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RESUMO
Esta tese trata da interatividade e da interdisciplinaridade nos processos e
resultados artísticos contemporâneos, no que concerne a relação entre o artista, a
obra de arte e o público. Fundamentando-se na fenomenologia hermenêutica, nos
estudos pós-estruturalistas e na teoria crítica, levanta-se questões sobre a natureza
da arte e da percepção. Parte-se de uma análise comparativa entre a interatividade
e a interdisciplinaridade nos movimentos artísticos das vanguardas do século XX e
da arte da cena contemporânea, apresentando-se uma retrospectiva histórica de
teorias estéticas para uma análise filosófica dos processos de significação na arte
hoje. Para tanto, são relacionados e analisados trabalhos de artistas
contemporâneos de diferentes nacionalidades, a exemplo de Ludmila Pimentel e
Mariana Carranza, Cia N&N Corsino, Esther Polak, dentre outros, com ilustração de
fotos e, algumas obras da autora da presente tese, acompanhado de um registro em
dvd. Por fim, discute-se o impacto da digitalização e da globalização na produção
artística contemporânea e no papel das instituições culturais tradicionais no presente,
apresentando-se a prática criativa do método Processpatching de Arte, Pesquisa e
Desenvolvimento no laboratório interdisciplinar Cultuur Lokaal.

Palavras-chave: Arte; Interdisciplinaridade; Interatividade.

ABSTRACT
This thesis deals with interactive and interdisciplinary processes and products on
contemporary art, emphasizing the relationship between the artist, the art work and
the public. In addition to that, it aims, based on hermeneutic philosophy, poststructuralist studies and critical theory, to arise some questions related to the nature
of art and human perception. Departing from a comparative analysis between
interactivity and interdisciplinarity on the art‟s movement from the XX‟s century
avand-garde and the contemporary art‟s scene, it presents a historical retrospective
of aesthetic theories, proceeding a philosophical analysis of the concept of meaning
on art. For that, the observation of works from some contemporary artists, from
different nationalities, on the field of art and technology (as Ludmila Pimentel e
Mariana Carranza, Cia N&N Corsino, Esther Polak, between others), with photos
illustrations, as well some of the works in video from the author of this thesis, are
related, accompanied by a register in DVD. At last but not least, it discusses the
impact of digitalization and globalization on the contemporary art production and the
role of the traditional cultural institutions nowadays, presenting the creative practice
of the Processpatching method of Art, Research and Development on the
interdisciplinar laboratory Cultuur Lokaal, realized in Gouda, Nederlands, in 2008.

Palavras-chave: Art; Interdisciplinarity; Interactivity.
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APRESENTAÇÃO

A experiência que tenho tido, nos últimos sete anos, de viver entre a Europa e
o Brasil me despertou o desejo de atuar numa seara da arte voltada mais
diretamente para as questões sociais e políticas. Após vinte e cinco anos de carreira,
meus horizontes de interesse estão tomando um novo rumo. Para além da prática
artística, tenho mergulhado numa reflexão filosófica sobre a arte.
Olhando, assim, para trás, percebo o quanto, na minha vivência profissional,
sempre me dediquei a levar a arte para o maior número de pessoas possível.
Trabalhei com indivíduos de todas as idades, segmentos sociais e motivações.
Quando ingressei como estudante de Licenciatura em Dança na Universidade
Federal da Bahia (UFBA), aos 31 anos, já acumulava vasta experiência de mais de
dez anos de atuação artística. No período do curso de graduação, de 1994 a 2000,
continuei participando de projetos educacionais, lecionando cursos de dança,
promovendo eventos artístico-culturais e atuando como dançarina e coreógrafa.
Na escola de dança da UFBA, fui monitora da professora Doutora Suzana
Martins na disciplina Composição Solística (1998-1999); ministrei o curso de
extensão pré-vestibular (1997-1999) e dancei no GDC – Grupo de Dança
Contemporânea (1996). E na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), participei do
projeto de arte-educação em Canudos, realizando, anualmente, workshops
intensivos para grupos de 150 a 200 crianças e adolescentes (1996-1999).
Logo após terminar a graduação, fui selecionada no concurso para professora
substituta da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia e convidada a
integrar a equipe do Liceu de Artes e Ofícios no projeto Arte, Trabalho e Cidadania.
Assim, de 2001 a 2003, dividi o meu tempo entre essas duas instituições. Na Escola
de Dança da UFBA, lecionei Composição Solística, Composição Coreográfica,
Estudo do Espaço e Improvisação. Participei também do primeiro ano de
implementação da reforma curricular e integrei a banca examinadora do teste de
aptidão do concurso vestibular, em 2001. No Liceu, além da função de ensino, fui
assistente de direção de Beth Rangel no Grupo de Dança do Liceu e fiz parte da
equipe de Sistematização do Programa Educacional da entidade.
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Em 2002, iniciei o Curso de Mestrado, movida pelo desejo de vasculhar, na
História da Ciência, na História da Arte e na Filosofia, os caminhos do presente e do
futuro da dança. Defendi com sucesso a dissertação Paradoxo da Pós-Modernidade
na Dança – As Concepções de Corpo e de Espaço-Tempo no Produto Coreográfico,
que foi indicada à publicação pela banca examinadora, em maio de 2004.
Ao terminar o mestrado, algo havia mudado na minha relação com a dança.
As práticas de leitura, de observação, de análise, de crítica e de debate abriram
novos horizontes de desejos e realizações. Comecei a me apropriar de ferramentas
digitais em minha criação artística, aprendendo a trabalhar com programas de
animação gráfica, edição de vídeo, video joking e câmera de vídeo digital. Eram
possibilidades “infinitas” de manipulação de corpos e espaços, de criar texturas,
formas e movimentos.
Foi assim que a ferramenta se tornou a minha expressão artística e, desde lá,
minha paixão pela dança foi substituída ou sobreposta por uma nova: a imagem em
movimento, o vídeo, a animação gráfica. Auto-didaticamente, fui me apropriando
dessas novas nuances em meu fazer artístico, o que me levou não somente a uma
nova fase criativa, com diferentes experimentações estéticas, como também a uma
grande sede de saber em relação a tudo o que se refere às artes da imagem e da
mídia digital.
O mestrado, de fato, gerou em mim uma avalanche criativa voltada para
experimentações no campo da arte integrada às novas tecnologias. Em 2005, em
Amsterdã, participei como intérprete em alguns vídeos-dança dirigidos por Sergio
Ulhoa, a exemplo de Scoff, produzido pela Eletrickpainting; Na Hora de, produzido
por Sonante Music Europe e Mirroring, que teve produção independente. Todos eles
foram apresentados em The House Gallery, Sugar Factory, Now & Now, Of Corso e
Paradiso, na capital holandesa. Apresentei também a performance The Queen, no
Espaço Westergasfabriek, com música ao vivo de Yens & Yens.
Em 2006, frequentei, como estudante-pesquisadora, e participei de palestras
e workshops na Hogeeschool voor de Kunsten, no programa de pós-graduação
Dance Unlimited (DU) - Dance and New Media da Theather and Dance School, que
compreende estudos práticos e teóricos das inter-relações entre coreografia,
performance e nova mídia, em Amsterdã.
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Em 2007, participei do congresso The Third Cycle: Artistic Research after
Bologna International Conference on the Third Cycle in Higher Arts Education, no
Instituto Felix Meritis.
Em 2008, realizei o meu estágio sandwich na Holanda, participando do
programa Cultuur Lokaal, uma iniciativa da Haagse Hogeschool Lectoraat Society
and ICT e Patchingzone em parceria com o V2 - Laboratory for Unstable Media,
sediado em Roterdã. O Cultuur Lokaal é um laboratório prático transdisciplinar, no
qual seis estudantes de pós-graduação de diferentes nacionalidades e de diferentes
programas educacionais (arte, desenho técnico, ciências sociais, ciências da
computação, comunicação e desenho industrial) trabalham juntos, sob supervisão de
pesquisadores e especialistas em tecnologia de ponta em mídia digital e tecnologia
da informação, em comissões destinadas à criação de soluções frente a diferentes
demandas de instituições sócio/culturais públicas ou privadas. Posteriormente, o
conhecimento ganho foi disseminado e dividido em seminários e conferências, a
exemplo do Simpósio ISEA 2009, em Belfast-Irlanda e por meio da publicação do
livro Buiten Spellen, que contém artigos, entrevistas e depoimentos dos participantes
envolvidos no projeto.
O período do doutorado foi pleno de experiências em projetos interativos e
interdisciplinares. Além da participação no Cultuur Lokaal, no qual criamos cinco
intervenções públicas no período de janeiro a julho de 2008, trabalhei com a
companhia de design e criação Yens & Yens, participando da equipe de produção
de uma série de instalações em espaço público, a exemplo de Cristal Palace, de
Giny Vos, para o Centro de Convenções RAI de Amsterdã (de maio a agosto de
2009); e Het Bloemen van het Universum, da artista Titia Ex, para o Horto Botânico
de Amsterdã (de setembro a novembro de 2009).
Além das atividades artísticas de criação, meus interesses se dirigem à
análise, à crítica e à investigação filosófica da estética da arte contemporânea para
uma posição política frente aos desafios do nosso tempo.
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INTRODUÇÃO
A arte contemporânea, em seus aspectos interdisciplinar e interativo, tem sido
largamente discutida a partir da perspectiva da cultura digital. Os termos arte
eletrônica e ciberarte têm sido genericamente adotados para denominar as várias
formas de expressão artística, resultantes da sua simbiose com as tecnologias
digitais do presente. Considero, no entanto, que a discussão sobre questões
estéticas e filosóficas quanto à natureza do sujeito, da arte e da percepção pode
contribuir para o estudo da cultura digital e de suas manifestações artísticas. Para
essa tese, portanto, optei por fazer um retrospecto histórico-filosófico sobre algumas
teorias estéticas, com o objetivo de estabelecer possíveis conexões deste tipo de
pensamento com o comportamento do indivíduo diante dos produtos artísticos
apresentados hoje.
Os conceitos de interatividade e interdisciplinaridade adotados não se referem,
exclusivamente, aos trabalhos realizados na interação via rede ou com o uso de
softwares para programação e circuitos eletrônicos em geral, mas, incluem também
trabalhos artísticos que não se utilizam, diretamente, da tecnologia digital. Os
conceitos que discuto movem-se num terreno filosófico, no espaço entre os
paradigmas modernos e pós-modernos, quanto às noções de sujeito e de
percepção, levando em consideração, especificamente, a relação entre o artista, a
obra de arte e o público. Portanto, a análise estética da arte contemporânea, em seu
caráter interativo e interdisciplinar, não se restringe à arte eletrônica, mas propõe
uma reflexão sobre a forma como hoje se entende a prática artística e a interação
entre o artista, a obra e o público. Esclareço, também, que este estudo tem como
foco a arte que se insere no contexto das diferentes instituições culturais, tais como
museus, teatros, galerias, não tratando, portanto, da interatividade buscada nas
mídias de massa, como televisão ou rádio, como, por exemplo, nos reality shows,
tão em voga atualmente.
Como arcabouço teórico, a pesquisa abrange os estudos pós-estruturalistas, a
hermenêutica, a filosofia estética e a teoria crítica. Envolve também a minha
participação em experiências empíricas, como artista, em projetos interdisciplinares
de criação em arte eletrônica, criações individuais em vídeo e animação gráfica,
assim como a apreciação e experiência, enquanto público, de trabalhos artísticos
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contemporâneos. Trata-se de uma análise sobre a relação entre o público, o artista e
a obra de arte, no contexto da arte interativa contemporânea, a partir de uma
abordagem transdisciplinar, na qual prática e teoria dialogam num espaço de troca.
O interesse nas práticas interativas e interdisciplinares parece conectar-se de
certa forma, mesmo que indiretamente, a uma necessidade inerentemente humana
de questionar a existência. Ao explorar as possibilidades de formas distintas de
presença em espaços e tempos também distintos, deslocados do que comumente
costuma-se entender como a realidade concreta, a arte interativa, intrinsecamente,
levanta questões ontológicas tais como: o que sou? Onde estou? Para onde vou?
Elas não se restringem à filosofia ou à metafísica, mas permeiam todos os campos
do conhecimento. É importante ressaltar que estas questões, hoje, no pensamento
contemporâneo, a partir do entendimento da não existência de identidades fixas, são
abordadas a partir de uma perspectiva descentrada, na forma de identidades
multifacetadas – o que estou? Onde estou? Como estou? –, e é desta maneira que
elas estão nas entrelinhas de todo conhecimento – da biologia, da biomecânica, das
neurociências e da medicina como um todo, como também da fenomenologia, da
hermenêutica, da semiótica, da arte, e de todo um vasto campo de disciplinas, seja
ele prático ou teórico – e são a motivação existente por trás do desejo humano de se
compreender e compreender o mundo que o cerca. A colaboração entre artistas,
engenheiros eletrônicos e cientistas, hoje, pode ser compreendida partindo dessa
perspectiva. Ocorre na atualidade um movimento de reintegração do conhecimento,
um reencontro da technê e da epistêmê, em que arte, filosofia, ciência e tecnologia
estreitam seus vínculos. Os métodos inter, multi e transdisciplinares de pesquisa
buscam recobrar o prejuízo positivista e realocar o conhecimento em um espaço, no
qual prática e teoria se entrelaçam e promovem novos horizontes de investigação.
O cruzamento entre arte e tecnologia, contudo, e a incorporação de conceitos
filosóficos no pensamento sobre a prática artística, em geral, não são novidades na
história humana. Na antiguidade clássica, não havia sequer a separação entre arte e
técnica. A ars romana e a tekne grega referiam-se ao conhecimento técnico e ao seu
desempenho prático, o saber como e o fazer prático. A epistêmê grega, hoje
traduzida como epistemologia, preocupava-se com o saber como e era considerada
parte da technê, uma prática fundamentada num conhecimento teórico.
Por outro lado, o computador possibilita o surgimento de formas de expressão
artísticas híbridas em modos genéricos de performances interativas, que suscitam
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uma discussão bastante acirrada quanto a seu caráter inovador. A morte do autor,
tão propagada pelas teorias pós-estruturalistas e recentemente adotada por
ciberteóricos, por um lado, declara a interatividade como um ponto de mudança de
paradigma do tradicional modelo de conhecimento. Fala-se também nas teorias da
comunicação, da emergência de uma “nova sensibilidade”. Contudo, essas
declarações encontram controvérsias. Conceber o espaço virtual como um local no
qual a interatividade pode ser imensamente explorada, representando assim uma
inevitável revolução na forma de perceber o mundo e na forma de comunicação e
representação em sociedade, é uma questão bastante polêmica entre filósofos,
teóricos dos estudos da mídia e artistas. Nesta presente pesquisa, busco adentrar
essa discussão e questionar a existência ou não de algo genuinamente novo na
ontologia das últimas mídias tecnológicas em sua simbiose com a arte.
Na primeira parte deste estudo, a fim de contextualizar a arte interativa como
prática estabelecida no momento atual, realizo uma discussão de algumas teorias
estéticas concebidas a partir do período moderno, apontando suas perspectivas em
relação aos temas relevantes da teoria da arte. Discuto, entre outros assuntos, o
propósito da prática artística, seus valores e julgamentos metafísicos, definições e
funções cognitivas. Questões referentes ao conceito de anti-arte das vanguardas
históricas futurista e dadaísta e as posteriores investidas na então denominada arte
intermídia dos anos 1950 e 1960 serão relacionadas ao conceito de interatividade,
que se conformou a partir dos anos 1990 com a implementação das tecnologias
digitais e da world wide web no circuito doméstico. A partir dessa revisão históricofilosófica, proponho uma discussão sobre aspectos políticos da interatividade como
mídia e uma reflexão sobre a ideologia da arte interativa, buscando evidenciar limites
e possibilidades emancipatórias dessa forma de prática.
Na segunda parte do trabalho, trago a discussão sobre os aspectos
interdisciplinares e interativos da arte a partir dos anos 1990. Para tanto, apresento
teorias críticas e descrevo procedimentos adotados por artistas, no intuito de mostrar
as diferenças fundamentais desses aspectos quando comparados em relação às
suas aplicações nas vanguardas históricas e do pós-guerra. As noções de corpo, de
espaço e de tempo, entre o virtual e o real, são também objetos de discussão da
segunda parte deste estudo. Apresento também produções artísticas de minha
autoria, cujos registros em dvd acompanham esta tese escrita.
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Na terceira e última parte, descrevo as práticas criativas que realizei, como
artista-pesquisadora, através do projeto Cultuur Lokaal, como extensão dos
conteúdos teóricos abordados ao longo das seções 1 e 2. Trata-se de uma
descrição analítica do projeto interdisciplinar, o qual consiste no meu estágio de
doutorado, em 2008, no departamento de Informação, Comunicação e Tecnologia
da Haagse Hogeschool, Haia, Holanda. O projeto adotou o método Processpatching
de Arte, Pesquisa e Desenvolvimento e tinha como objetivo estimular as três
instituições culturais da referida cidade a encontrar soluções criativas, para lidar com
as mudanças que a tecnologia digital e o conceito de interatividade têm trazido à
seara de atuação social dessas entidades.
Por fim, apresento os meus pensamentos finais, baseados nos autores
contemporâneos, e reflexões sobre o tema pesquisado, porém, sem a pretensão de
finalizar essa discussão na forma de uma conclusão.
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1. O MAPA NÃO É O TERRITÓRIO
1.1.

INTERATIVIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE: RELAÇÕES ENTRE AS
VANGUARDAS HISTÓRICAS MODERNAS, AS VANGUARDAS PÓSMODERNAS E A ARTE CONTEMPORÂNEA
Na década de 1960, a interação entre o público, o trabalho artístico e o artista,

almejada nas performances intermídia1, tornou-se o elemento central de uma
estética que veio a ser denominada pós-moderna. Embora eu não tenha o interesse
de tecer uma genealogia da arte interativa contemporânea, é importante observar
que o movimento das vanguardas do pós-guerra, situado entre as vanguardas do
início do século XX e as artes interativas tecnológicas da passagem do século XX ao
XXI, constitui-se como um momento crucial da luta entre a ideologia emancipatória
das vanguardas históricas e as forças dominantes do capitalismo tecnocrático,
questão central para uma análise estética da arte eletrônica, dado os conceitos
ideológicos e tecnológicos que estão nela intricados.
O Modernismo surgiu no final do século XIX como uma tendência nas artes, um
impulso de alguns artistas de investigar estilos e técnicas inovadoras em suas
criações, claramente estimulados pelo espírito do Iluminismo, na sua ênfase nas
forças racionais do indivíduo e na visão positivista quanto à especialização do
conhecimento. Buscava a autonomia da arte por intermédio de técnicas formais de
tratamento da produção artística como objeto artístico, numa opção constante pelo
novo, rejeitando a representação e a mimese da tradição estética realista, presente
nos produtos culturais.
De certa forma, a busca constante de mudança e desenvolvimento dos
primeiros movimentos modernos, em sua criação constante de novos estilos, reflete
o ethos do capitalismo, no qual a variação de produto representa novos mercados e
mais lucro. Isso levou o movimento a gerar uma contradição interna: a constante
busca do novo como forma de purificar a arte, ao contrário do desejado, tornava o
1

Intermídia foi um conceito empregado por Dick Higgins, em meados dos anos 1960, para descrever
as práticas interdisciplinares entre artistas provenientes de diferentes gêneros artísticos, característica
prevalecente das atividades do movimento Fluxus, do qual ele fazia parte. A ocorrência e repetição de
diferentes formas de combinação desses gêneros foram, aos poucos, gerando outras denominações
mais específicas, como, por exemplo, Performance Arte, Dança-Teatro, Poesia Visual, dentre outros.
Esse termo abrange uma amplitude de cruzamentos de práticas artísticas diversas.
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produto artístico um potencial produto de consumo no mercado. O movimento em
direção à inovação e à pureza na arte moderna reproduz a lógica cultural da
modernidade não apenas em sua busca constante de originalidade e novidade,
assim produzindo uma tradição do novo, mas também em sua busca de
diferenciação cultural por meio da autonomia da arte, do desenvolvimento
especializado e da busca de invenções formais e consequente elitização das esferas
artísticas (BEST; KELLNER, 1997, p. 126).
Os movimentos modernos da passagem do século XIX ao século XX, como o
Simbolismo, o Impressionismo, o Expressionismo, o Cubismo, dentre outros,
considerados por alguns autores como representantes da primeira vanguarda
moderna, retinham o conceito de teatro como um espetáculo fixo e repetível. Não
havia um questionamento quanto às assunções tradicionais dos elementos da
produção teatral e o teatro continuava a ser concebido como uma forma de
expressão subordinada ao texto literário.
Berghaus (2005, p. 22) observa que:

No século XIX, o teatro era predominantemente um setor da indústria do
entretenimento e era produzido para uma audiência burguesa com um gosto
pelo drama sentimental, escapista e melodramático. A arte do teatro desse
período ocupou apenas uma pequena, embora influente, posição no cenário
cultural. Seus autores e diretores fizeram um esforço consciente de abordar
problemáticas concernentes à época e produziram uma corrente sólida de
trabalhos, que foram caracterizados por seus autores, audiência e crítica
2
como modernos. (Tradução nossa)

Foram as chamadas vanguardas históricas, ou vanguardas negativas
(Futurismo, Dadaísmo), que desafiaram radicalmente os critérios tradicionais de
validação da composição teatral. No lugar de simplesmente interpretar textos
dramáticos, as vanguardas históricas criaram eventos autônomos, transientes, que
criavam impacto pela força da presença, física e temporal, do texto e da ação.
O Futurismo e o Dadaísmo iam de encontro à comodificação elitizante do
objeto artístico, que acometeu, como dito, os primeiros movimentos modernos.
2

In the nineteenth century, theatre was predominantly a sector of the entertainment industry and
catered for bourgeois audiences with a taste for escapist, melodramatic, and sentimental drama. The
art theatre of the period only occupied a small, albeit influential position in the cultural landscape. Its
authors and directors made a conscious effort to address the pressing issues of the time and
produced a steady stream of works categorized by their authors, audiences and critics as „modern‟.
This designation could refer either to a subject matter taken from contemporary life, or to the use of
stylistics devices that defied the classic Aristotelian model.
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Buscava-se uma aproximação com o público, acreditando que seria possível, por
intermédio da desmaterialização da obra artística, combater a institucionalização da
indústria da arte. Um sentimento niilista, frente ao imperialismo e suas estratégias
violentas de expansão e de competição por mercados e eventual descrença nos
valores iluministas de progresso e desenvolvimento, estava na base da proposta
socializante e antiestética desses movimentos. Tinha-se como objetivo instigar a
audiência a uma atitude política, com o artista tomando uma posição de ativista e a
arte assumindo um caráter emancipatório contra uma ordem estabelecida.
De acordo com Berghauss (2005), o movimento futurista (1909), dirigido por
F.T. Marinneti, foi o primeiro movimento artístico de vanguarda organizado com um
objetivo político.

O Futurismo, como prática artística e política, foi planejado para destruir o
conceito intelectual e reflexivo de cultura e fomentar uma revolução total em
todas as esferas da existência humana. O que veio, mais tarde, a ser
chamado de „Reconstrução Futurista do Universo‟ objetivava uma
transformação por intermédio de um remodelamento das condições sociais,
políticas, fisiológicas e psicológicas que prevaleciam na metrópole
3
moderna. (BERGHAUSS, 2005, p. 31) (Tradução nossa)

O Dadaísmo (ZURIQUE, 1916), liderado por Hugo Ball, Tristan Tzara e Hans
Arp, seguia as pegadas ideológicas e estéticas do Futurismo. Mais tarde, nas
décadas de 1950 e 1960, na França, o movimento situacionista internacional,
liderado por Guy Debord, combinou a crítica à sociedade de consumo com uma
radical política artística e cultural.

O pensamento situacionista começou em Paris no início dos anos 1950,
quando Guy Debord e outros membros do Letrista Internacional – um grupo,
sem reconhecimento público, o qual se separou do grupo Letrista, um
pequeno movimento neodada de antiarte de estudantes e intelectuais do
pós-guerra – dedicou-se à deriva: a perambular pela cidade por dias,
semanas, ou até meses, procurando encontrar o que eles denominaram a
psicogeografia da cidade. Eles intentavam encontrar sinais do que o letrista
Ivan Chtcheglov chamou de “desejos esquecidos” – imagens de jogo,

3

Futurism as an artistic and political practice was designed to obliterate the contemplative, intellectual
concept of culture and bring about a total and permanent revolution in all spheres of human existence.
What was later called „Futurism Reconstruction of the Universe‟ was aimed at a transformation
through a remodelling of the social, political physiological and psychological conditions prevailing in
the modern metropolis.
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4

excentricidade, rebelião secreta, criatividade e negação. (MARCUS, 2004,
p.4) (Tradução nossa)

Os situacionistas expandiram os principais temas da teoria marxista,
desenvolvida por Adorno, Luckas, dentre outros, quanto aos processos de
comodificação, que, na economia neocapitalista de consumo, permeiam a cultura e a
vida em sociedade (BEST e KELLNER, 1997).
Por volta da década de 1950, surgem outros movimentos, o fluxus, os
happenings, o body art, a pop-art, a arte conceitual e a performance art, o videoarte,
dentre outros. O termo performance art foi cunhado para designar, originariamente,
qualquer evento artístico ao vivo que incluísse poesia, música, filme, dança e outras
formas artísticas, conjuntamente com as artes plásticas. Happenings, events e fluxus
são alguns dos termos que eram usados para descrever esse tipo de evento. Eles
encontram seus precedentes nas performances ao vivo do movimento dadaísta, com
o encontro da poesia com as artes visuais; no movimento alemão Bauhaus (1919),
que incluiu o teatro na exploração da relação entre espaço, som e luz; no Black
Mountain College, fundado nos Estados Unidos por participantes do movimento
Bauhaus exilados do partido nazista, continuando a exploração da incorporação dos
estudos teatrais com artes visuais. A performance art foi uma reação à
comercialização da prática. Os artistas desse movimento clamavam que a arte não
deveria ser comprada, vendida ou comercializada como produto de consumo. Eles
viam a performance como um meio de levar sua arte diretamente a um fórum
público, portanto, eliminando qualquer necessidade de galerias, marchands,
encargos de impostos ou qualquer outro aspecto do capitalismo, sendo assim um
testemunho de cunho político e uma afirmação social da arte. As principais
características da performance são: acontece ao vivo; não tem regras ou roteiro; é
arte porque o artista diz que é arte; é experimental; não é comercializável; pode
compreender pintura e/ou escultura em diálogo com poesia, música, dança, ópera,
filme, televisão, animais, fogo ou o que quer que o artista queira incorporar. Na body
art, por exemplo, o corpo do artista (ou algum outro corpo) se torna a tela ou
Situationist thinking began in Paris in the early 1950‟s, when Guy Debord and a few other members
of the lettrist International – a group, known mostly to itself, which had split off from the lettrist, a tiny,
post-war neodada movement of anti-art intellectuals and students – devotted themselves to derives: to
drifting through the city for days, weeks, even months at a time, looking for what they called the city‟s
psychogeography. They meant to find signs of what lettrist Ivan Chtcheglov called „forgotten desires‟ –
images of play, eccentricity, secret rebellion, creativity, and negation.
4
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escultura e pode variar desde cobrir o corpo de voluntários com tinta e depois tê-los
sobre a tela, até atos de automutilação.
Na arte interativa contemporânea que circula na web, a proposta de sua
sociabilização através da des-institucionalização se expande dos espaços físicos
alternativos dos anos 1960 para o espaço simulado. Outro aspecto que demonstra a
expansão da proposta pós-moderna está na forma de interatividade. Diferentemente
da performance art, que prescinde da presença física de performers e público, hoje,
a interatividade pode acontecer através da ação dos participantes com seus corpos
virtuais no espaço virtual.
Também nos anos 1970 o testemunho autobiográfico foi incorporado à
performance e se tornou uma plataforma para apresentar perspectivas particulares
sobre assuntos ou causas sociais. Esse tipo de abordagem continuou sendo
bastante explorada na arte a partir dos anos 1990.
Product of Circunstances, de Xavier le Roy (1999), por exemplo, é uma
exposição oral em formato tradicional, uma palestra. Ele faz um texto autobiográfico
sobre quando e como começou a dançar e como se tornou coreógrafo e da sua
experiência como biólogo, fazendo uma exposição da sua tese de mestrado em
biologia sobre câncer de mama, mesclando com depoimentos sobre a sua atividade
como dançarino. Os únicos elementos cênicos são uma mesa e um microfone, em
que ele pronuncia a palestra, uma cadeira muito pequena onde senta ou fica de pé,
fazendo movimentos parciais e repetidos com os braços. Um vídeo projetado sobre
uma tela ao fundo mostra as imagens de sua tese: tecidos mamários, células em
microscópio, dentre outras.
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Figura 1 – Xavier le Roy, em Product of Circunstances
http://www.lamekanica.com/complicitats/UserFiles/Image/Programs2/xavier_le_roy.jpg

O termo concept art foi usado, pela primeira vez, pelo músico e filósofo Henry
Flint em uma publicação do movimento Fluxus, An Anthology of Change Operations,
publicado em 1963 por Jackson Mac Low e La Monte Young:

Concept art é em primeiro lugar uma arte cujo material é o conceito, como
o material para música, por exemplo, é o som. Desde que conceitos são
estreitamente relacionados com linguagem, concept art é um tipo de arte
5
na qual o material é a linguagem. (FLYNT, 1963) (Tradução nossa)

Note-se que Flynt (1963) usa o termo concept art (arte conceito) e não
conceptual art (arte conceitual). Em sua definição, concept art parte do niilismo
cognitivo sobre a vulnerabilidade da lógica e da matemática. A sua intenção era
dirigida a uma crítica à música estrutural. Para ser considerado um trabalho de
concept art, esse deveria ser um objeto crítico da lógica, matemática ou estrutura
objetiva.
O termo arte conceitual tem um sentido diverso e foi adotado pelo grupo inglês
Art and Language, encabeçado por Joseph Kosuth. Esse movimento foi influenciado
pelo trabalho do filósofo Ludwig Wittgenstein (1921) em defesa da linguagem como
parte do tecido da vida, sua rejeição à ideia de que problemas metafísicos podem
ser tratados pela razão lógica e sua oposição à aplicação de palavras fora de uma
contextualização, na qual elas possuam seus significados estabelecidos. Para o Art
and Language, a arte conceitual não se conformava no objeto artístico, mas em sua
análise. Argumentava-se que o conhecimento e o pensamento ganhos em
produções artísticas eram mais importantes do que o produto artístico final e que a
função da arte seria comunicar um conceito ao público. Rejeitando a importância do
criador e de sua habilidade técnica para a criação do objeto artístico, como nas
formas de arte tradicionais de pintura ou escultura, os trabalhos desses artistas
passaram a utilizar textos e imagens, incorporando fotografia, vídeo, instruções,
mapas, dentre outros.

