pele estrangeira, assim que cheguei, a instauração da atual crise
econômica. Estava presente no ar o medo de perder um estilo de vida, no instinto de
defesa e preservação da sua cultura que era manifesto em cada gesto, em cada olhar. De
fato, logo em seguida iniciaram as manifestações conhecidas por Spanish Revolution.
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Fenômeno de um descontentamento que ultrapassa em muito as manifestações e são
muito anteriores a ela. Formulamos detalhadamente este aspecto no primeiro capítulo.

O Templo Expiatório de la Sagrada Família é um lugar em que os limites
físicos, como as barreiras de tijolos e mármores, e os imaginários, percebidos nas
imagens sagradas, montam uma narrativa que vêm sustentando a história de um império
religioso. Os limites foram bem arquitetados, criados, cercados, erguidos em torres da
altura necessária para dominar algo, nem que este algo seja o cume do morro mais alto
da cidade de Barcelona. Assim, no Templo, tudo é contado em relação ao centro, tudo
gira ao seu redor. E, girando sem parar todos ficam tontos e em seu torpor pensam que o
mundo gira em torno de seu próprio corpo. Sair do centro, derrubar as torres sagradas e
consagradas pelas culturas e por cada um, era o pensamento do fora que insistia em
mim.

3.7.1- Tertúlia Indígnats

Sinopse: Trata-se de colocar em tensão duas culturas igualmente complexas: a
indígena e o modelo democrático e econômico vigente na atualidade. Se por um lado os
protestos que começaram em maio de 2011 com uma convocatória de manifestações em
58 cidades espanholas prantearam mudanças políticas, econômicas e sociais profundas,
por outro, a performance e, especialmente, o audiovisual buscam questionar o modelo
hegemônico de nossa cultura.

Dados técnicos: Vídeo realizado a partir de performance realizada na Puerta del
Sol em Madri, ES, em maio de 2011, ou seja, no principio da Spanish Revolution,
Movimento 15-M e Indignados. O vídeo está composto de mais de mais ou menos cem
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imagens da performance com narrativa de um texto relativo aos xapiripës, abaixo
citado, em catalão (abaixo).

Figuras 28 e 29- Slides do audiovisual Tertúlia Indignats- Luiza Helena Guimarães - 2011
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NARRATIVAS IMAGÉTICAS e SONORAS

Narrativa imagética

As imagens são apresentadas através de registro fotográfico desta última Tertúlia
(abaixo). Faz parte da serie intitulada de TERTÚLIA. Possuem elementos visuais como
tecidos na corres vermelha, branca e preta que são utilizados na indumentária da cultura
gaucha. A cultura gaúcha é comum aos Argentinos, Uruguaios e nós, brasileiros do Rio
Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Estes elementos foram introduzidos durante
uma revolução que, grosso modo, definiu as atuais fronteiras entre estes países.

Figura 30- Slides do audiovisual Tertúlia Indignats- Luiza Helena Guimarães - 2011
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Figura 31- Slides do audiovisual Tertúlia Indignats- Luiza Helena Guimarães - 2011

Narrativa sonora

Narrativa do texto extraído de A Floresta de Cristal em que o antropólogo brasileiro
Eduardo Viveiros de Castro cita a fala de Davi Kopenawa, líder político da tribo
indígina Yanomami, faz ao antropólogo francês, Bruce Albert, sobre os Xapiriës. Eles
são os ancestrais animais ou espíritos xamânicos que entram em relação com os xamãs
de seu povo. Kopenawa reinvindica os direitos dos Yanomamis a existência (2010).
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Figura 32- Slides do audiovisual Tertúlia Indignats- Luiza Helena Guimarães - 2011

