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II Seminário Internacional Convergências:
Pós-digital, perspectivas micropolíticas
nas relações entre arte e tecnologia

Alessandra Lucia Bochio
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
alessandra.bochio@ufrgs.br
Felipe Merker Castellani
Universidade Federal de Pelotas
felipe.castellani@ufpel.br
Marina Bortoluz Polidoro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
marina.polidoro@ufrgs.br

Esta publicação apresenta os registros do II Seminário Internacional
Convergências, que ocorreu nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2019 em Porto Alegre.
Mantemos na ideia de convergência o desejo de criar um ponto de aproximação, de
discussão a partir dos diferentes lugares de origem. Portanto, com uma perspectiva
interdisciplinar e interinstitucional, contou com a participação de artistas, pesquisadoras
e pesquisadores da UFRGS, UFPEL, USP, PUC-SP, Universidade das Artes (UDK - Berlim)
e independentes, apoio do Goethe Institut e da Fapergs e audiência de dentro e fora das
universidades.
Nesta segunda edição do evento, colocamos o foco no tema: pós-digital e nas
perspectivas micropolíticas nas relações entre arte e tecnologia. Atualmente o pós-digital
está associado, tanto à naturalização das tecnologias digitais em nosso cotidiano, quanto
a um momento de reflexão sobre o modo como estas nos afetam hoje – indivíduos e
sociedade. Vivemos um momento em que essas tecnologias dominam as comunicações,
inclusive no âmbito pessoal, mas também são encontradas em objetos cotidianos,

investidos com sistemas inteligentes e conectados, que coletam dados pessoais e podem
tomar decisões para automatizar e otimizar suas funcionalidades.
Partimos, assim, de uma abordagem crítica do conceito de pós-digital para
discutir a produção artística contemporânea, especificamente no âmbito da artemídia.
Associamos o termo a um desencantamento com os sistemas digitais de informação e
com os gadgets, em um período no qual a fascinação com tais sistemas e aparatos
perdeu sentido. Ao mesmo tempo, o termo aponta para uma descentralização das
tecnologias digitais, que estão perpassando a experiência em diferentes esferas da vida
humana. Observamos, na arte, a resistência à vigilância e ao controle, aos domínios das
grandes corporações de tecnologia e da coleta e das análises de big data, e caminhando
em direção a uma arte múltipla, permeada por questões políticas, sociais, culturais e
ambientais.
Interessa-nos olhar para o campo da artemídia a partir de experiências estéticas
e poéticas que apontam para uma multiplicidade nos modos de apropriação das diversas
questões decorrentes do digital: explorações das diferentes materialidades e apropriação
crítica de suportes tecnológicos, utilização de dados provenientes de fenômenos do
mundo físico, apropriação e remix de dados (sonoros, visuais e numéricos) provenientes
das diversas esferas da internet, problematizações acerca do custo humano e do consumo
de recursos naturais para o desenvolvimento tecnológico, abordagens decoloniais da
tecnologia, dentre outras.
As mesas das comunicações foram montadas a partir das respostas que
recebemos à chamada pública de trabalhos, que passaram por avaliação duplo-cega. Por
aproximação temática, os trabalhos selecionados foram organizados em quatro mesas: (1)
poéticas tecnológicas, mediada por Jéssica Becker; (2) arte e ativismo, mediada por
Elaine Tedesco; (3) arte e feminismos, mediada por Rosângela Fachel; e (4) vídeo,
instalação e performance, mediada por Christine Mello.
O evento também convidou artistas e pesquisadores para trazer a Porto Alegre
as suas experiências e reflexões. Claudio Bueno e João Simões refletiram a partir da
experiência da plataforma Explode!, o custo humano da infraestrutura tecnológica
mundial imposto aos países do Sul Global e as interseccionalidade entre raça e gênero a
partir de manifestações de arte e cultura na palestra Explode! Infraestruturas, mediada por
Rosângela Fachel. Em Saída de Emergência, com mediação de Christine Mello, Daniel
Lima retomou a sua trajetória artística, a partir de trabalhos selecionados que projetam no
espaço urbano práticas ativistas que denunciam as invisibilidades criadas pelo racismo e
pelas exclusões sociais.
II Convergências [9]

Convidadas a falar sobre os circuitos de arte, Bettina Rupp nos apresentou
artistas que trabalham com arte e tecnologia no Nordeste Brasileiro; Cristina Ribas
abordou a produção de arte brasileira na internet; e Renata Sampaio trouxe três
experiências de protagonismo negro que interpelam o sistema da arte. Essa mesa contou
com a mediação de Gabriela Motta.
Em The shift in meaning through different forms of presentation and contexts,
Anna Anders, com mediação de Marcus Bastos, fechou a programação do II Seminário
Internacional Convergências, compartilhando tanto a sua trajetória artística com obras
audiovisuais que exploram os contextos de apresentação, quanto seu trabalho como
professora-pesquisadora na Universität der Künste Berlin.
Parte do evento foi composta de uma programação artística. Duas performances
audiovisuais ocorreram durante a abertura no Goethe-Institut com as/os artistas Marcus
Bastos e Rodrigo Gontijo; Fernando Iazzetta e Lilian Campesato. Como parte de
programa paralelo de performances, também apresentaram-se Desandance (Luciano
Zanatta e Fernando Sessé), Chico Machado, Elephant Branco (Marcelo Armani) e
Alessandra Bochio e Felipe Merker Castellani. Alguns registros fotográficos das
performances estão incluídos no início desta publicação.
O Goethe-Institut recebeu ainda duas exposições. Anna Anders, que no seu
trabalho explora a materialidade do vídeo por meio de situações encenadas nas quais as
personagens parecem direcionar suas ações ao espectador. O ambiente também é parte
essencial de seu trabalho, criando um jogo entre a imagem projetada e o seu suporte,
entre o espaço da imagem e o do espectador. E a 1a. Edição do Festival Internacional de
Performances Mínimas Urbanas em Vídeo, com a curadoria de Elia Torrecilla e Miguel
Molina e apoio do Laboratório de Creaciones Intermedia da Universitat Politècnica de
València. Foram trazidos a Porto Alegre vídeos de curta duração, que apresentam
registros de ações, intervenções e videoperformances que coletam "ações mínimas"
realizadas no espaço urbano a partir de gestos performativos da vida cotidiana.
Esta publicação traz os resumos da maior parte das comunicações do evento
realizado, no intuito de registrar e reverberar as discussões aqui iniciadas.
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II Convergences International Seminar:
Post-digital, micropolitical perspectives in
connections between art and technology1

Alessandra Lucia Bochio
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
alessandra.bochio@ufrgs.br
Felipe Merker Castellani
Universidade Federal de Pelotas
felipe.castellani@ufpel.br
Marina Bortoluz Polidoro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
marina.polidoro@ufrgs.br

This publication presents records from the II Seminário Internacional
Convergências, which took place in Porto Alegre from October 9th to 11th, 2019. On the
idea of convergence we have kept the desire of creating an approaching point, from
discussions starting from different places of origin. Therefore, through an interdisciplinary
and interinstitutional perspective, it has had the participation of artists, researchers from
UFRGS, UFPEL, USP, PUC/USP, University of the Arts (UDK/Berlin) and independent
contributors, funding from Goethe Institut and Fapergs, and audience coming from inside
and outside of the universities.
In this second edition of the event we have placed special emphasis on the
topic: the post-digital and the micropolitical perspectives in connections between art and
technology. Currently the post-digital is associated with both, the habituation to digital
technologies in our everyday lives and, in a moment of reflection, on the way those
technologies affect us – individuals and society. We live at a time in which those
technologies dominate the communications, inclusively in the personal sphere, but are
also found in day-to-day objects, which contain intelligent and connected systems that
1

English Version: Elaine Foltran (elainefoltran@gmail.com).

collect personal data and may make decisions in order to automate and optimize their
functionalities.
Thus, we start from a critical approach of the post-digital concept in order to
discuss contemporary art production, specifically in the media art sphere. We associate
that term to a triggering with the digital information systems and with the gadgets, at a
moment when the fascination with those systems and devices has lost its meaning. At the
same time, the term indicates a decentralization of digital technologies, which are
overarching the experience in different areas of human life. In art we observe the
resistance to surveillance and control, to domination of big technology corporations and
the big data collections and analysis, leading towards a multiple art, pervaded by
political, social, cultural and environmental issues.
We have a common interest in looking at the media art field, starting from
aesthetic and poetic experiences, which lead to a multitude of appropriation modes on
various issues caused by the digital: exploration of different types of materiality and
critical appropriations of technological media, use of data originating from phenomena of
the physical world, appropriation and remix of data (sound, visual and numerical) derived
from various spheres of the Internet, problematizations regarding the human cost and the
consumption of natural resources in order to achieve technological development,
decolonial approaches on technology, amongst other issues.
The round tables were set according to replies we received from a public call for
papers, which then went through a double blinded evaluation. The selected works were
organized in four tables by a topic approach: (1) technological poetics, brokered by
Jéssica Becker; (2) art and activism, brokered by Elaine Tedeco; (3) art and feminisms,
brokered by Rosângela Fachel; and (4) video, installation and performance, brokered by
Christine Mello.
The event has also invited artists and researchers to bring to Porto Alegre their
experiences and reflections. Claudio Bueno and João Simões pondered from their
experience with Explode! platform, the human cost of the global technological
infrastructure imposed to the Global South countries and the intersectionalities between
race and gender originated from art and culture manifestations at the Explode!
Infraestruturas lecture, brokered by Rosângela Fachel. In Saída de Emergência, brokered
by Christine Mello, Daniel Lima has resumed his artistic path, through selected works that
project activists practices in the urban space that denounce the invisibilization created by
racism and by social exclusions.
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The following guests were invited to talk about art scenes. Bettina Rupp has
presented us artists who work with art and technology in the Northeast of Brazil; Cristina
Ribas tackled the Brazilian art production on the Internet; and Renata Sampaio presented
three experiences of black empowerment questioning the art system. This table was
brokered by Gabriela Motta.
The shift in meaning through different forms of presentation and contexts by
Anna Anders was brokered by Marcus Bastos and closed the program of the II Seminário
Internacional Convergências, sharing both, her artistic path through audiovisual works,
which explore presentation contexts, and her work as a research professor at Berlin
Universität der Künste.
Part of the event included artistic programming. Two audiovisual performances
were presented during the opening of the event at Goethe-Institut with artists Marcus
Bastos and Rodrigo Gontijo; Fernando Iazzetta and Lilian Campesato. As part of a parallel
performance program, other artists have also participated in the event, such as Luciano
Zanatta and Fernando Sessé (performing Desandance), Chico Machado, Marcelo Armani
(Elephant Branco) and Alessandra Bochio and Felipe Merker Castellani. A few
photographic records of the performances are included in the beginning of this
publication.
Goethe-Institut has also hosted two exhibitions. Anna Sanders, who works by
exploring the materiality of videos via staged situations in which characters seem to direct
their actions towards the spectator. The environment is also an essential part of her work,
creating a game between a reflected image and its media, between image space and
spectator. And the First Edition of the Minimum Urban Performances in Video
International Festival, curated by Elia Torrecilla and Miguel Molina and supported by the
Laboratório de Creaciones Intermedia from Universitat Politècnica in València. The videos
brought to Porto Alegre had short duration and presented records of actions, interventions
and videoperformances which collect "minimum actions" and were set in an urban space
and taken from performative gestures of everyday life.
This publication features summaries of a major part of the communications in
this event held in 2019, aiming to report and reverberate discussions which started there.
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The shift in meaning
through different forms of presentation and contexts
Anna Anders1
Universität der Künste Berlin
anna.anders@udk-berlin.de

1) Introduction - My works in general
My works often oscillate between documentary observations and staged actions.
In general I regard my video projections not as screened movies, but rather as live
performances. Mostly my performers are dressed in strong colours and appear in life size,
facing the viewer.
The content of the works is often about the relation between seeing and being
seen and about reversing the roles of subject and object. The viewer becomes an essential
part of the artwork.
I am interested in repetitions and loops and in the rhythms of daily routines, and
how men and women perform them, and how different sexes treat and present their
bodies. And often I like to work with groups of people like women, bodybuilders,
magicians, divers, museum guards, crossbow shooters, young students or seniors. I want
to explore what they do and how they do it.
1

Anna Anders works since 1986 with video. Her video films and installations were shown in numerous
festivals, exhibitions and art fairs worldwide. She graduated at the Academy of Fine Arts Munich and 1995
she completed a postgraduate study at the Academy of Media Arts Cologne (KHM). From 1997 until 2001 she
was an assistant professor at the Academy of Media Arts Cologne. Since 2005 she has a professorship at the
Berlin University of the Arts (UdK), design faculty. www.anna-anders.de

In general I understand my video projections as a mixed reality, merging with
the physical world. In some works I use the effect of deception by projecting the recorded
material onto the same source. Not only a wall can serve as a projection screen, but also
a pane of glass, white liquids, sand, curtains, window blinds or even a bathtub, a sink or
a cat litter box. As in trompe l'oeil paintings, one can hardly distinguish between the
projected and the real texture.
Since last year I've discovered 360-degree video as a new possiblity to let the
spectator feel physically involved into a peculiar scenery. Normally the panorama
promises a distant and unobstructed view, but in my immersive works I want to bring the
viewer into a claustrophobic situation. Observed and addressed by intrusive people she
or he seems to be trapped in the center and at the mercy of them.
2) My presentations in Porto Alegre at Goethe Institute and Convergences
International Seminar October 09-11, 2019
Thanks to the support of the Goethe Institute of Porto Alegre, I was able to
participate in the Convergences International Seminar 2019 with an artist's lecture and I
could exhibit some works of mine in the foyer of the Goethe Institute.

Fig. 1. Exhibition by Anna Anders at Goethe Institute, Porto Alegre, 2019. Photo: Anna Anders.

Referring to the topic of the seminar, I have presented some works of mine that
deal with political and social issues in different ways. In the following I would like to
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explain how and in which context my photos and video works were created and how
they finally acquire other and new meanings in different environments.
The video work "On the Lurk" (2019), which I have shown on a highly mounted
flat screen monitor at Goethe Institute shows the upper torso of a young man wearing a
hunter's hat, armed with binoculars, pocket bottle and shotgun.

Figs. 2 - 3. Anna Anders, On The Lurk, 2019, video still, actor: Kevin Lüdicke.

The plot was originally developed for a video projection in a gable window of a
wooden hut in an allotment garden colony in Berlin. The small cottage belonged to a
policeman family, before it was taken over by young Berliners in 2019 to use it as an art
studio and exhibition space. The garden colony is located in the western BerlinCharlottenburg sector next to the "Plötzensee" youth prison.
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Figs. 4 - 5. Anna Anders, On The Lurk, 2019, video projection in a window of a hut as part of the group
exhibition Facing Realities, Jan 26 - Feb 21, 2019, curated by Phillipp Barth and The Art Union.
Photo: Anna Anders.

In Germany, allotment garden colonies are often associated with petty
bourgeoisie and politically right-wing conservative attitudes. So the young performer in
Berlin (Kevin Lüdicke) seemed to observe the neighborhood to control all incidents and
strange visitors. It is not quite clear whether this guard is a hunter or a cowboy in the
"wild west" of Berlin.
The work alludes to the theme of constant surveillance, but also to the selfdefense of property against intruders in general, as propagated by alt-right movements.
Presented on a monitor in the foyer of the Goethe Institute in Porto Alegre, facing the
institute's security staff, the work suddenly took on a new meaning. Moreover, the work
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in Brazil was interpreted as a reference to the relaxation of the weapons law by the
current president, which was not my intention when developing the work. And because
the work was shown on the central wall of the exhibition hall, the actor in the picture
seemed to aim at my works to his right and left, and the people shown on them. Also this
was not planned before.
The different ways of presentation, as well as the different social, political and
geographical environment thus led to completely different meanings of content.
On the left wall of the exhibition space at the Goethe Institute, 34 photographs
from the series "Protection" (2018) were presented, which portray male and female
construction workers and street vendors in Bangkok. Many of them are migrant workers
from neighbouring countries, such as Myanmar. They use colourful face coverings to
protect from heavy pollution and sunlight. By combining garments of different colours
and patterns they create extraordinary looks and outfits. I was impressed how beautiful
these people are and shocked by the hard working and environmental conditions they are
exposed to. I was also irritated by the fact that women and men do the same physically
demanding jobs. Is this the kind of gender equality we long for in the European countries?

Fig. 6. Anna Anders, Protection, 2018, photo series at Goethe Institute, Porto Alegre, Oct 09 - 11, 2019,
exhibition view. Photo: Anna Anders.
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Figs. 7 - 9. Anna Anders, Protection, 2018, photo series.
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In Germany we dispute about whether women of the Islamic faith are allowed to
cover their face in public places or not, and to what extent. But in Thailand the people
are primarily concerned with protecting themselves from harmful environmental
influences and sun, also because white skin is a desired beauty ideal. And this fact
touches me unpleasantly: The Thai people want to become white and we, the tourists
from the west, travel to their beaches and want to get a tan. And fashion designers will
probably copy these streetwears to create original outfits for rich people…
The photo series can thus be viewed from very different points of view and
question and irritate our value system.
My earlier video work "On the Beach" (2012), which was not presented in the
exhibition, shows a supposed idyllic beach life at the German Baltic Sea near Rostock on
the territory of the former GDR, the eastern part of Germany. Here you see white people
who want to be tanned by the sun. Like actors on a stage they appear in their swimwear,
accompanied by heavy rolling thunder and a dramatic change of light. This scenery looks
somehow faked or simulated, as if it was illuminated by studio flood lights – but it is
authentic. Only the sound is manipulated. A croaking radio were added almost
imperceptibly. We hear some fragments of an original live radio report from August 1992
about racist attacks on a dorm for vietnamese migrants in Rostock, three years after the
border fell between East and West Germany. The horrified reporter describes the violent
excesses and says among other things: "It's basically war." And finally Richard Wagner's2
overture of "Tannhäuser" rings out of the raspy radio. Is this a happy end?

!

Fig. 10. Anna Anders, On the Beach, 2012, video still.

2

The composer Richard Wagner (1813-1883) was an avowed anti-Semite to whom Adolf Hitler (1889-1945)
had often referred.
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!

Fig. 11. Anna Anders, On the Beach, 2012, video still.

I wanted to point out how this supposedly idyllic beach life – or world – can
topple over in the next moment. I am not sure whether the ambivalence of the content is
revealed to the viewer without this information, but I think it is enough to observe how
people behave, how they stake their territories around the beach chairs and how they
wait for better (weather) conditions.
The third work presented on a flat screen at the Goethe-Institut in Porto Alegre
was "Intruders" (2016), originally developed for a large-format video projection as part of
the group exhibition "in_visible limits", which toured through several art institutions
between Germany and Switzerland.

!

!
Figs. 12-13. Anna Anders, Intruders, 2016, video still.

Inspired by ceiling paintings of the renaissance as by Andrea Mantegna3 you see
twenty-seven young people trying to climb from all sides into the center of the image or
3

One of most famous ceiling painting can be seen at Camera degli Sposi at Palazzo Ducale in Mantua, Italy,
painted by Andrea Mantegna (1431-1506) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrea_Mantegna__Ceiling_Oculus_-_WGA14021.jpg
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space. They seem to be constantly interrupted and must take cover. In these times of
closing borders, as in Europe and USA for example, we might consider them as
undesirable refugees or intruders, not allowed to overcome the borders.
Showing the video on a TV monitor at the entrance hall of the Goethe Institute,
the actions can also be interpreted as an attempt to get the attention of mass media. In an
exhibition in Berlin in the year 2017 the visitors could watch the video on their
smartphones via a QR code. This gave the work yet another connotation. Since the
smartphone offers refugees the contact with their families far away, this device has
become a kind of home.
But it can also simply be about young artists trying to penetrate the art market. In
fact, the actors were students at the Berlin University of the Arts...
The video "Sous-marins/Submarines" (2014/15) shows the heads of ten divers,
equipped with various snorkels, mask glasses and headgear. They alternately observe the
viewer and descent again in the black underground.
The work was displayed on a LCD monitor at the Goethe Institute in Porto
Alegre, but was originally created for the group exhibition "Underground", which in 2014
took place at „Fort Schoenenbourg", a huge bunker in France/Alsace. The bunker was part
of the defense line called the Maginot line, which was built between 1932 and 1935
under André Maginot (1877-1932), the war minister of France.

Fig. 14. Anna Anders, Submarins, 2014/15, video projection in a bunker in France
as part of the exhibition Underground. Photo: Lutz Sternstein.
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Fig. 14. Anna Anders, Submarins, 2014/15, video still.

His predecessor, Paul Painlevé (1863-1933), mathematician and french minister
of war from 1925 to 1929, initiated to built this defense system along the French border
to Germany, Belgium, Luxemburg and Italy. He was the father of the film maker Jean
Painlevé (1902-1989), who made a lot of interesting underwater films.
In Fort Schoenenbourg, which is now accessible as a museum, there is still a
room filled with water. During the war the soldiers could use this to extinguish the fire in
case of a fire. The huge heads of the divers were projected on the wall behind the basin,
so that they seemed to come out of the real water. The projected heads were reflected on
the water surface.
The voice-over text was inspired by several underwater films, as "The Love Life
of the Octopus" (1965) or "Shrimp Stories" (1964) by Jean Painlevé. The speaker describes
the behaviour of octupuses, giant squids, jellyfishes, see horses, dolphins, manatees and
other sea dwellers. The commentary thus makes the divers, or rather the human being,
appear as dangerously armed and aggressive creatures. They camouflage and protect
themselves, they attack and kill others, but they also mate, age and die. The French title
"Sous-marin" means not only "under water", but also submarine, mole – as well as
colloquially agent and spy.
In the protective cave of the bunker the divers appeared like soldiers hiding
under ground to prepare for the battle.
However, when this site specific work is now shown in a "white cube" on a
monitor, this threatening effect changes simply because of the reduced size of the image
and the brightness of the surrounding space, and because there is no clear content
reference to the environment. Now the divers simply appear from the black void of the
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TV screen. But "Submarines" can be presented also in a cinema-like situation or outside
where the oversized heads appear for example from the bottom edge of a wall or a
window.
__________
With these examples I wanted to clarify, as mentioned at the beginning, how
important the reference to the environment is with regard to the interpretation of the
work's content, even apart from the considerations I made when creating the work.
Furthermore, I am not interested in clear and simple political messages. I also
appreciate poetic ambiguities. And I also believe that every work expresses and
represents an attitude towards the world and reflects the conditions prevailing in it. And
it's important that the works allow multiple interpretations. Only then do they live and
remain exciting, also for me.
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Amarelo-Ouro1
Cláudio Bueno
claudio.bueno@gmail.com

Em julho de 2019, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado em São
Paulo, Brasil, sofreu um dos maiores roubos da sua história. Foram levados
aproximadamente 720kg de barras de ouro, que tinham como destino, os Estados Unidos
e o Canadá. Assistimos tudo em 2min30s de imagens filmadas por câmeras de segurança,
liberadas em canais de notícias na internet. A carga pertencia, parcialmente, a uma
mineradora Canadense que explora, hoje, o Morro do Ouro, em Paracatu, no estado de
Minas Gerais (Brasil).
No mesmo mês, garimpeiros invadiram a Terra indígena Waiãpi e mataram o
cacique Emyra, no Amapá. O atual presidente do Brasil anunciou naquele momento, a
liberação do garimpo em terras indígenas, demonstrando ainda, duvidar do assassinato
do cacique. Trata-se de um governo tão violento quanto os de períodos de Ditadura CivilMilitar no Brasil (1964-1985), que exterminou, sob a égide desenvolvimentista,
aproximadamente 8000 indígenas, entre tantos outros não indígenas, mortos, presos e
torturados. O atual governo brasileiro (ainda mais incisivo que os anteriores) prioriza e
institucionaliza um projeto de morte, de violação de direitos básicos, alinhado ao
neoliberalismo econômico e a países como os Estados Unidos.
Historicamente, a exploração, a evasão e o roubo das reservas minerais
brasileiras (assim como as do continente africano e da América do Sul), enriqueceram

1

Este texto é um resumo da versão homônima, publicada na revista mexicana, Terremoto, em inglês e
espanhol. Disponível em: <https://terremoto.mx/article/amarelo-ouro/>. Acesso em 26 de março de 2020.
Este resumo é ainda a contextualização da fala realizada ao lado de João Simões/Plataforma Explode!,
durante o II Seminário Internacional Convergências (2019).

países como Portugal, Espanha, Inglaterra e outras nações europeias, especialmente entre
os séculos XVI e XVIII – assumindo diferentes formas até os dias de hoje – quando Suíça,
Índia, Canadá, EUA e outros países, voltam a incrementar suas reservas de ouro extraído
do Brasil, frente a uma possível recessão global. Para realizar esse trabalho nos séculos
passados, foram trazidos ao Brasil escravizados africanos que já dominavam as técnicas
do garimpo na faixa litorânea conhecida como Costa da Mina, que envolvia,
principalmente, Gana, Togo, Benim e Nigéria.
A esse processo extrativista, que viola, além dos seres humanos, todos os outros
seres, assim como a terra, os rios e as florestas; a professora e liderança indígena Guarani
Cristine Takuá chamará de "estupro da terra"2 . Um estupro facilmente visualizado em
relação às escavações e barragens relativas à mineração, mas também às grandes
infraestruturas de geração de energia, como as hidrelétricas na América Latina (e a
consequente alteração dos fluxos naturais dos rios); a exploração de petróleo e seus
vazamentos; e muitas outras maneiras de intervenção e interrupção abrupta de diferentes
formas de vida.
Nas últimas décadas, empresas de tecnologias digitais têm priorizado os
discursos sobre a imaterialidade, o digital e a virtualidade, que nos levariam a pensar que
tais explorações tivessem cessado. Entretanto, muitos artistas têm focado suas práticas
entorno das infraestruturas físicas que sustentam o projeto digital e de telecomunicações,
situando as narrativas e implicações geradas por essas infraestruturas tecnológicas.
A exemplo disso, poderíamos mencionar o lixo eletrônico que produzimos e
despejamos na costa oeste africana, mais precisamente em Agbogbloshie (Gana); O
consumo de água (em locais onde muitas vezes não há água para beber) sendo usadas
para a refrigeração de fazendas de servidores de dados, que armazenam e mobilizam
todas as nossas informações, e aprendemos a chamá-las apenas de "nuvens"; As guerras e
a situação do trabalho em países como o Congo (fortemente voltada à mineração para o
abastecimento da indústria de eletrônicos); A exploração e expropriação da terra e do
trabalho feitas por empresas multinacionais em terras como as brasileiras; dentre muitos
outros aspectos, agentes e localidades de exploração, que diante de reflexões mais
globais e menos específicas entorno da computação planetária, aprendemos a negar, a
não ver.