5

Concept art" is first of all an art of which the material is "concepts," as the material of for ex. music is
sound. Since "concepts" are closely bound up with language, concept art is a kind of art of which the
material is language (FLYNT, 1963).
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Ficou estabelecido, assim, que, na arte conceitual, o conceito ou ideia do
trabalho era mais importante do que a preocupação com o material, a destreza
técnica e as regras de composição da estética tradicional. Questões clássicas sobre
composição artística não seriam aplicáveis à arte conceitual, pois, nessa forma de
expressão artística, as ideias, reflexões e pensamentos do artista eram mais
importantes do que o objeto artístico em si. Uma obra de arte conceitual seria um
documento, um relato das reflexões do artista. O público era chamado a interagir
com a obra e a pensá-la não como objeto, mas como conceito, sendo a ideia de um
trabalho o que interessava e não sua identidade física.
O termo ganhou reconhecimento público depois que o artista americano Sol Le
Witt (1967) definiu-o como um movimento de arte específico, pois,

[...] em arte conceitual, a ideia ou conceito é o aspecto mais importante do
trabalho. Quando um artista usa uma forma de arte conceitual, isso significa
que todos os planos e decisões são feitos previamente e a execução é uma
questão mecânica. A ideia se torna uma máquina que cria a arte. (LE WITT,
1967) (Tradução nossa)

Essa citação demonstra a diferença principal entre um trabalho de arte
tradicional e uma instalação conceitual. Enquanto na arte tradicional a habilidade do
artista em lidar com o material da criação tem valor supremo, na arte conceitual o
que afere valor ao trabalho é a ideia.
Essa visão foi também defendida pelo artista Joseph Kosuth (1969), em seu
manifesto intitulado Arte depois da Filosofia, no qual questionava noções tradicionais
sobre arte, com a sua teoria de que arte é ideia e que o objeto artístico pode ser
escrito, publicado, apresentado, fabricado ou simplesmente pensado. Nesse
aspecto, dentre outros, a arte conceitual pode ser considerada a forma predecessora
da instalação, da arte digital, da performance art, e de todas as formas de arte
contemporâneas chamadas interativas e nas quais a experiência é superimposta à
representação.
Na performance interativa Schreibstuck, por exemplo, realizada em 2002, o
coreógrafo Thomas Lehmen (2002) convidou três coreógrafos, com seus respectivos
grupos de dançarinos, para participar de um projeto coletivo: um representante da
Estônia, um da Inglaterra e um da Holanda. Os três coreógrafos recebem uma caixa
com o livro/manual coreográfico, dinheiro, contrato, fita métrica, e tudo o mais que
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poderia ser necessário para a realização da coreografia. Eles trabalham
separadamente até o dia da apresentação, quando, enfim, se vêm juntos no palco.
Cada grupo inicia a peça abrindo a caixa, explicando o que vai fazer, executando a
sequência de ações ou de movimentos e passando para o próximo comando e
assim por diante até o final dos comandos indicados no manual (cada comando tem
duração de mais ou menos 1 minuto). Nesses comandos estão ações como: dançar,
foder, correr, dentre outras. Os grupos entram cada um de uma vez: primeiro o da
Estônia, depois o da Inglaterra e, em seguida, o da Holanda, e saem de cena na
mesma ordem, um por um, à medida que vão finalizando a coreografia. Na peça, o
público recebe na entrada um livro/ manual de fazer coreografia, que deve ser
acompanhado durante a apresentação da montagem.
Outra característica marcante da arte conceitual, que se encontra também na
arte interativa ou eletrônica contemporânea, está no processo de produção de tais
obras. Ele independe da habilidade técnica do artista para a sua realização,
podendo ser construído por qualquer pessoa a partir de um conjunto de instruções
prescritas pelo artista.
A arte conceitual, a body art, a performance art e outros movimentos da
década de 1960 preservavam das vanguardas históricas uma atitude crítica à
comodificação da arte como produto de consumo, por meio de estratégias de
deslocamento de critérios de valores estéticos e poéticos na forma de uma antiarte.
Contudo, esses movimentos são apropriados pelas instituições culturais e pela
indústria de consumo e é a partir desse lugar que proferem seus discursos. O tipo de
interatividade buscado nesse momento é uma interação com a grande massa, em
que é pregada a abolição da separação entre arte maior6 e arte menor, utilizando-se
dos próprios meios e recursos da indústria da propaganda, assumindo, pois, uma
estratégia diametralmente oposta à estratégia ativista das vanguardas históricas.
A interatividade buscada em cada um desses momentos, o das vanguardas
históricas europeias e o das vanguardas após a segunda guerra, que se expandem
nas Américas, assume diferentes significados e tratamentos, mas tem em comum o
desejo de socializar a arte e de aproximá-la à vida prática.
A preocupação com a interação do público com a obra de arte, em suas
diversas abordagens, e a interdisciplinaridade nos processos de criação são os
principais aspectos que unem as vanguardas históricas à prática artística em
6

Arte maior ou erudita, em distinção à arte menor ou popular.
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simbiose com as tecnologias digitais do presente. Considero que, embora inseridos
no contexto da modernidade, no que diz respeito aos aspectos interativos e
interdisciplinares, o Futurismo e o Dadaísmo antecipam a proposta do Pósmodernismo e da arte interativa contemporânea (DIXON, 2007).
O desenvolvimento das tecnologias da comunicação vem acentuar o caráter
socializante da arte do pós-guerra que, hoje, é denominada pós-moderna. Mas e de
lá para cá? Será possível definir a estética da arte contemporânea a partir de uma
linha de análise filosófica, contextualizando-a historicamente?
Esclareço que, quando me refiro às diferenças entre modernidade e pósmodernidade, uso tais termos como referência para a elaboração de um pensamento
reflexivo complexo. Como já elaborei extensivamente em minha dissertação de
mestrado intitulada Paradoxo da Pós-modernidade na Dança: Reflexões sobre o
Corpo e o Espaço-Tempo no Produto Coreográfico:

A partir da contextualização da “pós-medievalidade”, que veio a se
consolidar como modernidade, podemos melhor compreender a emergência
do termo pós-moderno na atualidade como processo de transformação
cultural, cuja denominação conceitual definitiva só poderá se encontrar no
futuro, quando o ciclo de saturação e recomposição de valores se
consolidarem, tal como aconteceu com a modernidade e todos os outros
ciclos evolutivos da história da humanidade. Esses ciclos crescem em
espiral, não havendo rupturas abruptas, mas lentas transformações
processuais. (MISI, 2004, p. 64)

Assim, a despeito das discussões em torno da pertinência dos termos pósmoderno, pós-modernidade e Pós-modernismo, assumo-os como termos de
referência para investigar o projeto social contemporâneo. Considero o período
moderno como posterior ao Renascimento, ou seja, do século XVII a meados do
século XX. A pós-modernidade, nesse contexto, sugere aquilo que sucede toda a
tradição humanista. Considero também, de acordo com a visão de autores
contemporâneos, como Nicholas Barriaud (2002) e Allan Kirby (2006), que o Pósmodernismo ou Modernismo tardio encontra uma nova fase a partir dos anos 1990,
com a expansão das tecnologias digitais e as novas formas de comunicação delas
derivadas.
A filosofia moderna e, com isso, a ideia contemporânea de ciências naturais e,
portanto, a própria ideia de modernidade, repercute o pensamento do Iluminismo. O
movimento enfatizou as forças racionais do indivíduo, a capacidade de todo e

29

qualquer ser humano de raciocinar no processo de descoberta da verdade e
determinar, autonomamente, os princípios morais da sociedade. A ênfase iluminista
na concepção de uma natureza humana comum democratizou o conhecimento, a
racionalidade, o entendimento e a compreensão moral. De acordo com David Novitz
(2001), a capacidade do indivíduo de alcançar conhecimento por meio de fontes
naturais, de decifrar e entender a realidade a partir de um ponto de vista autônomo,
de inventar formas de ser no mundo, de discernir e julgar a verdade,
independentemente de autoridade, era e continua sendo tema constante da filosofia
moderna.
O que hoje tem sido chamado de filosofia pós-moderna começa com a
negação desses temas no final do século XIX, muito embora naquele tempo o termo
ainda não houvesse sido cunhado, o que aconteceu muito mais tarde, em meados
do século XX, com o trabalho dos filósofos franceses pós-estruturalistas. O Pósmodernismo filosófico é a etapa talvez final e mais acirrada de um longo período de
reações contra as doutrinas centrais do Iluminismo.
A filosofia pós-moderna é crítica à ideia de que a verdade pode ser alcançável.
Segundo Novitz (2001), para os filósofos pós-modernos não é possível determinar
nem saber como as coisas são realmente pelo uso das nossas faculdades naturais:

Desde que não se pode ter acesso às coisas em si, de fato, a linguagem
não está controlada por um mundo extralinguístico, e sim, de certa forma, „o
jogo de signos‟ controla criativamente o que se acredita erroneamente ser o
7
mundo da realidade concreta. (NOVITZ, 2001, p.156) (Tradução nossa)

Seguindo com o pensamento de Novitz, o Pós-modernismo critica também a
visão modernista quanto à ideia de que existe ou poderia existir uma natureza
humana não constituída, isto é, uma natureza inata, que é compartilhada por todo
ser humano e que proporciona ao homem a capacidade de ser racional. Longe de
ser um dom natural, para os pós-modernistas a racionalidade é histórica e
culturalmente constituída. Apelos à razão e à racionalidade, longe de ser um arbítrio
compartilhado de práticas humanas e julgamentos, são produtos de um desejo
humano comum de controlar outros e não tem relação com uma capacidade humana
7

Since one can not have unmediated access to things themselves, to brute facts, language is not
constrained by an extra-linguistic world; rather „the play of signs‟ creatively constructs what we
mistakenly believe to be a world of brute reality (NOVITZ, 2001).
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naturalmente ordenada e iluminadora8. Para os pós-modernistas, portanto, não há
verdades fundantes, nem um conjunto de proposições privilegiadas, incontestáveis
racionalmente, nas quais os nossos discernimentos e entendimentos são baseados.
O indivíduo, ao contrário, é historicamente e socialmente construído e seus
pensamentos e entendimentos são produtos de um processo do qual ele,
geralmente, nem sequer tem consciência, mas que é fortemente formativo e,
decorrentemente, impossível de ser eliminado. Sob essa perspectiva, então, não há
como existir nenhum ponto de observação neutro, nenhum ponto de vista que não
seja mediado culturalmente a partir do qual seja possível entender a natureza da
realidade. Tampouco as faculdades naturais do ser humano são capazes de nos
oferecer aquele discernimento imparcial que o Modernismo houvera prometido.
O conflito entre o âmago das ideias modernistas e pós-modernistas está na
base dos problemas mais controvertidos da teoria da arte contemporânea. Para
entender a estética da arte interativa contemporânea, é preciso verificar os
parâmetros dentro dos quais os julgamentos e valores empregados na análise
estética têm se transmutado, na passagem do período moderno ao pós-moderno, e
verificar as implicações da tecnologia digital na forma como a prática artística se
engendra dentro dos meios culturais atualmente. É preciso, primeiramente, entender
as principais realizações da arte do século XX e as ramificações filosóficas de suas
representações.
No intuito de investigar possíveis canais entre a estética moderna e a pósmoderna que deságuem na arte contemporânea, a seguir, procedo a uma revisão
histórica de suas respectivas teorias filosóficas e visões de mundo, como também a
uma reflexão acerca das semelhanças e diferenças conceituais entres os dois
movimentos.

1.2 MODERNISMO – BREVÍSSIMA EXPOSIÇÃO DE ALGUMAS TEORIAS
ESTÉTICAS
A seguir, considerarei algumas das principais teorias estéticas desenvolvidas a
partir do período moderno e seus principais representantes respectivamente,
8

Esse pensamento é desenvolvido nos trabalhos de Barthes, Derrida, Foucault, dentre outros pósestruturalistas.
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apontando suas perspectivas com relação a temas relevantes da teoria da arte, tais
como: o propósito ou função da arte; valores e julgamentos metafísicos; definições
de arte e funções cognitivas da arte.
Alexander Gottlieb Baumgarten, em Meditações Filosóficas Sobre a Obra
Poética, de 1735, introduziu, pela primeira vez, o termo estética para se referir à
ciência do conhecimento sensorial da apreensão do belo na expressão da arte. O
termo estética, que até então designava sensação, passou a designar senso do belo
ou gosto. Sua concepção de uma nova ciência da estética encontra influências da
tradição do Racionalismo filosófico de Leibniz e Christian Wolff, para uma revisão de
seus princípios fundamentais. Nas palavras de Harrison, Wood e Gaiger (2000, p.
487):

O Racionalismo sustentava que o conhecimento ganho por meio dos
sentidos era uma forma confusa e imperfeita de conhecimento. O
Racionalismo não afere nenhum valor intrínseco a esse tipo de
conhecimento senão o de prover material para a ciência. Baumgartem
buscou mostrar, no entanto, que a cognição por intermédio dos sentidos tem
sua significância própria e que o estudo de sua exatidão constitui uma área
importante de investigação, subordinada à reconhecida disciplina da lógica.
A exatidão do conhecimento sensório é alcançada no belo e na realização
9
de obras de arte. (Tradução nossa)

O projeto de Baumgartem de fundar uma ciência estética não foi concluído,
mas, a partir dele, o belo deixa de ser entendido como uma característica inerente
das coisas em si para ser reconhecido como algo resultante da subjetividade
humana. O seu trabalho influencia Immanuel Kant, que, mais tarde, desenvolveu a
sua estética transcendental na forma de uma gnosiologia superior. Sua Crítica do
Julgamento (Kritik der Urteilskraft), publicado em 1790, primeiro escrito na história da
teoria da arte que buscou a integração de uma teoria estética dentro de um sistema
filosófico completo, exerceu grande influência na teoria da arte moderna.

9

Rationalism held that knowledge gained through the senses was a confused and imperfect form of
knowing. It attached no intrinsic value to such knowledge other than providing material for the
sciences. Baumgartem sought to show, however, that cognition through the senses has its own
significance and that the study of its perfection constituted an important area of enquiry subordinate to
the established discipline of logic. The perfection of sensory knowledge is achieved in beauty and in
the realization of works of art (HARRISON; WOOD; GAIGER, 2000, p. 487).
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A epistemologia e a metafísica10 de Kant são baseados na divisão entre
sensibilidade e entendimento. Donald Crawford (2002) explica que, em Kant,
sensibilidade é a habilidade passiva de ser afetado por coisas, por intermédio das
sensações, mas isso não se dá na dimensão do pensamento, nem mesmo da
experiência, em nenhum sentido significativo. Entendimento, por outro lado, é a
faculdade ativa de produzir pensamentos e essa faculdade não é sensitiva, mas
discursiva, e trabalha com conceitos gerais, não com intuições individuais. A
experiência ordinária acontece por meio da síntese dessas duas forças da mente: o
material da sensação vindo a ser tomado e ordenado sob um conceito e assim
resultando em um pensamento ou julgamento. Por julgamento, Kant se refere,
portanto, à experiência que resulta em uma consciência ou percepção assertiva
sobre algo. O julgamento sobre se algo é Belo, o autor denomina julgamento do
gosto.
Em Crítica da Razão Pura, segue Crawford (2002), Kant expõe as condições
necessárias e primeiras para fazer julgamentos empíricos objetivos, válidos
universalmente, tanto ordinariamente quanto cientificamente, afirmando que tempo
e espaço são as condições a priori para sermos afetados por coisas (sensibilidade)
e as categorias são as condições a priori do julgamento (entendimento). Em Crítica
da Razão Prática, o autor revelou as condições a priori dos julgamentos morais
objetivos, válidos universalmente. A sua pergunta para a Crítica do Julgamento era
se existiriam condições a priori para fazermos julgamentos que se baseiem no
prazer, o julgamento de que algo é belo.
A Crítica do Julgamento é dividida em quatro momentos, ou partes, que
correspondem aos quatro tópicos da tabela de julgamentos apresentada na Crítica
da Razão Pura, a saber: Quantidade, Qualidade, Relação e Modalidade. A analítica
do belo, parte inicial da Crítica do Julgamento, consiste em uma análise dos
requerimentos necessários que devem ser inerentes a algo para que seja
considerado belo. Kant observa que o julgamento do gosto é um julgamento
estético, o qual contrasta com um julgamento cognitivo. Enquanto o julgamento
10