A parte do texto selecionada para leitura é esta:
“Os espíritos xapiripë dançam juntos sobre grandes espelhos que descem do céu. Nunca
são cinzentos como os humanos. São sempre magníficos: o corpo pintado de urucum e
percorrido de desenhos pretos, suas cabeças cobertas de plumas brancas de urubu rei,
suas braçadeiras de miçangas repletas de plumas de papagaios, de cujubim e de arara
vermelha, a cintura envolta em rabos de tucanos. Milhares deles chegam para dançar
juntos, agitando folhas de palmeira novas, soltando gritos de alegria e cantando sem
parar. Seus caminhos parecem teias de aranha brilhando como a luz do luar e seus
ornamentos de plumas mexem lentamente ao ritmo de seus passos. Dá alegria de ver
como são bonitos! Os espíritos são assim tão numerosos porque eles são as imagens dos
animais da floresta. Todos na floresta têm uma imagem: quem anda no chão, quem anda
nas árvores, quem tem asas, quem mora na água... São estas imagens que os xamãs
chamam e fazem descer para virar espíritos xapiripë” (2010).
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Figura 33- Slides do audiovisual Tertúlia Indignats- Luiza Helena Guimarães - 2011

3.7.2- Tertúlia Indignados

Abaixo, as imagens de alguns momentos da interferência performática na Puerta
del

Sol

em

Madri.

Elas

integram

o

audiovisual

descrito

cima.
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Figuras de 34 à 40- Fotos da performance na Puerta de Sol em Madri, Tertúlia Indignados
e do audiovisual, Tertúlia Indígnats, Luiza Helena Guimarães- 2011.
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CONCLUSÕES

Dando sequência à metodologia usada para o “jogo” proposto a cada capítulo,
colocamos agora em curso os jogos panorâmicos no sentido de retomar alguns pontos
da tese e de relançá-la para o que poderá vir a ser. Sagradas Torres e o seu entorno foi o
objeto de investigação da tese e o ponto de partida para a construção de um panorama
de 360°, imersivo e que prevê interações tanto à distancia, quanto dentro do dispositivo
instalado.

Jogos Panorâmicos
Na instalação Sagradas Torres os movimentos realizados pelos performers de
rodar, se perder e ficar em torno, do norte ao sul, do sul ao leste, do leste ao noroeste...
Aonde ir? Descer, subir, retornar, sair, por onde sair, como romper? E rompendo, o que
fazer, o que será? A experimentação por entre imagens do dispositivo de Live Cinema
Sagradas Torres é desconectada da realidade, pois as imagens remetem a poética do
trabalho e aos movimentos dela decorrentes. Se as imagens são belas, de forma alguma
refletem o sentimento que estava sendo gestado. Nasceram belas, mas almejavam ao
desmoronamento, às quedas, às rupturas das torres sagradas. Estas consagradas ao
capitalismo cultural, aos modos de dominação que achatam e submetem culturas,
nações, corpos, gerando traumas que bloqueiam a capacidade do devir e os processos de
criação da própria vida. Daí a necessidade de colocar abaixo as torres que criamos em
torno de nós mesmos, para impedir que o mundo pense em nossos corpos. Os na
instalação são por entre imaginários culturais. Memórias arraigadas trazidas de tempos
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distantes, tempos que já atravessaram muitas destruições e ergueram civilizações. Atos
humanos e de arte, referindo Deleuze (op. cit.), que foram capazes de romper e
atravessar os tempos.

As tecnologias impregnam o imaginário de nossa época, assim pensamos nossos
corpos com alcance planetário. De onde quer que estejamos acessamos espaços e
memórias. As redes conectivas e as fronteiras políticas estão em rota de colisão e o que
surgirá disto não se sabe. Existem suposições, exercícios de previsão que envolvem as
mais diversas análises e enfoques. Sagradas Torres é apenas um testemunho dessas
forças convertidas em estética, do mesmo modo da intervenção performática na Puerta
del Sol, em Madri. Outro centro, o centro geográfico da Espanha, convertido em
acampamento a céu aberto, aberto ao por vir. Naquele momento, a única coisa a fazer
era mostrar ao mundo a indignação. Para eles nada mais será igual.