Entrevista com Cristine Takuá: realizada por Cláudio Bueno e Ligia Nobre no contexto da exposição
"Campos de Invisibilidade", no Sesc Belenzinho, em São Paulo, entre Novembro de 2018 e Fevereiro de
2019. Disponível em <https://camposdeinvisibilidade.org/Entrevista-Takua>
2
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Antigas rotas, novos colonialismos

Fig. 1. Deep Down Tidal (2016) por Tabita Rezaire. Imagem: still extraído da obra audiovisual.

A artista e curandeira Tabita Rezaire (baseada em Cayenne, Guiana Francesa),
em sua obra Deep Down Tidal (2017), apresenta uma narrativa audiovisual que discorre
sobre a internet e sua concretude na forma de milhares de quilômetros de cabos de fibra
óptica localizados no fundo dos oceanos. Trata-se de cabos infraestruturais para as
telecomunicações e transações globais. Em meio às ondas do mar, nossas vidas – ditas
wireless e em nuvem – estão atadas a cabos físicos. Entre cidades submersas, navegantes
afogados e histórias escondidas, o oceano tornou-se terra de uma complexa rede de
histórias e comunicações. Nesse contexto, as telecomunicações, controladas
majoritariamente pelo Ocidente, se expandem por meio de antigas rotas coloniais e
genocidas, de maneira que esses cabos sejam o hardware de um novo imperialismo
eletrônico e digital.
No contexto brasileiro, esses cabos submarinos são aportados no estado do
Ceará, na cidade de Fortaleza, na chamada Praia do Futuro – nome atribuído por um
anúncio imobiliário que pretendia criar um novo bairro, loteando essa região da cidade.
Empreendida a partir da década de 1970 como logradouro a ser explorado
urbanisticamente, a praia teve como primeiro elemento impulsionador a promessa de um
progresso elitista que acabou disparando a especulação imobiliária na região. Com a
chegada do comércio para atender à demanda dos banhistas, acompanhou-se importante
popularização dessa área, que hoje é terreno de grave desigualdade social e
recentemente se tornou polo tecnológico que conecta o Brasil com o mundo.
Em 2018, instalou-se na Praia do Futuro o SACS (South Atlantic Cable System),
um cabo submarino de transmissão de informações com mais de 6 mil quilômetros,
ligando a cidade Sangano, em Angola, à capital cearense. Ao contrário de uma possível
celebração de prosperidade tecnológica, o reconhecimento de tais infraestruturas
descortinam uma pretensa abolição de fronteiras promovida pelas companhias de
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telecomunicações, a despeito de tensões sociais reiteradas e potencializadas por
tecnologias digitais e de controle, bem como a reativação de antigas rotas coloniais na
costa brasileira.
Diante das constantes transformações da Praia do Futuro, esse local tem sido
palco de atuação de diferentes artistas3 . Ao contrário de realizarem propostas que aderem
totalmente ao saber hegemônico ocidental e à circulação de signos universais em redes
digitais, nota-se o desejo de evidenciar narrativas situadas – que considerem as nuances,
diferenças e implicações dessas infraestruturas tecnológicas em relação aos contextos e
vizinhanças em que essas se inserem.
É o caso, por exemplo, da obra Pontos de Contato (2018)4, realizada por O
grupo inteiro para a plataforma online aarea.co. Nesta obra, o grupo constrói uma
narrativa audiovisual gerada em tempo real na internet, composta pela confluência de
dados, vídeos e textos. Assistimos a uma sobreposição de mapas e fotografias de satélites;
fluxos e rotas de aviões; condições atmosféricas; notícias em tempo real transmitidas por
rádios locais online; vídeos extraídos dos telejornais locais; mapas de cabos submarinos;
buscas na internet; e muitas outras informações que situam essa narrativa no contexto da
Praia do Futuro. Devido à sua posição geográfica, a cidade de Fortaleza tornou-se hoje
central e ponto chave para a entrada e saída em território brasileiro, seja como abertura
de novas rotas para o turismo, seja para as tecnologias ou mesmo para o tráfico de
drogas.

Fig. 2. Pontos de Contato (2018) por O grupo inteiro (Carol Tonetti, Cláudio Bueno, Ligia Nobre e
Vitor Cesar). Imagem: still extraído da obra audiovisual online.
3 Arte

na Praia do Futuro: Ver artista Ruy Cezar Campos e sua obra Landing Monet (2017). Disponível em:
<https://camposdeinvisibilidade.org/Ruy-Cezar-Campos>
4

Points of Contacts (2018): Disponível em: <http://www.aarea.co/ogrupointeiro/pontosdecontato/>
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Refletir a partir dessas obras, Pontos de Contato (2018) e Deep Down Tidal
(2016), bem como uma crônica do roubo do ouro que dá início a esse ensaio, nos
conduzem a pensar na continuação ininterrupta da expropriação material, cognitiva e
simbólica do território brasileiro, bem como da égide desenvolvimentista que nos assola.
Diante dessas reflexões, encerramos esse resumo com o pensamento da escritora e artista
brasileira Jota Mombaça, quando nos provoca com a afirmação: “Não existe póscolonial!”5.
Interessa intensificar o interrogatório do pós-colonial rumo a uma ética
posicionada contra as ficções de poder e atualizações da colonialidade
na experiência ordinária dos dias. Faço isso desde minha posição
situada no calor do Nordeste do Brasil, na racialidade empardecida –
que marca ao nível da carne a trajetória do embranquecimento como
política de extermínio ontológico, econômico, biopolítico, colorista,
continuado das vidas negras e indígenas do corpo social brasileiro – e
na minha desobediência civil, sexual e de gênero. Com este corpo,
articulo o gesto de recusa que este texto enseja: uma recusa da
linearidade do tempo em chave moderna-colonial, recusa das práticas
intelectuais apaziguadoras e recusa das éticas extrativistas. Portanto:
recusa da ficção pós-colonial.

5

MOMBAÇA, Jota. Não Existe Pós-Colonial. São Paulo: Goethe-Institut, 2018. Disponível em: <http://
www.goethe.de/ins/br/lp/prj/eps/sob/pt16117914.htm>. Acesso em: 28 ago 2019.
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Entre Mandacaru e arte e tecnologia
Bettina Rupp
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
bettina_rupp@deart.ufrn.br

Palavras-chave: arte e tecnologia, redes sociais, artistas brasileiros, Nordeste, arte
contemporânea, instituições de ensino superior.

Em tempos de web art, arte colaborativa em rede, game art, transmídia,
experiências cibernéticas e tantas outras manifestações artísticas que utilizam como
suporte sistemas digitais, algoritmos, circuitos computacionais e internet, parece ser
quase impossível precisar em uma região no mapa, quais artistas estão próximos
localmente ou conceitualmente. Haveria sentido em identificar esses artistas por sua
situação geográfica?
Partindo desta dificuldade, este texto é um resumo da apresentação realizada
para o 2º Seminário Internacional Convergências e tem como proposta aproximar artistas
que trabalham ou trabalharam questões de arte tecnologia na região Nordeste, nesta
última década. A intenção não foi estabelecer um panorama completo de todas as ações
vinculadas à arte tecnologia, e sim, destacar algumas que funcionam como exemplos de
uma situação percebida geograficamente, após uma pesquisa iniciada em sites de busca.
Depois, houve a constatação da importância dos espaços onde ocorrem ou se
desenvolvem estas ações, sendo possível identificar três situações espaciais recorrentes e
as relações que os artistas estabelecem com esses "lugares". Desse modo, foram
localizados e identificados artistas que utilizam blogs e redes sociais; páginas de
instituições de ensino superior, que possuem projetos de pesquisa no campo da arte e
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tecnologia; e espaços alternativos, geridos por artistas ou até mesmo empresas que
estimulam esse tipo de produção. Também foi feito um levantamento de exposições que
poderiam apresentar artistas com trabalhos vinculados ao conceito de tecnologia. Como
resultado, foi possível identificar a importância desses espaços na situação de geradores
dos próprios projetos e como plataformas de seus registros nesta área.
__________
Maria Amélia Bulhões (2011, p. 20) cita que o ciberespaço possui uma relação
entre tempo/real e interatividade do usuário, e que agora ele está "Mais aberto, flexível e
democrático, [pois] nele as tradicionais hierarquias diluem-se em um mar de informações
que não se classificam, não se ordenam e não se controlam tão facilmente […]". De fato,
nos últimos dez anos, o acesso à internet via smartphone, multiplicou o acesso e a
interatividade entre as pessoas. A facilidade de baixar aplicativos "gratuitos" que realizam
processos de edição semelhantes aos antigos programas, que para serem executados
necessitavam de chaves de permissão e hardwares poderosos para rodarem de modo
eficiente, atingiu patamares mais democráticos de acesso6, ou, pelo menos, mais
acessíveis em termos de sua fácil utilização.
Nesse sentido, pôde-se verificar que são três os ambientes onde circulam os
artistas que atuam com arte e tecnologia no Nordeste: as redes sociais, os projetos de
pesquisa e extensão das instituições de ensino e os espaços alternativos, que de alguma
forma fomentam atividades nesta área: galerias, centros culturais ou mesmo aqueles com
vocação para empreendimentos tecnológicos.
Dentro do primeiro caso, vários artistas utilizam plataformas populares da web a
exemplo de Instagram, Facebook, Tumblr, Wordpress, Twitter, e outros, não apenas para
divulgarem suas produções, mas como meio onde o próprio trabalho está inserido e
acontece, pois precisa se "auto alimentar" com as imagens que são produzidas para
abastecer esses meios. Entre eles podemos citar os brasileiros: Fernando Peres (PE) com
Lesbian Bar, Aleta Valente (RJ) com Ex-miss Febem, Laís Pontes (CE) com The Girls on
Instagram, Wisrah Villefort (MG) com mercado_livre, e ainda o coletivo Saquinho de Lixo
(PE) e DailyPoste (SP), que seguem uma linha crítica sobre aquilo que é publicado nas
redes sociais e o modo como os diferentes públicos as utilizam.

6

É claro que isso pode ser discutível uma vez que hoje determinados celulares custam muito mais que certos
notebooks.
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Alessandra Grade (2019, n.p.) comenta sobre a produção e reprodução de
conteúdo, muitas vezes produzidos por outros ("repostagem") sem se saber ao certo quem
é o detentor da imagem original, e em outros casos, as imagens, que já são efêmeras por
sua natureza digital, possuem data de validade reduzida, uma vez que os stories têm
duração de apenas 24 horas. Nas palavras de Grade:
[…] os artistas que trabalham na internet com materiais que a
própria rede produz apresentam em sua prática artística uma
visão crítica muito singular. Em uma primeira camada de
compreensão o conteúdo é absorvido pelo modus operandi
online: se difunde, é apropriado e ressignificado a cada tela. Mas,
ao refletirmos sobre as relações que essa produção artística tece
com o ambiente, uma série de discussões podem ser levantadas.
Elas criam esse lugar de fricção em que a arte desperta nos
devolve a consciência dos mecanismos de circulação e
manipulação que se efetivam nesses espaços online.

Da nova safra de artistas que ressignificam essa ampla estética online, pode-se
citar Biarritzzz, Bia Rodrigues, que vive e trabalha em Recife (PE) e é VJ residente na festa
Bateku. A artista começou realizando vinhetas no computador e vídeos no celular com
uma linguagem simples e poética. Com o passar do tempo ela desenvolveu uma
metodologia própria de edição de imagens direto na área de trabalho, que denomina
desktop art, mesclando vídeos e textos, gifs e fotos, cores e texturas de forma dinâmica e
acelerada. Alguns de seus vídeos alternam a estética dos games tradicionais com
fragmentos de memes e imagens facilmente reconhecíveis da grande mídia, gerando um
ambiente de vertigem misturado a uma visão crítica e apocalíptica dos tempos atuais. O
que podemos chamar de um ctrl+c / ctrl+v em ritmo de batidão.

Fig. 1. Biarritzzz, Barra pode ser. Fonte: Frame do site da artista (2020).
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No entanto, outros artistas, pela complexidade de seus projetos, necessitam de
uma estrutura de trabalho com equipamentos e softwares apropriados para gerarem e
manterem pesquisas e experimentações em andamento contínuo. Nesses casos,
percebemos que eles(as) estão vinculados aos programas de pós-graduação, de pesquisa
ou de extensão das universidades. Esse é o caso de alguns projetos com caráter
interdisciplinar como 10 Dimensões (UFRN/UFG), LaboCA (UFRB/UFPE), e actLAB
(UFC), citando apenas alguns. Cada um deles possui um grupo de docentes e discentes
ou pós-graduandos que realizam projetos em arte e tecnologia, muitas vezes
desenvolvidos em parceria com outras instituições de ensino, que propiciam aportes
técnico e acadêmico.
Um destes exemplos é o projeto Degenerative Cultures (fig. 2), que reúne
biotecnologia com inteligência artificial e foi realizado por Cesar Baio, do actLAB, em
conjunto com Lois (CSUSM, USA) e que recebeu o prêmio Lumen de Arte e Tecnologia
na categoria AI, em 2018. Trata-se de um processo paralelo, em que fungos se proliferam
sobre as páginas de um livro, que por sua vez, interditam a leitura dessas páginas que
estão sendo lidas por um equipamento, que decodifica e publica o novo texto no Twitter.
O livro em questão é um clássico e aborda a ideia de dominação do ser humano sobre a
natureza.

Fig. 2. Cesar Baio, Degenerative Cultures. Fonte: Frame do site do artista (2019).
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Por fim, os espaços alternativos representam um importante papel na divulgação
das experiências em arte e tecnologia para o público, mesmo que não possuam estrutura
apropriada ou não tenham como objetivo principal essa temática em suas intenções
expositivas. É o caso da Galeria Mau Mau e do Edifício Texas, ambos em Recife. Já a
Porto Mídia, também na capital, possui equipe e estrutura especializadas para
apresentações de alta complexidade em arte e tecnologia.
O Coletivo Mazdita, formado pela artista, coreógrafa e bailarina Flávia Pinheiro
(SP) e pelo programador argentino Leandro Oliván, realizou diversas apresentações
nestes locais. Um dos espetáculos insere a bailarina em uma performance nas ruas da
cidade, onde ocorre uma interação dos ruídos que ela produz, por meio de um
dispositivo eletrônico, quando estabelece contato com as pessoas que estão nas praças
públicas. Em outro espetáculo, Diafragma: ensaio sobre a impermanência (fig. 3), há uma
programação cibernética que acontece em tempo real e interage como resposta a cada
movimento de Pinheiro, que permanece todo o tempo de olhos fechados, em um
exercício poético de equilíbrio e controle sobre o seu corpo diante de uma imensa tela
branca sem saber quais imagens estão sendo projetadas sobre ela.

Fig. 3. Coletivo Mazdita, Diafragma: ensaio sobre a impermanência.
Fonte: Imagem disponível no site da artista (2019).

Mais importante do que ser um nativo da região do semiárido, como o cacto
mandacaru (Cereus jamacaru), os projetos em arte e tecnologia necessitam estabelecer
relações de interação entre os artistas e as estruturas locais, sejam elas, de grande porte,
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como as instituições de ensino superior, ou de pequeno porte, como galerias, estúdios,
residências artísticas, festivais e até festas, pois esses espaços fomentam e proporcionam
visibilidade aos artistas, inclusive aqueles que são provenientes de outros estados e que
decidiram fixar-se na região para desenvolver seus projetos artísticos neste campo da arte
contemporânea.
Referências
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Um grupo de estudantes da periferia de São Leopoldo (RS) vai com sua
escola visitar a Bienal do Mercosul. Ao se depararem com a imensa fila do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul, não pensam duas vezes: fazem um círculo, ligam
uma caixa de som e começam a dançar passinho enquanto esperam sua vez. E
viram a atração! Diversos registros feitos pelo celular e compartilhados pelo
whatsapp geram o vídeo editado por Renata Sampaio e Gabriel Egger, no qual
podemos ouvir a frase "tirou o museu". A espera foi melhor que a visita.
Quais são os corpos que ficam do lado de fora e como criam estratégias
para entrar, ou melhor, pra "tirar o museu"? Neste texto, veremos três experiências
coletivas pretas que interpelam o sistema de arte através de novas leituras,
ocupações, mapeamentos, aquilombamentos e protagonismos: Pretofagia, Eav
para Todes e Trovoa Nacional.

1

Renata Santos Sampaio é artista, educadora e curadora independente, atualmente coordenadora dos
educativos da 12° Bienal do Mercosul e da 3° Trienal Frestas.

Fig. 1. Frame extraído de Tirou o Museu (2019)

Pretofagia – Yhuri Cruz
Anastácia era uma linda mulher, e alguns relatos a colocam com o dom
de cura. Era uma escravizada que se negou a dormir com seu senhor, resistindo
bravamente ao assédio sexual que sofria. Por isso, foi violentamente agredida e
sentenciada a usar a máscara de Flandres, instrumento de tortura colonial que
impossibilitava o escravizado de comer e falar. Sua luta foi tida como exemplo de
resistência negra e Anastácia foi canonizada pela igreja católica, virando uma
santa de grande apelo popular. A gestação de Yhuri Cruz foi muito conturbada, e
sua mãe, em sonho, recebeu o conselho de Yansã para entregar o filho à Escrava
Anastácia, o que ela prontamente fez. Yhuri, em 2019, criou a obra Monumento à
Voz de Anastácia, livrando Anastácia da mordaça com a qual foi eternizada,
assim possibilitando uma nova leitura a esse símbolo, a libertando, a deixando
falar.
A partir daí, Yhuri entra em Pretofagia.
Pretofagia [...] é uma história, ela é uma narrativa. Ela é o resultado de uma
residência que se chamou Vocábulo. Ela se chamou vocábulo pela Anastácia
Livre, ou seja, a voz de Anastácia, mas ela se chamou vocábulo porque eu queria,
eu sabia que eu ia chegar na Pretofagia, que é um vocábulo novo.2

Vocábulo foi uma residência no Centro Cultural Hélio Oiticica, no Rio de
Janeiro. Nela, foram realizados quatro encontros, experiências de leitura
afrocentradas, as quais Yhuri bebeu para a criação de Pretofagia. Foram eles:
2

Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=rgu1aqWa8v0. Acesso em 18/12/2019.
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Kemetic Yoga – ler com o corpo – com Emaye Ama Mizani; Psicologia Preta – a
boca espanta o fantasma colonial – com Gleicy Souza; Memória e Oralidade – as
dádivas vocais – com Tatiana Henrique; Black Power – narrar é poder – com
Raquel Barreto.

Fig. 2. Imagem de divulgação (2019).

Pretofagia é a primeira exposição individual de Yhuri Cruz e também é
um ensaio-cena de mesmo nome escrito pelo artista, realizada com mais sete
artistas da cena. A exposição poderia ser vista em horário comercial e o ensaiocena era ativado em horários específicos ao longo da exposição.
Um ano antes de Monumento à Voz de Anastácia, Yhuri fez um trabalho
importante para a próxima iniciativa investigada neste texto. Enquanto aluno do
curso de formação do Parque Lage em 2018, não se sentia confortável com a falta
de pessoas não-brancas naquele espaço e foi investigar se aquilo era uma
sensação ou um fato, iniciando uma pesquisa no setor Memória Lage. Assim
nasceu Contrato ético monumento documento à presença3 , na qual a presença de
alunos, artistas e curadores negros é pesquisada e exposta na exposição de fim de
ano do curso.

3

http://yhuricruz.com/wp-content/uploads/2018/12/Monumento-documento-%C3%A0presen%C3%A7a-1.pdf. Acesso em 18/12/2019.
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Fig. 3. Imagem extraída da obra Contrato ético monumento à Presença (2018)

EAV para Todes
Este texto é também sobre voz e sobre quem é autorizado a falar quando
o assunto é arte. Assim sendo, quem explica aqui o que foi o EAV para todes é um
de seus componentes em um áudio enviado para autora:
Esse ano, a escola de artes visuais [Parque Lage] veio com essa proposta de
resistência e permanência, revisitando uma exposição dos anos 70, que, se não
me engano, foi feita pelo Rubens Gerchman, que foi o primeiro diretor da escola,
que tinha essa proposta inclusiva. Junto disso, a escola veio também se adaptando
a partir da crítica que foi feita pela turma do ano passado, que teve esse trabalho
de Yhuri Cruz, Monumento à Presença. Ele fez um levantamento de quantas
pessoas negras tinha na história recente do Parque Lage e encontrou um
percentual muito pequeno. Então a escola fez essa autocrítica, né? Na verdade,
com essa crítica que veio de fora, a escola resolveu fazer algo próximo de um
programa de cotas, e aí, das 50 pessoas que foram selecionadas nessa curadoria
desse ano, mais ou menos 20 a 25 são pessoas negras e periféricas, e o que nós
notamos desde que a gente chegou lá é que a gente não tinha condição de
permanência nesse lugar. Então a gente iniciou logo na primeira semana esse
ciclo de debates e de discussão que é o EAV para Todes. A partir dessa idéia, a
partir desse fato de que estamos ali: como é que nós podemos permanecer?
Então, a partir daí, desde os primeiros momentos, a gente já tava fomentando esse
ciclo de debates, cada um podendo atuar como podia, com a comunicação que a
gente tinha como fazer, fazer uma vaquinha online, um tipo de campanha
colaborativa que começou a dar pra gente algum dinheiro, e até também
vendendo trabalhos nossos dentro das feiras que tem acontecido aqui [no Rio de
Janeiro]; feiras de publicação, feirinhas menores, mas que conseguiram pra gente
um dinheirinho. [...] Então, o que a gente começou a fazer também é que, dentro
do programa de aulas, a gente tem visita ao ateliê de artistas; então a gente
começou a apresentar a campanha pros artistas, e aí em um dado momento
também, eu particularmente tomei a frente desse trabalho, eu e Andréia Almeida,
a gente, ao longo do mês de julho, fez 21 esculturas de cimento. Cada uma
dessas esculturas era uma letra que formaria as palavras "transporte" e
"alimentação", e aí a gente juntou os bolsistas da escola, as bolsistas e também
algumas pessoas que já participaram de outros anos ou que estão em outros
braços, tipo Jean Carlos, que tá lá no Bela Maré, que tá fazendo a escola de
videoarte da Maré; a Agripinna [R. Manhattan] que esteve no Parque Lage ano
passado, que também passou por esse debate, enfim, vários outros. A gente jogou
essas duas palavras, uma em cada borda da piscina. Então a gente juntou umas
20 pessoas e jogamos "transporte" e "alimentação" para interferir nessa
arquitetura. Logo na semana seguinte, teve a ArteRio, e aí a gente conseguiu uma
doação de uma artista [...] e conseguiu também um dinheiro vindo daí. Então
agora o ano já tá se encerrando e o dinheiro a gente tem conseguido aos saltos,
aos percalços, mas a gente tá conseguindo. E o que a gente também não pode
deixar esquecer é que a campanha EAV para todes, mais do que o dinheiro, ela é
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um ciclo de debates, um ciclo de discussão, e aí é para esses finalmentes que a
gente tá caminhando agora, o encerramento do Resistência e Permanência. A
gente tá realmente enfrentando de frente o que são essas duas palavras:
"resistência" e "permanência". 4

Fig. 4. Foto tirada por Clarissa Diniz e postada em sua conta de instagram no dia 06/09/2019

Trovoa Nacional
O grupo Trovoa surgiu em 2017 quando quatro artistas racializadas que
dividiam um ateliê no Rio de Janeiro – Ana Almeida, Ana Clara Tito, Carla
Santana e Laís Amaral – decidiram alastrar a outras mulheres não-brancas as
discussões que tinham sobre a falta de visibilidade, reconhecimento, espaço e
remuneração. Aquilo que seria uma primeira exposição se tornou um levante,
uma plataforma, um movimento, um coletivo que busca fomentar protagonismos
e individualidades no campo da arte em todo o Brasil.
A mostra Nacional Trovoa nasce de um movimento de dilatação. A necessidade
de falar e mostrar a pluralidade de linguagens, de pesquisas e de mídias que estão
sendo produzidas por mulheres racializadas no Brasil. Ao mesmo tempo, a
Nacional procura descentralizar os discursos, criar redes de artistas mulheres nãobrancas e, assim, ampliar os circuitos de arte.
[...]