Metafísica é uma palavra originária do grego (
[meta] = depois de/além de e
[physis] =
natureza ou físico). É um ramo da filosofia que estuda o mundo como ele é. A saber, é o estudo do
ser ou da realidade. Se ocupa em procurar responder perguntas tais como: O que é real ? O que é
natural ? O que é sobrenatural ? O ramo central da metafísica é a ontologia, que investiga em quais
categorias as coisas estão no mundo e quais as relações dessas coisas entre si. A metafísica
também tenta esclarecer as noções de como as pessoas entendem o mundo, incluindo a existência e
a natureza do relacionamento entre objetos e suas propriedades, espaço, tempo, causalidade e
possibilidade.
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cognitivo implica em atribuição, por intermédio de uma conceituação, de um
conteúdo experiencial pessoal e particular a um dado objeto, o julgamento estético
implica na submissão do conteúdo experiencial ao estado subjetivo do sujeito, o que
o autor denomina sentimento de prazer ou desprazer. Para ele, somente por
intermédio de um julgamento inteiramente desinteressado faz-se possível a
apreensão do belo. Embora o julgamento do belo tenha valor universal, a
experiência estética do belo é um julgamento subjetivo, pois, para ele, a beleza não
pode ser reduzida a nenhum conjunto básico de características. A abordagem de
Kant sobre o belo tornou-se, mais tarde, no século XX, o ponto central da Teoria
Formalista, que enfatiza a noção de resposta estética na arte (CRAWFORD, 2002).
Kant influencia também, em sua época, a escola filosófica idealista alemã, que
se respalda em sua consideração em relação ao método essencial da filosofia, a
intuição intelectual.
De acordo com Manuel Garcia Morente (1970), a intuição é um ato simples, por
meio do qual captamos a realidade ideal de algo. Intelectual, ao contrário, refere-se
ao trânsito ou passagem de uma ideia a outra, como Aristóteles desenvolve sob a
forma da lógica. Esse método dá à razão humana uma dupla missão: de uma parte,
a de penetrar intuitivamente no coração, na essência própria das coisas, na forma
como pretende Descartes, descobrindo o mundo imanente das essências racionais
sob o invólucro do mundo aparente das percepções sensíveis; de outra parte, a
missão

de

construir

aprioristicamente,

valendo-se

apenas

dessa

intuição

intelectual, mediante conceitos e formas lógicas, a estrutura do homem e do
universo (MORENTE, 1970).
A tese de Kant, em a Crítica da Razão Pura, defende que os juízos sintéticos
podem ser feitos a priori e o leva de encontro à metafísica clássica, a afirmar que a
intuição intelectual é uma ficção. Ele propõe, assim, que uma correção da metafísica
deveria ser feita a partir da incorporação de todas as formas de intuição racional
(quantidade, qualidade e modalidade) e não somente a de relação causa e efeito,
para validação de verdades de razão. Para ele, somente a partir da intuição
sensível é possível ao ser humano ser afetado por objetos e conhecê-los. O
conhecimento dá-se, unicamente, a partir da relação entre intuição e conceito. A
intuição só pode ser sensível, jamais intelectual, pois ela é a condição para sermos
afetados pelos objetos, o que Kant denomina sensibilidade. O entendimento, por
outro lado, é a faculdade de pensar o objeto da intuição sensível.
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Acredito que esta discussão de intuição sensível se corporifica nas atuais
experiências artísticas de forma inconteste. Um exemplo disso pode ser dado a partir
do projeto artístico realizado na cidade de Gouda. Num dos eventos que serão
descritos e discutidos adiante neste trabalho, por exemplo, fizemos uma tenda na
praça principal da cidade, na qual as pessoas eram convidadas para tomar um chá
e contar suas memórias sobre a cidade. Suas respostas eram guardadas como
arquivo de texto em uma máquina de memória. Enquanto isso, uma foto da pessoa
relembrando aquele momento era tirada. Depois, o público participante era
convidado a desenhar um círculo em volta do local onde aquela memória aconteceu
num grande mapa de Gouda, que foi colocado na parede da tenda. 11 Mais tarde, as
fotografias e os textos de memórias, com a permissão dos participantes, foram
publicados em uma webpage12.
Justamente na distinção entre o mundo sensível fenomênico e o mundo das
coisas em si, defendida por Kant, é que o método do idealismo filosófico alemão
encontra suas bases. Morente (1970, p. 41-42) explica que:

Essa distinção que faz Kant entre o mundo da realidade independente de
mim e o mundo da realidade tal como aparece em mim, leva-o a considerar
que cada uma das coisas de nosso mundo sensível e todas elas em
conjunto não são mais do que a explicitação no espaço e no tempo de algo
incógnito, profundo e misterioso, que está debaixo do espaço e do tempo, a
que chamamos as coisas, os homens, o céu, a terra e o mundo em geral.

Para Kant, espaço e tempo não são conceitos, são conhecimentos a priori
(independentes da experiência) associados aos sentidos, pré-requisitos absolutos
para a representação de objetos. Essa concepção é o que leva os filósofos idealistas
alemães a buscarem o quid (cerne), que conteria a essência de tudo, o absoluto, e a
partir desse destacar e desvendar as coisas do mundo.
A crítica do autor à metafísica e à epistemologia exerceu grande influência
sobre a filosofia estética de Hegel, Fichte, Schopenhauer, Schiller, e Schelling.
Esses filósofos, pós-kantianos e idealistas, a despeito de suas diferentes
interpretações sobre a arte, têm em comum um comprometimento com o problema
levantado pelo primeiro quanto à reconciliação das oposições fundamentais entre
Vergeet me Niet foi inspirado no filme japonês Wandafuru Raifu (1988), dirigido por Hirokazu
Koreeda.
12
http://cultuurlokaal.patchingzone.net/vergeetmeniet/index.html (acesso em julho de 2008)

11
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liberdade e necessidade. Schiller (1795), por exemplo, sustenta que “o objetivo da
arte, enquanto componente da „educação estética‟, é superar as contradições
metafísicas da natureza humana para que possamos atingir a plena „humanidade‟;
esse fim é „extra-estético‟, mas Schiller considera a educação estética a única
maneira pela qual ele pode ser alcançado” (GARDσER, β00β, p. β67).
Hegel definia a cultura como um espírito absoluto a ser manifestado em si
mesmo, etapa por etapa. Arte, em sua perspectiva, era a primeira dessas etapas, na
qual o espírito absoluto é manifestado imediatamente por percepção sensorial,
sendo, portanto, uma revelação objetiva, discordando de Kant quanto à natureza
subjetiva da cognição estética.
Ao mesmo tempo, na Inglaterra, os filósofos da estética dividiam-se entre as
teorias analítica e intuicionista. Os filósofos da teoria analítica, a exemplo de William
Hogarth e Edmund Burke, tinham como meta reduzir a beleza a uma lista de
atributos, tais como adequação das partes com o todo, variedade, uniformidade,
regularidade ou simetria, magnitude, dentre outros. Já para a teoria intuicionista, em
contraste com a corrente de pensamento do idealismo romântico alemão, a
experiência estética dava-se por algum tipo singular de faculdade mental, rejeitando
a emoção estética diante da forma como propriedade definidora da arte. Francis
Hutcheson, um de seus principais representantes, afirmava que o belo era revelado
por um sentido mental interior subjetivo. Para ele, a beleza não era um atributo do
objeto, mas afloraria em decorrência de uma capacidade humana inata de identificar
o belo, o senso estético.
A noção de belo se transforma, desde que a cultura, como organismo vivo, se
transforma ao longo do tempo. Os elementos, que constituem os atributos
defendidos por Hogarth ou Burke, adquirem diferentes formas de composição, de
acordo com os valores de dada cultura. Na arte interativa contemporânea, o conceito
de belo adquire padrões referendados pela cultura digital.
A noção de senso estético de Hutcheson, por outro lado, exclui a possibilidade
de análise de todo trabalho interativo, pois esta forma de arte insere o público na
ação e adota uma postura fenomenológica quanto à relação do sujeito com o objeto,
na qual o conhecimento deste dá-se no próprio fenômeno (mais adiante nesse
estudo,

trago

uma

exposição

da

forma

fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty).

de

significação

na

perspectiva
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Na instalação I-Arch Bodies, de Ludmila Pimentel e Mariana Carranza (2007),
por exemplo, telas de projeção se transformam numa espécie de espelho, refletindo
a imagem transformada, virtualizada dos participantes. O público se torna ator, a
construção da cena fica dependente de sua performance. Segundo Pimentel (2008),
a instalação convida o usuário a uma participação ativa no jogo cênico proposto, a
qual é imprescindível para que a obra se realize:

Se nada adentra o espaço, nada ocorre, isto é, se não há usuário/corpo,
não há jogo. Com esta ideia rompemos com a necessidade que no passado
existia de que a dança fosse realizada por dançarinos profissionais. Isto é,
nessa instalação o que propomos é que ocorram novas interações e
coreografias interativas em tempo real cada vez que um corpo/usuário
13
adentra o espaço da instalação. (PIMENTEL, 2008, p.360) (Tradução
nossa)

Figura 2 - Pimentel e Carranza interagindo na cena Scanner de Cuerpo da performance
instalação i-Arch Bodies. Foto: Stephan Wolf

13

Si nadie se adentra en el espacio no ocurre nada, es decir, si no hay usuario/cuerpo no hay juego.
Con esta idea rompemos con la anterior necesidad de que la danza sea realizada por los cuerpos de
los bailarines profesionales. Es decir, en esta instalación lo que proponemos es que ocurran nuevas
interactuaciones y coreografías interactivas en tiempo real cada vez que un cuerpo/usuario se adentre
en el espacio.
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Pimentel (2008) explica que a proposta da instalação I-Arch Bodies é gerar
corpos interativos a partir dos corpos do público participante. Foi apresentada no
Festival Tanz-Impulse, em Munique, em novembro de 2007.

Em cada uma das cenas se propõe um novo jogo: o sentido da narrativa
de cada cena será construído por cada um dos espectadores em frente às
telas de projeção. Em Bluebody podemos dançar e reconhecer nosso
corpo-aura azul, em RGB bodies podemos jogar temporalmente e
conjuntamente com nossos corpos coloridos, em Scanner de Cuerpo
podemos criar deformações de nosso corpo conforme vamos fazendo
movimentos, e em Burbujas en mis manos experimentamos como interagir
14
com bolas virtuais que mudam de cor.
(PIMENTEL, 2008, p.361)
(Tradução nossa)

A ideia de jogo reforça o caráter lúdico e intuitivo da construção da narrativa, a
qual se realiza no momento da ação dos participantes envolvidos na experiência.
Já a teoria expressionista, que pode ser considerada uma vertente da teoria
intuicionista e tem como maior representante o filósofo e historiador britânico Robin
George Collingwood, defende que o status de arte é dado àquilo que expressa o
sentimento do artista criador. A essência da arte seria então a expressão de
emoções, sentimentos, humores e estados mentais do artista, que, movido por uma
emoção, iniciaria o processo de criação da obra artística, e, valendo-se da
imaginação, chegaria ao produto final. Nesse processo de produção da obra, aquela
emoção inicial vai-se refinando. Essa emoção refinada é o que Collingwood
denomina emoção estética. Dessa forma, a considerada boa obra de arte seria
aquela que efetivamente traduz os estados interiores na forma de uma objetivação
externa. A arte era por ele considerada uma função necessária da mente humana.
Segundo

Morris Weitz

(2004,

p.13),

na

versão

posterior

da

teoria

expressionista, defendida por Benedetto Croce, no início do século XX, a arte era
considerada “um primeiro estágio de conhecimento, no qual certos seres humanos
(os artistas) encaminhavam as suas imagens e as suas emoções para uma

14

Con cada una de las escenas se propone un nuevo “juego”: el sentido o la “narrativa” de cada
escena serán construidos por cada uno de los espectadores ante las pantallas de proyección. En
Bluebody podemos bailar y reconocer nuestro cuerpo-aura azul, en RGB bodies podemos jugar
temporalmente y conjuntamente con nuestros cuerpos coloridos en retraso, en Scanner de cuerpo
podemos crear deformaciones de nuestro cuerpo conforme vamos haciendo movimientos, y en
Burbujas en mis manos experimentamos cómo interactuar con burbujas virtuales que cambian de
color.
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clarificação ou expressão lírica” (tradução nossa)15. Como tal, a arte é uma tomada
de consciência, de caráter não conceitual, da individualidade única das coisas e,
uma vez que se situa abaixo do nível de conceitualização ou de ação, não possui
conteúdo científico ou moral. Croce distingue conceito de intuição, considerando
que intuição é um tipo de relação com a individualidade de um objeto, enquanto
conceito é um instrumento de classificação.
Em contraste ao Expressionismo, os filósofos formalistas, vertente da teoria
analítica, como já foi visto, acreditavam que a função da arte seria inspirar uma
resposta especial, que deveria ser sempre desinteressada, sendo as noções de
distância e neutralidade fundamentais para a sua apreciação. Os mais importantes
representantes da teoria formalista, no início do século XX, são Edward Bullough,
Clive Bell e Clement Greenberg, os quais influenciaram audiências ao apreciar
artistas como Cézanne, Picasso e Pollock (FREELAND, 2003).
Edward Bullough escreveu o seu famoso ensaio descrevendo a distância
física como um pré-requisito para a experiência artística, em 1912. Era de alguma
forma uma atualização da explicação de Kant sobre a noção do belo como o jogo
livre da imaginação. Bullough afirmava que temas políticos ou sexuais tendem a
impedir o distanciamento, bloqueando a consciência estética (FREELAND, 2003, p.
11).
Clive Bell enfatizava a forma significante na arte como superior à forma
significativa. Forma significante seria uma combinação particular de linhas e cores
que provocam emoções estéticas, por meio do encontro com a forma em seu
clímax, insistindo que arte não deve ter nenhuma relação com vida ou política. Em
sua busca por uma definição essencial da prática artística, Bell fez uma adaptação
do conceito de beleza do Idealismo transcendental kantiano, substituindo-o pelo
conceito de forma significante. Em sua estética formalista, o espectador busca a
forma significante por intermédio de uma investigação transcendental. A apreensão
da forma significante é baseada na sensibilidade, diferentemente da interpretação
lógica da teoria analítica. Outro exemplo de como isso acontece aqui na tese está
nos trabalhos contemporâneos, que buscam explorar a relação entre o virtual e o
real como temática, como será exposto na segunda parte desse estudo (sub-item
2.5.). Bell, contudo, buscava uma definição essencial da arte e afirmava que é
15

Art is really a first stage of knowledge, in which certain human beings (artists) bring their images and
intuitions into lyrical clarification or expression.
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unicamente aquilo que possui uma forma significante. A essência da arte seria
então a forma significante – linhas, formas, cores e outras propriedades formais do
trabalho. Para Bell, representação, expressão e outros aspectos subjetivos são
irrelevantes para a análise da obra artística. A boa arte é aquela que usa os
elementos formais de modo a provocar em observadores sensíveis uma emoção
estética. Em sua obra Art, escrita em 1914, ele afirma que existe exclusivamente
uma única emoção estética e essa é evocada pelas qualidades intrínsecas da obra.
A resposta estética para a forma significante, a emoção estética, é uma resposta às
formas e suas relações entre si, a despeito de qualquer significado, associações ou
uso que elas possam ter e não deve ser confundida com nenhum outro tipo de
resposta emocional.
A teoria de Bell tem conexões óbvias com a teoria de Kant, que também
afirmou que a apreciação estética difere de todos os outros tipos de interesse que
possamos ter por dado objeto. Sua visão tem também afinidades muito próximas
com o Intuicionismo ético de seu contemporâneo, o filósofo britânico G. E. Moore.
Moore (1903) é famoso por sua afirmação, em Principia Ethica, que integridade é
uma propriedade que as coisas têm em si mesmas e que nós reconhecemos coisas
como boas por um tipo de intuição: alguém simplesmente contempla um objeto ou
um estado de espírito e reconhece, imediatamente e diretamente, que aquilo é bom,
da mesma maneira como se reconhece que algo é, por exemplo, vermelho.
Assim, como a estética de Kant, a de Bell tem certo apelo inicial e, sem dúvida,
representa um insight interessante. Ao discutir uma obra de arte, no entanto, não
parece apropriado dirigir o curso do debate de volta à qualidade estética do trabalho,
em distinção de seus talentos técnicos, sem considerar o conteúdo ou tema do
mesmo. Dentre outras dificuldades, que a teoria de Bell enfrenta para se sustentar,
está a sua aparente circularidade, um problema que divide com a ética intuicionista
de Moore. O círculo conceitual – emoção estética, qualidade estética e forma
significante – não abrange a complexidade do fenômeno artístico. Um segundo
problema da visão de Bell é a sua separação entre emoção estética e outras
emoções. Alguns autores questionam se existe qualquer coisa como emoção
estética. Mesmo que exista esse tipo peculiar de emoção, parece óbvio que a força
e o valor de muitos trabalhos são conectados com a comunicação de significado e
que as propriedades formais são apenas parte do vocabulário que eles usam para
comunicar tal significado.
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Já Clement Greenberg celebrava a forma como a qualidade por intermédio da
qual uma pintura ou escultura se refere a seu meio e à sua própria condição de
criação. Ver o que está por trás de um trabalho ou o que o trabalho diz não são os
objetivos da apreciação estética. Para ele, a audiência deve ver o trabalho artístico

em sua base, lidando com ele pelo que é  uma pintura = uma pintura – um objeto. A
obra de Greenberg define, de forma muito acurada, as preocupações centrais da
crítica da arte a partir de meados da década de 1930, quando o Modernismo veio a
ser definido, tanto como uma propriedade de obras específicas de artes visuais,
quanto como um período histórico na arte ocidental. Segundo Charles Harrison
(2002), na introdução de Estética Doméstica de Clement Greenberg, o reexame da
obra crítica de Greenberg, nos anos 1960, fez parte de um interesse da época em
rever os conceitos do Modernismo e da história e crítica da arte moderna. Nesse
reexame, relata Harrison (2002), atestaram-se três categorias interdependentes de
argumentos que embasam o raciocínio de Greenberg. A primeira consiste em
afirmações universais quanto à psicologia dos juízos estéticos e à natureza do gosto.
Em suas palavras: “Para Greenberg, o gosto era por sua natureza intuitivo e
involuntário, e, portanto, incorrigível e objetivo” (HARISSτσ, β00β, p.16). E cita
Greenberg: “σão se escolhe gostar ou não de determinada obra de arte mais do que
se escolhe ver o sol como luminoso ou a noite como escura” (GREENBERG apud
HARISSON, 2002, p. 16). No entanto, esse gosto involuntário era passível de
aprimoramento, uma faculdade humana que podia ser cultivada. A segunda
categoria conforma-se em asserções quanto à continuidade das tradições artísticas
modernas. Para Harisson (β00β, p. 17), “[...] a história não mostra nenhum caso de
inovação significativa em que o artista inovador não conhecesse e dominasse a
convenção ou as convenções que modificava ou abandonava”. E Harrison (β00β, p.
17) prossegue afirmando que “pertencer à vanguarda, em sua visão, jamais
significou a realização de um rompimento radical com o passado, mas sempre a
transformação dos mecanismos de um meio por aqueles diretamente envolvidos
com esse meio”. A terceira categoria afere juízos de valor às obras de arte, então
contemporâneas, e se utiliza de argumentos da segunda categoria acima descrita
para referendar a tradição modernista.
Mais tarde, a Teoria da Comunicação Simbólica, que pode ser considerada
uma vertente da filosofia analítica, defendeu que a essência da arte seria a
comunicação de ideias e conhecimentos por meio de uma linguagem simbólica.
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Segundo Langer (1953), uma das principais representantes dessa teoria, a
forma em uma obra de arte é algo complexo, que envolve não somente os
elementos geométricos, mas todas as interpelações dos elementos constitutivos da
forma, incluindo as relações de similaridades e diferenças de qualidade entre esses
elementos.
A significância artística é o que pintores, escultores e poetas expressam por
intermédio de suas descrições de objetos ou eventos. Sua semântica é o
jogo de linhas, volumes, cores, texturas nas artes plásticas, ou o jogo de
imagens, a contenção e liberação de tensão de ideias, o tempo e a pausa, a
circularidade e ritmo na poesia. [...] a expressão artística é o que essas
medias irão comunicar; e eu suspeito seriamente, embora eu ainda não
esteja pronta para afirmar dogmaticamente que a significância da expressão
artística é geralmente a mesma em todas as artes como é na música – a
verbalmente inefável, ainda assim, não inexpressável lei da experiência
vital, o modelo do ser consciente e emocional. Esse é o conteúdo do que
nós percebemos como „forma bela‟; e esse elemento formal é a „ideia
16
artística‟, a qual é expressa em toda grande obra. (LANGER, 1957, p.257).
(Tradução nossa)