Culturas se erguem e no passar incessante do tempo e seus atravessamentos as
lógicas internas parecem completamente ilógicas, pois são meras construções históricas
e culturais. Referindo ao audiovisual Tertúlia Indgnats, são relacionadas memórias
imemoráveis de nossos “ancestrais”, que estão muito além do curto horizonte de um
território geográfico, econômico, político contemporâneas. Diante do que vivemos o
que percebemos é a crescente indignação. Indignaram-se, indignamo-nos. Reverbera
em mim a pergunta de Espinoza: o que pode um corpo? O que pode um corpo para além
dos centros territoriais dos poderes constituídos? Indignar-se sim, porém dando corpo a
imaginação criadora, colocando em curso jogos desejantes, criando blocos de espaçotempo, pois, segundo Deleuze, é o que existe em comum entre todos os campos da
criação humana.
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No audiovisual Tertúlia Indgnats, a narrativa de Lis Costa sobre os xapiripë é
sussurrada como contado um segrego ou uma estória de ninar, com o objetivo nos
acordar para os efeitos da cultura globalizada. O segredo, o conto escapa a nossa lógica.
Assim, neste descompasso dos tempos, pude escutar os acontecimentos da atualidade,
falar da crise em um lugar privilegiado, ou seja, de dentro da crise. Tertúlia Indgnats e
Sagradas Torres, ao expor mundos, realidades e/ou imaginários distantes deste
momento histórico em que vivemos, expõem mais agudamente as disputas de poderes
quaisquer, entre eles as diferenças raciais, sexuais, políticas, econômicas e assim por
diante. O que estes trabalhos deixaram escapar por entre imagens e atos foi o
indomável, o incontrolável.

Mas, se possuem similaridades, as diferenças apontam para as estratégias e
ações artísticas em que o imaginário e os atos de resistência podem ser alinhados,
podem estar ao lado da vida que se vive na atualidade. Isto evoca o modo como
sentimos nossos corpos e as linhas de forças que nos atravessam. A noção de ponto de
vida que fomos articulando a cada capítulo marca este modo de existir. Apontamos no
decorrer da tese diferenças importantes entre o dispositivo tecnológico com suas
interfaces no Live Cinema/ Sagradas Torres e a intervenção do artista em um espaço da
vida, Puerta del Sol e, neste caso, a Tertúlia Indignado.

Sagradas Torres cria possibilidades, abre espaço para o performer inventar a
narrativa no tempo da experimentação e diante dos limites físicos da instalação no
espaço, da estrutura das interfaces e da poética que tenciona as interações. Se a narrativa
é derivada da equação entre as probabilidades matemáticas, as decisões ou escolhas
subjetivas em espaço sensível e se referindo a aproximação feita por Deleuze entre
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cinema e pensamento, qual seria hoje o papel do Live Cinema na produção da
subjetividade? Colocamos esta pergunta no primeiro capítulo e não só a tese, mas a
minha busca na arte tem sido empenhada em tomar posições nas trincheiras capazes de
armar corpos desejantes e desarmar comportamentos, dominações. Como antídoto para
os jogos do controle e com as armas tecnológicas que ele dispõe, instauremos “jogos
desejantes” e “incorporemos” nossas criações. O ideia que se repetiu ao longo da tese é
para ser vista e dita, como dispositivo de imagem e só ganha o sentido proposto se for
assim:

Incorporação dos Desejos conSagrados
As linhas de subjetivação de dispositivos tendem, pretendem ou possibilitam
traçar linhas de fuga, caminhos de criação com igual tendência de fracassar e serem
retomados e modificados em favor de um dispositivo futuro. Está em jogo a ação dos
corpos na temporalidade do acontecimento.

"Em todo acontecimento, há de fato o momento presente da efetuação, aquele
em que o acontecimento se encarna em um estado de coisas, um indivíduo, uma pessoa,
aquele que é designado quando se diz: pronto, chegou a hora; e o futuro e o passado do
acontecimento só são julgados em função desse presente definitivo, do ponto de vista
daquele que o encarna” (2007, p.177).

Mas também está em jogo o futuro e o passado do acontecimento naquilo que se
efetua nos corpos, que encarna ou é incorporado, assim como, na sua contra-efetuação,
ou seja, o presente porque está livre das limitações de um estado de coisas, o do instante
móvel sempre desdobrado em passado-futuro. São as efetuações espaço-temporais (ou
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estado de coisas), afirmação de um tempo multidimensional que se pode ver no cristal
de tempo, daí o sentido fundamentalmente temporal do virtual. É essa síntese que nos
faz ver o "cristal". É o que todo devir coloca em jogo nas linhas de um dispositivo.