4

Transcrição de conversa de áudio de whatsapp enviado à autora por Daniel Santiso em 12/10/2019.
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Denunciamos, sim, toda violência que sofremos apenas por sermos quem somos,
e enquanto a mesma existir, o faremos. Mas somos seres humanos complexos e
nossa subjetividade nos leva para muitos outros lugares além daquele da
violência. Somos muitas, pensamos de formas diferentes, acreditamos em coisas
distintas e, como todo ser humano, temos individualidades a serem manifestadas
da forma que mais nos interessar. Estamos cansadas de categorias limitantes que
nos encaixotam e tentam definir um grupo que nunca foi homogêneo.
[...]
Não aceitamos migalhas de um circuito de arte que mal enxerga nossa existência
e, quando o faz, é através da lente distorcida da narrativa única, da pesquisa
única.5

Hoje, o Coletivo já reuniu mais de 150 artistas e curadoras racializadas
no Brasil em exposições e ações formativas no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará,
Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e Goiás. No Rio Grande do Sul, já se
organizam duas frentes, uma em Porto Alegre e outra em Pelotas.

Fig. 5. Foto da abertura de A noite não adormecerá jamais nos olhos nossos, exposição da Nacional Trovoa
em São Paulo (2019)

Dar voz a símbolos que sempre quiseram mudos; criar conceitos
afrocentrados; gerar acesso e permanência a novos agentes; oportunizar uma
nova cena, que não é nova, mas que sempre esteve nublada pela falsa idéia da
narrativa única. Seguiremos tirando o museu.

5

Carta manifesto Trovoa Nacional.
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Palavras-chave: mídia tática, arquivo, história, cartografia, feminismo.

Cartografia e arquivo podem ser pensados de várias maneiras diferentes. Com os
Arquivos Táticos1, propomos uma cartografia visual que abrange uma série de
publicações, eventos, festivais, mídias táticas, internet e conhecimento livre no Brasil no
período de 2002 a 2018. A cartografia, como pesquisa que é, também traz o contexto
político, com o objetivo de se abrir para o futuro. Escolhemos a cartografia como método
de pesquisa por permitir pensar coletivamente e abrir uma série de análises e abordagens
para estas práticas no Brasil. Entendemos que os indivíduos não estão sozinhos no
mundo, que a subjetividade não é produzida na individualidade, mas é produzida
coletivamente. Ao nos dirigirmos a essa história, decidimos abordá-la a partir da
subjetivação coletiva, e de nossa condição como pesquisadoras mulheres.
1

http://www.midiatatica.desarquivo.org

O conceito de cartografia é associado nesse trabalho aos estudos da
subjetividade, o que possibilita a singularização dos "cartógrafos", como desenvolvido
por Suely Rolnik (2011) e outros autores. É contrário à ideia de representar um território
físico. No Arquivos táticos, propomos que uma cartografia possa produzir igualmente
uma visualidade, permitindo o desenho de uma trajetória ao olhar para a história dessas
produções. Assim, pode-se pensar que a cartografia pode ser usada como uma ferramenta
para a co-produção da subjetividade, de um ser no mundo, em seu caminho para fazer
ver uma série de processos e produções que esses sujeitos, indivíduos e coletivos
desenvolvem. Decidimos trazer essa produção em sua visualidade pela necessidade de
poder ver o poder dessa história, compartilhando também um arquivo on-line
sistematizado, com a intenção de compartilhar o poder dessa produção. A cartografia
visual cria portanto um espaço para navegação, no qual mais pessoas que pertencem ou
não a essas redes podem projetar sua própria trajetória.
O feminismo é invocado, ou conjurado, pois resgata uma tecnologia de cuidado
e reparo – como sustenta Maria de La Bellacasa (2017), quando ela escreve sobre a
manutenção da infraestrutura técnica como prática de cuidado, criação e reprodução da
vida. Pensamos, portanto, o arquivo, junto da ideia de "recombinação" e de extensão,
produzindo-o como uma tática poética e política. O design, ou a curadoria, são
pensados também a partir de uma perspectiva feminista, confrontando os principais
discursos das narrativas tecnológicas (Wells, 2005), que deixam de lado a dimensão da
singularidade, da co-existência e do cuidado. Essa cartografia e arquivo é uma pesquisa
que percorre nossas vidas, como produtoras, desenvolvedoras, pesquisadoras, nãoartistas, artistas, arquivistas, envolvidas em redes de produção digital, internet, mídias
táticas, conhecimentos livres e mais. Em 2018, nos reunimos no Laboratório Arquivos
Táticos, que fazia parte da instalação que criamos para uma exposição em São Paulo.2
Decidimos compartilhar nossas experiências, não apenas entre nós três, mas de maneira
mais ampla em um grupo dez mulheres de forma a pensar as experiências coletivas mais
amplas em relação a essa produção.
O Arquivos Táticos baseia-se, portanto, na ideia de generosidade intelectual, um
legado que se destaca não apenas no conteúdo (o arquivo digital, a cartografia visual e o
arquivo físico das publicações importantes para essa produção), mas também como uma
atitude política que começa de certa maneira no início da Internet brasileira (1996) e
2

Exposição Arte Veículo, com curadoria de Ana Maria Maia, realizada no Sesc Pompéia (2018) e no Sesc
Santos (2019).
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continua acompanhando as mudanças no contexto político brasileiro. A nuvem de
conceitos que essa curadoria e produção de conhecimento apresentam estaria dispersa
em meio a um "lixo" digital e hard drives, seja por precariedade, censura, ou
apagamentos deliberados. Nossa principal preocupação com o arquivamento,
preservação (manutenção) e organização desses dados é acima de tudo uma
preocupação política que é, de fato, sobre o presente em si.
Organizado e sistematizado com sua própria processualidade (RIBAS, 2017), o
arquivo e seu desarquivamento são feitos de forma extensiva e intensiva. 3 Queremos que
a parte intensiva da cartografia seja enraizada nas experiências pessoais dos participantes
e na percepção de sua trajetória de vida em relação ao momento político em que o Brasil
estava vivendo – e também em relação ao que se está vivendo agora (pós golpe que
retirou Dilma, pós eleição de Bolsonaro). O arquivo extensivo trata-se da capacidade de
tocar outras vidas e compartilhar o conhecimento produzido ao longo desses anos.
Vemos a cartografia como uma ferramenta tática para o presente, quando é necessário
olhar novamente para essas tecnopolíticas, para essa produção de cultura digital, de
conhecimento livre, um momento crucial para podermos reorganizar o presente para
projetar novos futuros.
A partir do ano 2000, coletivos, espaços auto-organizados e indivíduos no Brasil
vêm produzindo uma infinidade de iniciativas que levaram ao desenvolvimento de
mídias táticas, inspiradas em perspectivas marginais e híbridas que surgiram de
associações contraculturais e de baixa tecnologia, "(re)invenções" (ROSAS, 2002) que
surgem ao lado da cultura midiática dos anos 90, que por sua vez influenciaram as
práticas das artes digitais. Nos anos seguintes, seriam criadas conexões invisíveis entre a
produção artística e a cultura digital no âmbito das políticas públicas, por exemplo, além
de propostas de grupos de artes e mídia e lutas sociais em relação direta com grupos
vulneráveis – como grupos sem acesso à mídia (grupos indígenas, quilombolas, periferia
nas favelas e mais).
Olhando a partir de hoje, e a partir do aumento massivo do uso de redes sociais
corporativas até a declaração de parte da morte do projeto original da internet (Geert
Lovink e Ned Rossiter, 2018), percebemos que precisamos atravessar os conceitos de
arte, mídia, rede, internet e arquivo e instalar um método de pesquisa que analise os
possíveis efeitos deste trabalho que revisita uma história de aproximadamente 20 anos.
Como Félix Guattari previu, há quase 30 anos, é necessário entender os efeitos da mídia
3

O conceito de desarquivo foi desenvolvido por Cristina Ribas na sua dissertação de mestrado (2008) e é
usado no http://desarquivo.org.
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em nós, em nossos fluxos existenciais, no que ele chama de era "pós-mídia" (GUATTARI,
1992). Ou, como nos lembra Apprich em seu texto de 2013 (...) "As práticas da mídia
tática não desapareceram, mas foram incorporadas à vida cotidiana (pós-mídia)."
Como Desarquivar?
Desde uma era de laboratórios de mídia com equipamentos reciclados
construídos coletivamente por suas próprias comunidades (como a metareciclagem),
operando programas de software livre e licenças abertas tanto quanto esporos autônomos
de redes sociais – até o estado real de (des)inteligência artificial no qual aplicativos e os
celulares operam em capturas contínuas, alimentando algoritmos capitalistas, surgem as
reflexões: Como se pode levantar narrativas sobre essa produção e interagir com as
experiências atuais no campo da arte e da mídia?; Que novas articulações de rede, de
produção, de signo, de agenciamento se produziram e seguem sendo produzidas?; De
que forma as redes – anteriores – repensaram estruturas institucionais e criaram novas
formas de cooperação e ação artística?; O que aconteceu quando parte dessa produção
foi incorporada institucionalmente?; Que pesquisas relacionam essa produção com a arte
contemporânea e como isso ajuda a olhar para a estética dessa produção?; Que
articulações essas práticas instituem e como diferem em termos de formas e normas para
mídias e redes corporativas?
Com base na cronologia das ações iniciadas pelo site midiatatica.info
(atualmente em manutenção, organizado por Tatiana Wells, com participação de Giseli
Vasconcelos), onde traçamos iniciativas desenvolvidas por redes como Indymedia, Midia
Tática, Metareciclagem, Submidialogia, Coro Coletivo e Tecnoxamanismo, passamos a
listar on-line uma bibliografia brasileira que propõe uma relação com os temas/conceitos/
práticas que essas redes estabeleceram ao redor de software livre, arte e cultura livres,
cultura digital, autonomia e conhecimento livre. Os conceitos gerados nessas práticas
apareceram em nossa cartografia visual, como submidialogia, gambiarra,
metareciclagem, apropriação tecnológica, generosidade intelectual, recombinação,
crieitivecomo, digitofagia e outros. Os conceitos derivam de práticas que estavam sendo
desenvolvidas em determinado momento e correspondem a trabalhos específicos listados
na bibliografia referenciada em nossos arquivos. Na pesquisa, emergiu uma lista de
referências marcada por financiamento público e institucional em obras que, na maioria
das vezes, não foram vendidas, mas distribuídas e disseminadas digitalmente pela
Internet em licenças como copyleft, creative commons ou licenças gratuitas. Juntamente
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com midiatatica.info e sua lista de publicações on-line, outro site também é importante
nessa pesquisa, o desarquivo.org, organizado de forma independente por anos por
Cristina Ribas, divulgando arquivos, projetos, arquivos e palavras-chave associadas a
iniciativas e documentos relativos. Ambos os trabalhos fazem parte de nossas iniciativas
pessoais e coletivas para hospedar e compartilhar essa produção, mas também são fruto
de nossas vidas militantes online e offline.
Então para pensar a partir de uma perspectiva feminista, tomamos inspiração de
autores situados no estudos da subjetividade (como ROLNIK, 2011) e Manuela Zechner,
que tem escrito sobre processos coletivos, cuidado e micropolítica gerando subsídios,
redes e ferramentas para pensar essa história. Zechner (2010), atenta a como podemos
reconfigurar criticamente o trabalho reprodutivo e a reprodução social, não vê uma
separação entre formas de redes de pensamento e nossas próprias cartografias subjetivas
ou nossos modos produtivos. Ela escreve:
Então, o que se pode dizer da aparente desconexão entre as formas de rede
que estruturam nosso trabalho, relações e economias, e nossas necessidades
de apoiar, nutrir e sustentar nossas vidas? Além e apesar da longa lista de
queixas contra as redes e suas dinâmicas alienantes – bem como além de
certas afirmações sensacionalistas sobre as redes que foram disseminadas –
como nossas bases cotidianas, as redes também são espaços de vida e de
cuidado.

O co-engendramento de nossos relacionamentos vitais e mais imediatos, e
depois o que chamamos de produção artística, software, mídia, entre outros, produz
intrinsecamente nossa subjetividade. Também por isso, as redes devem ser direcionadas
de uma maneira ética. As várias tecnopolíticas que governam nossas vidas e
relacionamentos precisam ser pensadas em contraste e oposição ao que criamos no
passado, e o que faz sentido continuar desenvolvendo hoje e, até mesmo, o que
deixamos para trás que podemos recuperar para continuar. Nossa intenção como artistas,
pesquisadores / arquivistas, produtores culturais e ativistas ao produzir essa cartografia,
arquivo e arquivo de mídia tática é produzir também narrativas abertas, dispositivos de
memória para o compartilhamento dessas produções, além de sua reapropriação por
novas gerações.
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Este texto1 se constrói entre pensamentos que permitem refletir sobre
desconfortos contemporâneos através do filme "Medianeras" (2011), de Gustavo Taretto,
que versa sobre políticas e práticas no cotidiano por meio de uma narrativa que provoca
discussões sobre o que ocorre quando aceitamos as coisas como nos são dadas e o que
pode vir a acontecer quando nos tornamos capazes de romper discursos previamente
estabelecidos. "Medianeras" fala da vida de dois personagens cujas vidas se confundem
com a cidade Buenos Aires, na Argentina, que acaba sendo não apenas pano de fundo da
história mas também o elemento que provoca as angústias de Mariana e Martín. Ela é
uma arquiteta que acaba de terminar um relacionamento e voltar a morar em seu antigo
apartamento. Ele adquiriu fobia social e, com auxílio da terapia, supera seus demônios
por meio da câmera fotográfica, registrando o que seus olhos veem na cidade.
O filme inicia com imagens da cidade e algumas palavras. "Uma voz fala de
algo. Falam-nos de algo. Ao mesmo tempo, fazem-nos ver outra coisa. E, enfim, isso
sobre o que nos falam se passa sob o que nos fazem ver" (DELEUZE, 2003, p. 394) diz o
filósofo sobre a diferença entre o que é mostrado e o que é falado como potência do
1

Desenvolvido como parte da pesquisa de mestrado em Artes Visuais, na linha de pesquisa Processos de
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Gomes Sacco.

cinema e a possibilidade de construção de dois discursos em simultâneo. As imagens nos
direcionam para as paisagens cotidianas enquanto as palavras nos guiam em direção à
crítica sobre como essa cidade foi construída e os impactos dessas decisões na saúde das
pessoas.
Martín diz que faz tudo pelo computador. Ele é vítima de seu próprio
aprisionamento. Rolnik (1993, p. 3) entende que "vamos nos criando, engendrados por
pontos de vista que não são nossos enquanto sujeitos, mas das marcas", que são as coisas
que nos acontecem e vão se acumulando em nossos corpos, existências, pensamentos,
"daquilo em nós que se produz nas incessantes conexões que vamos fazendo" (ROLNIK,
1993, p. 3). Martín se isola a partir do momento em que sua namorada vai para os
Estados Unidos da América e não retorna, deixando com ele a cachorrinha, sua única
companhia e a expressão viva da marca deixada pela ex. Mariana vive tentando não
pensar na solidão e no fato de ter "retrocedido cinco casas no jogo da
vida" (MEDIANERAS, 2011). A desorganização de seu apartamento que reflete a bagunça
em que sua vida se transformou. Fala, com seus manequins, sobre o cachorro que, preso
em uma pequena sacada, opta pelo suicídio.
Deleuze (2013) diz que arte e comunicação nada tem em comum e que, em
contrapartida, arte e atos de resistência é que tem familiaridade. "Nem todo ato de
resistência é uma obra de arte, ainda que, de certo modo, ele seja. Nem toda obra de arte
é um ato de resistência e, entretanto, de certo modo, ela é" (DELEUZE, 2003, p. 397).
Martín fala que de todos os males contemporâneos o único que ainda não o acometeu
foi o suicídio. Deleuze afirma que "apenas o ato de resistência resiste à morte, seja ela
sob a forma de uma obra de arte, seja sob a forma de uma luta de homens." (2003, p.
397). O ato de criar surge de uma necessidade. Martín cria sites, Mariana cria histórias
para os cenários em vitrines. Ambos criam ambientes que propiciam a sobrevivência. Ao
pobre cachorro daquela sacada, provavelmente impotente em termos de criação, restou
apenas a morte.
As janelas de "Medianeras" (2011) são aberturas que possibilitam respirar por
entre o caos e a derrota da existência humana. Gustavo Taretto, em uma entrevista
concedida para Artefacto Magazine2, em 2011, diz que o filme trata de duas pessoas que
precisam romper uma parede, uma limitação psicológica. Certa vez, uma psicóloga me
disse que quando não conseguimos construir barreiras psicológicas partimos para as

2

Entrevista de Gustavo Taretto para Artefacto Magazine, Aculco Radio, durante o 55º Festival de Cinema de
Londres em 24/10/2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=HsLuRSPOUDw&feature=youtu.be
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físicas. No caso do filme, os personagens já se encontravam enclausurados em seus
fortes, protegidos do mundo exterior, e necessitam quebrar as barreiras físicas existentes,
uma vez que, talvez, ainda não estivessem prontos a romper as paredes psicológicas.
Rolnik (1993) fala de uma escrita que "trata" feridas abertas. Penso que, durante
todo o filme, os personagens estão escrevendo sobre suas feridas (e as da cidade de
Buenos Aires) para, então, encontrar um meio de tratá-las. Taretto, na entrevista citada
anteriormente, afirma que uma pessoa limitada a ver o mundo por uma única janela
acaba por estar condenada a um único ponto de vista. Uma vida travada. "Quem afinal
imagina as vidas que vivemos? É importante nos perguntarmos isso, porque a resposta
determinará as relações que desenvolvemos no mundo", diz Rafael Paniagua (2018, p.
61). Ao decidirem abrir as janelas ilegais nas medianeras, os personagens demonstram
que talvez estejam se sentindo mais preparados para enfrentarem suas limitações,
desenvolvendo outras relações com a vida e expondo suas marcas enquanto ampliam
seus pontos de vista para além daqueles projetados pelos arquitetos que definiram por
onde eles veriam o mundo.
Martín afirma que todos os males contemporâneos são causados pelos
arquitetos e pelas incorporadoras. A Buenos Aires de "Medianeras" se parece com muitas
cidades e, também, não se parece com ela mesma, fazendo com que seus habitantes se
sintam tão vazios quanto as paredes cegas. "A cidade em que vivemos é diferente de
acordo com aquilo a que estamos atentos e de acordo com quem as olha, e, no entanto,
parece a mesma" (PANIAGUA, 2018, p. 66). Os protagonistas são pessoas solitárias e,
talvez por isso, a cidade se apresenta tão estéril. "O que se pode esperar de uma cidade
que dá as costas para o seu rio?" (MEDIANERAS, 2011). Do mesmo modo em que damos
as contas para nossos vizinhos, com as quais dividimos a vista, a vida, a intimidade,
evitamos uma relação forçada com a natureza. Em determinado momento do filme
Martín fala da vegetação que nasce nos prédios, em lugares inóspitos e improváveis, e
sobre como estas plantas são fortes, resistentes. Ele fala que pensar nessa vegetação o faz
confrontar a sua própria fraqueza. Talvez algumas cidades neguem suas relações com a
água por sentirem que falharam com a natureza, a destruindo e colocando enormes
monstros de concreto no seu lugar. Enquanto nós, humanos, somos acometidos por
diversos mal-estares, a vegetação vinga.
No trabalho "Vista para...", de 2012 (fig. 1), Letícia Lampert apresenta as
semelhanças entre cidades distintas por meio de fotografias das vistas de janelas. A
incapacidade de identificação da localização geográfica de onde as imagens foram feitas
evidencia a semelhanças entre cenários das mais distintas cidades e acaba mostrando
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como as soluções arquitetônicas, hoje, nos levam em direção a um esvaziamento das
percepções e das relações tanto entre as pessoas quanto entre pessoas e lugares. Perde-se
a consciência de como era a paisagem antes da intervenção daqueles que determinam
como se faz cidade.

Fig. 1. Letícia Lampert, Vista para..., fotografia, 2012. Fonte: Site da artista.