Numa síntese dos principais enunciados das teorias estéticas dominantes no
período moderno (a analítica, a intuicionista, a formalista, a expressionista e a da
expressão simbólica), no alto Modernismo, início do século XX, considerava-se que
a arte possuía uma essência que residia em suas propriedades formais, as quais
deveriam apresentar um equilíbrio harmônico de tais propriedades em prol de
alcançar o êxito. Todos esses componentes em conjunto davam à obra de arte um
caráter singular, que a distinguia da vida diária assim como de artefatos não
artísticos.
Influenciado pelas doutrinas do Iluminismo, o Modernismo tendeu a uma visão
de que trabalhos de arte eram objetos de beleza, criados pelo dom imaginativo de
talentos individuais. A fronteira entre arte e vida era bem delimitada, tendo a arte
uma natureza intrínseca singular. O artista era considerado um ser especial, um
gênio dotado de dons naturais excepcionais, capazes de criar artefatos originais
extremamente valiosos, as obras de arte, que, por sua vez, tinham a capacidade de

16

This artistic import is what painters, sculptors, and poets express through their depiction of objects
or events. Its semantic is the play of lines, masses, colors, textures in plastic arts, or the play of
images, the tension ad release of the ideas, the speed and arrest, ring and rhyme of words in poetry.
[...] Artistic expression is what these media will convey; and I strongly suspect, though I‟m not ready to
assert it dogmatically, that the import of artistic expression is broadly the same in all arts as it is in
music – the verbally ineffable, yet not inexpressible law of vital experience, the pattern of affective and
sentient being. This is the „content‟ of what we perceive as „beautiful form‟; and this formal element is
the artist‟s „idea‟, which is conveyed by every great work (LANGER, 1957, p. 257).
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carregar valores e de revelar verdades universais, sobrevivendo através de culturas
e tempos. Os filósofos da estética moderna enfatizaram o belo, o sublime, as
essências e a técnica como elementos centrais da arte e da experiência estética.
A crença humanista na possibilidade de uma definição do ser em sua essência
transcendente e na possibilidade de encontrar uma definição universal do fenômeno
artístico, contudo, delimitam o escopo para o entendimento da natureza da arte e
sua função no Modernismo.
Na visão de Weitz, a qual compartilho, mesmo ao considerar que a arte possui
um conjunto de propriedades necessárias e suficientes definidoras de sua natureza,
até então, nenhuma teoria estética conseguiu desvelá-las. Weitz (2004, p.14) afirma
que todas essas teorias são inadequadas, pois cada uma delas propõe uma
definição completa das características definidoras de todo e qualquer trabalho
artístico, mas sempre deixam de considerar algo que as outras tomam como central.
Assim, ele sugere que o problema, com o qual se deve começar a investigação
estética, não deve ser perguntar o que é arte, mas que tipo de conceito é a arte.

Minha intenção é ir além dessas questões para fazer uma crítica mais
fundamental, que é a de que a teoria estética é uma tentativa vã de definir
logicamente aquilo que não pode ser definido logicamente, de declarar as
propriedades necessárias e suficientes daquilo que não possui propriedades
necessárias e suficientes, de conceber o conceito de arte como um conceito
17
fechado, quando esse muitas vezes revela e demanda sua abertura.
(WEITZ, 2004, p.14) (Tradução nossa)

Entendo que a busca de conceitos totalizantes e universais, premissa
fundamental da filosofia e do pensamento moderno, limita a problematização do
fenômeno artístico. Esse estudo demonstra, contudo, que alguns aspectos das
teorias aqui levantados podem

ser relacionados com

a prática

artística

contemporânea, sem, no entanto, se constituírem como propriedades necessárias e
suficientes.
No conceito clássico do Modernismo, como foi visto, a sensibilidade é um
conjunto de faculdades (representada pelos órgãos dos sentidos) responsáveis pela
apreensão de aspectos diferenciados do mundo circundante. A percepção é
17

My intention is to go beyond these to make a much more fundamental criticism, namely, that
aesthetic theory is a logically vain attempt to define what can not be defined, to state the necessary
and sufficient properties of that which has no necessary and sufficient properties, to conceive the
concept of art as closed when its very use reveals and demands its openness.
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entendida como uma atividade configuradora, por intermédio da qual, num campo
virtualmente contínuo, faz-se possível destacar determinadas relações.
O modelo racionalista de entendimento da percepção e dos processos de
significação começou a ser questionado pela fenomenologia hermenêutica, a qual
discutirei no próximo item, a partir da fenomenologia da percepção de Maurice
Merleau-Ponty.
A seguir, o quadro 1 apresenta as principais teorias estéticas modernas, seus
principais representantes e os seus princípios fundamentais.
Quadro1 - Teorias estéticas modernas
Teoria
Estética

Principais Representantes

Intuicionista

Francis Hutheson (1694-1746)

Analítica

Lord Kames (1696-1782)
William Hogarth (1697-1764)
Edmund Burke (1729-1797)

Formalista

Immanuel Kant (1724-1804)
Clive Bell
Clement Greenberg

Conceitos
A experiência estética se dá por um tipo
singular de faculdade mental. O senso
estético é uma faculdade natural do ser
humano, que o move em direção à
apreciação da beleza, assim como o
senso ético ou moral o dirige à boa
conduta.
O belo pode ser descrito a partir de seus
atributos, tais como adequação das
partes com o todo, variedade,
uniformidade, regularidade ou simetria,
magnitude, dentre outros.
O conteúdo de uma obra de arte não é
de interesse estético.

Expressionista R. J. Collingwood (1889-1943)

A análise crítica de toda e qualquer obra
de arte deve ser pautada na observação
da coerência entre o estado interior do
artista e a sua tradução na forma de uma
objetivação externa - a obra de arte.

Ernst Cassirer (1874-1945)
Susanne Langer (1895-1985)
Nelson Goodman (1906-1998)

A essência da arte é a comunicação de
ideias e conhecimentos por meio de uma
linguagem simbólica.

Comunicação
Simbólica

1.3 O SUJEITO DA PERCEPÇÃO EM MERLEAU-PONTY
A fenomenologia hermenêutica descreve as relações homem/natureza/cultura,
a partir de suas bases pragmáticas e corporais, na qual o corpo é a sede da
sensibilidade, a um só tempo meio de percepção, de linguagem e de ação. O corpo,
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finalmente,

deixa

de

ser

apenas

um

equipamento

físico,

um

sistema

anatomofisiológico ou, ainda, o que distingue o eu/interior do mundo/exterior.
Em suas obras, A Estrutura do Comportamento, de 1943, e Fenomenologia da
Percepção, de 1945, Merleau-Ponty critica o conceito clássico vigente, no qual a
mente é responsável pela percepção, operando uma interpretação dos dados
captados pela sensibilidade, conformada pelos diferentes órgãos dos sentidos. Em
suas análises sobre o comportamento humano quanto à percepção e à conduta, ele
rompe dicotomias como forma/conteúdo ou interior/exterior e, se apoiando na teoria
da Gestalt, sustenta que “a operação pela qual damos sentido às coisas não é
posterior e exterior à via corporal, carnal e comportamental, pela qual temos acesso
a elas. Perceber o mundo é atribuí-lhe sentido”. E ele continua, afirmando que “a
percepção é um ato de organização que orienta as „intuições sensíveis‟, segundo um
determinado ponto de vista e confere a unidade do sentido à diversidade das
sensações” (MERLEAU-PONTY apud VALVERDE, 2000, p. 45).
Essa unidade de sentido que se conforma no plano individual está
diretamente ligada à experiência de vida e, portanto, à cultura a qual tal indivíduo
pertence. A tradição cultural é reproduzida, disseminada e transformada a partir das
apropriações realizadas por seus indivíduos e é isso que mantém viva a essência da
cultura. O corpo dá sentido ao mundo e, inversamente, o mundo dá sentido ao
corpo.
Na fenomenologia de Merleau-Ponty, a experiência humana possui natureza
triádica, onde percepção, linguagem e ação consistem em uma unidade existencial
de “processos simbólicos sediados no corpo e inscritos no mundo” (MERLEAUPONTY apud VALVERDE, 2000, p. 49).
Na arte interativa, desde os anos 1960, busca-se valorizar a experiência tanto
do público como do artista na ação performática. O valor do trabalho artístico é
atribuído a partir da possibilidade que ele carrega de proporcionar aos participantes
uma vivência, que abrange, além da contemplação, a relação do sujeito com o
mundo que o cerca.
Segundo Maria Augusta Babo (2000), em seu artigo O signo e o Corpo,
Merleau-Ponty devolve a unidade ao binômio corpo/alma, separado pela filosofia
cartesiana. Tomando essas duas dimensões como unidade significante, demonstra a
impossibilidade da existência de autonomia da consciência em relação ao corpo.
Para ele, a consciência não pode ser tratada como entidade independente, pois a
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sua condição de existência é a encarnação. O corpo é um todo, indivisível da
consciência e é como totalidade que ele interage em seu ambiente. Nas palavras de
Babo (2000):
Assim, é por seu turno a noção de esquema corporal que, inserindo o corpo
no espaço envolvente, o redefinirá abolindo-lhe as clivagens a que ele
sempre esteve submetido. A abordagem fenomenológica integra também as
coordenadas espaço- temporais em que o corpo se move. O corpo é corpo
no hábito, isto é, inserido numa vivência que é ao mesmo tempo espacial espaço envolvente - e temporal - determinada pelas aquisições vivenciais
levadas a cabo pelo sujeito. [...] É esta ideia de corpo como mediador do
mundo que faz dele o primeiro operador sígnico. (BABO, 2000, p.5)

Seguindo o pensamento de Babo (2000), em Merleau-Ponty, o corpo deixa de
ser o indivíduo objetivo da filosofia cartesiana ou o sujeito intencional da filosofia de
Husserl, para se conformar como espaço mediador entre sujeito e mundo:

A corporeidade desvela e manifesta o caráter latente que liga o sujeito
humano ao mundo, nessa dimensão de carne cósmica, já significante. É
precisamente porque o corpo deixa de ser visto nessa dualidade a que a
tradição cristã desde logo o votou que ele se torna um corpo semiósico,
corpo da reversibilidade significante e por isso eminentemente relacional.
(BABO, 2000, p.6)

No início do século XX, por intermédio do pensamento de Leon Brunschvicg, a
filosofia reflexiva se reafirmava no cenário filosófico francês. No idealismo aclamado
pelo autor, a tarefa da filosofia seria “um esforço de reflexão, um retorno do espírito
sobre si mesmo, a partir do qual o espírito criador revela seus mecanismos”
(MOUTINHO, 2004, p. 265). A reflexão idealista, portanto, pressupõe como tema
central a constituição: “Se o objeto é constituído pelo espírito, a reflexão idealista
consiste em uma recuperação das pegadas da constituição, em um esforço em
coincidir com um naturante, que é suposto desdobrar diante dele o mundo, como se
essa restauração, essa re-constituição, fosse a imagem em espelho da constituição
efetiva” (MτUTIσHτ, β004, p. β65).
Merleau-Ponty, em sua filosofia existencialista, concorda com o pensamento da
filosofia reflexiva quanto à relação entre o sujeito e o mundo, no que concerne a
negação de “uma relação exterior entre um mundo em si e o sujeito concebido como
processo no interior do mundo” (MτUTIσHτ, β004). Mas, ele discorda da filosofia
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reflexiva no entendimento de que a chave do problema estaria em desvendar a
constituição.
Para Merleau-Ponty, a constituição, a qual configura a tese idealista entre o
sujeito e o mundo, pressupõe uma transposição do sujeito encarnado em sujeito
transcendental e do mundo em idealidade. Esse é o ponto crucial do debate do autor
com o Idealismo. Ele propõe, em contrapartida, que, na relação entre o sujeito e o
mundo, há uma dupla encarnação: a do sujeito e a do mundo. Dessa forma, opondose à tese idealista da constituição encontrada tanto no pensamento de Descartes
quanto no pensamento de Kant, Merleau-Ponty propõe a tese da encarnação.
Segundo Merleau-Ponty, o que faltou a Descartes foi integrar o conhecimento
da verdade (intelecção) e a experiência da realidade (sensação) na própria
experiência, ao invés de em Deus, como ele o fez. Para o autor, para que a
percepção tenha autonomia diante do entendimento, é preciso integrar significação e
existência na experiência.
No projeto Cultuur Lokaal, como será exposto na última parte desse estudo, a
proposta de intervenções artísticas buscava integrar significação e existência na
experiência, através de estratégias de deslocamento do papel do espectador para
um espaço de ação, no qual a singularidade das memórias dos participantes se
tornava o próprio conteúdo da obra artística.
A autonomia da percepção diante do entendimento é necessária para que se
possa sustentar que a percepção não é apenas uma função sensorial e para que se
possa recobrar os direitos da experiência diante de um comentário intelectualista.
Descartes rompeu com o Realismo18 crítico ao colocar o sujeito no interior da
percepção, analisando as sensações como pensamento e não como funções do
corpo. Enquanto no Realismo o conhecimento do objeto não difere do objeto em si,
na perspectiva de Descartes tanto o objeto quanto o sujeito passam a ser definidos
como significações. O corpo não é mais um intermediário da ação causal do objeto.
Porém, essa significação não vai além do domínio das essências, ela não nos dá
mais do que a estrutura inteligível dos objetos. Ele não leva em conta e nem
relativiza a existência atualizada do objeto, limitando-se a permanecer no reino das
18