A natureza das linhas dos dispositivos não serve como limite ou envoltório de
sistemas homogêneos. Traçam processos que estão em desequilíbrio, seguem direções e
derivações diversas, estão sempre em movimento. Deleuze diz haver linhas de fissura
ou de fratura que provêm de crises e percorrem territórios desconhecidos. Incorporar-se
a estas linhas equivale a fazer uma cartografia, mas para tanto é necessário que se habite
sobre elas e com elas atravessarmos o dispositivo. Sagradas Torres provocou esta
vontade em quem participou da experiência e, surpreendentemente, esta é a direção para
onde o trabalho caminha. Na verdade, foi a intenção ou a sua vocação primeira
(teorizamos o dispositivo Entangledesere no Capítulo I). Como dispositivo instaurado
no plano da cartografia do sensível faz girar, e ao girar, faz romper delimitações durante
o tempo da experimentação.

Sagradas Torres é um dispositivo que, enquanto instalação no tempo e espaço,
está concluído. Deixar isto claro é de extrema importância, pois ele não precisa dos
desenvolvimentos posteriores para se firmar como tal. É parte do desenvolvimento de
um processo de pensamento, de vida artística e acadêmica que foi iniciado antes do
mestrado na Escola de Comunicação do UFRJ. Porém, de lá para cá, Entanglednet
(dispositivo comunicacional com as marcas do desejo) encontrou desenvolvimentos no
projeto Entangledesire, do qual, por sua vez, Sagradas Torres é seu primeiro dispositivo
instalado. Foi realizado durante o atual doutorado em Psicologia Clínica, Núcleo de
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Subjetividade da PUC-SP e demais intuições de arte e ensino de Barcelona-ES.
Entangledesire está em andamento por meio de projetos e contatos.

Sua continuidade privilegia a experiência corporal do espaço e do tempo
perpassados pelo acesso ao virtual tecnologicamente mediado, uma forma de
proximidade fundada na distância e na ausência, no tocar não tátil, mas corporal. O que
nos toca esta além do ponto de vista. É o que entendemos por ponto de vida, ou seja,
naquilo que torna sensível a presença viva do que esta ausente. Podemos até equivaler à
expansão do cinema e dos corpos e, fazendo isto, nos aproximaremos das próximas
etapas de Entangledesire.

Distintos modos de afetação agem em um ponto de vida, que operará o mundo
sensível por meio de banco dados informacionais. A informação e o processo
estabelecem fluxos materiais mutáveis que insistem, persistem e formam novos fluxos,
capacidades e dinâmicas afetivas. O pesquisador de governança na Internet, Henrrique
Antoun, via Facebook escreveu que “estamos no limiar do pesadelo, passando da rede
administrativa dos metadados para a rede policial semântica”. Com os motores de
busca, como, por exemplo, do Google, a vida conectiva que já havia se tornado projeção
de futuro, um cálculo probabilístico visando à formação de perfiz de desempenho,
ganhará novos contornos com a implementação da web semântica, já a arte, outras
articulações entre o real e a realidade.

Entanglednet e Entangledesire, respectivamente, um esta no passado e o outro
no futuro de Sagradas Torres, pois ambos são panoramas29. O primeiro era constituído
29

Sistemas imersivos de visualização de imagens panorâmicas surgiram no século XVIII e foram os
primeiros dispositivos imagéticos de comunicação de massa a proporcionar uma imersividade total. No
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de webcams e instalado na Internet e o segundo será uma instalação de 360°. Esta
prevista, em projeto, a refilmagem no interior das torres do Tempo da Sagrada Família
em 3D, a criação de novas interfaces imersivas que levam em conta os modos de
interação no espaço físico e à distância, assim como, o desenvolvimento de software
para projeções de imagens em superfícies circulares.

Percebemos, enquanto tratava das etapas de criação de Sagradas Torres, que as
exigências colocadas para o artista que trabalha com projetos de arte e tecnologias são
maiores do que para a produção de um vídeo ou uma performance e as atividades se
aproximam mais de uma produção de cinema. O trabalho do artista se torna o de
desenvolvimento teórico e crítico, de administrador, produtor e diretor, de artista e quiçá
clínico. Cada pequeno detalhe deve ser diretamente cuidado e as tarefas que escapam
aos seus conhecimentos devem ser supervisionadas. Necessitamos de equipe e de
laboratórios, mas no Brasil não temos estas estruturas. O mapeamento das estruturas
existentes na Espanha fez parte dos Capítulos I e II. Em geral, os laboratórios de
desenvolvimento de tecnologias que temos não são voltados para a arte, gerando
dificuldades para produzir nossos projetos. Ainda assim, é crescente a quantidade de
propostas em a cada edição de festivais da área, como FILE, Vídeo Brasil entre outros.