Na voz de Mariana ouvimos que "as medianeras mostram nosso lado mais
m i s e r á v e l . R e fl e t e m a i n c o n s t â n c i a , a s r a c h a d u r a s , a s s o l u ç õ e s
provisórias" (MEDIANERAS, 2011), e as imagens mostram fachadas laterais diversas que
são "a sujeira que escondemos debaixo do tapete. Só nos lembramos dela às vezes...
quando, submetidas ao rigor do tempo, elas aparecem sob os anúncios" (MEDIANERAS,
2011). Com o alargamento das sensibilidades que o discurso do filme provoca, um novo
olhar é convocado para perceber os estigmas, o senso comum, os rótulos que, muitas
vezes, causam cada vez mais afastamento e desconexão com a cidade, com a vida, com
os outros. Toda a sujeira, as cicatrizes do tempo, as marcas que se apresentam nas
medianeras são também as marcas dos protagonistas e daqueles que se identificam com
a narrativa.
As janelas abertas "permitem que alguns milagrosos raios de luz iluminem a
escuridão em que vivemos" (MEDIANERAS, 2011) e a satisfação com a qual os
protagonistas encaram a ruptura dessa barreira física, participando do romper das
paredes, tomando as marretas para si, é a mesma demonstrada nas cenas finais do filme.
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Eles se tornam, ali, protagonistas também de suas vidas e de sua cidade. A narrativa de
"Medianeras" acaba sendo uma forma de fazer política, construindo meios para
pensarmos como enfrentar os mal-estares contemporâneos causados pelo modo como
nos relacionamentos com as cidades, com os nossos supostos lugares de conforto, com
os outros, e a partir disso, agirmos no mundo.
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Fig. 1. LIGHT, Michael | Full Moon, 1999 | p. 156-157 | Apollo 16, 1972

Há cerca de 350 mil anos, três seres humanos desciam a encosta de um vulcão
chamado Roccamonfina, na Itália. Através do simples ato de caminhar produziram,
naquele momento, as pegadas de humanos mais antigas da história já descobertas.
Segundo Carl Sagan, "fomos errantes desde o início" (SAGAN, 1997) e, após
navegarmos pelos mares em busca de terras inexploradas, sentimos necessidade de
continuar expandindo território. Então, o navio transformou-se em nave e o mar em no
espaço sideral. Quiçá, podemos dizer que por motivos análogos, temos a oportunidade
de observar as mesmas pegadas de outros humanos na superfície lunar.
A Lua existe há cerca de 4,51 bilhões de anos, pouco tempo depois da
formação da Terra e se desenvolveu, acredita-se, a partir dos detritos de um impacto de
proporções gigantescas entre a Terra e um outro corpo celeste. As pegadas deixadas pelos
astronautas das missões espaciais em solo lunar ficarão por lá, pelo menos, mais dois
milhões de anos. Talvez, o vestígio mais longo de nossa história. Também, diferente da
ação natural dos meteoros quando colidiram com a Lua formando suas crateras, toda

intervenção humana feita sobre um espaço, previamente livre, mesmo que extraterrestre,
é política. Agir sobre tal espaço, com ideais modernos, é agir em nome das nossas
estruturas hierárquicas de relações de poder. Logo, é indissociável pensar a chegada dos
astronautas em solo lunar de seu poder narrativo como discurso político.
Portanto, sem a intenção de excluir séculos de história pertencentes ao
imaginário cultural mas, acreditando na importância de tal acontecimento, penso que é
significativo considerar que a questão desse estudo se inicia exatamente no dia 20 de
julho de 1969. Dia em que a missão espacial estadunidense Apollo 11 realizou a
primeira alunagem da história da humanidade.
Em anos de Corrida Espacial, tal "caçada" ao espaço desconhecido começa a
tomar proporções descomunais no início dos anos 50 e "longe de uma recusa ingênua do
desenvolvimento científico, o anúncio dessa precedência compreende um alerta para tal
apressado progresso tecnológico que, confundido com [falso] progresso antropológico ou
cultural, acabou por se sobrepor a qualquer outra necessidade básica da
humanidade"(PATRON, 2018, p.) com a intenção de conquistar um novo território: o
céu.
Segundo Vilém Flusser, em "Filosofia da Caixa Preta", as imagens são mediações
entre homem e mundo, porém, o homem "ao invés de se servir das imagens em função
do mundo, passa a viver em função de imagens […] o próprio mundo vai sendo
vivenciado como conjunto de cenas" (FLUSSER, 2011). Portanto, é possível dizer, que a
alunagem está diretamente relacionada com o discurso das imagens que pontualmente
construíram essa narrativa. Então, "assimilar o mundo através de imagens transforma a
compreensão dos seres humanos em relação a história. Esse comportamento, tão
naturalizado em nossa época, concede-nos ligações [...] com eventos distantes."
Converte "acontecimentos singulares vivenciados por alguns em experiências
imaterialmente consumíveis por todos" (PATRON, 2018).
"Full Moon" é um livro fotográfico que explora tal possibilidade e, por isso,
reinventa uma história. Idealizado e produzido pelo fotógrafo estadunidense Michael
Light1, foi publicado em 1999. Através dele, percorremos uma nova jornada de viagem à
Lua que ocorre por meio de 126 fotografias de diferentes missões espaciais
1
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estadunidenses 2 cuja predominância de imagens fica por conta de uma paisagem lunar,
desértica, etérea, atravessada por interferências humanas.
Assim, para refletirmos sobre o trabalho de Light, faz-se necessário enfatizar o
óbvio: que a narrativa extraterrestre da exploração espacial foi protagonizada por seres
humanos. A exploração espacial foi (e continua sendo) uma busca por reafirmação de
poder simbólico, tecnológico – dentro disso, bélico – e político que aconteceu fora da
órbita terrestre mas que visivelmente buscava resultados terrenos que pudessem
contribuir para as nossas estruturas ocidentais de poder.
A Lua, em "Full Moon", é motivo pelo qual essa dicotomia narrativa terrestreextraterrestre se desenrola. Porém, ao contrário do ser humano, ela não participa de
movimento algum – nem mesmo de sua natural rotação, escondida pela permanência
das imagens. Por esse motivo, acredito ser improvável interpretá-la como um agente
dessa história senão mais do que como o cenário de sua própria conquista. Para isso,
gostaria de considerar a Lua em "Full Moon" como um lugar de alteridade. Pensá-la,
nesse caso, como "sendo uma contestação do espaço que vivemos simultaneamente
mítica e real" (FOUCAULT, 1968), uma heterotopia. Segundo Michel Foucault, em seu
texto "De Outros Espaços", as heterotopias são justamente o que vai de encontro com as
utopias.
Primeiramente, a história contada por Light nas páginas de "Full Moon" é, ainda
que apresentada de forma crítica, uma história estadunidense. Tal leitura é inerente a uma
trama que se desenvolve através de fotografias das missões espaciais da NASA. Assim
sendo, a Lua e sua paisagem são ressignificadas por conta da interferência da presença
estadunidense. Para Foucault, heterotopias são construções humanas submissas à
significação que atribuímos a elas no momento de sua concepção. A heterotopia foi
pensada como um conceito a ser utilizado para descrever espaços que podem
compreender múltiplas camadas de significação onde essas mesmas camadas funcionam
como segmentações de poder.
Um dos exemplos utilizados por Foucault para falar de heterotopias temporais é
o museu porque "a instituição museal tende a reunir diversas temporalidades dentro de
um espaço criado justamente com esse fim: atravessar os tempos. Ou, melhor, existir em
seu próprio tempo a parte de todos os outros" (PATRON, 2018). Várias das aberturas de
página em "Full Moon" possuem duas imagens de tempos diferentes (não apenas o
2

As fotografias em "Full Moon" foram tratadas digitalmente pelo artista. Algumas, inclusive, passaram por um
processo de montagem parecido com a produção de mosaicos, em que várias foram sobrepostas para formar
uma imagem única. Há também a escolha do artista em algumas páginas do livro de utilizar uma única
imagem na lâmina direta, deixando a esquerda "esvaziada" na cor preta.
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tempo da natureza mas também de missões espaciais diversas) coexistindo na mesma
temporalidade do próprio livro (fig. 2).

Fig. 2. LIGHT, Michael | Full Moon, 1999 | p. 118-119 | Apollo 15, 1971 e Apollo 17, 1972

Também se pode considerar, como nos diz Tomaz Tadeu, antropólogo, que "não
existe nada mais que seja simplesmente "puro" em qualquer dos lados da linha de
"divisão": a ciência, a tecnologia, a natureza pura; o puramente social, o puramente
político, o puramente cultural. [mas sim] Total e inevitável embaraço." (TADEU, 2009).
Isto é, a relação homem-máquina, paisagem-máquina como essencial nesse trabalho que
aqui muito brevemente analiso.
A paisagem extraterrestre na narrativa de "Full Moon" é, portanto, atravessada
por dualidades pertencentes a seus tempos que anunciam e confrontam a presença do ser
humano. Paisagem e máquina; paisagem e política; máquina e política; natureza e
cultura, etc. Caracterizando também, cada vez mais, uma heterotopia foucaultiana.
Não consideramos geralmente a alunagem como um movimento violento mas,
convido-os aqui a refletirmos sobre esse caráter impetuoso que as imagens na história de
Light possuem. A paisagem extraterrestre é, acredito, uma sobrevivente da política
imperialista. Subvertendo o impulso inicial desse texto, que foram as pegadas deixadas
em solo lunar como manifestação do poder estadunidense sendo capaz de vencer até
mesmo o tempo e o espaço, gostaria de pensar a paisagem extraterrestre e esse
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acontecimento como uma demonstração de persistência e sobrevivência da memória
daquilo que foi afetado como evidência de um fracasso. A heterotopia da paisagem lunar
construída por Michael Light como uma forma de contestar justamente as construções
que nela se edificam. No momento em que Light desloca as imagens de suas funções
primariamente científicas e midiáticas transformando-as em reflexão de caráter crítico
através da arte, de modo que, nos dispusemos a refletir sobre essas imagens, já nos
coloca no caminho contrário ao qual elas pertencem.
Tendo em vista os argumentos que estruturam brevemente este texto, proponho
pensá-los, para finalizar, como contribuições para uma ideia de contramovimento e
subversão de poder discursivo. A Apollo 11 sai da Terra em direção à Lua com o objetivo
de reafirmar politicamente uma nação que vinha de um período de desmoralização em
função da derrota na Guerra do Vietnã e da vitória momentânea dos russos na Guerra
Fria. E, ao voltar com tantas imagens que fomentariam seu próprio discurso político, cria
a possibilidade de que outras pessoas, assim como fez Light, recontem essa história.

Fig. 3. LIGHT, Michael | Full Moon, 1999 | p. 136-137 | Apollo 15, 1971 e Apollo 17, 1972
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Introdução
A poética da autoficção é evidenciada a partir de um processo artístico de
criação de imagens fantásticas realizado por meio da edição digital. Como parte de uma
investigação poética o processo de produção artística interrelaciona diversas mídias e
técnicas como: captação de imagens fotográficas e apropriação de acervos digitais,
edição dessas por meio da pintura e colagem digital e a impressão para montagem de
instalações e/ou objetos de arte. Dessa maneira essa escrita se faz a partir de
questionamentos que partem de dois momentos da experiência artística: a da produção
técnica da imagens fantásticas e da experiência estética, a qual discorre em reflexões
teóricas a respeito da relação da autoficção com a minha corporeidade – que se põe e se
faz enquanto artista-pesquisador criador e sujeito afetado pelo cotidiano contemporâneo.
A arte contemporânea cada vez mais se expande em relações rizomáticas com
outros campos de estudos/conhecimento e produções que evidenciam novos territórios
processuais (artísticos ou não). Dessa maneira reflete-se que a arte digital "– não centrada

na obra/objeto, mas na obra/processo – dão as pistas e o insight necessários para se
pensar epistemologicamente mundo em que vivemos." (ARANTES, 2005, pg. 61).
Evidenciando, assim, que o fazer artístico na contemporaneidade procura pensar a
experiência desde: o desejo (antes), processo (durante) e o compartilhamento (depois)
dela. Tornando interessante analisar as ações processuais artísticas da produção de
imagens fantásticas que apontam para a autoficção como um potente objeto de pesquisa
poética, o qual sensibiliza as percepções corpóreas a partir de uma experiência estética.
Da fotografia à fantasia
Entendo que todo processo de produção artística envolve uma corporeidade1,
seja em relação à ontologia do corpo ou seja na relação desse corpo com outro(s)
corpo(s), espaços ou ainda com objetos (sejam eles artísticos ou não). E é a partir dessa
constatação que venho tentando pensar meus processos de criação artística. Se após o
desejo se faz a hipótese em analogia a isso podemos dizer que após um olhar inquieto se
faz uma imagem poética. Dessa maneira percebo que o movimento propulsor para
minha criação de imagens fantásticas é o esforço e o deslocamento do meu corpo, no
espaço físico, guiado pelo desejo de capturar, por meio das lentes da máquina
fotográfica, algo ou algum corpo – plantas, paisagens, pessoas, objetos, animais e o meu
próprio corpo – potentes em dar a ver (representar) a minha corporeidade – talvez como
uma experimentação de si. Logo o meu processo de criação é visto como uma coleta das
coisas palpáveis e visíveis, relacionadas de alguma forma com a minha percepção de
corpo, que são transportadas para um espaço das coisas digitais, como por exemplo a
interface2 de um software de edição de imagens.
A fotografia mais do que um registro mecânico, do meu corpo e das coisas as
quais possuem alguma relação subjetiva com ele (paisagens, objetos, vestimentas etc), se
faz enquanto um acontecimento sensível. Logo constato que "a prática e as produções
fotográficas migraram do restrito território do útil para o da cultura e arte [...] Substitui-se
o uso prático do dispositivo pela atenção sensível e consciente prestada às
imagens" (ROUILLÉ, 2009, p. 15). E a partir disso reflito, então, que a máquina
fotográfica não só registra a atomicidade das plantas da varanda de minha casa, da
Conforme Bernadete Machado, Merleau-Ponty nos diz que uma compreensão total do esquema corporal
não diz respeito apenas à relação do sujeito com si, mas à sua relação com o outro. E ainda que o a
percepção de corpo não se reduz ao sistema biológico e neurológico, mas também a sistemas subjetivos de
afetos. Aí se faz a corporeidade que tenciona a relação corpo e mundo mutuamente.
1

2

Conforme Priscila Arantes entende-se interface como um "dispositivo que permite a troca de informações
entre sistemas que podem tanto ser de mesma natureza – por exemplo, dois computadores – como de
naturezas diferentes – por exemplo, o computador e o usuário." (ARANTES, 2005, p. 58)
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paisagem de areias percorridas pelos meus pés descalços, do lenço encontrando no
fundo do roupeiro de minha mãe e do meu próprio corpo, mas também cria uma
representação imagética digital tangível de uma ficcionalização. Provocando-me, assim,
aprofundar-me nos processos artísticos que reordenam os sentidos das imagens
capturadas.
A imagem digital não se encontra mais presa na lente da câmera fotográfica,
pois agora ocupa um lugar de interfaces digitais mais complexas (como Adobe
Photoshop, Adobe Lightroom etc). Percebo, assim, que junto a esse deslocamento, das
imagens digitais, a minha atenção/percepção ao corpo se desloca para uma espécie de
corporeidade digital. Nesse estado, que perambula entre o mental, digital e material,
constitui-se um repertório imagético a partir de minhas memórias, insights, fotografias e
apropriação de imagens de acervos digitais.
A partir desses deslocamentos "interfaciais" – entre a máquina fotográfica,
insights mentais e softwares de edição – desmembro diversos elementos presentes nas
imagens com a finalidade de experimentar novas configurações visuais por meio da
colagem e pintura digital. Discorrendo, assim, para um estado de experimentação
artística – uma performance – com as imagens. O gesto sobre a mesa de desenho digital,
no qual interfiro nas imagens, é impulsionado muita mais por um insight do que um fim
ou planejamento visual. E o processo artístico acaba por provocar um rompimento/
tensionamento da representação do corpo dito real e evidenciar uma corporeidade
efêmera e surreal – o lenço não mais serve como um vestuário, a areia da praia inverte o
seu lugar com o céu e a imagem de meu corpo se hibridiza com imagens de outros
corpos, animais e objetos. Estabelece-se, assim, um cenário surreal e fantasioso.
Mas o que inquieta esse olhar? Que olhar é esse? Porque deslocar coisas do
mundo palpável para o mundo digital? Poderíamos dizer que um dos olhares mais
inquietantes do nosso mundo é do sonhador, talvez por ainda se permitir ser inspirado
pelas coisas que fogem da ordem racional e funcional, que a todo momento incitam uma
percepção do corpo como puramente biológico, neurológico e mercadológico. Enquanto
um sonhador pertencente ao mundo contemporâneo e de novas tecnologias encontro um
novo lugar possível em dar visualidade aos meus sonhos e devaneios, o espaço digital.
Busco, assim, potências fantásticas da imagem do meu corpo e de sua imersão em uma
jornada poético-visual, na qual procuro dar visualidade/forma/sentido às memórias,
afetos, intertextualidades que de alguma forma inspiram e dão vida a minha
corporeidade.
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Da autoficção à corporeidade
Essa experiência artística com a criação de imagens fantásticas não acaba na sua
materialização e tão pouco a imagem encontra um final em si mesma. Após o processo
de edição digital percebo um outro momento: o de contemplação. O qual me faz
questionar as relações que essas imagens estabelecem comigo enquanto um sujeito
pertencente a contemporaneidade do século XXI. Ao entender que "o mundo nos envolve
e também é envolvido por nosso corpo" (MACHADO, 2010, p.84) percebo que nas
experiências com as imagens fantástica acabo por imergir em uma poética da autoficção.
Essa estabelece-se com múltiplas sobreposições de camadas intertextuais de imagens,
que consciente e/ou inconscientemente é acionada a partir de experiências visuais,
afetivas e teóricas que sensibilizam o meu corpo e as percepções de si. Dessa maneira a
autoficção surge de um tensionamento entre as coisas que são estranhas ao meu corpo,
mas que ao mesmo tempo se tornam verossímeis no universo de fantasia criado por mim
– e que me faz contemplador e criador ao mesmo tempo.

Fig. 1. Ego Cervus [Sol] – Arte Digital, Dimensão Variável, 2018. Fonte: Acervo do autor.
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A autoficção proporciona-me questionar que relações intertextuais são criadas
nos territórios subjetivos, os quais estabelecem o meu corpo na contemporaneidade.
Problematizando, assim, que nem sempre o meu corpo encontra forças para ocupar
algum lugar com seu poder de [re]criação e [re]sensibilização, como o do espaço
poético de criação na arte digital. Dessa maneira, pode-se pensar que por meio da
autoficção posso criar narrativas imagéticas que combinam elementos "reais" e "surreais",
que sensibilizam minha percepção de corporeidade a partir da imagem fantástica.
Percebo, assim, que as minhas narrativas visuais de autoficção "têm o desejo de resistir às
imagens embaralhadas criadas pela mídia, que apresenta os acontecimentos como um
espetáculo distanciado da realidade, e buscam refundar os conceitos éticos de uma arte
política e transformadora no nível dos afetos." (STELZER, 2016, p. 278).
Nesse sentido, o que me interessa não é definir qual o grau de realidade e de
ficção que minhas imagens de autoficção fantástica possuem ou exploram, mas sim em
refletir sobre a potência dessa poética em revigorar digitalmente a minha corporeidade.
Discutindo a relevância dessa experiência artística em sensibilizar o corpo a manter a
capacidade imaginativa e lúdica, de um ser criança, e amadurecer o pensamento crítico
estético, social e político, de um ser produtor.

Fig. 2. Aurantis Nebulae e o Beija–Flor, Arte Digital, Dimensão Variável, 2018. Fonte: acervo do autor.
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Fig. 3. Vontade de Potência – arte Digital, Dimensão Variável, 2018. Fonte: acervo do autor.
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A exposição do corpo está fortemente atrelada às mídias digitais, sobretudo por
conta das redes sociais, e das artes visuais, com ênfase na contemporaneidade. Sendo
assim, neste trabalho buscamos evidenciar e analisar a forma como a exibição do corpo
gordo nas mídias digitais e nas artes visuais podem constituir uma poética de auto
aceitação do corpo gordo e da luta contra a gordofobia. Para melhor entendermos isto,
discutimos com os processos culturais, sociais e artísticos presente nas mudanças de
representação do corpo e na forma de sua exposição, que reverberam nas mídias e
dentro de museus. Para isso traçamos uma breve historiografia referente à representação e
à exposição do nas artes para contextualizarmos.

O corpo nas artes e as artes do corpo
São diversas as linguagens artísticas que trabalham com a representação do
corpo ou que o utilizam como suporte. Manifestações que usam como método marcar,
pintar, perfurar ou modelar o corpo de alguma maneira, das quais a mais famosa é a
body art, a arte do corpo. Na qual o corpo é usado como material expressivo, contendo
intervenções temporárias ou permanentes (PIRES, 2005). Além de suporte, o corpo
também poder servir de ferramenta artística, como foi utilizado pelo artista Yves Klein
(1928 - 1962), que o mesmo cobria corpos com tinta e os deslizava sobre um papel
gigante, colocado no chão ou na parede, com se fossem pincéis.
Tendo também as famosas artistas, Ana Mendieta (1948 - 1985) e Marina
Abramovic (1946), por exemplo, que transformaram seus próprios corpos em discurso
artístico. Seja como materialidade em A Árvore da Vida (1976), de Mendieta, na qual a
artista cobriu seu corpo com barro e vegetação natural do lugar, integrando seu corpo ao
meio ambiente, como se estivesse em busca de algo; ou seja na performance1 Rhythm 0,
quando Abramovic se manteve imóvel diante do público por seis horas, disponibilizando
72 objetos, dentre eles um machado, uma pistola e uma bala de revolver, com os quais o
público podia interferir sobre o corpo da artista. Fazendo alusão a uma suposta troca de
papéis, como se os objetos fossem as tintas, o corpo da artista o suporte, e o público o
artista, que elaboraram processualmente o corpo, moldando–o como queriam.
Nossa brevíssima síntese busca destacar alguns episódios fundamentais na
história da arte em relação à presença do corpo que reverberaram nas representações
contemporâneas do corpo tanto nas artes, quanto nas mídias. Evidenciando reflexões
como na manutenção e no questionamento de padrões estereotipados que ainda nos
acompanham.
Ativismo autovisual GG
O termo Plus Size é usado para designar manequins GG ou acima do 44, sendo
estes considerados os maiores tamanhos no Brasil. Apesar de um ativismo que vem
crescendo, cada vez mais em busca de visibilizar, romper mitos de saúde e naturalizar os
corpos gordos na sociedade contemporânea em que vivemos uma era de sociedade
lipofobica, que associa estes corpos à falta de saúde ou de autoestima. Conforme o
1

A Performance constituindo–se enquanto um ato que ocorre ao vivo, diante do público, e vai além da
utilização do corpo como forma de expressão, pois cria uma relação entre o artista e o espectador, utilizando
as ruas e outros espaços alternativos como cenário para a sua realização, promovendo experiências coletivas
de reinvenção do cotidiano.
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médico Peter Brown (1998), citado por Jimenez e Abonizio "Nossa cultura de valorização
da magreza transformou a obesidade em um símbolo de falência moral. Denota
descuido, preguiça, desleixo, falta de disciplina. Também denota pobreza". O mundo da
moda ainda é um campo de batalha em relação a padrões de corpo e beleza. Ainda hoje
muitas marcas e modelagens de roupas brasileiras: cortes, tecidos, cores e estampas são
projetadas apenas levando em conta o público magro, que são de padrão médio em
relação a população. E, de maneira geral, os tamanhos maiores são relegados a roupas
com pouco cuidado fashion, como se o corpo gordo não pudesse estar na moda. Já
existem lojas e marcas especializadas em produzir especificamente para esse público,
mas ainda estão entre as exceções. Existe uma forte resistência à discussão da gordofobia
em nossa sociedade, talvez por questionar padrões de beleza, estética e o recorrente
discurso de que pessoas gordas tem que almejarem ou se esforçarem para serem futuros
magros. Tendo implicações que afetam questões mercadológicas e de consumo, uma vez
que a indústria da magreza e do emagrecimento – que induz pessoas a serem magras e a
fugirem do seu biotipo natural, desconsiderando os impactos psicológicos na vida destas
pessoas – geram lucros.
Com isto, as artes visuais têm sido desde muito tempo, mas sobretudo na
contemporaneidade, um espaço de questionamento destas amarras e roupas do corpo,
que estamos atrelados desde que saímos do útero de nossas mães. Da mesma forma, a
interface das mídias digitais e das redes sociais que fomentam a superexposição tem sido
um território de constante discussão sobre corpos e suas aparências
Influencers gordos atuam (no Youtube, no Facebook, no Instagram) arduamente
para ajudar seus pares a aceitarem seus corpos e para naturalizar a beleza do corpo
gordo e de sua exposição, exibindo seus corpos e reflexões, os mesmos buscam levantar
discussões e promover voz para estes corpos "fora dos padrões" e e desmistificar
preconceitos. Exibem seus corpos quase nus em praias, festas e eventos públicos,
totalmente livres, não procuram ocultar suas imperfeições com efeitos digitais, tais como
suas estrias, celulite e dobras, buscam assim revelar a beleza de outros padrões de corpos
e recriar uma estética visual. Caio Cal é um influencer carioca de 30 anos, atualmente
com 57,1 mil seguidores, que diariamente expõe sua revolta sobre acontecimentos
cotidianos que ocorrem por ele ser um corpo gordo. Em resposta a isso ele expõe seu
corpo, suas dobras e redondices em fotos divertidas nas quais se apropria de um
imaginário visual dedicado a corpos magros e femininos, como fotos de maiô de
oncinha, para questionar padrões sociais e proclamar a liberdade de seu corpo. Suas
fotos são acompanhadas por muitas hashtags, como #bodypositive, #viviersemdieta,
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#fatness, no Instagram. Cal transformou essa rede social de grande alcance em uma
ferramenta midiática de acolhimento e identificações para pessoas que enfrentam os
mesmos problemas e questões que ele. Além disso, Cal ajuda a criar um novo repertório
imagético corporal que joga justamente com a questionada auto exposição possibilitada
por estas redes e plataformas, que vai rearticulado a partir de repertórios, artísticos e
midiáticos, e que para além da intenção estética e artística têm também uma intenção
social de autoafirmação gorda e luta contra a gordofobia.