Em epistemologia, Realismo representa a teoria que sustenta que coisas particulares existem
independentemente de nossa percepção. Essa posição é diametralmente oposta à teoria do
Idealismo, a qual sustenta que a realidade existe apenas na mente. A maioria dos filósofos ingleses e
americanos contemporâneos tende em direção ao realismo.
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essências. A experiência da presença sensível do objeto, de sua existência em si, é
negligenciada em função de uma explicação calcada em um racionalismo restritivo.
Descartes separa o sensível do inteligível, transformando o sensível em um simples
signo da existência das coisas, separado da significação, que é apreendida, por sua
vez, pelo entendimento.
Em Kant, ao contrário do que em Descartes, a percepção atinge a própria
coisa. O acordo entre sentido e existência não está mais em Deus. Segundo
Merleau-Ponty, para Kant, “é a coisa mesma que eu atinjo na percepção, pois toda
coisa na qual podemos pensar é uma „significação da coisa‟ e chamamos justamente
percepção o ato no qual essa significação se revela a mim" (MERLEAU-PONTY
apud MOUTINHO, 2004, p. 268).
Segundo Luiz Damon Santos Moutinho (2004), o que em Descartes era pura
aparência dissociada da essência, em Kant torna-se fenômeno. A consciência se
apresenta como naturante, não por relação ao ser do mundo, mas por relação à
significação: o correlato da consciência não é o ser, mas o fenômeno; e se esse
fenômeno se distingue da pura aparência, é justamente porque ele envolve a
significação de que a aparência é desprovida.
Merleau-Ponty observa, no entanto, que, apesar de Kant ultrapassar a pura
aparência cartesiana, ele não integra a significação à existência, porque essa
significação é produto de uma consciência constituinte. Ao tomar a consciência
como meio universal, a percepção fica reduzida, em Kant, a uma variedade da
intelecção. As sensações puras, ao serem entendidas como conteúdos empíricos de
uma consciência naturante, que subtende uma estrutura interna característica dos
objetos, anulam qualquer possibilidade de se falar em uma consciência sensível:

Diante desse naturante, o conteúdo tem necessariamente que se dissolver,
pois a significação, vinda da consciência, não é produto de uma consciência
lógica, de um simples juízo, e a percepção, portanto, não é uma simples
„interpretação‟. (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 66)

Dessa forma, Merleau-Ponty propõe a inversão das posições da consciência e
da sensação, afirmando que a consciência antecede a impressão vivenciada. A
sensação pressupõe um trabalho anterior da consciência. Apenas se pode ter uma
impressão de uma vivência em decorrência de uma apreensão de um sentido já
efetuado pela consciência.
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Segundo Moutinho (2004), apesar de Merleau-Ponty apontar Kant no hall dos
intelectualistas, ele não somente reconhece que o autor supera o modelo
intelectualista na terceira Crítica, quanto leva a cabo o projeto genético de Kant da
busca da gênese do sentido. No entanto, ao pretender flagrar no objeto percebido a
junção da ideia e da existência, Merleau-Ponty se distancia da posição do autor, o
qual reduz a percepção ao elemento subjetivo. Em Kant, o sentimento de prazer ou
desprazer frente ao objeto não afere nenhuma qualidade a esse, mas designa
unicamente o sentimento do sujeito diante de tal representação. O acordo que
Merleau-Ponty propõe da junção da ideia e da existência, na relação entre o sujeito
e o objeto no mundo percebido, não acontece em Kant, pois ele não considera
absolutamente a existência da coisa, mas se detém a averiguar a relação entre as
faculdades subjetivas do sujeito.
Segundo Monclar Valverde (2007), a limitação do pensamento de Kant quanto
ao caráter a priori do espaço e do tempo, para uma definição das condições gerais
de possibilidade da experiência sensível, é um resquício da concepção newtoniana
em vigor em sua época. Em suas palavras, Kant trai:

[...] seu propósito transcendental, ele toma como próprias as „formas puras
da sensibilidade‟, as características abstratas que a Mecânica lhes atribui
(uniformidade, magnitude e continuidade). Escapou-lhe a sua dimensão
existencial, explorada posteriormente no pensamento fenomenológico
(Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricouer), que reconhece a instituição
do tempo e espaço através das formas compartilhadas de ocupação e
considera que „espacialidade‟ e „temporalidade‟ são efeitos da
espacialização e da temporalização promovidas pelo ser-no-mundo.
(VALVERDE, 2007, p.185)

Para Merleau-Ponty, é preciso superar o prejuízo objetivista para chegar à
compreensão do tipo de ser da forma, em vez de tomá-la como ser real:

[...] se a unidade do mundo não está fundada na unidade da consciência, se
o mundo não é o resultado de um trabalho constitutivo, de onde provém que
as aparências sejam concordantes e se reúnam em coisas, em ideias, em
verdades – por que nossos pensamentos errantes, os acontecimentos de
nossa vida e os da história coletiva, pelo menos em certos momentos,
adquirem um sentido e uma direção comuns e se deixam apreender sob
uma ideia? Por que minha vida consegue retomar a si mesma e projetar-se
em falas, em intenções, em atos? Esse é o problema da racionalidade.
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 547)
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Nesse caminho, portanto, Merleau-Ponty propõe uma teoria filosófica da forma,
a qual ultrapassa os dualismos clássicos da concepção do ser e retoma,
radicalmente, o problema da racionalidade por meio de uma genealogia do ser, em
ordem de flagrar na percepção o momento originário: “a percepção como encontro
com as coisas naturais está no primeiro plano de nossa pesquisa, não como uma
função sensorial simples que explicaria as outras, mas como arquétipo do encontro
originário” (MERLEAU-PONTY apud MOUTINHO, 2004, p. 210).
Para realizar uma fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (2006) parte do
princípio de que o mundo percebido (a percepção) consubstancia-se como a
instância original por meio da qual se torna possível apreender o mundo
intersubjetivo. Sendo a percepção a via real que leva ao primitivo, ao originário,
essa envolve todas as dimensões da experiência. Porém, ele adverte que não se
trata de reduzir o conhecimento ao sensível, mas de flagrar no sensível o momento
originário do conhecimento em prol de apreender a consciência da racionalidade
para além de si mesma, de apreendê-la no fenômeno. O recuo ao fenômeno não
implica em uma separação entre o mundo percebido e o mundo exato da verdade,
implica sim em uma gênese do mundo objetivo, mostrando a passagem do
indeterminado ao determinado. Essa passagem se dá numa via de mão dupla, pois,
assim como a ideia de uma gênese da verdade implica em um retorno ao mundo
pré-objetivo, o mundo pré-objetivo apenas passa a existir quando instaurado na
objetividade lógica. O mundo pré-objetivo seria um fluxo ininterrupto sem a
objetivação, o que impossibilitaria qualquer tipo de consciência.
Assim, para alcançar a verdade da forma, Merleau-Ponty (2006) propõe o
método indireto, o qual deve partir das objetividades para chegar ao ser. O seu
projeto é retomar a história da constituição, a história da passagem da multiplicidade
à identidade, retornando ao momento originário para “desvelar a operação que torna
[a percepção] atual ou pela qual ela se constitui”. Justamente nesse aspecto é que
está dirigida a sua crítica ao Idealismo, em ele ter buscado “as condições de
possibilidade do ser absolutamente determinado”, passando em silêncio “o momento
decisivo da percepção”, que é “o surgimento de um mundo verdadeiro e exato”.
Já em 1938, Merleau-Ponty ia de encontro ao Idealismo, afirmando que o tipo
de reflexão que esse propunha

o da consciência absoluta

deixava de lado o

essencial, que é a dupla encarnação do sujeito e do mundo. Ele conclui A Estrutura
do Comportamento com um projeto que requer uma redefinição da filosofia
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transcendental, a qual integre a esta o fenômeno do real. Em Fenomenologia da
Percepção (1945), ele inicia esse projeto com sua reflexão radical, uma reflexão
que conduz ao pré-objetivo, ao irrefletido, mas não instala um ego-cogito, ao
contrário, coloca-nos diante do que ele considera o verdadeiro sujeito da percepção,
o sujeito encarnado. Citando Merleau-Ponty, Moutinho (2004) explica que:

Quando o intelectualismo afirma que eu não poderia me perceber
“circundado por meu corpo”, se eu não pudesse pensar essa relação e
assim escapar a ela no momento mesmo em que a represento, ele torna o
corpo uma ideia e rompe com a opacidade. Para Merleau-Ponty, ao
contrário, a “reflexão radical” deve ser consciente “de sua própria
dependência em relação a uma vida irrefletida que é a sua situação inicial,
constante e final” – É-lhe essencial reconhecer-se como “reflexão-sobre-umirrefletido” – em vez de ultrapassá-lo e dissolvê-lo. (MERLEAU-PONTY apud
MOUTINHO 2004, p. 267)

Ainda na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty introduz a noção de
tempo no relacionamento entre o inferior (o corpo) e o superior (a alma),
instaurando, assim, as noções de corpo habitual, que se refere ao passado, ao
sedimentado na experiência vivida; e corpo atual, referindo-se ao presente vivo e
dirigido ao porvir. Em suas palavras:

A união corpo e alma, em si e para si, é a união de um passado que não é
jamais completamente transcendido, que, por não ser ultrapassado
completamente, é „assumido‟ e responde a determinadas situações e
permanece, de algum modo, presente. τ corpo habitual é essa „quasepresença‟ do passado; não é uma imagem que podemos evocar, não são
traços gravados no corpo, não é, portanto, uma presença objetiva; essa
existência, habitual, anônima, pré-pessoal, não é uma coisa inerte, como o
em si, mas esboça também ela o movimento de existência. (MERLEAUPONTY , 2006, p. 281)

O corpo habitual e o corpo atual formam uma unidade que converge para um
objetivo, o mundo percebido. Dessa forma, passado e presente, corpo habitual e
corpo atual, estabelecem uma relação de mão dupla, na qual, da mesma forma que
o passado é retomado por um movimento presente, ele forma a base em que se
estabelece a consciência presente. É essa ambiguidade, que a introdução do tempo
como forma perceptiva traz, que vai levar Merleau-Ponty a insistir que o corpo não é
uma tradução, no exterior, de um estado interior. Para ele, o interior e o exterior se
ligam intimamente, de forma que o corpo é habitado pela alma e o corpo significa a
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alma. É, portanto, o tempo a chave da relação interna entre signo e significado, a
chave da encarnação que ele já vislumbrava na estrutura da Gestalttheory e que sua
teoria filosófica da forma já anunciava.
É preciso não esquecer, porém, que a encarnação, a que Merleau-Ponty se
refere quando se objeta à tese idealista da constituição, diz respeito não somente ao
sujeito, mas também ao mundo percebido: “o sentido de uma coisa habita essa coisa
como a alma habita o corpo: ele não está atrás das aparências [...] ele se encarna”
nela (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 428). Por isso, para ele, uma teoria do corpo
implica numa teoria do sensível, pois, não sendo mais o corpo objetivo, ele se
relaciona com o meio de tal modo a revelar não somente o sujeito que percebe, mas
também a coisa percebida. A síntese perceptiva merleau-pontyana, portanto, em
contraste à síntese perceptiva intelectualista, é isenta de uma atividade efetiva de
ligação, porque, sendo o corpo o sujeito da percepção, ele já traz consigo, no corpo
habitual, um saber sedimentado que prescinde tal atividade: “eu vivo a unidade do
sujeito e a unidade intersensorial da coisa, eu não os penso como o farão a análise
reflexiva e a ciência” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 320). O sujeito da percepção é o
corpo e não uma consciência. É por isso que o sujeito não é a fonte do sentido, ele
apenas reúne um sentido já dado pelos fenômenos.
A síntese perceptiva consuma-se na coisa percebida por intermédio de uma
experiência sinestésica e o ser da coisa é dado pela soma e intensidade dos
sentidos envolvidos nessa experiência. De acordo com Merleau-Ponty, o que
chamamos do domínio do sensível (o ilusório, os fantasmas, os enganos) são
fenômenos que atingem, levemente, um dos nossos sentidos; o que chamamos do
domínio do inteligível são fenômenos que arrebatam uma quantidade maior dos
nossos sentidos. Para que o fenômeno se aproxime da coisa real, ele precisará
tornar-se capaz de “falar aos meus outros sentidos, como, por exemplo, o vento
quando é violento e se faz visível na agitação da paisagem” (MERLEAU-PONTY,
2006, p. 427).
Ao assegurar que todas as relações que podem ser assinaladas no real são
mediadas pelo corpo, Merleau-Ponty investe o real de predicados antropológicos, na
medida em que, o que era antes considerado a coisa em si, adquire um para nós
que o humaniza. No entanto, ele adverte:
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Não começamos por conhecer os aspectos perspectivos da coisa; ela não é
mediada por nossos sentidos, nossas sensações, nossas perspectivas, nós
vamos diretamente a ela e é secundariamente que percebemos os limites
do nosso conhecimento e de nós mesmos enquanto cognoscentes.
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 434)

A coisa não é apenas o termo de uma teleologia corporal, pois a coisa se
apresenta ao observador como coisa em si. É por isso que a síntese parece ser
realizada na coisa em si, porque o sentido da coisa se constrói por si mesmo e se
confunde com a forma pela qual a percebemos em sua aparência diante de nós.
Assim, embora ao nível da experiência sensorial a coisa esteja carregada de
predicados antropológicos, esta não se reduz a um termo de uma teleologia
corporal, porque ela [a coisa], em sua natureza, é coisa em si e ignora o sujeito
perceptivo. E aqui, justamente, se levanta um dos problemas cruciais para o
desvelamento da tese da dupla encarnação merleau-pontyana, o problema do emsi-para-nós: “como compreender, ao mesmo tempo, que a coisa seja o correlativo
de meu corpo cognoscente e que ela o negue?” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 436).
Ora, se percebemos com o corpo, significa que o corpo não constitui a coisa,
mas sim que reúne um sentido naquilo que lhe é apresentado nela. Se, por um lado,
a coisa é investida de humanidade em decorrência da mediação do corpo, por outro
lado não podemos nos esquecer que essa síntese é dada temporalmente, numa
relação entre passado e presente, e que a percepção acontece através da
atualização de um saber acumulado e selecionado e não por um sujeito
transcendental. Dessa forma, Merleau-Ponty insiste que a percepção não realiza a
síntese, ela apenas se beneficia do saber acumulado pelo corpo habitual, saber que
se consubstancia como uma síntese geral constituída. Essa síntese geral implica em
que o saber sedimentado do corpo compreende não apenas certa lógica de dado
segmento do mundo, mas toda a lógica do mundo: “Ter um corpo é possuir uma
montagem universal, uma típica de todos os desenvolvimentos perceptivos e de
todas as correspondências intersensoriais para além do segmento do mundo que
efetivamente percebemos” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 437). Daí deriva a
concepção do mundo como algo permanente, independente das percepções
particulares, já que não há mais aqui a subjetividade que lhe dê sentido. Tal
permanência do mundo se traduz em uma permanência do horizonte da percepção,
podendo ser ilustrado como o fundo onde o objeto é fixado e se apresenta como
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figura. Não podemos nos esquecer, porém, que, para além do campo do objeto,
existe todo o horizonte, toda a omnitudo realitatis para a qual o objeto remete e da
qual foi extraído. Dessa forma, Moutinho (β004, p. β91) assinala que “a percepção é
prospectiva, porque o objeto está no termo da fixação, e retrospectiva, porque ele se
apresenta como já estando ali, como um objeto natural enraizado em um mundo
natural”.
O corpo compreende a lógica do mundo para além do percebido e fixado no
aqui e agora. Correlativamente, a generalidade que é o mundo se estende para além
desse segmento percebido, abarcando todo o seu horizonte. Não existiria o campo
presente se não houvesse esse horizonte, pois o presente não equivale ao
apresentado, não o esgota assim como o apresentado só se apresenta por meio do
presente.
Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (2006) afirma que qualquer
imagem visual é caracterizada pela reciprocidade entre o todo e as partes, princípio
estrutural básico das aparências sensíveis. A aparência de itens ou conjuntos de
itens sensíveis é baseada em padrões complexos de reciprocidade contínua, da qual
a relação parte-todo é uma das mais fundamentais. A capacidade humana de
reconhecer e caracterizar aparências particulares e seus elementos depende de um
esquema

subconsciente

de

fatos

passados

e

projeções

abstratas.