Para driblar estas dificuldades, criamos no Facebook a empresa fictícia
“Interfaces to Intrabodies” (Capítulo I), com o objetivo principal de iniciar, entre o
Brasil e Espanha, uma rede de intercâmbios de conhecimentos e experiências em torno
primeiro panorama, de Robert Barker, em 1787, do interior de uma plataforma central os espectadores
observam espetáculos imagéticos relacionados à natureza ou a história, de modo que o corpo inteiro do
espectador ficava mobilizado pela imagem. Os panoramas imagéticos desde sua criação problematizam a
interação do corpo do espectador em relação ao dispositivo, conduzindo a questões relativas ao realismo
da representação, grau imersão, possibilidades interativas, hipertextualidade, virtualidade e deslocamento
espaço-temporal.
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dos processos de criação, produção e pós-produção de dispositivos de mídia arte. Tratase da realização de seminário, debates com mostra paralela de Live Cinema, reunidos a
partir do que consideramos ser dispositivos de pensamentos-imagem ou de imagenspensamento. Estes projetos implicam, necessariamente, em atravessamentos de
campos: empíricos, como laboratórios voltados ao desenvolvimento de software e
hardware; e teóricos, como filosofia, comunicação, política, cultura e sociedade.

No intuito de promover esta discussão, reuniremos pesquisadores e produtores
das áreas da arte, filosofia, vídeo, cinema e multimídia, tanto do Brasil quanto da
Espanha. A rede estará voltada para desenvolver as bases de conteúdos em comum, bem
como, estabelecer estruturas de apoio à produção e pós-produção de projetos multimídia
e criar outras de acordo com a demanda dos trabalhos. Por produção e pós-produção
entendemos a viabilização, administração, auto-sustentação e difusão colaborativa em
âmbito local e internacional.

Outra meta importante é mantermos a perspectiva desta pesquisa no que diz
respeito a produção micropolítica de subjetividade no capitalismo cultural, ou seja,
produção de subjetividade instrumentalizada para o consumo, inclusive daquilo que
criamos para fundar um território próprio de existência. Faz-se, portanto, emergente a
interceptação dos pensamentos-performance, ou seja, tornar sensível as sensações. A
potência da arte, como dispositivo imagético simultaneamente instalado e instaurado no
espaço e tempo de criação, é justo a de se situar neste incomodo lugar de passagem: ora
pensamentos-imagem, ora imagens-pensamento.
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No intuito de colocar em discussão a estética, poética e política contidas nas
proposições tratadas em dispositivos, exploraremos a linguagem da arte, performance,
comunicação e os recursos tecnológicos de imagens e sons. Enfim, abordaremos a arte
contemporânea de uma perspectiva multidimensonal. Segundo Deleuze, a ciência e a
filosofia, assim como as artes e a literatura são diferentes domínios de saber, pois cabe à
ciência criar funções, às artes e à literatura criarem agregados sensíveis e à filosofia
criar conceitos. Cada um responde às suas próprias questões ou procura resolver
problemas semelhantes com meios de que dispõem.

No decorrer da tese, pelo lado das estéticas, políticas e processos de subjetivação
assumimos uma postura crítica contrária aos diferentes dispositivos audiovisuais da arte
e do cinema que se baseiam em meros modelos da percepção, em favor de dispositivos
cuja estrutura e a narrativa se deem a partir da singularidade, possibilitando formas de
contagio e, por conseguinte, potencializando a capacidade de criar, fabular, ficcinar. Por
outro lado, das tecnologias da comunicação e imagem, evidenciamos a necessidade de
pensar as noções como hipertexto, redes, interatividade, virtualidade, tempo real, entre
outras ideias. Campos onde experimentos estéticos, subjetivos e logísticos estão que
perpetuamente se confrontando e produzindo mutações dos modos de produção de vida
em sociedade.
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