Fig 1. printscrem de página no instagram
Disponível em: https://www.instagram.com/caiorevela/?hl=pt-br

Com grande relevância neste assunto, a artista Paulina apresenta seu trabalho
que é fortemente engajado ao ativismo gordo. A artista exibe sem medo o corpo gordo e
nu de diferentes formas em fotos que apresentam uma poética visual delicada e tocante
através de seus cenários, fortemente ligados a natureza. Trazendo estes corpos a tona
para ocuparem espaços públicos de forma poética, com uma diversidade de cores mais
esmaecidos . Suas obras buscam reverter a lógica de uma estética em que até pouco
tempo o corpo gordo era visto como feio ou repugnante. A artista fotografa viaja o
mundo em busca desses corpos, que sofrem com o julgamento dos olhares alheios
diariamente. Atualmente, a artista conta com mais cinquenta mil seguidores que
acompanham seu trabalho de vários lugares do mundo todo. E segue desvelando corpos
que por muito tempo foram negados, escondidos, torturados por padrões estéticos e
fortemente censurados, tanto por si próprio quanto por outros.
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Fig. 2. printscrem de página no instagram
Disponível em: https://www.instagram.com/olhardepaulina/?hl=pt-br

Considerações finais
As mídias digitais e as interfaces das redes sociais estão atuando como espaço
de divulgação e compartilhamento de trabalhos e produções artísticas, bem como para a
reconfiguração do próprio campo da arte e do fazer artístico, graças à atuação de artistas/
influencers que trabalham com vídeos, fotos, lives, e que ao contrário de outros artistas
estão em constante interação e comunicação com seus seguidores. Ademais das questões
artísticas e estéticas referente à representação do corpo gordo esses artistas/influencers e
suas obras atuam na autoa ceitação do corpo de forma saudável. Nesses dois exemplos
pudemos ver como a arte e mídias se imbricam para criação e difusão interativa de
discursos poéticos que levam o público a refletir sobre suas inquietações ou a repensar
conceitos, nesse caso específico acerca dos "padrões de corpo".
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Esta comunicação discute exemplos de inserções midiáticas de arte em redes
sociais como forma de ativismo político e associadas a práticas de crítica institucional.
Projetos que utilizam estratégias colaborativas encontram nesse contexto novas
condições de visibilidade e disseminação para ampliar o alcance e a função da arte para
uma esfera social, mesmo tendo que lidar com formas de controle desses meios,
centralizados em grandes monopólios da tecnologia. Serão apresentadas mobilizações
ocorridas nas redes a partir do que se entende como agenciamento – uma maneira de
influenciar ou transformar instituições de poder. Iniciativas que utilizam inserção
midiática para disseminar uma visão dissonante dentro do próprio sistema serão
relacionadas com um movimento recente de descolonização institucional, que questiona
estruturas de poder no campo da arte utilizando táticas de movimentos sociais.
Por seu alcance imediato e global, as redes sociais tornaram-se parte essencial
de mobilizações coletivas que questionam estruturas de poder governamentais ou em
outras esferas. Isso ocorreu, especialmente, nas últimas décadas, graças à popularização
das tecnologias móveis no fenômeno que ficou conhecido como nomadismo tecnológico
– como aponta Giselle Beiguelman em "Territorialização e Agenciamento nas

Redes" (Beiguelman, 2011). Entre os episódios que promoveram transformações por
táticas de agenciamento estão a Primavera Árabe, em 2010, e as manifestações no Brasil,
em 2013.
O termo agenciamento é definido pela curadora de arte digital Christiane Paul
como uma maneira de influenciar ou transformar instituições, cujo grau de efetivação
varia "pela capacidade de gerar um efeito significativo no mundo e em um contexto
social" (Paul, 2006). Embora tenham tido um alcance mais restrito do que os exemplos
políticos mencionados, mobilizações ocorridas em redes sociais no campo da arte são o
foco deste artigo. Se essas plataformas de comunicação passaram a ser entendidas como
um tipo de espaço público, como aponta Castells, táticas de agenciamento e ativismo
que questionem essas estruturas são fundamentais para se pensar em processos de
transformações sociais (CASTELLS, 2009).
São discutidas obras que utilizaram estratégias de infiltração midiática em
períodos de censura política, com foco na produção brasileira entre as décadas de
1960-80. Entre os exemplos estão as Inserções em Circuitos Ideológicos, de Cildo
Meireles (1970–); Arte Classificada (1974), de Paulo Bruscky; e as intervenções urbanas e
midiáticas do coletivo de arte urbana 3NÓS3 (1979-82). Na produção atual, que parte de
uma estratégia similar utilizando as redes sociais e espaço digital, serão tratados trabalhos
como Cinema sem Volta (2014), de Giselle Beiguelman – peça audiovisual dinâmica que
carrega imagens a partir de buscas no Instagram por meio de hashtags ambíguas e
aspirações ideológicas distintas (homofobia, terrorismo, copa2014, entre outras); o
projeto colaborativo #coleraalegria, disseminado pela hashtag e em tecidos produzidos
coletivamente para manifestações; Pedro Paulo Bate em Mulher (2016), de Anita Boa Vida
– manifesto contra um candidato à prefeito no Rio de Janeiro que se iniciou como uma
pichação e ganhou força como uma hashtag anônima nas redes;

além dos episódios

envolvendo ataques aos museus por grupos de extrema direita em 2017, quando o
Instagram protagonizou uma intensa batalha de hashtags entre as pessoas que defendiam
as instituições e aquelas que as criticavam.
Esta rede social é o foco principal na escolha dos casos de estudo mais recentes
pelo impacto que ganhou desde que foi criada, em 2010, tornando-se o principal
aplicativo de compartilhamento de imagens. No campo da arte, o impacto da circulação
de imagens artísticas em rede é também significativo, como é discutido por autores como
Boris Groy em In the Flow (2016), ao tratar da relação entre a arte e o fluxo temporal e a
inserção dos museus e da arte nesse sistema, e David Joselit em After Art (2013), ao
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argumentar que este é o processo mais relevante hoje no campo da arte, especialmente
pela proporção atingida com a difusão alcançada pelas plataformas digitais.
A noção de uma arte sem barreiras, sugerida pelo título em inglês do ensaio O
Museu Imaginário (1947), de André Malraux (Museum Without Walls ), é também
utilizada como ponto de partida para uma segunda discussão sobre o Instagram como
um suposto espaço democrático. É possível, do ponto de vista da circulação de trabalhos
artísticos, romper barreiras institucionais por meio dessas plataformas? Quais os limites e
o alcance de visibilidade na história da arte do que é fotografável (MALRAUX, 1947)?
Embora projetos artísticos baseados em práticas colaborativas encontrem nesse contexto
novas formas de visibilidade, eles precisam lidar com outros tipos de controle dessas
mídias, centralizados em monopólios tecnológicos. Quais são os desafios que eles
encontram no ambiente de falta de transparência das redes sociais controladas por
algoritmos? Trabalhos precursores da busca de inserção no circuito – entre eles o Artista
Invasor (2006), de Yuri Firmeza, que produz material fictício de um artista japonês para
exposição realizada no MAC Fortaleza, publicando matérias e entrevistas – serão
discutidos junto a exemplos no Instagram, como da artista Aleta Valente e sua
personagem Ex–Miss Febem, que documenta um cotidiano do Rio de Janeiro visto das
margens, no bairro periférico de Bangu, ao mesmo tempo em que questiona as
possibilidades de inserção no circuito da arte contemporânea.
Em um contexto no qual os museus também são entendidos como espaços de
comunicação, tais iniciativas serão relacionadas ainda com o debate recente sobre
descolonização institucional, disseminada por coletivos como o Decolonize This Place,
que usam amplamente as redes sociais. Os principais membros do grupo concentrado
em Nova York são o palestino-americano Amin Husain e a indiana-americana Nitasha
Dhillon, ambos artistas e ativistas. Em um artigo publicado na revista October em 2018
(From Institutional Critique to Institutional Liberation? A Decolonial Perspective on the
Crises of Contemporary Art"), eles contextualizam suas ações entre as diversas fases da
crítica institucional, apontando como diferença o fato de usarem mais táticas de
movimentos sociais, buscando diálogo com outros setores da sociedade e não apenas
dentro das instituições.
Nesse sentido, são revistas algumas dessas teorias a partir uma discussão
contemporânea que insere outros discursos da história da arte e espaços de
subjetividade, relacionando tal multiplicidade discursiva com a dinâmica polifônica das
redes e uso de tais estratégias como forma de resistência a discursos dominantes. O papel
da arte na esfera digital é problematizado em suas potencialidades e restrições na
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interação entre liberdade e controle que caracterizam estruturas de poder de diversas
esferas.

Fig. 1. Ensacamento, primeira ação do coletivo. Abril de 1979. Fonte: Livro 3nós3 – Intervenções urbanas
1979-1982 (UBU, 2018)

Fig. 2. #coleraalegria. Imagens retiradas do Instagram na busca pela hashtag. Agosto de 2019. Fonte:
Instagram.
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Fig. 3. #pedropaulobateemmulher. Imagens retiradas do Instagram na busca pela hashtag. Agosto de 2019.
Fonte: Instagram.
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Acionado pela questão "como a distorção da realidade – divulgada pela mídia e
meios de comunicação entre políticos e eleitores – está influenciando e afetando
psicologicamente a sociedade?", o Ressonante trata-se de um objeto de performance
construído a partir de reflexões referentes à ansiedade e autopreservação do indivíduo
em relação ao atual cenário político, de forma a representar o inadmissível que está
sendo admito por nós com conformidade 1.
No tensionamento entre arte e vida, surge uma necessidade de trazer discussões
sobre como trabalhar arte e política na contemporaneidade e usufruir das ferramentas
que os avanços tecnológicos proporcionam. Considerando que o descarte desenfreado de
produtos eletrônicos têm afetado a vida de milhares de pessoas – foco em países
subdesenvolvidos como Gana –, desenvolver métodos de reutilização desses objetos é de

1

Este trabalho é um dos resultados de minha pesquisa de iniciação científica orientada pelo Prof. Dr. Felipe
Merker Castellani e desenvolvida no âmbito do Grupo de pesquisa Corpo-imagem-som: pesquisa artística e
práticas experimentais (Centro de Artes, UFPel), através da bolsa PIBIC - CNPq.

extrema importância para ampliar a consciência de um consumo mais sustentável.
Apoiada na pesquisa de apropriação desses suportes já concebidos, sejam analógicos ou
digitais, é notável na produção dessa gambiarra agregada à cultura samplertropofágica2
uma maneira de trabalhar com esse "ecossistema, que lida com soluções não
convencionais" e passa "a abranger um espectro de aplicações e usos relacionados ao
contexto de uma cultura mediada pela tecnologia" (OBICI, 2014, p.6). Trazer olhares da
arte e promover discussões sobre uso criativo de produtos tecnológicos e cibernéticos,
abre possibilidades para repensarmos nossa forma de utilizar tecnologia, e o papel do
artista que passa de consumidor a agente criador, "ultrapassando os limites das máquinas
semióticas e reinventando seus programas e suas finalidades" (MACHADO, 2007).
Após o processo de coleta, destruição e reconstrução de objetos obsoletos (um
headphone quebrado e dois alto-falantes de uma caixa de som encontrada na rua)
plugados à uma placa de mp3 com o arquivo de áudio da compilação de frases faladas
de nossos "representantes do povo", a artista percorre as ruas do centro da cidade de
Pelotas (RS) normalmente em um movimento automático.

Fig. 1. Ressonante em processo de construção. Fonte: acervo pessoal, 2019.

Como exemplo sobre os intermeios que transitam em arte e o uso alternativo da
tecnologia, pode-se recorrer ao trabalho Electrical Walks (Passeios Elétricos) de 2004, da
alemã Christina Kubisch. A obra é ativada pela proposição da artista através de
caminhadas coletivas pelas ruas de Cologne, com headphones que captam campos
eletromagnéticos do espaço público e os transforma em áudio para dentro do fone de
seus usuários. Ao trazer atenção para a influência tecnológica oculta no meio urbano,
Kubisch nos aponta a fisicalidade presente que nos é invisível.
2 Ver

artigo: Samplertrofagia – A cultura da reciclagem. BASTOS, M. XXVI Congresso Brasileiro de Ciências
da Comunicação, 2003.
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Fig. 2. Registro de performance Ressonante. Fonte: acervo pessoal, 2019.

Fig. 3. Registro de performance Ressonante. Fonte: acervo pessoal, 2019.

A crescente presença de uma agenda de austeridade econômica e de crescimento
da extrema direta global, percebe-se na transformação desse ready-made uma ilustração
prática do sentimento que afeta grande parte da população brasileira contrária à este
caminho, impulsionada por um contexto político que beira a tal absurdo que nos gera
uma latente e constante sensação de impotência.
O estímulo dos debates sobre o estado de choque que nos impede de traçarmos
qualquer movimento que vá contra essa maré de aceitação do absurdo, aponta a arte em
sua essência enquanto síntese e mediação entre simbolismos e potência transformadora
social, sendo assim um local de extrema relevância para exercer uma crítica da vida
cotidiana.
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Impulsionados pelos vanguardistas do Dadá, os diálogos arte-vida e tecnologia
vem sido discutidos há décadas entre pesquisadores e teóricos do meio construindo
importantes debates e instigando novas ações que nos permitem estudar, por exemplo, o
campo da performance urbana e intervenções em via pública. Dentre os mais recentes
acontecimentos na vertente podemos caracterizar como "artivismo" 3, o coletivo És Uma
Maluca! elaborou em janeiro deste ano (2019) um ato performático na exposição
Literatura Exposta no centro cultural Casa França-Brasil (RJ), que foi censurado pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro e, então, performado na rua. A performance que
interage com a obra A voz do ralo é a voz de Deus do escritor Rodrigo Santos e tem sua
narrativa voltada para a história de uma mulher que é torturada durante o período da
ditadura militar, faz a artista Juliana Varner performar uma nítida crítica às declarações
recentes de Jair Bolsonaro ao deitar-se na frente de um ralo com milhares de baratas de
plástico que traçam caminho até entre suas pernas abertas. Ao lado do ralo, são
reproduzidas em uma pequena caixa de som falas do atual presidente, como "em
homenagem ao Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra", primeiro torturador condenado
no Brasil e ex-chefe do DOI-CODI do II Exército Brasileiro.
Os áudios projetados pelo Ressonante, assim como os do coletivo carioca, são
extraídos de vídeos do YouTube a partir de diversas entrevistas de políticos brasileiros
concedidas desde 2016. O produto final da coleta desses áudios e sua compilação de
samples revoga a sensação de loucura que vivemos nos últimos anos, imersos em uma
esquizofrenia política que não mais nos permite distinguir o que é realidade e o que não
é – e ainda nos obriga a aceitá-la.
Desde frases direcionadas aos universitários militantes os colocando enquanto
"idiotas úteis" e "o Brasil é uma virgem que todo mundo quer" exclamadas por nosso
atual presidente da República, até pequenos trechos de reportagens contradizendo o que
a própria comissão governamental alega como verdadeiro à população que a elegeu, a
performance busca em via pública propagar determinadas declarações que nunca fogem
de nossos pensamentos rotineiros. O método de comunicação praticado por alguns
governos, como propõe o sociólogo paulista Laymert Garcia dos Santos (2015) em debate
sobre as linguagens totalitárias – exemplificando organizações da Alemanha nazista e
União Soviética stalinista – , não só intencionam como reforçam a sensação de
insanidade experienciada por todos cidadãos e eleitores. Sabemos que os políticos estão

3

"relação entre arte e política que estreita-se profundamente em considerar as atividades artísticas que se
querem políticas ou as práticas políticas que procuram suporte na estética" CHAIA, M. Artivismo – Política e
Arte Hoje. Aurora n:1, 2007. PUC-SP.
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mentindo para nós e eles sabem que nós sabemos que é mentira. Ainda assim, ignoramos
a situação e seguimos loucos pois em nossa existência capitalista há necessidade de
seguir trabalhando e produzindo. Nos tornamos cansados e isso nos deixa vez mais
congelados em meio à situação distópica que nos encontramos.
Em contraponto a esse cenário, a presença da arte por si determina-se como um
ato político. Tanto no corpo da(o) artista que performa a ação com seu Ressonante
quanto no corpo alheio que se sente minimamente instigado com o ato performático,
estar em um espaço público dedicado inteiramente à concretizar uma ação que não seja
cotidiana àquele lugar já permite questionar-se sobre o que está acontecendo. Parar e
prestar atenção à algo estranho atualmente, demonstra-se uma diferente reação e
percepção do agora. Aos que viram, presenciaram um momento incômodo, ou de
estranhamento. Aos que ouviram, questionaram-se o por que de aqueles áudios estarem
sendo projetados pelos alto-falantes sobre os ouvidos da performer. Aos que de fato se
envolveram com toda ação e seu contexto, interpretaram algo daquilo, e acionaram
então suas funções de espectadores ativos. Pensar esse tipo de ação performática na rua,
é pensar em gerar algum, qualquer tipo, de impacto social. E propor, assim, um realismo
político que objetiva comunicar a posição da(o) artista seja no microcosmo ou no
macrocosmo e permitindo também, em citação ao cientista social Miguel Chaia,
"incorporar à arte uma certa instrumentalização, dando a ela uma função sócio-política,
que vai desde a formação de consciência do outro, passando pela educação, até o
fomento da mobilização", que conclui:
Pode-se ter, então, a metáfora do artista como gatilho de
futuros desdobramentos sociais. O artivismo delimita o
âmbito de ação que parte do individual, passa pelo
coletivo e alcança insuspeitados espaços no qual se
localiza o outro. (CHAIA, 2007)
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Durante o desenvolvimento do movimento feminista surgiram diversas pautas e
vertentes que levaram em consideração e discutiram problemáticas a respeito da
feminilidade e os papéis de gênero impostos pelo sistema patriarcal. O conhecimento das
chamadas Ondas do Feminismo é extremamente importante para pensarmos nos efeitos
das conquistas feitas pelas mulheres decorrer do século XX. Além disso, com os avanços
tecnológicos temos novas plataformas de comunicação e expressão, onde se estabelecem
novos meios e formatos tanto de opressão por parte de um complexo capitalista que se
apropria das mídias digitais e seus novos recursos para criar uma relação próxima com o
consumidor quanto de protestos feitos por ativistas que enxergam nessa rede uma
oportunidade de reivindicar seus direitos e debater os problemas sociais que
enfrentamos. Por isso, cabe-nos fazer aqui uma breve reflexão sobre os resultados da
Segunda Onda do Feminismo, analisando a reação do patriarcado e pensando novas
estratégias de ativismo nas redes sociais.
Posterior ao feminismo de primeira onda, o qual inicia no fim do século XIX e tem
como principal luta o direito ao voto e a participação política das mulheres, a segunda
onda acontece a partir de meados do século XX, sendo pautada pelos direitos

reprodutivos e discussões sobre a sexualidade feminina. Nesse momento, a investigação
do movimento era acerca da origem da opressão feminina, período em que os principais
acontecimentos se deram majoritariamente no mundo ocidental. (FRANCHINI, 2017)
Nos EUA grande parte da militância surge a partir da revolta de mulheres brancas e de
classe média, que ao lerem "A Mística Feminina" (1963) de Betty Friedan despertaram em
revolta com os papéis da dona de casa e das poucas oportunidades que eram oferecidas
para mulheres. Na obra em questão Friedan (1963) analisou a condição dessas mulheres
que não viam outra opção além do matrimônio e da maternidade, para isso, fez o uso de
materiais da mídia nos quais a imagem da esposa e mãe perfeitas eram vendidas
juntamente aos anúncios de eletrodomésticos e outros aparatos voltados ao cuidado do
lar.
De acordo com Wolf (1992), as grandes manifestações das feministas que visavam
libertar a mulher das obrigações do casamento e da maternidade, obtiveram êxito
também na conquista da presença da mesma no mercado de trabalho. Porém, na visão
da autora, o complexo sistema de consumo capitalista e patriarcal criou novos dogmas
para o gênero feminino, tendo como objetivo movimentar o capital que antes girava em
torno dos equipamentos vendidos às donas de casa. Portanto, a partir desse momento as
mídias de comunicação de massa e a publicidade focaram na indústria dos cosméticos,
cirurgias plásticas e produtos de emagrecimento, criando assim uma nova arma política
que substitui a domesticidade feminina e assumem o controle social por meio da
ditadura da beleza.
Nesse sentido, os estudos feministas aqui apresentados nos apontam reais
problemas que perduram na sociedade, porém é necessário atualizarmos essas reflexões,
levando em consideração que os avanços tecnológicos e as redes sociais vêm mudando
tudo ao nosso redor, assim, com o feminismo e os padrões de beleza não seria diferente.
Essa questão é abordada por Lipovetsky e Serroy (2015), que observaram os efeitos da
industrialização massificada dos produtos de beleza e autocuidado. De acordo com os
autores, a difusão social dos cosméticos, cirurgias plásticas e produtos de emagrecimento
incentivam um superconsumo estético centrado no hedonismo individualista. A nova
proposta desta indústria é a da personalização de si, pegando carona com o efeito da
conscientização feminista trazidas pelas teorias que acusam a ditadura da beleza, nesse
momento o foco reside em aperfeiçoar a própria beleza ressaltando a essência de cada
indivíduo.
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Nessa perspectiva, a nova promessa da publicidade resulta em uma incessante
busca pela melhor versão de si, oferecendo as mais diversas intervenções técnicas e um
número exorbitante de escolhas com o objetivo da personalização e da supervalorização
da subjetividade. Pela mesma razão, as questões de peso e idade, principalmente
femininas, continuam sendo um problema. O culto ao autocuidado gera uma falsa
preocupação com a saúde e uma exagerada valorização do controle de si, o que acaba
por reforçar os padrões, levando o indivíduo a acreditar que o corpo ideal é totalmente
alcançável se houver esforço e dedicação suficientes. O corpo idealizado se torna um
prêmio para aquele que melhor modificar e personalizar suas próprias características em
prol do modelo aceitável de beleza, que de acordo com os autores é inevitável e existe
em qualquer sociedade conhecida pela humanidade. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015)
Assim como afirma Klein (2003), temos presente nessa estrutura capitalista uma
valorização das marcas e não dos produtos, que, segundo a autora, sequer conhecemos.
Enquanto a terceirização da produção acontece em países pobres, onde a mão de obra é
barata, as grandes empresas concentram seu foco e investimentos na criação de sua
imagem através da publicidade e dos anúncios tão presentes nos veículos de
comunicação em massa. Como resultado dessa associação de conceitos aos nomes das
marcas, vemos nascer um culto aos logos por parte do consumidor, que busca nas suas
compras um estilo de vida e não necessariamente o produto oferecido. Além disso, Klein
(2003) aborda as questões relacionadas à educação e aponta os novos métodos usados
pelas grandes corporações, que procuram agora a criação de consumidores e não mais
de produtos. Do ponto de vista da autora, as próprias escolas estão sendo impregnadas
por logos que já estabelecem na mente jovem um comportamento consumista, existindo
uma atual tendência em aparelhar as salas de aula com computadores em troca da
presença das empresas de tecnologia no ambiente escolar.
Levando em consideração as ideias apresentadas pelos autores, podemos
afirmar que as estratégias publicitárias das grandes empresas estão incorporando os
discursos das militâncias do final do século XX em seus anúncios, se apropriando de
pautas de ativistas que protestavam a favor da diversidade e eram considerados
contracultura. Fazendo uso também de novas linguagens proporcionadas pelos avanços
tecnológicos e pelo surgimento das mídias sociais.
Em contrapartida, iniciativas como a do grupo Adbusters estabelecem na rede
de internet um ativismo que contesta o discurso publicitário e o sistema capitalista como
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um todo. Além de lançarem regularmente uma versão impressa de seu conteúdo, o grupo
mantém um site onde oferecem uma plataforma colaborativa para artistas e escritores
submeterem seus trabalhos. O conteúdo é bastante diversificado em termos de formatos
de publicação, sendo constituído de artigos, notícias, vídeos, imagens e endereços
anexados que contam com a interação e participação do internauta. Um exemplo dessa
participação seria o manifesto A Billion People, um endereço virtual criado pelo
Adbusters onde é proposta uma campanha antilogo universal, sendo possível o visitante
se inscrever e somar sua contribuição na busca pelo objetivo da campanha: um bilhão de
pessoas na luta contra o império dos logos. O projeto apresenta também o símbolo
blackspot, descrito no site como "um logo para apagar logos" sendo um simples ponto
preto que pode ser facilmente reproduzido por qualquer indivíduo e representa "nada, ou
talvez tudo".
Assim como aponta Silva (2017), já existem na rede de internet diversas
manifestações artísticas que têm como objetivo desafiar os padrões impostos pela mídia
convencional e lançam mão do espaço digital para expor corpos femininos que
transgridem as regras das ditaduras de beleza e comportamento femininas. Além disso,
mobilizações como a exemplificada acima nos remetem à ideia de Certeau (1994) de
ativismo por meio das práticas do cotidiano. De acordo com o autor, temos a
possibilidade de desenvolver um trabalho de resistência a partir de pequenas ações do
dia-a-dia. Assim, quando ocupamos o espaço tecnológico digital e suas diversas
plataformas ganhamos oportunidades de criar manifestações que vão contra o discurso
do sistema dominante, nesse caso, a publicidade voltada para mulheres e sua adoração
ao corpo inatingível. Sendo assim, podemos pensar a existência da necessidade latente
de intervenções artísticas e estéticas no meio midiático, onde a imagem da mulher é
estabelecida não somente pelos padrões já tão discutidos pelos estudos feministas, mas
agora também é disfarçada pelos ideais apresentados pela contracultura e pelo ativismo
do final do século XX. Resta a manifestação por meio das ferramentas estéticas e
culturais, tomando como exemplo o ativismo digital de grupos como o Adbusters e pela
procura de táticas e estratégias para desvencilhar estas figuras femininas idealizadas do
imaginário popular.
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Introdução:
"Cuidado Mulheres Trabalhando", é um projeto que desde março de 2018,
propõe ações artísticas, pensadas como etapas dentro de um ritual de trabalho, com o
objetivo de instigar a reflexão e olhar de Mulheres sobre si, seus espaços de ação e
existências. O presente resumo traz tanto a concepção do projeto, como o processo de
uma de suas performers, dentro dos chamados "Ritos de Aproximação". Esta etapa,
constitui-se, principalmente, de registros visuais em fotografias e vídeos, que contemplem

a atuação de múltiplas mulheres, em relação ao símbolo movente: placas amarelas, que
trazem em si inscritas na cor preta a silhueta de uma mulher, além da logo do Território
Tremulum1 e a frase "Cuidado Mulheres Trabalhando"; ou arte digital e impressa do
símbolo, pelo qual é demarcado o território conceitual proposto.
Inicialmente, a placa itinerou fisicamente por várias mulheres, a fim de
realizarem seus registros, compartilhando-os em seguida, nas suas redes sociais e
também em páginas do projeto, com o título; uma fala pessoal sobre seu registro; o texto
"Ritos de aproximação: Registros passantes pelo olhar de" e o nome da autora; seguido de
hashtags: #CuidadoMulheresTrabalhando #MulheresArtistas #Território #Tremulum
#RitosdeAproximação #Performance #fotoperformance.