Esse

subconsciente existencial é conformado pela natureza, pelo alcance das
capacidades corpóreas e pelos padrões particulares da história pessoal. Ele
argumenta que uma coisa pode se oferecer em sua completa determinância
somente se outras coisas recuam dentro do vazio e que um presente pode se
estabelecer somente pela exclusão da presença simultânea do presente recente e
do presente tardio. Coisas e instâncias podem se ligar para formar um mundo
apenas por intermédio de um estado de subjetividade. Então, na percepção e
experiência de um sujeito encarnado, o presente vivido é manifestado entre um
passado, o qual ele suspende, e um futuro, o qual projeta. É, pois, da essência das
coisas e do mundo apresentarem-se como abertos para nos mandar além de suas
manifestações determinadas, de nos prometer sempre alguma outra coisa para
ver.
De acordo com Valverde (2003), depois que a fenomenologia ultrapassou a
limitação espaço-temporal da experiência sensível em Kant, as condições a priori
desta passaram a ser situadas no plano do simbólico, que faz parte do mundo
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empírico, embora de maneira distinta em relação ao natural. A partir daí, abriu-se a
possibilidade de reduzir a universalidade daquelas condições a priori ao âmbito de
vigência das culturas particulares.
1.4 O PROBLEMA DA INTERPRETAÇÃO E DA AVALIAÇÃO EM DERRIDA
A ideia de que existem significados comparativamente estáveis inerentes ao
trabalho de arte – ou ao menos em alguns trabalhos – é a assunção que governa a
alegação modernista de que a interpretação pode ser verdadeira e pode ser
reconhecida como tal. Sob esse ponto de vista, existe apenas uma interpretação
correta para qualquer trabalho artístico que tenha um significado. A crítica pósmodernista a essa ideia encontra alguns de seus estímulos na desconstrução de
Jacques Derrida.
Em De la Grammatologie, Derrida (1967) sugere que entendimentos
tradicionais da verdade, como identidade centralizada, podem ser desconstruídos
para revelar um interminável jogo de signos. O trabalho de Derrida é bem conhecido
por sua crítica à metafísica da presença, quanto à questão que a realidade-em-si,
objetos reais e significados reais podem ser diretamente apresentados a nós. Critica
também o mito do logocentrismo, a ideia que a apresentação da realidade, como
algo passível de ser apreendido, constrange o uso da linguagem. O seu ataque à
metafísica da presença e ao logocentrismo conduz a uma visão de que não
existem fatos extralinguísticos ou extratextuais que possam ser apreendidos
diretamente e que, dessa forma, possam servir para constranger o sentido/sensação
que poderia, apropriadamente, ser derivado de qualquer sistema de signos: qualquer
expressão, texto ou pintura. Sob essa perspectiva, não existe nada além do signo,
nada que se possa falar ou que se possa conhecer além do signo. Tudo o que existe
são sistemas de signos, nos quais cada um toma seu significado no contexto de sua
relação com os demais. Desde que não existe nenhuma realidade extratextual, que
possa revelar como os signos devem ser usados e relacionados com outros,
apropriadamente, e desde que não existe nada além do sistema de signos a que se
possa referir e consultar, tudo o que se tem é o jogo dos signos, uma constante
mudança e reconfiguração de relações entre eles e as palavras, com resultantes
mudanças em significados e entendimentos. Dessa forma, para qualquer leitura
aparentemente óbvia, que privilegia certas interpretações sobre outras, é sempre
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possível, para Derrida, reverter essa hierarquia para desestabilizar e, assim,
desconstruir, por meio de argumentos, formas nas quais signos e conceitos são
tradicionalmente relacionados uns com os outros.
No primeiro capítulo de De la Grammatologie, intitulado O Fim do Livro e o
Começo da Escrita, Derrida (1967) propõe substituir a palavra metafísica pela
palavra gramatologia, em ordem de trazer à tona aquilo que foi sempre
determinado como o sistema metafísico de pensamento: sua dependência de um
logos, de um discurso, concebido em si mesmo na forma de signos fonéticos.
Em A Derrida Reader: Between the Blinds, Peggy Kamuf (1991) explica que, na
metafísica ocidental, de acordo com a famosa formulação de Aristóteles, “palavras
faladas são os símbolos da experiência mental e palavras escritas são os símbolos
de palavras faladas” (KAMUF, 1991, p. γ1-58). Discurso falado, portanto, é
considerado mais próximo da interioridade psíquica (que reflete em si mesma as
coisas do mundo por meio de naturais semelhanças) do que a escrita, que simboliza
a interioridade apenas num segundo momento. A escrita é vista como derivada da
fala, pois é pensada como pura transcrição fonética. A escrita espelha a fala, mas é
menos apta a restaurar a coisa-em-si (o referente, o significado), que, de uma forma
ou de outra, ocupa o lugar de uma inteligibilidade pura que nunca cabe dentro de
realidades sensíveis do signo exterior e que, portanto, sempre permanece presente
apenas para si mesmo. Dessa forma, o significado é presente em-si-mesmo e sua
verdade não pode ser alcançada ou apreendida por intermédio do signo, o qual pode
apenas espelhá-la, mas nunca possuí-la. A fala aproxima-se mais da verdade, da
coisa-em-si, posto que a mediação por que passa é mais direta do que a mediação
da escrita.
Segundo Kamuf (1991), Derrida relembra-nos de algumas das mais
importantes revisões a que esse logocentrismo tem sido submetido na história do
pensamento ocidental: os escolásticos, o Cartesianismo, Rosseau, Hegel,
Heidegger, com o intuito de sublinhar a persistência com a qual o logocentrismo tem
atravessado a história do ocidente. Nem a linguística ou a semiótica moderna, como
foi elaborada por Saussure e pelos estruturalistas, a exemplo de Roman Jacobson,
sucederam em libertar sua ciência do laço metafísico logocêntrico. Derrida insiste
que a linguística permanece uma metafísica, desde que continua adotando a
distinção entre significado e significante dentro do conceito de signo. Essa distinção
é essencialmente baseada em uma inteligibilidade pura, atada a um logos absoluto:
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a face de Deus. Em sua visão, o conceito de signo, do qual a história é coextensiva
com a história do logocentrismo, é essencialmente teológico.
Dentro dessa mesma tradição, que reduz a escrita à exterioridade sensível do
signo, continua Kamuf (1991), existe também, paradoxalmente, um lugar privilegiado
reservado para isso na forma de uma escrita inscrita – por Deus ou pela natureza –
na alma. O paradoxo a ser notado é que as escrituras naturais e universais,
inteligíveis e atemporais, são nomeadas por meio de metáforas. E claro, essas
metáforas permanecem enigmáticas e se referem a um significado literal da escrita
como a primeira metáfora. Não é, portanto, uma questão de inverter o significado
literal com o significado figurativo, mas determinar o significado literal da escrita
como metaforicidade em si mesma. Essa determinação seria o começo da escrita,
porque, como metaforicidade em si mesma, a escrita não pode ter um referente
final ou nenhum tipo de eterna presença. Não pode ser totalizada, como num volume
ou num livro. A ideia do livro, de acordo com Derrida, é sempre a de uma totalidade
do significado pré-existindo à inscrição do significante, e, concomitantemente,
permanecendo independente em sua idealidade. A ideia do livro é profundamente
estrangeira ao sentido da escrita. É a proteção enciclopédica da teologia e do
logocentrismo contra a ruptura da escrita, contra a diferença em geral (KAMUF,
1991, p. 31-58).
Já

Novitz

(2001)

observa

que,

na

perspectiva

pós-modernista

da

desconstrução derridiana, o objetivo da interpretação não é revelar o significado que
está escondido no texto. Ao contrário, não existe nenhum significado estável no
texto para ser descoberto; o que existe é uma atividade dinâmica de ocorrências, um
jogo de significados. Dessa forma, o significado apenas poderia ser estabilizado por
intermédio de um artifício, que é a subscrição ao favorecimento da narrativa à razão,
a determinado significado verificável e à verdade literal, como propõe a teoria
modernista. Mas, essa é apenas uma dentre muitas outras possibilidades de
narrativas e favorecê-la em detrimento de outras é, para Derrida, um posicionamento
inteiramente arbitrário, sendo mais uma função de um acidente histórico do que uma
forma de ser do mundo (NOVITZ, 2001, p. 261).
Derrida critica a filosofia ocidental por privilegiar o conceito de presença e
logos, como oposto à ausência, markings (traços) ou writings (escrituras). Ele
desconstrói os pilares da filosofia do Ocidente, ao argumentar que o ideal ocidental
da presença do logos é minado pela expressão desse ideal na forma de markings
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(traços) de um autor ausente, e, enfatizando esse paradoxo, ele reformula a
descrição de cultura como uma network desarticulada de traços e escrituras, que se
proliferam a despeito da ausência do autor.
1.5 MERLEAU-PONTY, DERRIDA E O PROBLEMA DA SIGNIFICAÇÃO
A possibilidade de uma dialética filosófica entre Merleau-Ponty e Derrida dá-se
por meio do interesse de ambos pela linguística estruturalista de Ferdinand
Saussure. A teoria da estrutura autorreferencial dos signos lingüísticos, como
conformadores de significação, atraiu a atenção de ambos os filósofos. MerleauPonty utilizou-se da linguística para desenvolver, em 1947, a sua tese sobre a
estrutura da intercomunicação como constituinte da significação, e, Jacques Derrida,
em 1960, aplicou-a na formulação de sua tese sobre as relações de diferença entre
signos linguísticos na construção da significação.
Merleau-Ponty e Derrida, pensando sobre origens, utilizaram a teoria geral dos
signos e símbolos e a análise da natureza e das relações dos signos na linguagem,
como um isomorfismo para a estrutura que traz o pensamento humano a ser, ou
seja, que atualiza o pensamento e a sua produção de significado.
A ênfase de Merleau-Ponty sobre a percepção pré-reflexiva como a origem da
linguagem e da significação e a visão de Derrida, de que a linguagem e a
significação têm suas origens numa dinâmica que precede a representação,
pressupõem que, para ambos, a interação entre sujeito e mundo dá-se de maneira
subjetiva e imediata. A avaliação das afirmações de conhecimento se dá, a
posteriori, nas bases de uma adequação da reflexão ao fenômeno. Os sentidos
revelam o mundo ao sujeito apenas quando ele está inserido no referido fenomenal,
podendo, assim, perceber e entender, a partir de sua perspectiva individual préreflexiva. Portanto, tanto para Merleau-Ponty quanto para Derrida, o mundo das
coisas, em si, é indeterminado.
Tratar da questão das origens da linguagem e do significado em termos de
uma abordagem fenomenológica, que as situa diretamente na experiência do mundo
vivido, requer a aceitação da premissa de que o ser é constituído por uma imersão e
uma interação com o mundo. Isso vai sugerir que significado é situado pela
consciência, dentro do processo de repetição, no qual o pensamento serve para
confirmar uma percepção pré-reflexiva inicial.
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O corpo, em Merleau-Ponty, e a textualidade, em Derrida, são propostas
alternativas à tradicional dependência da significação aos referentes externos do
intelectualismo ou às intuições internas do empirismo para validação da verdade.
A contribuição de Merleau-Ponty foi oferecer uma descrição rica do fenômeno
humano mais fundamental – nossa existência encarnada em um mundo que parece
sempre já estruturado de uma forma que embasa nossos atos intencionais. Toda
experiência torna-se conhecida pela linguagem. Para Merleau-Ponty (1964, p.19),
“coisas são ditas e são pensadas por um discurso e um pensamento que nós não
temos, mas que inversamente têm a nós” 19. (Tradução nossa)
A contribuição de Jacques Derrida foi a leitura desconstrucionista, que inverteu
o panorama fenomenológico, com atenção particular ao que ele vê como o erro
logocêntrico. A sua formulação do princípio da repetição original como uma
desconstrução do que ele entende como o privilégio da fala como a presença de
significado da fenomenologia.
Derrida enfatiza o conceito de estrutura em detrimento ao conceito de essência
e é nesse ponto crucial que sua perspectiva semiológica se opõe diametralmente à
perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty.
A arte contemporânea, em seu caráter interativo e interdisciplinar, navega nos
mares fluidos da desmaterialização do objeto artístico. A mudança de foco da forma
significante do Modernismo para o significado no Pós-modernismo levanta
questionamentos a respeito da natureza e da relação entre o sujeito e o objeto, o
que repercute na forma de se conceber a relação entre o artista, a obra e o público.
Todos esses aspectos são de certa forma ressonâncias do projeto das vanguardas
históricas e da filosofia pós-estruturalista, que se conforma a partir dos anos 1960.
1.6 PÓS-MODERNISMO – BREVÍSSIMA EXPOSIÇÃO DE ALGUMAS TEORIAS
ESTÉTICAS
De meados do século XX até os dias atuais, várias tentativas têm sido feitas
para definir uma estética pós-moderna, o que tem alimentado um debate bastante
polêmico: Theodor Adorno (2007) afirma que a estética não poderia avançar se não
confrontasse o papel da cultura industrial na apropriação da arte e da experiência
19

[…] things are said and are thought by a Speech and a thought which we do not have but which has
us.
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estética como produto de consumo; Marshall McLuhan, o primeiro filósofo a trazer à
tona a questão dos efeitos das novas tecnologias na cultura popular, sugere que a
arte sempre funciona como um contra-ambiente designado a fazer visível o que é
usualmente invisível sobre a sociedade; Jean-François Lyotard (1984) reinvoca a
distinção kantiana entre o belo e o sublime; Hal Foster (1998) tentou retratar, em seu
livro The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, uma reação contra o belo e
a arte moderna, a qual Arthur Danto (1997) critica. Charles Jencks (2007) argumenta
que muitos movimentos artísticos, referidos como pós-modernos, de fato não o são,
mas são sim modernos.
George Dickie (1974), seguindo a tradição da teoria analítica, sugere que as
instituições do mundo artístico são as responsáveis pela caracterização de um
objeto como arte. A sua teoria institucional da arte sustenta que qualquer julgamento
de valor, como, por exemplo, o da qualidade do trabalho de arte, é puramente
subjetivo e sua promoção é dependente de instituições artísticas estabelecidas. Nas
palavras de Dickie (2001, p. 53):

Em sentido classificatório, um trabalho artístico é: (1) um artefato (2) sobre o
qual alguma ou algumas pessoas, atuando em certa instituição do mundo
20
da arte, conferiram-lhe o status de candidato à apreciação. (Tradução
nossa)

Adorno, por outro lado, em Teoria Estética, de 1968, reconstrói o movimento
da arte moderna a partir de uma perspectiva estética filosófica, baseada nos
princípios românticos de Kant e Hegel e no Materialismo histórico de Marx. Ao
combinar a noção de belas artes de Kant (schone kunst) com a noção de conteúdo
intelectual de Hegel (geistiger gehalt) e a ênfase de Marx no engajamento artístico
na sociedade, sua tese considera a autonomia da arte em sua complexa
problemática entre a necessidade e a ilusão. A resolução dessa problemática
prescindiria de uma transformação geral da sociedade (ZUIDERVAART, 2007). A
contundente crítica de Adorno ao status da arte na sociedade da indústria cultural
opõe-se, diametralmente, à proposta de Dick e também à postura de Mc Luhan.