Fig. 1. Lis Machado, Arte Mãe CMT, Arte Digital, variáveis, fevereiro/2018. Fonte: Arquivo pessoal da artista.

O Trabalho de Mulher-Mãe
Não pensava sobre isso até me tornar mãe e ter que "parar de trabalhar", pelo
menos nos três primeiros meses. Em qualquer uma de minhas atuações, recebia
um valor em troca, tinha um horário, uma finalidade. Sendo Atuadora de teatro,
também foi difícil articular a dedicação entre meu fazer artístico e o cuidado de
uma criança. (Diário de Bordo, Pâmela Fogaça,12/04/2019)

A experiência da colaboradora Pâmela dentro do projeto, propõe um exercício
sobre a afetividade e desvê-lo de sua maternidade como potência, criando uma poética
Território conceitual criado pela artista Lis Machado, para elaboração de processos artísticos a serem
compartilhados com outres participantes.
1
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que contaminou seu fazer como Performer e Pesquisadora. Sua primeira conexão com o
projeto, foi através das redes sociais, nas quais, os registros visuais realizados por outras
participantes, invadiam sua timeline, instigando seus sentidos e curiosidade. Embora as
ações e os olhares fossem variados, havia uma teia de aproximação e identificação por
parte da performer, com estas mulheres que agiam no cotidiano, fonte de registro do
projeto. Depois, entrou em contato com a placa, através de Luana Camila, amiga que a
visitava em Novo Hamburgo na casa de sua mãe e que a registrou amamentando sua
filha, em um momento delicado de seu maternar, antes dos três meses da criança.
Vale colocar, que o tema do aleitamento ainda é uma pauta de luta feminina, já
que existem casos de, por exemplo, mulheres que são aconselhadas por médicos das
empresas em que trabalham a tomarem remédios que cortam a produção de leite; outro
caso ocorrente são os impedimentos de amamentar em locais públicos, sendo criada em
2015 a PLS514 que prevê penalização sobre quem dificulta o aleitamento público ou
privado.

Fig. 2. Luana Camila Marasca, Registro passantes pelo olhar de Luana Camila Marasca, fotografia, 13,02 cm
x 09,76 cm, 22/04/2018. Fonte: Registro de "Cuidado Mulheres Trabalhando".
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Pâmela recebeu da proponente Lis Machado um adesivo com a arte impressa,
que carrega na parte de trás de seu telefone, preso na capa. Guardar o adesivo neste
local, possibilitou acessá-lo nos mais diversos momentos de seu maternar, inclusive
durante o sono da criança e aleitamento, quando está segurando-a no colo, o que
dificulta sua mobilidade para possíveis registros com a placa de poliestireno. Alguns de
seus registros, anteriores à chegada do símbolo impresso, eram realizados e levavam a
aplicação da arte digitalmente, para que fossem partilhados nas redes. O adesivo também
serviu como um lembrete, tanto da importância das ações de mulheres, que estavam ao
seu redor, quanto das suas, criando substrato para uma poética sobre tais relações e
registros que, a partir da publicação na rede, inscrevem no tempo, suas histórias e
possíveis narrativas sobre trabalhos femininos na contemporaneidade. Um simples ato de
fazer pão se tornava grande, ao perceber seu corpo, que carregava uma criança no sling,
que deveria fazer a ação em silêncio ou, às vezes, embalar para não acordá-la, comer e
repartir o pão, registrar esse processo e compartilhá-lo.
Parte da prática está em colocar seus registros na rede, em relação aos de outras
mulheres, encontrando eco no movimento coletivo, através das possibilidades de
interação, que a internet dispara. E outra parte importante, leva à afirmação íntima,
tornada pública, através da partilha das imagens, no ciberespaço. Evocando novo
pensamento sobre o cotidiano feminino e instigando, sob o signo da palavra "Cuidado",
um olhar afetivo e também uma nova narrativa, mais afirmativa sobre si e seu trabalho.
Silvia Federici, em "Calibã e a Bruxa" (2017), discorre sobre o pensamento
acerca do trabalho na transição para, e dentro do sistema capitalista. No qual, as ações
cotidianas femininas foram invisibilizadas, por não ocuparem lugar produtivo, no
mercado de trabalho remunerado. Sendo assim, relegadas ao lugar de um corpo
reprodutivo, apenas. Na contemporaneidade, mesmo assumindo espaços, nos quais, a
mulher obtém lucro com trabalhos legitimados, às ações cotidianas domésticas e à
criação de filhas(os) ainda recaem sobre ela, como se fosse naturalmente seu papel na
sociedade. O "Cuidado Mulheres Trabalhando", propõem refletir sobre alguns destes
papéis invisíveis, desde o ato de seu registro, até a sua partilha nas redes sociais.
Conectando em um mesmo território de presença, a pluralidade de ações femininas,
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através da ocupação consciente de espaços, disparados pelo símbolo que demarca a
poética da ação: a placa.
Neste sentido, busca-se em Cristina Guimarães (2007), a noção de território,
(sugerida pela autora Lis Machado, para conceituar o projeto) na qual a dimensão de
relação com a cidade e espaço urbano é transcendido por características subjetivas,
simbólicas, também identitárias e afetivas. Desdobrando este conceito para o
ciberespaço, em sua ocupação pelo território artístico batizado de "Cuidado Mulheres
Trabalhando", operando nele uma multiplicidade de experiências, que se tornam
presentes e visíveis, através de uma poética própria e contribuindo para esta rede de
cultura em formação, como colocam Débora Aita Gasparetto e Nara Cristina Santos:
A partir deste novo espaço, surge uma nova cultura, denominada cibercultura,
ou seja, a partir de um espaço de comunicação, se desenvolve uma cultura
aberta, disposta a receber, passar e trocar informações. Esta cultura engloba os
meios de comunicação tradicionais até então existentes e ainda permite
interagir e abastecer o novo sistema midiático. (GASPARETTO; SANTOS, 2010,
p. 223)

Para Pâmela, "Cuidado Mulheres Trabalhando" representa um ciclo de múltiplos
processos, que agencia e pontua os fluxos de vida, através das redes, ajudando a pensar
o seu cotidiano e o de outras mulheres. Ocorre, então, para a colaboradora, a criação de
uma equivalência artística aos registros do projeto: uma performance arte com o mote,
amamentação. Assim, convida a artista visual Júlia Pema, que em sua produção, cria
obras com impressão de fotografias do corpo sobre almofadas, ou a produção de
almofadas a partir do corpo, e juntas costuram um objeto performativo que tem o
formato de várias mamas. Retornar ao espaço virtual com este registro específico de
"Mamífera", que agora integra tanto os "Ritos de Aproximação", quanto a pesquisa de
mestrado de Pâmela, é reconhecer as colaborações do projeto, tanto na elaboração da
performance quanto no reconhecimento, visibilidade e valorização do seu trabalho
enquanto artista e artista-mãe, dando atenção aos diferentes tipos de trabalho que
desenvolve e as relações entre eles, em uma narrativa sobre uma maternidade e sobre
amamentação, que coloca a mulher como protagonista, e que encontra o olhar de outras
mulheres e outros registros de mães e filhas.
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Fig. 3. Pâmela Fogaça Lopes, Publicação do registro de MAMÍFERA, fotografia, dimensões variáveis,
24/08/2019. Fonte: Publicação instagram pessoal.

O Projeto "Cuidado Mulheres Trabalhando", portanto, cria um tráfego visual,
virtual e colaborativo entre mulheres, ocupando também o ciberespaço, pensando o
cotidiano e o trabalho. A possibilidade de registro em rede fortalece e valoriza o
exercício do olhar poético de mulheres artistas e cidadãs, dando ênfase no processo de
registro para além do produto – fotografia ou vídeo, e em sua circulação.
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É possível pensar nas redes digitais enquanto um universo a parte do mundo
real? E o que de fato difere o mundo físico do digital quando transações, contatos,
projetos políticos, informações e até relacionamentos são desenvolvidos através das
redes? Num mundo onde cada vez mais pessoas têm smartphones e aparelhos com fácil
acesso a internet é muito difícil pensar na existência sem estes gagets. Mesmo assim essa
possibilidade de conexão e o entendimento dessas redes e de sua potência
transformadora, assim como outras tecnologias, têm um alcance ainda restrito,
considerando que muitos de nós não têm noção das inúmeras possibilidades que a redes
têm para o exercício de poder.

1

Este trabalho é um dos resultados da pesquisa de minha pesquisa de iniciação científica orientada pelo
Prof. Dr. Felipe Merker Castellani e desenvolvida no âmbito do Grupo de pesquisa Corpo-imagem-som:
pesquisa artística e práticas experimentais (Centro de Artes, UFPel), com bolsa PBIP – UFPel.

Neste trabalho buscaremos discutir algumas relações entre poder e
empoderamento através da tecnologia e das redes e de sua aplicabilidade na arte a partir
da obra ZAPRETAS (2018), idealizada e desenvolvida pela artista Renata Sampaio (RJ RS) e outras quatro mulheres negras residentes em regiões distintas do Brasil. São elas:
Andy Marques (SP - RS), Milena Lízia (RJ) , Taís Teles (SP) e Zanza Gomes (RS - GO).
Trataremos de questões acerca de conceitos como afrofuturismo e a forma como tem se
desenvolvido enquanto linguagem ou temática entre os grupos de pessoas negras, e de
que forma tem contribuído para a construção da identidade e novas formas de pensar o
mundo através da tecnologia.
ZAPRETAS, um quilombo sonoro
ZAPRETAS, um quilombo sonoro é o nome que leva a obra idealizada pela
artista, arte-educadora e curadora independente Renata Sampaio. Natural do estado do
Rio de Janeiro, Renata propõe a interação de cinco mulheres negras que não se
conhecem – sendo ela o único ponto de conexão entre as outras quatro – para falar sobre
as complexidades de ser uma mulher negra utilizando áudios do aplicativo Whatsapp
como meio.

Fig. 1. Renata Sampaio. ZAPRETAS, dimensões variadas, 2018. Fonte: Acervo pessoal da artista.

A ideia surge a partir da Ocupação Conceição Evaristo, exposição realizada
pelo Itaú cultural (2017), onde Renata tem acesso ao projeto Cartas Negras (1990). Com
o objetivo de trocar cartas onde pudessem discutir sobre inúmeras questões –
relacionadas à vida pessoal e de âmbito universal como machismo, racismo e a solidão –
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Conceição Evaristo e outras amigas, também escritoras Miriam Alves, Lia Vieira,
Esmeralda Ribeiro, Sonia Fátima da Conceição, Geni Guimarães – começam a trocar
cartas para falar daquilo que as inquieta. Partindo disso, e pensando sobre as conexões
que mantinha com amigas distantes, surge a ideia de montar, o ZAPRETAS. Uma espécie
de "carta sonora", onde pudessem trocar informações pessoais sobre as próprias
vivências, na tentativa de compartilhar olhares e experiências do que é ser uma mulher
negra hoje no Brasil.
O trabalho é apresentado, pela primeira vez no Rio de Janeiro, na exposição
Manifesto afrofuturista (2018) no espaço Caixa Preta e curada por Rafael Bqueer. A
exposição abrigou cerca de dezenove artistas, com trabalhos relacionados ao
fortalecimento das relações entre mulheres negras, e que tinham algum aparato
tecnológico em sua composição. Afrocentrada, a exposição carrega – assim como os
trabalhos – um discurso que traz a produção artística negra para o centro. Uma outra
visão da produção afrobrasileira pautada no presente e num futuro possível para artistas
negros, também através da tecnologia.
Afrofuturismo: a construção de um mundo possível para pessoas negras
Em ZAPRETAS a voz, acessada por meio de um link disponível no QrCode é
muito mais do que resultado de relatos. O formato nos leva a pensar também sobre
aspectos referentes ao silenciamento. Quando Renata Sampaio e outras quatro mulheres
usam da sua voz para dar corpo à obra, é preciso prestar atenção.
Em um mundo onde apenas algumas vozes são ouvidas e algumas histórias são
levadas em conta, como aponta Sueli Carneiro ao falar sobre epistemicídio (2005) ou
Djamila Ribeiro com seu livro O que é lugar de fala? (2017), ZAPRETAS vem como uma
quebra. Uma quebra de um silêncio imposto, secular. Colocar a voz de mulheres negras
num espaço expositivo é repensar esse lugar – o lugar da galeria dedicado a obras de arte
– ocupada normalmente pela branquitude é visualizar um espaço possível para a arte
feita por mulheres negras, para mulheres negras e sobre mulheres negras. É visualizar um
lugar possível para a existência. É romper com uma lógica de poder através da arte,
através da voz, através da reconexão de mulheres que ocupam um lugar comum
socialmente.
O afrofuturismo busca, através da tecnologia e elementos da cultura negra
africana e diaspórica, um futuro possível para o povo negro, manifestando em vários
gêneros – literatura, música, cinema, artes visuais – dando oportunidade para a
"comunidade africana e diaspórica plena possibilidade de existir para além da ontológica
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violência branca." (BUROCCO, 2019). Exposições como a Manifesto afrofuturista que
reúne artistas como Milena Lízia, Aretha Sadick, Aline Baiana, Yhuri Cruz, entre outras
pessoas, não falam apenas de pessoas negras que usam da tecnologia para falar de arte.
Falam de espaços a serem ocupados, de mecanismos a serem utilizados em prol da
libertação de um povo. Fala de como as redes – amplamente utilizadas para exercer o
poder sobre muitos em detrimento de pequenos grupos, enquanto projeto político e
militar (LOVELUCK, 2018) – também podem ser utilizadas para gerar consciência e
reaproximar pessoas, histórias, relações.
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O brasileiro é reconhecido online como heavy user1 , profundamente envolvido
com a produção e circulação de conteúdo na internet, o mais popular é o de cunho
satírico e humorístico de amplo alcance, o meme2 (fig. 1 e 2). Não demorou até que
imagens canônicas da história da arte fossem apropriadas para esse segmento cultural–
virtual. Neste texto proponho uma leitura dos memes com imagens pertencentes à
iconografia das caçadoras-de-cabeças. A partir delas levantarei questões relativas a
apropriações e ressignificações da história da arte na cultura visual digital, me apoiando

É um termo destinado à pessoas que utilizam com muita frequência um certo produto ou serviço. Na
internet, o heavy user é aquele usuários que faz uso intenso dos recursos da rede, que está em constante
conexão; em muitos momentos as relações sociais desenvolvidas virtualmente se sobrepõe aos as relações
offline.
1

2

O termo se tornou largamente conhecido a partir do livro O Gene Egoísta (1979) do biólogo evolutivo e
escritor britânico Richard Dawkins. A palavra foi inspirada no grego mimema – algo que é imitado – e se
refere a unidades culturais que são replicadas em forma de signos reconhecíveis e transmitidos
geracionalmente de maneira orgânica através das interações sociais. Na cultura digital ainda há debates
sobre as definições conceituais do termo, para essa análise utilizarei a definição de Limor Shifman de meme
como um elemento comunicador que dada a natureza das interações do ambiente virtual, e se apresenta
como conteúdos e formatos de informação, que expressam de maneira rápida e eficiente uma ideia baseada
em uma série de referências culturais, pode ser um vídeo, um gif, uma imagem, etc. Nesse caso, utilizarei tal
conceito para analisar as composições de caráter intertextual, que se valem de imagens do cânone
euroestadunidense da História da Arte buscando comunicar uma ideia de forma eficiente.

no conceito de iconologia crítica 3, de W.T.J. Mitchell, dentro da era da e-image, de José
Luiz Brea 4.

Fig.1. Referência: PISANELLI, Lorenzo (Itália, 1629 – 1700). Salomé recebendo a cabeça de João Batista.
Óleo sobre tela, 101 x 92 cm, 1630.Reprodução de imagem do perfil @me.me

Fig. 2. Referência: Caravaggio. Judite e Holofernes. Óleo sobre tela. 144 x 195 cm. Galeria Nacional de Arte
Antiga de Roma, Itália, 1599. Reprodução de imagem do perfil @artesdepressao.

Com a internet, especialmente com o desenvolvimento da Web 2.0, o meme
adquiriu também um forte impacto comunicador. Segundo a professora Limor Shifman, a
natureza das interações do ambiente virtual, capaz de catapultar com conteúdo
particular para um fenômeno público em questão de horas, é um dos elementos mais
importantes na difusão do formato.

Iconologia crítica para Mitchell é mostrar que reconhecemos o que vemos. É o entrelaçamento da visão e
códigos que constroem os ícones em nível subjetivo de entendimento. O autor não propõe uma narrativa
textual como guia para interpretar as imagens a partir de um modelo verbal único, mas investigar e
reconhecer a partir da imagem a referência retórica que ela remete.
3

4

Em seu livro Brea aborda as transformações no formato das imagens ao longo da história ocidental. A
primeira era é a da imagem matéria, relacionada aos artefatos e artes tradicionais, a chamada imagem-objeto
(desenho, pintura, escultura…). Essa imagem mantém a promessa de permanência, de uma memória que
pode ser resgatada. A segunda era é a da imagem luz, a imagem do filme; reprodutível e dinâmica, a imagem
em movimento, símbolo da representação do sujeito moderno. E por fim, a imagem eletrônica, a e-image;
uma imagem que não tem mais um original, apropriada e ressignificada em cada tela. É uma imagem-tempo
que aspira um entendimento global, liderada pela experiência de comunidade de usuários longe de regimes
de distribuição instituídos e do controle de propriedade.
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As representações de caçadoras-de-cabeça estão atreladas ao imaginário das
figuras femininas da teologia cristã, Judite 5 e Salomé6. Ambas foram diretamente
responsáveis pela decapitação de homens poderosos, Judite pelo protagonismo que
assume em nome de seu povo e Salomé atendendo o pedido de sua mãe.
Em seu texto, Rozenstraten (2008) discute a abordagem dispensada por Erwin
Panofsky e Aby Warburg para tentar compreender tais imagens. Panofsky traz uma leitura
muito mais dura e classificatória das imagens, através de sua metodologia etnográfica,
baseada nos textos bíblicos, para definir se é Judite ou Salomé. Se a composição
(representação da personagem, os atributos) não corresponde a uma ou a outra há um
erro de representação iconográfica que impede a resolução do problema que é a
imagem. Já Warburg estava mais interessado em desvendar o problema da imagem
através da persistência das formas ao longo tempo e para isso expandia seu olhar para
além do repertório canônico da história da arte, buscando encontrar nos gestos a inter
relações das imagens com o seu tempo, que permitiriam sua sobrevivência. Para o autor
essa iconografia se dá em um universo puramente visual, no qual a necessidade de
amparos textuais é mínima., assim
[...] para além dos atributos – espada, bandeja e cabeça – o que vincularia todas as
caçadoras-de-cabeças a uma tradição é o movimento do corpo como dança: dança
catártica das mênades; dança sedutora de Salomé; o golpe mortal de Judite como passo da
dança; e o swinging atlético da golfista com o taco visando a bola, substituta simbólica
análoga à cabeça. Toda a história do motivo artístico das caçadoras-de-cabeças concentrase então na ação performática da mulher e, em segundo plano, na cabeça do homem
como prêmio. (ROZESTRATEN, 2008. p. 49)

A apropriação desse motivo artístico por formatos de visuais digitais vai de
encontro ao que Mitchell chamou de ansiedade visual, que abarca as novas relações com
as imagens (reprodutibilidade e formas não auráticas), gerando tensões com as novas
formas de leitura visual, que não são possíveis de serem explicadas baseadas em um
único modelo textual. Para um meme não é necessariamente relevante se essa é uma
representação de Judite ou Salomé, o que importa é se a forma serve enquanto alegoria
para a ideia que se quer transmitir. Ao mesmo tempo que o texto utilizado nele não é
sempre totalmente explicativo dessa ideia; como no caso das imagens abaixo, onde as
5 Viúva

que sai de sua cidade, Betúlia, na Judéia, cercada por um exército grego e dirige-se ao acampamento
do inimigo, com sua beleza envolve o comandante Holofernes, que se embriaga durante um banquete e tem
sua cabeça cortada por Judite, que se torna a heroína de seu povo.
6

Salomé era sobrinha de Herodes Antipas, com uma dança o seduz e ele promete realizar qualquer desejo
seu. É quando intervém Herodias, mãe de Salomé, que tem por inimigo João Batista, então preso nas
masmorras do palácio (que acusava Herodias de adultério, por ter deixado seu esposo, Herodes Filipe, para
juntar-se ao irmão dele, Antipas). Herodias instrui a filha para que peça a cabeça do profeta e ela assim o faz,
pedindo então a cabeça de João Batista em uma bandeja para Herodes Antipas, que mesmo relutante ordena
o ato.
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passagens fazem referência a momentos políticos em que se manifesta o machismo, por
vezes latente e outras vezes oculto, na linguagem social.

(fi. 3) Referência: RENI, Guido. Salomé com a cabeça de São João Batista, 1635.Reprodução de imagem do
perfil @artesdepressao.

(fig. 4) Referência: Caravaggio. Judite e Holofernes, 1599. Óleo sobre tela. 144 x 195 cm. Galeria Nacional
de Arte Antiga de Roma, Itália. Reprodução de imagem do perfil @artesdepressao.

O meme relativo à Salomé7 (fig. 3) executa sua função humorística, porque tem
uma relação visual literal com a frase. Para servir usamos bandejas – quase uma
paronomásia – mesmo que não se conheça a referência a forma tem uma autonomia na
produção de significado através da relação com o texto da composição.

7

A criação do meme em questão foi baseada nas declarações da ministra Damares sobre papel submisso que
mulher nas relações heteronormativas. Conforme divulgado pela imprensa. Disponível em: <https://
g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-crista-mulher-deve-sersubmissa-ao-homem-no-casamento.ghtml> Acessado em 07/09/2019.
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No caso do meme alusivo à Judite8 (fig. 4), essa autonomia já não se faz
presente tão fortemente. É necessário que se conheça a referência da imagem para que
ela faça sentido, para que a reação se justifique. A expressão de asco na face da
personagem, a postura desacompanhada do texto podem até referenciar mais hesitação
do que reação. Mas quando olhamos para as interrelações, vemos para além das formas.
O gesto se torna a resposta direta ao tratamento dado por um homem que duvida da
capacidade de uma mulher, consciente de seu papel naquela sociedade ela reage.
Assim, no contexto de hiper circulação de imagens esses memes se valem da
herança alegórica das representações dessas figuras para transmitir um conjunto de ideais
de forma eficiente concisa. Para fazer isso se utilizam do repertório imagético do cânone
artístico, fazendo a iconografia hermética dar lugar á uma leitura iconológica. O
conjunto de ideias que representam as caçadoras-de-cabeças, se hibridiza na tradição de
representações que são apropriadas com o intuito de comunicar momentos em que
mulheres reagem contra normatizações sociais, subvertendo a estrutura patriarcal que as
oprime. Essa transmissão não se dá pela precisão iconográfica e sim pela transmissão
dessas reinterepretações iconológicas que as representações do cânone da História da
Arte construíram ao longo dos séculos. Nesta comunicação propomos a análise de um
conjunto de memes que se enquadram nesta perspectiva, discutindo suas interações
sociais com a cultura digital e a persistência das imagens neste contexto.
Portanto, o elemento comunicativo do meme, enquanto formato visual, se
expressa como reação através do gesto de decapitação, apropriado do repertório
canônico euroestadunidense e ressignificado pela associação contextual contemporânea,
adicionando uma nova camada de sobrevivência para essas imagens apropriadas e que
subvertem as relações verticais estruturantes. Deste modo, os desdobramentos
participativos dessa relação podem proporcionar um primeiro contato desinibido com a
arte, a partir das referências culturais compartilhadas e reconhecidas naquele objeto de
fácil acesso, o meme.
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8
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Vários trabalhos que venho desenvolvendo ocorrem a partir da aproximação
com situações que encontro em percursos pela cidade e, em um segundo momento, na
experiência com o contexto e a especificidade material onde eles serão exibidos,
dedicando para isso um certo tempo de convivência com os lugares. É para o cotidiano
exercício da polis que volto minha atenção, nas coisas já naturalizadas pelo hábito, na
captura de lapsos de tempo onde há algumas fissuras em circunstâncias de trabalho
padronizadas por uma sociedade que funciona de forma mecânica e sistematizadora.
Resultado de minha experiência de alteridade na cidade, estas cenas emergem a partir de
uma atenção ao outro, um exercício de aprofundamento de situações que se dão em um
espaço do cotidiano aparentemente familiar, em brechas que apontam uma condição de
estranhamento às imagens. São questões à margem das grandes narrativas urbanas que se
colocam como parênteses, criando nas instalações espécies de interstícios existenciais.
Quando a imagem é projetada em anteparos, novos significados podem aderir e
problematizar o espaço expositivo, evidenciando outras camadas do lugar, buscando
tornar visível e dialogar com alguns de seus aspectos. Foi o que ocorreu na instauração

das videoinstalações "Sistema de varredura" e "Revessa": a primeira delas em Porto
Alegre, a partir da observação das janelas que circundam o porão do Paço Municipal; a
segunda, em Lisboa, na capela do antigo mosteiro de São Francisco.
Em 2017, por conta de uma outra exposição da qual participei no Paço
Municipal, disponível para o espaço onde convivia a partir do meu trabalho, minha
atenção foi capturada pelas janelas do porão que fazem contato com a rua. Minha
proposição era duplicar a imagem da janela na elaboração de um vídeo, mas substituir o
que estava na rua por uma outra situação, que seria projetada em uma parede
perpendicular à janela. Elegi o vídeo de um trabalhador sentado varrendo as calhas de
um telhado cuja captura ocorrera através de uma outra janela alguns meses antes. Não
havia pressa em sua atividade, a folhagem era metodicamente acumulada em pequenos
montes; em um dado momento, ele apoiava os braços no cabo da vassoura e acendia um
cigarro – desde ali no topo de uma casa onde supostamente ninguém o observava,
estabelecia–se um breve relaxamento nas convenções que usualmente norteiam a prática
e a lógica da produtividade laboral.

Fig. 01. Viviane Gueller. Sistema de varredura. Frame do vídeo. 2017. Fonte: autora
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Fig. 02. Viviane Gueller. Sistema de varredura. Videoinstalação. 2017. Fonte: autora

Ao longo do processo de instauração do trabalho no porão, notei que havia um
excesso de claridade na sala, o que usualmente é evitado em casos de projeção. Após
algumas visitas em diferentes horários do dia, percebi que a incidência de luz que
parecia ser um problema para a videoinstalação passou a ser parte fundamental dela:
vinda da rua, projetava a moldura da janela em diferentes paredes da sala ao longo do
dia, além de gerar sombras dos pedestres e reflexos dos carros em movimento. A partir de
então, tornava-se evidente para mim que "Sistema de Varredura" tinha mesmo de
acontecer naquele contexto, integrando a participação e interferência da rua. Nesta
proposição, as relações e encontros que passaram a se estabelecer se colocaram como
um convite para a irrupção de algo que era sempre diferente a depender do horário do
dia, da luminosidade, do tráfego de carros e pedestres e dos sons que chegavam de fora.
Este estado existencial que espaços expositivos com características históricas e
arquitetônicas guardam em si também levou à criação de "Revessa", em 2019, uma
instalação composta por vídeos e objetos sobre a lápide e o altar de Dona Filipa da Silva,
fidalga a quem fora dedicada a capela do antigo mosteiro de São Francisco no século
XVII. Assim como em "Sistema de Varredura", o vídeo originalmente não havia sido feito
para exibição em algum lugar específico, mas acabou incorporando o espaço (ou sendo
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incorporado por ele) ao longo do processo. Executado no Monumento aos Combatentes
do Ultramar, construído para homenagear os militares que serviram Portugal e morreram
durante a Guerra Colonial na segunda metade do século XX, o vídeo apresenta a marcha
diária executada pelos soldados intercalada pelas várias pessoas que circulam em
bicicletas, patinetes ou a pé alheias à paisagem de memória e à presença dos militares
em sentinela.
A videoinstalação é resultado de um olhar voltado para a capela e suas
especificidades, tornando visível uma materialidade incomum às exposições que
ocorrem onde hoje funciona uma das galerias da Faculdade de Belas-Artes: a lápide de
Filipa da Silva, que ainda traz em suas inscrições parte do texto original, foi incorporada
ao vídeo, de modo que por vezes não se distingue onde uma coisa começa e a outra
termina. Há um entrelaçamento de histórias e estórias que transitam os tempos a partir de
um mesmo lugar. A justaposição entre os vivos, de agora e de ontem, presentes ou
apenas codificados. Ali desde onde ocorria a missa cotidiana dedicada à fidalga, dois
séculos antes frades franciscanos foram colocados em barcos sem remos nem lemes para
que se perdessem em alto mar. E, ainda assim, eles conseguiram chegar do outro lado do
Tejo. Camadas que passam a coabitar a mesma superfície, aglutinando em uma
sobreposição diferentes temporalidades e rompendo, desse modo, a sucessão linear para
manifestar em apenas uma duração uma totalidade (re)vivida a partir da videoinstalação.
Para Michel Frizot (1997), a ação gerada pela projeção transforma um ponto em
outro – através da luz e da ampliação do projetor a imagem original é alterada. Essa
modificação provisória que as imagens podem evocar na materialidade do espaço
arquitetônico a partir da projeção acaba por acentuar–se em lugares como o porão do
Paço Municipal e a capela da Faculdade de Belas-Artes, onde as paredes e janelas
mantém suas características originais. Superfícies como estas, com suas diferentes
texturas e relevos, já possuem outros significados atribuídos anteriormente por suas
formas e funções (TEDESCO, 2008).
A respeito desta incorporação do lugar onde a obra instala-se, a autora Sylviane
Leprun (1999) define a instalação 1 como uma forma singular de ocupação do espaço e
de reflexão que passa a ser produzida por esta ação. "Certamente as obras sempre foram
`instaladas´ nos espaços de exposição. Mas na arte contemporânea a palavra instalação

1

Ainda que em sua origem, entre o final da década de 1960 e início de 1970, o termo site-specific se
referisse a um trabalho concebido para um determinado lugar, nesta pesquisa optamos por utilizar os
conceitos associados à instalação por conta das reflexões da autora Miwon Kwon (1997) para quem a
definição de site-specific foi transformada, nos últimos anos, de uma localidade física para um vetor
discursivo.
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designa obras concebidas para um dado lugar, ou ao menos adaptadas a esse
lugar" (ATKINS apud LEPRUN, 1999, p.27). Outra característica importante, trazida por
Oliveira, Oxley e Petry (1994), é a de que a instalação leva em consideração as relações
entre elementos ou interação entre coisas e seus contextos ao invés de se concentrar em
um único objeto. Para Monika Jadzinska (2011), se é impossível atribuir uma única
definição à instalação, uma pista está na própria palavra em seu sentido literal, o ato de
instalar o trabalho no espaço. A instalação se torna trabalho no processo de ser instalada
seja para ocupar um lugar específico ou não. Já segundo Rebentisch, esta operação não
apenas transforma o espaço, mas funda um espaço intersubjetivo da obra exposta.

Fig. 03. Viviane Gueller. Revessa. Videoinstalação. 2019. Fonte: autora
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No caso específico de uma videoinstalação, de acordo com Christine Mello
(2008), trata-se de uma ação estética descentralizada em que o vídeo se desloca do
epicentro da sua linguagem para gerar sentidos com o espaço arquitetônico e com o
público. Uma forma de expansão do meio videográfico para além do monitor ou do
projetor, configurando-o em diferentes ambientes. Para a autora, a videoinstalação não é
um dispositivo exclusivo do olhar, mas trabalha com o acionamento do conjunto
perceptivo sensorial como um todo, entre o vídeo, o ambiente e o corpo do espectador,
colocando-o em movimento. Estes elementos que constituem um exercício de alteridade,
"só são possíveis de serem compartilhados no modo como o artista disponibiliza os
vídeos no ambiente instalativo, no modo como andamos pelo espaço" (MELLO, 2008, p.
188). Nesse sentido, para Baker (2003), frequentemente as videoinstalações não são
passíveis de reprodução e ainda que haja um esforço para registrá-las, são experiências
singulares. Esta relação, portanto, se desdobra de diferentes maneiras para cada visitante,
a partir da duração das imagens (MARGARET, 1991), do tempo que dedica para
completar seu percurso, tempo em que a projeção das janelas levadas pelo reflexo dos
carros em movimento aparecem e desaparecem em "Sistema de Varredura", tempo em
que a sobreposição instaura lugares em "Revessa".
Este é o aspecto principal que diferencia a maior parte das videoinstalações da
experiência do cinema – apesar de partir do mesmo princípio de mergulho na imagem,
nosso corpo não permanece sentado como durante o período de exibição de um filme,
ele se desloca pelas situações espaço-temporais, entre o que está dentro e fora do plano
da imagem e do som. Para Christine Mello, não se trata de um gesto exclusivo de entrar
em contato com o plano virtual, mas de partilha física com o ambiente, de se deslocar e
agenciar com a dimensão do próprio corpo o espaço em que a obra se inscreve. Nesse
sentido, o processo de apreensão da realidade, diferentemente do que ocorre no cinema,
não é de identificação, mas de estranhamento. "A videoinstalação imerge o visitante não
para mantê-lo em um espaço ilusionista, mas sim para nele provocar um outro tipo de
relação com o espaço perceptivo, uma relação dupla, simultânea, entre a imersão e a
emersão na imagem e som, entre o espaço e o tempo" (MELLO, 2007, p.92).
Ao incorporar as características de seus lugares de enunciação a partir de
dispositivos de projeção, "Sistema de varredura" e "Revessa" parecem oferecer uma
transformação na percepção dos espaços eleitos em um movimento entre transparência e
opacidade. Se na gênese dos trabalhos há o encontro e a captura de lapsos de tempo nos
quais emergem algumas frestas nas convenções laborais, são as circunstâncias de
presentificação da experiência, o contexto e a especificidade de cada lugar, que os
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instauram. Entre as brechas de estranheza encontradas nas cidades e aquelas que
emergem no processo de apreensão de uma videoinstalação, estes trabalhos buscam
ativar poeticamente situações despercebidas da vida urbana, operando e atualizando a
partir da projeção sua condição de passagem, de travessia.
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Do campo das Artes Visuais, através das práticas performativas, teço algumas
considerações sobre presença, espaço de criação, ações e tempos breves. Das erragens e
manobras realizadas com imagens, textos e sons, entre o virtual e o real, compartilho o
processo de criação de "Audioself(ie) Portraits" (2019) – trabalho composto de uma
colagem com autorretratos (selfies) e filtros e uma peça sonora com o texto-poesia
"MODERNS OI", de palavras sugeridas, voz e música eletrônica, que integrou a
exposição Techné 1,
O verbo performar diz respeito à performance-modalidade artística que tem
como elementos constitutivos o corpo, o tempo e o espaço. O entendimento desses
elementos varia com o tempo e o modo como se articulam entre si, são móveis. Destaco,
na sua história, situações que revisam questões como: presença, mediação e documento.
Philip Auslander, pesquisador estadunidense, contextualiza um problema da
performance, quando diz que "não podemos tratar as qualidades tradicionalmente

1

Techné teve curadoria de Elaine Tedesco (BRA) e Sandra Becker (DE) e os trabalhos foram
instalados na Sala da Fonte do Paço Municipal de Porto Alegre, Brasil, entre 28/05 e 21/06/2019.

atribuídas à performance ´ao vivo´ que, supostamente a diferenciam da performance
tecnologicamente mediada, como características inerentes ou ontológicas. Elas são,
antes, fenomenológica e historicamente definidas" (AUSLANDER apud BERNSTEIN, 2017
p. 404). Segundo Bernstein (2017), a afirmação se refere ao surgimento da categoria ´ao
vivo´, após a invenção das técnicas de reprodução, numa diferenciação ao que é
gravado. Com isso, o autor defende que o ´ao vivo´ "está imbricado com e depende da
midiatização".
Há três décadas, a questão é ressignificada por um estreitamento na relação
entre artista e tecnologia, conforme aponta o artista e professor Lucio Agra (2006)
Nos anos 1990, com a afirmação dos meios digitais e a expansão da rede
mundial de computadores, os artistas da performance viram-se inapelavelmente
forçados a questionar um dos princípios fundamentais dessa linguagem e que a
justificava na década de 70: a presença física. Desde os anos 80, com o vídeo, a
presença do performer foi posta em dúvida. (AGRA, 2006 p. 179)

Agra (2006) lembra que as facilidades oferecidas pela transmissão e recepção da
imagem e do som na rede, transformaram presença em telepresença 2.
Através das mídias digitais e dos dispositivos móveis, a linguagem da
performance tem explorado novas conexões, mediações, interações e atualizado a
relação entre presença, audiência e documento. A definição de performatividade, parte
da formulação do britânico, filósofo da linguagem, John L.Austin, que explica os atos da
fala, quando enunciar implica fazer, ao ser aplicada, por Auslander (2006), à
documentação em performance, empresta esta qualidade à linguagem, expandindo o seu
conceito em todos os sentidos. Com isso, entende-se que os documentos gerados nas
ações orientadas para uma determinada mídia, ao mesmo tempo que as exibem, as
realizam. Ou seja, sob a noção de performatividade, os documentos produzidos nas
"performances tecnologicamente mediadas" são ativados e constituem a performance em
si, caso seja esta, a intenção do artista.
Nas minhas práticas performativas, a experiência do tempo e do espaço, se dá
de forma aberta, móvel e indeterminada. Crio ações que enfatizam o processo, se dão em
processo e, por vezes, se encontram em fases anteriores a sua apresentação (ROLIM,
2017 p. 16). O corpo se faz presente em percursos pelos ambientes real e virtual, pela
voz e mediado por dispositivos móveis, que me oferecem recursos dinâmicos,
instantâneos e, por vezes, se configuram em coautores dos trabalhos. Caminhando no
2

Sobre o assunto, pesquisar Marvin Minsky (EUA), Eduardo Kac e Corpos Informáticos em:
https://web.media.mit.edu/~minsky/papers/Telepresence.html; https://www.ekac.org/kac2.html;
http://www.corpos.org/. Outros termos relacionados são: videoconferência, streaming, webcast, lives.
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espaço urbano, encontrei a palavra ERRAGEM3 e a adotei como uma variação da
errancia, por entender que atualiza questões sobre tempo, espaço em movimento e cria
erros variados. Como conceito e metodologia de errar para pequenos formatos, para
breves ações, fundamenta o meu processo criativo, baseado em percurso e tráfego, que
tira daqui, leva pra lá, de lá pra cá e acolá e, nisso, conta com o erro. Assim, errar e
performar nas redes sociais4 se refere ao uso dos ambientes virtuais como estúdio, à
apropriação de procedimentos, ferramentas e recursos que servem à criação artística.
Em 2010, criávamos selfies nas redes sociais e com os recursos de edição do
celular ou app de fotografia, usávamos filtros para a simples correção da imagem,
inseríamos palavras e emojis. Desde a metade desta década, é possível criar vídeos
breves na função Story5 dos aplicativos. Com isso, os filtros tem sido valorizados e as
plataformas digitais tem incentivado o seu desenvolvimento por usuários e por empresas,
que inserem seus produtos6, interessadas no alto poder de engajamento e repercussão. O
acesso à tecnologia de realidade aumentada fez surgir máscaras animadas e intuitivas
(filtros 3D, cores, distorções e outros efeitos como o boomerang), para interação com
selfies e criação de cenas que, ainda, podem ter música reproduzida durante a gravação.
Nesta mistura entre o físico e o digital, exercitamos nossa presença, mas, para
além da comunicação e do entretenimento, as redes sociais, também tem se tornado
espaços de superexposição, controle e superficialidade. Sobre espaço, tempo, presença,
noções do aqui-agora e mundo virtual, a filósofa Marilena Chauí constata que "o que
pertencia ao universo simbólico caiu para o signo e o espetáculo. Como signo é aquilo
3

O conserto na fachada de uma FERRAGEM apagou a letra F e fez surgir a palavra ERRAGEM. O encontro
foi fotografado com cellular e, as questões relativas à troca de sentido, ao conceito de errância e erro foram
desenvolvidas na minha tese de doutorado, indicada no final deste texto.
Outras ações que realizei nas redes sociais são: Artivismo SWIM (Simultaneous Wave Information Mob).
Chamadas a usuários, na Plataforma Facebook, feitas por mim e por Verinha Carvalho, para postagens, nos
seus e ou nossos perfis, de videoclipes, fotos, poesias, links, desenhos, sobre as temáticas pré-definidas, em
três horários definidos, sábados e domingos (2009); BARULHO para Facebook/mashup. Ação realizada no
programa MAISONM na Mobile Radio - 30ª Bienal de São Paulo, a partir do meu perfil no Facebook
(10/11/2012); ACCIÓNS EM EL NÚVO L– transmissão ´ao vivo´ de performances via Skype entre CCSP/São
Paulo(BR) e terraço de prédio em Valencia(ES) com projeção e intervenção nas imagens em tempo real
(2015). Em co-produção com Bruno Mendonça (BRA), Seth Rossano e Jorge Alberto Cid (MEX) e colaboração
de Coletivo Albastru (ES) e Lara Sôro (BRA).
4

5

STORY, no contexto das redes sociais, é uma função de interação, que permite a criação e publicação
efêmera de vídeos breves, slideshows, filtros, textos e sons. Começou com Minhas Histórias no Snapchat
(2015). Em 2016, o Instagram/Facebook, desenvolveu a sua versão, chamada Story, que aceita
compartilhamento de pequenos formatos (foto e video) de 15 segundos, tempo maior fracionado e
possibilidade de edição em tempo real. Os vídeos ficam disponíveis 24h, podem ser salvos, mas
desaparecem da visualização para seguidores. No Youtube/Google, o recurso é o Reels, 2017. Os vídeos não
desapareciam em 24h, passaram de 30 a 20 segundos. Em novembro/2018 foram liberadas postagens por
uma semana ou até o usuário apagar, para "criadores qualificados com mais de 10 mil inscritos".
6

Alguns filtros exclusivos são: orelhas do Mickey, laço da Minnie (Disney); make-ups e acessórios (cantora
Anitta); glitch das fitas VHS (Adidas Originals).
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que você aponta e se apropria, não há mediação simbólica". Com isso, está havendo uma
"desmontagem do nosso corpo como ser sensível e como ser simbólico e […], nos
reduzimos a "sinais virtuais fora do espaço e do tempo" (CHAUÍ, 2017).
Sob este panorama e questões conceituais elencadas, descrevo o processo de
criação de "Audioself(ie) Portraits", realizado com ações (erragens e manobras) entre o
real e o virtual, usando o Story (pequeno formato, função) do Instagram como espaço de
criação literária (texto virtual), estúdio de fotografia e, também, meios tradicionais de
criação, como a voz, a colagem e o texto manuscrito.
O Instagram conta o tempo das postagem em semanas. Há 33 semanas atrás, ou
seja, no dia 26 de março de 2019, fiz uma selfie com a câmera no Story, brinquei com
filtros gratuitos, escolhi o Watercolor e decidi digitar algo sobre a imagem. Para testar as
fontes, usei as palavras sugeridas no criador de textos da plataforma. Na fonte clássico,
artigos, palavras avulsas, em grupos, em caixa alta e baixa, foram sendo escolhidas e se
ajustando uma a uma. O estranhamento poético e tipográfico me instigou a continuar. O
tamanho da fonte se reduzia, proporcionalmente, ao corpo do texto, até se encaixar,
justificado, ao espaço da imagem. Postei7 o resultado no Story e salvei no celular.
Sabemos que, o que aparece em destaque nos feeds das nossas redes sociais (palavras,
imagens, músicas, produtos e perfis) é vestígio da nossa errancia digital e se baseia nos
nossos hábitos e históricos na rede, que o algoritmo empilha, concentra, identifica, filtra,
classifica e nos reapresenta como sugestão. Assim, entendo que aquelas palavras
sugeridas no criador de textos, apesar de intrigantes, eram minhas e refletiam fragmentos
do meu humor, palavras-chave dos meus pensamentos e escritas mais frequentes no
começo de 2019.
Entre abril e maio, repeti, de modo intencional, este processo performativo, para
criar uma série de autorretratos (selfies) com filtros. Esta ação interativa, breve,
instantânea no app do celular, se alinha à ênfase dada ao processo, às negociações do
aqui-agora e ao formato de curta duração presentes no meu trabalho, além de ser
orientado para a mídia-celular, minha principal ferramenta 8 de trabalho.

Alcancei a visualização de 64 pessoas e um comentário que me incentivava a fazer mais posts como
aquele.
7

8

Atualmente, uso o modelo de celular Galaxy J5 Pro da Samsung.
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Antes de fazer as selfies, escolhi enquadramentos, posicionamentos, gestos,
iluminação e elementos 9, só, então, experimentei os filtros variados. Algumas imagens
foram disponibilizadas no feed da plataforma, outras, ganharam desdobramentos offline.
No dia 24 de maio, criei a última selfie com o filtro Chromatic Pulse e escrevi outro
texto-poesia com palavras sugeridas, agora na fonte Moderna e o intitulei "MODERNS
OI".
A partir disso, iniciei um processo de descontextualização. As selfies salvas
foram combinadas na função Criar colagem do celular, formando 16 conjuntos no
formato 1:1 (6= 32,5X32,5cm e 10= 21X21cm), com subdivisões variadas, 4 imagens no
formato 9:16 (47X26,5cm) e, outras 3 de 10,5x10,5cm. Essas imagens foram impressas
em papel perolado e compostas numa única colagem, em ação realizada sobre o painel
da Sala da Fonte, durante a montagem da exposição Techné. E, "MODERNS OI" foi
escrito à mão, com caneta multiuso permanente preta, sobre a colagem. Antes disso, uma
base eletrônica foi composta no app Ableton Live para IPad, com samples de Tech House
e serviu para a recitação de "MODERNS OI", gravada e mixada no estúdio de som Cadela
Records, em Porto Alegre, Brasil. Na exposição, esta peça sonora (6:02') ficou disponível
em dois fones de ouvido wireless e, está publicada no meu perfil do Soundcloud 10 .
Minhas ações no Story do Instagram não atendem aos propósitos da função,
como a criação de Cenas ´ao vivo´, disponíveis por 24h, porque a maioria das selfies
feitas com filtros, não foram postadas. Minhas ações também tem a brevidade destes
protocolos, se caracteriza pela passagem, pelo uso das ferramentas, dos procedimentos e
da experimentação da realidade aumentada, mas descontextualizar os documentos
gerados, criando erragens em ziguezague. Contraditoriamente, com estes cortes e
desvios, o tempo breve é adiado. Quando se passa por lá, traz pra cá, leva pra lá e acolá,
se mistura vida cotidiana e arte, se cria camadas de ações e presenças, anteriores à
apresentação. Valendo-me da qualidade performativa, entendo que a performance é todo
este processo.
Com isso, novos usos do espaço (entrar/sair do virtual, do real, trabalhar com
digital e físico) são descritos, vestígios digitais são percebidos, mídias e meios de criação
são misturados. E, todo este deslocar, descontextualizar, repensar não é novo e, também
se insere numa produção transversal e híbrida, ENTRE o digital e o físico, destacada no
Entre eles, as páginas Letraset da empresa inovadora em mídia tipográfica que, em 1960, criou estas folhas
avulsas com letras de fontes originais e desenhos variados, para transferencia a seco. Esse material
movimentou a criação gráfica, artística, de proposta DIY (faça você mesmo) e Action transfer. As folhas
usadas, neste trabalho, foram doadas pelo artista Frantz Soares.
9

10

Atualmente, encontra-se disponível em: https://soundcloud.com/marion-velasco/moderns-oi-audioselfie
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texto Outros fluxos cinematográficos e sua produção de imagem, pelo gestor cultural e
curador Demétrio Portugal (2019), quando diz que um grande fluxo das produções
audiovisuais atuais tem "se caracteriza[do] não pelo meio onde ocorre, mas pela
diversidade de meios de produção e distribuição que incorpora na origem do seu
processo de criação (...)" (PORTUGAL, 2019 p. 167-168).

Figs. 1-2. Marion Velasco. À esquerda: Texto Instant, texto-poesia com palavras sugeridas, fonte Clássico
sobre selfie com filtro Watercolor. À direita: MODERNS OI, texto–poesia com palavras sugeridas, fonte
MODERNA sobre selfie com filtro Chromatic Pulse. Story, criador de imagens e textos do Instagram,
veiculados na plataforma e salvos na mídia-celular. 26 de março e 24 de maio de 2019. Fonte: acervo da
artista.
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Figs. 3-4. Marion Velasco. Exposição TECHNE. À esquerda: montagem do trabalho com reescrita manual do
texto-poesia Moderns Oi sobre a colagem (impressões das selfies com filtros do Instagram) Foto: Nelson
Azevedo. À direita, público visitante ouvindo a peça sonora em frente à colagem. Impressão a laser sobre
papel perolado, várias dimensões, caneta permanente, fita adesiva, tachas de metal, cartão de memória,
fones de ouvido wireless. Foto: Marion Velasco. Sala da Fonte, Paço Municipal de Porto Alegre, 28 de maio
de 2019. Fonte: acervo da artista.
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Fig. 1. "toque-me" (2015), de Eduardo Salvino e OSNÁUTICOS.
Vista da instalação/Marquise da Funarte.
Eixo Monumental/Funarte - Brasília (DF). Foto: André Fraga.

Pensar interfaces artísticas que envolvam tecnologia e comunicação e lidem
com a participação do espectador possibilita-nos análises do site-specific "toqueme" (2015), de Eduardo Salvino e OSNÁUTICOS. Salvino, também artista multimídia,
lida com narrativas a partir de um imaginário específico, pesquisando a audiência e
contexto local, se aliou a um grupo de poetas OSNÁUTICOS e propôs uma intervenção
no Eixo Monumental, na Funarte de Brasília. A obra foi composta por uma instalação
sonora com dois orelhões e respectivos telefones públicos, que disponibilizaram a
circulação de poesias contendo a produção imaterial e memorial circunscritas na
Marquise da Funarte, em Brasília. Os telefones da instalação tocavam e, ao atendê-los, os
transeuntes iniciavam relações dialógicas com essas "máquinas poéticas". O processo de
interação ocorreu à medida que os usuários dos orelhões respondiam às gravações
eletrônicas que ouviam do outro lado da linha; em resposta, a cada conjunto de códigos
digitados – oriundos de uma programação em uma plataforma de prototipagem
eletrônica de códigos abertos que se baseia em hardware livre e softwares flexíveis e
fáceis de usar, chamada Arduíno –, o espectador ouvia a junção de poemas resultantes de
uma oficina, construídos por eles mesmos, os usuários, e pelos poetas Alex Dias e
Francesca Cricelli. "'toque-me', associado à ideia de contramonumento, coloca-se assim
como resistência a processos homogeneizantes, estéreis e antinarrativos", salienta um dos
interlocutores do projeto em Brasília, o artista Claudio Bueno (2015).
Dispositivos de escuta
Ao examinarmos as características da obra "toque-me", tais como apropriação
de lugares de passagem, especificidade local e contextual, uso de tecnologias
comunicacionais e participação do espectador, recorreremos à ideia de "dispositivo de
escuta" para nossa reflexão. Assim, consideraremos a palavra "dispositivo" nessa proposta
artística como interface de "escuta" – o termo "escuta", aqui, a priori é tomado como
metáfora e advém de uma ambivalência, pois em "toque-me" se refere tanto ao ouvir o
repertório dos poetas de Brasília, dentro da oficina de criação de poesias do projeto,
como à ação de escutar os poemas desses mesmos poetas, que saem dos telefones da
instalação do projeto. "toque-me" é abarcado pela mídia, o espaço físico e o virtual e o
respectivo contexto local – localidade de contingências, envolvendo o acaso, o incerto e
o acidente. Esse "dispositivo de escuta" têm em comum a problematização do tempo e do
espaço por meio da comunicação, dispondo do telefone como índice. Teóricos de várias
áreas do conhecimento e artistas das novas mídias já refletiram, estudaram e empregaram
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o termo "dispositivo" nas suas mais diversas acepções e concepções, geralmente a partir
dos estudos de Michel Foucault, onde se destacam os aspectos do poder e do controle.
Na maioria dos casos, usado em diferentes contextos, o "dispositivo" (KESSLER, 2007, p.
1-19) refere-se a uma configuração de elementos não homogêneos, podendo ser um
ambiente organizado de modo a proporcionar certas ações ou condições de realização
ideal onde é considerado um material midiático e tecnológico. Por fim, pode ser,
também, um quadro conceitual ou estratégico que possibilita a ocorrência de
determinado tipo de fenômeno.
Para Foucault (2009), grosso modo, os dispositivos são práticas anônimas e
disciplinares com a intenção de manter o poder e o seu funcionamento; instauram-se de
forma parecida aos que existem nas prisões, escolas, hospitais etc.: dispositivos de
controle e regulatórios. O filósofo Giorgio Agamben (2014, p. 25) afirma que, embora
Foucault nunca tenha dado de fato uma definição para a palavra "dispositivo", ele
indicou um sentido para o termo em uma entrevista de 1977. De acordo com Agamben
(2014, p. 25) sendo de natureza estratégica e se inscrevendo numa relação de poder, o
termo "dispositivo" é em si mesmo a rede que se estabelece entre os elementos de um
conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui virtualmente qualquer
coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança,
proposições filosóficas etc. – e como tal resulta do cruzamento de relações de poder e de
relações de saber.
Todavia, nas proposições artísticas, os dispositivos são revelados em posturas
reflexivas, inseridos numa sociedade de controle, e propõem outras experiências de
tempo e espaço, deslocamentos, rupturas de padrões visuais e estéticos vigentes,
afirmando singularidades e novas formas de subjetivação.
Em nosso trabalho – aqui, acompanhado a sonoridade acessada por meio dos
telefones públicos de "toque-me" –, o termo "dispositivo de escuta" pode abarcar o
conceito do trabalho e, também, seus aparatos, pensando-se numa concordância com os
apontamentos da crítica Anne-Marie Duguet (2009, p. 56-57), quando ela se refere às
instalações tecnológicas. Nessas construções a experiência do público passa a ocorrer
necessariamente no tempo, no deslocamento espacial pela instalação, sendo esta,
também, o modo privilegiado de expor o processo de reflexão sobre o meio vídeo, pois a
imagem se torna um dos termos de um conjunto de relações que conjugam a máquina
ótica, o espaço e o corpo do visitante. Por fim, continua Duguet (2009, p. 57), o corpo
participa também da percepção e da apreensão da imagem do vídeo em instalações –
uma dimensão tátil de apreensão dessa imagem.
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O filósofo Giorgio Agamben (2014, p. 37-48), nos seus estudos sobre o termo
"dispositivo", a partir de Foucault, nomeará dispositivo qualquer coisa que tenha de
algum modo a capacidade de capturar, orientar, interceptar, modelar, controlar e
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não
somente, portanto, as prisões, as escolas, as confissões, as medidas jurídicas etc., cuja
conexão com o poder é em certo sentido evidente, mas também a caneta, a filosofia, o
cigarro, a navegação e, inclusive, a linguagem, que é um dos dispositivos mais antigos.
Na fase atual do capitalismo, lidamos com dispositivos que não agem mais tanto pela
produção de um sujeito. Agamben foi categórico ao dizer que o que define os
dispositivos são processos de dessubjetivação, que em dado momento esteve atrelada ao
processo de subjetivação. Atualmente, esta é reciprocamente indiferente à primeira, não
permitindo a reconstituição de um sujeito atual. Agamben (2014, p. 48) destaca os tipos
mais recentes de dispositivos de mídia: "Aquele que se deixa capturar no dispositivo
'telefone celular', qualquer que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não
adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas somente um número através do qual
pode ser, eventualmente, controlado; [...]".
Esse site-specific, atesta a curadora e interlocutora do projeto Ananda Carvalho
(2015, p. 27-28), foi um processo de criação contínua em movimento constante após sua
abertura, nos quase dois meses em que vigorou "toque-me". A programação incluía rodas
de conversa e uma oficina de criação literária, cujos poemas produzidos passaram a ser
tocados nos orelhões a partir da segunda semana de exibição. Os orelhões estavam
instalados numa arquitetura de passagem, mas as passagens não foram planejadas para a
movimentação dos pedestres. "Em Brasília, as calçadas são um caso à parte, indo, muitas
vezes, do nada a lugar nenhum", ratifica Carvalho (2015, p. 27). "Os orelhões-oráculos
provocam relações de afeto entre falas cruzadas, palavras cruzadas, caminhos cruzados.
E, assim, o processo de criação iniciado pelos artistas continua a partir da vivência de
cada passante", sublinha Carvalho (2015, p. 28).
Redes sem fios, redes com fios, fibras óticas... "toque-me", em sua devida
proporção, assume características de obras "site-specific" (KWON, 2002), pensando
particularidade contextual e identidade local. Pois, por mais que o dispositivo tenham
sido inserido num espaço já tradicional do circuito de artes – praça pública – e
comissionado por verbas que apoiam tais manifestações, veio a tencionar esse contexto,
esse local apropriado, com questões que se articulam em termos políticos, econômicos e
sociais. "toque-me" teve questões implícitas e problematizadoras que o inspirou e o
potencializou, tais como as grandes mostras de arte que se articulam e operam
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obedecendo a uma lógica de interesses e valoração econômica e simbólica de uma
proposta artística. Em "toque-me", um "oráculo com vozes que emanam uma reflexão
sobre a vida no tempo presente" (CARVALHO, 2015, p. 25).
A julgar pela leitura feita pelo filósofo Gilles Deleuze (1990, p. 155-161) a
respeito dos dispositivos pensados por Michel Foucault, tendemos a concordar que sim: o
dispositivo é um conceito aberto e que permite ilimitada usabilidade. Para o pensador, a
história dos dispositivos é a história dos regimes de luz e dos enunciados, sendo uma
ocorrência em que atravessam enfeixamentos de linhas em movimento e de curvas que
são tangenciadas em função de variáveis múltiplas que lhe são internas e externas. Um
termo que é ao mesmo tempo linhas de força, luz e de enunciação e que envolvem
sistemas heterogêneos. Sistemas de linhas que seguem direções, traçam processos que se
mostram sempre em desequilíbrio e continuamente se afastam e se aproximam uma das
outras. Para Deleuze, um dispositivo é composto por dimensões de visibilidade, de
enunciação e de subjetivação e, pelo conceito matricial em Foucault, a dimensão do
poder – que Deleuze afirma ser a terceira dimensão do espaço, interior ao dispositivo e,
por isso mesmo, variável com e como eles.
Segundo Deleuze (1990, p. 160), o atual é o que vamos nos tornando, somos
um devir-Outro, sendo necessário distinguir em todo dispositivo – estamos de algum
modo ligados a ele e nele agimos – o que somos e aquilo que somos em devir: a parte da
história e a parte do atual. Pois agora, com o mundo com disposições muito diferentes
das recentes disciplinas fechadas e controlado por dispositivos abertos e contínuos, que
se atualizam e nos atualizam constantemente, como previsto por Michel Foucault, a
questão não é saber se isso é melhor ou pior, nos esclarece o filósofo, pois "fazemos
também apelo a produções de subjetividade capazes de resistir a essa nova dominação,
muito diferentes daquelas que se exerciam antes contra as disciplinas" (DELEUZE, 1990,
p. 160). Deleuze (1990, p. 159) se interroga se, no programa de Foucault, ele não
propunha aos seus leitores uma estética intrínseca dos modos de existência como última
dimensão dos dispositivos.
Considerações finais
Navegação, dados arqueológicos, bancos de dados... Examinamos o dispositivo
no site-specific "toque-me" (2015), que afirmava o espaço como público e coletivo: com
telefones em orelhões – mídias em desuso reapropriadas como plataformas digitais e
instaladas numa arquitetura de passagem convidavam à interação. Interação que dava
acesso ao afeto e à memória local via a linguagem poética.
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"toque-me", fixidez e mobilidade, numa tentativa de formular processos de
subjetivação que envolvam tempo e espaço (arquitetura), "dispositivos de escuta" que
contempla a audição e que se quer estratégia de experimentação poética e de
investigação estética. Por fim, trata-se de "dispositivo" que afirma alteridade,
singularidade e ubiquidade.
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Neste texto verso sobre práticas artísticas que surgem de uma noção de desenho
que está ligada a relação física entre os materiais desse meio para gerar uma linha e que
me fazem enxergar em práticas cotidianas, como o caminhar, a ampliação das
possibilidades dos processos de desenhar.

Desta maneira nomeio de "situações de

desenho" essa compreensão que gera uma hibridização entre: desenho, performance e
vídeo como meios de dar a ver essa compreensão. Deste modo, aponto as ações: COMTATO e Desenhar Sísifo-Linha Ruídosa, que se desenvolvem através de uma analogia
física com o ato de desenhar, onde coloco meu corpo como instrumento de desenho e a
cidade como suporte e elenco o meio videográfico como uma forma de dar a ver um
desenhar desmaterializado.
Tomo o desenho antes de tudo como ação, movimento, que é inerente a linha e
o aproximo do campo da performance. Parte desta compreensão surge do entendimento
de que o desenho, ou a linha para se materializar num suporte plano necessita de

contato ou atrito entre dois corpos. Segundo Wassily Kandinsky, a linha surge do ponto
que é colocado em movimento através da ação de uma força externa "que nasce não no
ponto, mas fora dele. Essa força se precipita sobre o ponto preso no plano, arranca-o daí
e empurra-o para uma direção qualquer" (...) assim, de acordo com o autor "o ponto
desaparece, dele resultando um novo ser, dotado de uma autonomia e submetido a
outras leis. É a linha." (KANDINSKY,1997, p. 45).
Desta maneira, passei a notar em ações cotidianas analogias ao ato de desenhar
por meio dessa relação física, onde residem possibilidades ou não de gerar uma grafia ou
índice significativo da mesma. Passo a interpretá-las como situações de desenho. Isso é:
quando uma ação, que se assemelha a de desenhar está acontecendo. Por exemplo:
Carros circulando por uma rodovia, a fumaça de um jato, caminhar pela cidade, varrer a
casa, etc. Noto nelas também uma performatividade, uma requisição do corpo, que
repete gestos cotidianos. Porém meu olhar é focado a partir do desenho, onde vou buscar
essas relações próximas o ao desenhar.
Este olhar para o cotidiano como um disparador de proposições artísticas se
aproxima das atividades (Activities) de Allan Kaprow, realizadas na década de 1970. As
atividades, eram constituídas de ações cotidianas, realizadas por uma ou mais pessoas a
partir de partituras com instruções feitas por Kaprow, sendo registrados em fotografias.
"Diferente do happening, que a tônica consistia em participar, nas atividades o foco
central passa a ser perceber a vida, construí-la, estar atento a ela e a suas delicadezas".
(NARDIM, 2011, p. 108). Diferentemente de Kaprow, estou pensando além da
experiência, em dados estéticos do desenho, a relação entre performance e vídeo.
Como meu raciocínio de desenhar tinha de como disparador ações cotidianas,
como o caminhar, e isto não materializava linga gráfica, um problema se colocou: como
dar a ver ações de desenhar que não deixavam índice?
A resposta surgiu quando entrei em contato com o vídeo Hand Catching Lead
de Richard Serra. Assim desenvolvo o trabalho COM-TATO (Fig.1) que surge de um olhar
sobre o modo de experimentar o espaço que é própria da criança. Isso se dá através do
gesto de passar a mão pelas superfícies urbanas enquanto desloca-se pela rua. Isto aliouse a influência do vídeo de Serra, onde o artista visava criar uma metáfora para a
construção temporal presente no vídeo, através de ação de pegar placas de chumbo que
caiam da parte superior do quadro "Morisset" (2007). O que me chama atenção no
trabalho de Serra é o enquadramento que capta apenas a mão do artista em ação
tentando pegar as placas de chumbo que corresponderiam aos frames. Com esses gestos
em mente parti para o desenvolvimento do trabalho. Minha ação é registrada em vídeo e
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possui um enquadramento similar ao de Richard Serra, capturando apenas a mão em
ação.

Neste trabalho, me coloquei como um instrumento de desenho, sentindo a

materialidade que compõe a cidade e investigando possibilidades outras do desenhar
que residem nessa ação, ativando o olhar e o tato para o que me cerca e passa
despercebido. Porém, esta ação falha em materializar uma linha ou índice gráfico
significativo, próprio do desenho. O que sobra é o conceito da ação desenhante e o
vídeo que funciona como resíduo da experiencia efêmera performática. Ocorre assim
uma dicotomia e tensionamento na qual a relação física disparadora da performance se
desmaterializa e transpõe o corpo para um espaço digital, imaterial. Essa mesma relação
se apresenta no seguinte trabalho.

Fig. 1. Pedro Parente, COM-TATO, 2014, (frame), duração: 04.56.
Fonte: o autor.

De maneira semelhante, Desenhar Sísifo1 : Linha Ruidosa, (Fig.2) surge da minha
relação com a cidade, de um labor exagerado e do atrito para "não" gerar uma linha.
Tomo como partido a frase de Paul Klee de que "desenhar é levar a linha para passear" e
me aproprio de dois vergalhões e os puxo pela cidade de Pelotas – RS. Assim como o
desenho está na concepção da arquitetura enquanto projeto, o vergalhão, que é uma
linha de aço, auxilia na sustentação de paredes e vigas de concretos. Ambos são linhas e
se apresentam como esqueleto que estrutura grande parte do que nos rodeia no espaço
urbano. A partir dessa relação com o desenho coloco os vergalhões em embate e atrito
com a cidade, acarretando ruídos, mapeamentos e ativações do olhar para o espaço
urbano circundante.

1

O trabalho recebe esse título devido ao paralelo com a ação do personagem mitológico grego Sísifo.

II Convergências [133 ]

Fig. 2. Pedro Parente. Desenhar Sísifo: Linha Ruídosa. 2017/18. (Frame)
Duração 5:32. Fonte: O autor.

Esta ação se caracteriza pela "falha" em não gerar um resultado apesar do
grande esforço empregado ao realizá-la me leva ao encontro de trabalhos como: "as
vezes fazer algo leva a nada" de Francis Alÿs. Na ação que é registrada em vídeo, o
artista empurra durante horas, um cubo de gelo pelas ruas da Cidade do México, até que
esse cubo se desmanche e vire água ou nada. Através dessa ação o artista questiona a
demanda pela produção útil buscada na sociedade capitalista contemporânea. Assim
como meu desenhar demanda esforço, sendo ação desenhante que não gera desenho,
calcada na impossibilidade de gerar linha gráfica, as ações de Alÿs me chamam a
atenção pelo seu comentário da ideia de absurdo, decorrente da oposição "grande
esforço" para alcançar um "nada".
Pensando sobre a relação entre desenho, performance e vídeo, pode-se
encontrar no contexto brasileiro alguns exemplos como: a arte de desenhar de Regina
Silveira, no qual a artista realiza posições com as mãos que tentam imitar gestos
sugeridos desenhos de mãos que são colocados ao lado direito do vídeo. Essa mescla
entre desenho, corpo e vídeo é levada mais adiante na obra da artista brasileira Carla
Chaim que realiza vídeo-performances, como é o caso de Movimento Singular do Verde
para seu Complementar no Tempo Desaparecido de 2008 onde Chaim ou Projeto para
curvar o corpo onde a artista percorre a linha divisória das margens de uma praia e um
rio, como se seu corpo percorresse o desenho da praia, sem gerar uma linha gráfica,
percorre uma linha já dada, desenhando com o caminhar. Observo em Regina e Chaim,
similitudes com meus procedimentos, com a forma que a artista enxerga o desenho a
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partir do seu corpo e de elementos de sua rotina, que são por ela incorporados e
transformados em arte.
O raciocínio de desenho que aqui apresento me faz enxergar no cotidiano as
mais diversas possibilidades de sua manifestação, e transfiguram o corpo em instrumento
riscador. Segundo Viviane Matesco, "a performance tenta resolver a contradição entre o
homem e sua imagem especular, pondo a descoberto a distância real entre as
convenções sociais e os programas instituídos, e o corpo tomado como elemento do
processo artístico" (2012, p.5) Tanto COM-TATO, quanto Desenhar Sísifo: Linha Ruidosa
surgem da tentativa de ampliar a experiência física do desenhar, que acaba por gerar uma
hibridização ao aproximar desenho, vídeo e performance.
Parte disso se acentua com a não produção de objetos ou grafias num sentido
tradicional, característica própria da performance, uma arte do corpo e do efêmero.
Vivane Matesco ao discorrer sobre o corpo como linguagem inerente à arte conceitual
afirma: "realidade efêmera, a arte corporal se inscreve no universo estético da
"desmaterialização da obra de arte" (MATESCO, 2012, p.8). Essa desmaterialização é
acentuada, e se revela a partir da dicotomia entre uma ação física e efêmera que é
captada e tem seu tempo estendido em um meio digital e imaterial como o vídeo. As
diferenças geradas pelas variações de meios borram a noção de desenho tradicional.
Sendo assim, é o raciocínio de desenho que costura e une estes trabalhos. O vídeo tem
papel fundamental para essa fluidez de meios. Christine Mello comenta que o vídeo é
uma prática descentralizada, que funciona em conjunção com outros meios para
compartilhar múltiplas formas de atuação (2015). Isso ressalta sua importância, tanto
como uma tática, para veiculação dos trabalhos ou para dar a ver a experiência de
desenho sobre a qual discorro.
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