20

A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) upon which some person or persons
acting on behalf of a certain social institution (the art world) has conferred the status of candidate for
appreciation (DICKIE, 2001, p. 53).
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Mc Luhan (1964) considera a invenção da imprensa de Guttemberg como o
marco da revolução industrial e aponta o surgimento do texto impresso como o
principal instrumento responsável pela fragmentação da sociedade, desde que a
leitura agora seria uma atividade individual. Ele considera, então, que a mídia
eletrônica traz um retorno do coletivo, unificando e retribalizando a raça humana, no
que denomina uma imensa aldeia global. No que concerne à arte, Mc Luhan (2003,
p. 263-264) aponta a invenção da fotografia como uma verdadeira revolução nas
formas de arte tradicionais:

O pintor não mais podia descrever um mundo que havia sido já tão
fotografado. Ele passou a revelar o processo interno de criatividade na arte
expressionista e abstrata. Do mesmo modo, o novelista não podia mais
descrever objetos ou acontecimentos aos seus leitores, os quais já sabiam o
que estava acontecendo por meio de fotografias, imprensa, filme ou rádio. O
poeta e o novelista voltaram-se para aqueles movimentos interiores da
mente pelos quais nós atingimos insight e pelos quais nos construímos a
nós mesmos e o mundo que nos cerca. Assim, arte deixou de ser uma
representação externa para se tornar um fazer interno. Ao invés de
descrever o mundo que corresponde ao que nós já conhecemos, os artistas
passaram a apresentar seus processos criativos à participação pública. Ele
tem nos dado agora os meios para envolvermo-nos no processo do fazer
artístico. Cada desenvolvimento da era elétrica atrai e demanda um alto
grau de orientação produtiva. A era do consumidor de bens processados e
empacotados não é, portanto, a atual era elétrica, mas, a era mecânica que
21
a precedeu. (Tradução nossa)

Adorno22 (1972) e Mc Luhan (1964) se referem ao tempo em que a tecnologia
digital encontrava-se ainda em seu estágio embrionário, e, quando se referem à
tecnologia de comunicação de massa, estão se referindo ao rádio, à televisão, ao
cinema, dentre outras. Essas mídias, no entanto, já antecipavam muitas

21

The painter could no longer depict a world that had been much photographed. He turned, instead, to
reveal the inner process of creativity in expressionism and in abstract art. Likewise, the novelist could
no longer describe objects or happenings for readers who already knew what was happening by
photo, press, film and radio. The poet and novelist turned to those inward gestures of the mind by
which we achieve insight and by which we make ourselves and our world. Thus, art moved from outer
matching to inner making. Instead of depicting a world that matched the world we already knew, the
artists turned to presenting the creative process for public participation. He has given to us now the
means of becoming involved in the making process. Each development of the electric age attracts,
and demands, a high degree of producer-orientation. The age of the consumer of processed and
packaged goods is, therefore, not the present electric age, but the mechanical age that preceded it
(MC LUHAN, 2003, p. 263-264).
22
A primeira vez que Adorno utilizou a terminologia cultura industrial foi no livro Dialetic of
Enlightment, publicado com Max Horkheimer e Adorno, pela editora Querido Verlag, Amsterdã, em
1947 (ADORNO, 1972).
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características da comunicação via rede e das possibilidades de reprodução que
hoje em larga escala a tecnologia digital promove para a sociedade.
Já Jean François Lyotard (1984) preocupa-se com o papel da narrativa na
cultura e, particularmente, como esse papel tem mudado na era pós-industrial ou na
condição pós-moderna. Ele argumenta que a filosofia moderna não legitimou suas
alegações e asserções em bases lógicas ou empíricas, mas sim em estórias
convencionalmente estabelecidas (ou metanarrativas) sobre o conhecimento e o
mundo. Para ele, em nossa condição pós-moderna, essas metanarrativas não
funcionam mais para legitimar asserções de verdade. Baseado no conceito de jogo
de linguagem de Wittgenstein (1921), Lyotard sugere que, no acordar do colapso
das metanarrativas, as pessoas estão desenvolvendo um novo jogo de linguagem,
no qual não são feitas alegações de verdades absolutas, mas, ao contrário, celebrase um mundo de relações em constante mudança, tanto entre pessoas quanto entre
as pessoas e o mundo.
Por outro lado, o pragmatismo, que tem como um de seus principais
representantes John Dewey, defende que a essência da arte é sua utilidade em
auxiliar o homem a compreender e a melhorar sua experiência de vida.
Uma das características principais do pragmatismo de Dewey é o seu
naturalismo. Art as Experience (DEWEY, 1979) é dedicado a fundamentar a estética
nas necessidades, constituição e atividades naturais do organismo humano
encarnado. O autor almeja “recuperar a conexão da experiência estética com os
processos da vida ordinária” 23 (SHUSTERMAN, 2005, p. 122) (Tradução nossa).
Influenciado pelo Idealismo alemão hegeliano, ele caracterizou sua noção de
experiência, baseado nas noções de Erlebnis (a experiência psíquica do indivíduo) e
de Erfahrung (a experiência de um povo):

Com a primeira, reportamos ao que passamos ao visitar a nossa memória,
nossa vida psíquica e as situações mais subjetivas, íntimas; com a segunda,
reportamos à vida coletiva, ao que todos os que nos cercam viveram ou
àquilo que os nossos antepassados nos deixaram como cultura e que
articulamos, por aprendizado em tal cultura, ao passado de nosso povo,
família, grupo ou clã. (GUIRALDELLI JR, 2006, p. 11)

23

[…] recovering the continuity of esthetic experience with normal processes of living
(SHUSTERMAN, 2005, p. 122).
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Em oposição a Dewey, em Breviário de Estética, de 1913, Benedetto Croce
fundamentou sua teoria em conceitos de intuição/expressão pura. Arte, para ele,
seria um fenômeno puramente mental que podia ser comunicado pelo artista ao
espectador. De acordo com Roberts (1995), a intuição/expressão constitui para
Croce a essência do trabalho artístico e é por isso considerada uma entidade
imutável. O meio material deste trabalho não tinha nenhuma significância, servia
apenas como estímulo para o espectador/leitor reproduzir para si a intuição original
do artista. Da mesma forma, as circunstâncias históricas materiais da vida do artista
eram irrelevantes para o entendimento da obra, desde que essas fossem
concernentes às habilidades humanas distintas daquelas geradas pela expressão
artística.
Contra o pragmatismo naturalista, Croce afirma que Dewey não se
desvencilhou o bastante dos princípios do Empirismo, permanecendo preso à
distinção dualista entre mente e natureza. Dewey, por outro lado, ataca a ênfase de
Croce no papel fundamental da intuição e da expressão na arte, afirmando que essa
posição demonstra o quão profundamente ele está enraizado em seu Idealismo, o
que o impede de ver a inveracidade da assunção de que apenas a mente é real, o
que indica, em suas palavras, “o extremo ao qual a filosofia pode chegar ao impor
uma teoria inflexiva sobre a análise da experiência estética, resultando numa
distorção arbitrária”24 (ROBERTS, 1995) (Tradução nossa).
Humberto Eco opõe-se aos princípios de Croce e é deveras influenciado pelo
trabalho de Luigy Pareyson. A teoria da formatividade de Pareyson opõe-se às
noções idealistas de arte como visão e propõe a noção de arte como forma.
Se a arte tem uma dimensão significativa e espiritual, aliando-se com outros
valores em conúbio inseparável, e alcança ter também finalidades e funções
não artísticas mas sempre inscritas na vida espiritual do homem, isto é
porque ela contém a vida de onde emerge. E aquilo por que a arte se
distingue das outras atividades é a elaboração destes conteúdos; não tanto
o “quê” mas antes o “como”, isto é, precisamente a forma, como quer que
esta seja entendida: o estado final e conclusivo da arte, a elegância da
representação ou da expressão, a perfeição da imagem, o êxito do
processo artístico, a autossuficiência da obra. (PAREYSON, 2001, 55)

Seu uso do termo forma denota uma noção de organismo, no qual forma e
conteúdo são inseparáveis:
24

[…] the extreme to which philosophy may go in superimposing a preconceived theory upon
aesthetic experience, resulting in arbitrary distortion (ROBERTS, 1995).
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O conteúdo nasce como tal no próprio ato em que nasce a forma e a forma
não é nada mais que a expressão acabada do conteúdo. Analisando bem,
nesta concepção a inseparabilidade de forma e conteúdo é afirmada do
ponto de vista do conteúdo: fazer arte significa “formar” conteúdos
espirituais, dar uma configuração à espiritualidade, traduzir o sentimento em
imagem, exprimir sentimentos. Isto quer dizer sublinhar, antes de tudo, o
fato de que o conteúdo se dá à própria forma, aquela forma que não pode
ser senão sua, insistir, sobretudo, no caráter formante dos valores
espirituais, ver na arte, antes de mais nada, o resultado de uma vontade
expressiva. Esta concepção encerra o perigo, explicitado em algumas
teorias, particularmente na estética crociana, de desvalorizar o aspecto
físico e sensível da arte: a forma pode ser uma imagem puramente interior,
não realizada num objeto real, e quando um artista encontra seu próprio
caminho, isto não acontece porque ele enfrenta problemas técnicos ou tenta
resolver dificuldades formais, ou se exercita numa determinada linguagem
artística, mas só e sempre por uma íntima vontade expressiva.

A Obra Aberta de Humberto Eco (1962) antecipa alguns dos principais temas
da teoria crítica literária contemporânea dos anos 60 até hoje: multiplicidade,
pluralidade e polissemia como elementos centrais na arte; ênfase nos processos
interativos entre a obra e o receptor na interpretação. A obra aberta explica e justifica
as diferenças radicais entre arte pós-moderna e arte moderna, já que:
Arte moderna:
-

essencialmente ambígua: pode gerar diferentes respostas, mas
sua natureza dirige essas respostas para uma única direção e
- uma única forma correta de entendimento por parte do receptor.

Arte pós-moderna:
- deliberadamente e sistematicamente ambígua (não pode ser
dita ser sobre nenhum tema específico);
- variedade de significados em potencial coexiste e nenhum deles
pode ser dito ser o principal e
- a obra apresenta ao receptor um campo de possibilidades de
escolha de abordagens de interpretação.
Ambiguidade para Eco é o produto da contravenção de convenções de
expressão estabelecidas: quanto menos formas de expressão convencionais, mais
espaço é permitido para interpretação e, assim, mais ambíguo será o trabalho de
arte25 (ROBEY, 1989) (Tradução nossa).
25

Ambiguity, for Eco, is the product of the contravention of established conventions of expressions.
The less conventional forms of expression are the more scope they allow for interpretation and
therefore the more ambiguous they can be said to be.
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A seguir, o quadro 2 apresenta algumas das principais teorias estéticas pósmodernas, seus principais representantes e os seus conceitos defendidos.
Quadro 2 - Teorias estéticas pós-modernas
Teoria estética
Idealismo
(a percepção é
subjetiva)

Principais representantes

Benedetto Croce (1913)

John Dewey (1979)
Pragmatismo Naturalista Naturalismo
Monroe Beardsley
Desconstrucionista

Jean François Lyotard
(1984)

Teoria Crítica

Marshal McLuhan (1964)

Teoria Institucional
(vertente da teoria
analítica)

George Dickie (1974)

Idealista (influenciada
por Kant, Hegel e Marx)

Teoria da Formatividade
Teoria Crítica

Theodor Adorno (1968)

Luigy Pareyson (1954)

Umberto Eco (1962)

Conceitos defendidos
O meio material do trabalho
artístico não tem nenhuma
significância, serve apenas como
estímulo para o espectador/leitor
reproduzir para si a intuição
original do artista.
A essência da arte é sua utilidade
em ajudar o ser humano a
compreender e melhorar a
experiência de vida.
A arte, na condição pósmoderna, é vista como jogo de
linguagem. Contra as
metanarrativas totalizantes.
A arte não mais representa o
mundo externo e sim inclui o
público nos processos de criação.
O julgamento de valor na arte é
puramente subjetivo. Instituições
do mundo artístico são
responsáveis pela caracterização
de um objeto como arte.
Arte moderna tornou-se produto
da indústria cultural. Para
transformar esse cenário, é
necessária uma mudança total na
sociedade.
Opõe as noções idealistas de arte
como visão e propõe a noção de
arte como forma.
Obra aberta - ênfase nos
processos interativos entre a obra
e o receptor na interpretação.

1.7 O DEBATE ENTRE MODERNISMO E PÓS-MODERNISMO
As questões em torno da função emancipatória da arte permeiam a crítica
artística desde as primeiras vanguardas modernas. Entre o Modernismo e o Pósmodernismo, essa função encontra diferentes abordagens. A mudança de
paradigmas, que ocorre entre esses dois momentos, se revela na arte por meio do
abandono das formas universalizantes e perenes do objeto artístico e do desejo
utópico de transformar a realidade como um todo. O manifesto futurista, o Dadaísmo
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e o movimento situacionista, todos eles clamavam pela transformação da ordem
mundial por intermédio de um projeto artístico político. As discussões em torno da
função da arte, que se acirraram a partir dos anos 1960, já estavam na pauta de
discussões de críticos e artistas modernos desde as vanguardas históricas. Como já
foi dito anteriormente, quando defino o período em torno dos anos 1960 como o
momento em que alguns artistas se interessam em buscar uma forma de arte
interdisciplinar e interativa, como forma de aproximar a arte da vida cotidiana, e as
discussões filosóficas no campo artístico começam a adotar o termo pósmodernismo e a utilizar a linguística para investigar o processo de produção de
significado na arte, isso não exclui todo o arsenal de experimentações e realizações
artísticas que, já no início do século, percorriam tais caminhos, nem as repercussões
críticas que tais experimentações traziam.
O breve panorama da visão de diversos filósofos da arte do século XX, aqui
apresentado, demonstra o quão polêmicas foram as discussões críticas suscitadas
pela desmaterialização da prática artística proposta pela arte pós-moderna. A
mudança da ênfase na forma significante para uma ênfase na forma significativa e a
valorização do processo em detrimento do produto, dentre outros aspectos,
suscitaram discussões e reações antagônicas em relação às mudanças estéticas da
arte de meados do século XX.
É importante ressaltar, no entanto, que, embora as teorias estéticas possuam
seus princípios básicos norteadores bem delimitados, estas não devem ser tomadas
como campos herméticos. Da mesma forma, embora os problemas constantes da
filosofia da arte - sua interpretação, avaliação, conteúdo cognitivo, percepção e
forma do trabalho artístico - recebam diferentes tratamentos no Modernismo e no
Pós-modernismo, seria equivocado pensar que todos os filósofos da arte se inserem
em posições fechadas, estritamente modernistas ou pós-modernistas.
Em linhas gerais, contudo, de acordo com Novitz (2001, p.155-168), o debate
entre modernistas e pós-modernistas engloba três questões fundamentais. Primeiro:
em relação à teoria da interpretação, pós-modernistas argumentam que não há e
nem há como haver uma interpretação verdadeira, enquanto modernistas
argumentam que qualquer interpretação pode ser verdadeira ou falsa e que para
toda e qualquer obra artística há e deve haver uma única interpretação verdadeira.
Segundo: enquanto modernistas acreditam que um trabalho artístico pode ser
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designado, genuinamente, bom ou ruim a partir da análise de suas propriedades
formais intrínsecas, como propõe a teoria formalista, pós-modernistas entendem que
o mérito artístico é atribuído a uma obra de arte em função de circunstâncias
históricas e culturais contingentes, argumentando que o que faz de um trabalho de
arte bom ou ruim não é um conjunto de características intrínsecas do trabalho, mas
valores e convenções, derivadas historicamente, que caracterizam um período
particular de uma dada cultura. Terceiro: enquanto modernistas buscam definições
essencialistas da arte e sustentam que ela existe independentemente de culturas e
tempos particulares, assim, concluindo que existem características intrínsecas
peculiares do fazer artístico que o distinguem de fazeres não-artísticos, o Pósmodernismo afirma que não existem características intrínsecas que distinguem arte
de não arte, ou arte maior de arte popular, argumentando que a prática artística é
um fenômeno sociocultural e não natural. Assim, a identificação diferenciadora de
arte, arte maior ou arte popular e suas propriedades não dependem de um conjunto
de características estáveis e publicamente acessíveis presentes num artefato
particular (a obra de arte), mas sim das convenções, tradições e valores de dada
cultura. A arte, em particular, e os produtos culturais, em geral, conformam a
cognição humana de uma forma tal que impossibilita o seu alcance além das
narrativas dominantes. Sob esse ponto de vista, a verdade é culturalmente
determinada pelas narrativas, idiomas ou vocabulários que, por contingências
históricas, tornaram-se dominantes em dada sociedade.
A filosofia pós-moderna surgiu como uma crítica à filosofia continental e foi
deveras influenciada pela fenomenologia, pelo Estruturalismo e pelo Existencialismo.
Critica também os princípios da teoria analítica, negando que sistemas complexos
de significação incorporados na linguagem podem ser representados em
explanações lógicas. O Pós-estruturalismo, junto à teoria crítica, à desconstrução, e
a uma série de outras teorias como Pós-feminismo, Pós-marxismo, Póscolonialismo, conformam o pensamento pós-moderno, o qual caracteriza o
reducionismo do Estruturalismo como violento e identifica essa violência com os
censuráveis excessos dos discursos do colonialismo, do racismo, da misoginia, da
homofobia, dentre outros. A crítica pós-estruturalista se utiliza de uma variedade de
perspectivas para criar uma interpretação multifacetada de um texto, analisando
como esse pode adquirir diferentes significados. O significado não é dado por uma
correspondência estreita e direta entre o signo e aquilo que ele significa. A relação

67

entre esses dois elementos é instável e determinada por mudanças de posição
dentro de um campo mais geral de outros signos e relações. Esse campo, no
entanto, não é uma totalidade fechada em si mesma, mas um espaço aberto e
sujeito a constantes reconfigurações. O significado que o autor intenciona comunicar
é secundário em relação ao significado que o leitor percebe, rejeitando, assim, a
ideia de um texto contendo um único objetivo, um único significado ou uma
existência singular. Ao invés disso, todo leitor cria um objetivo, um significado e uma
existência nova e pessoal para um dado texto. É importante ressaltar que quando
me refiro ao texto significa não somente textos literários, mas toda forma de
expressão e comunicação humana, incluindo a arte.
Para Novitz, artistas do final dos anos 1960 começaram a adaptar estruturas
linguísticas como referência conceitual na arte, descrevendo, assim, paralelos entre
arte e linguagem. Um novo ramo da estética desenvolveu-se a partir das teorias
estruturalistas e pós-estruturalistas de Saussure, Barthes, Chomsky, Wittgenstein,
Derrida, dentre outros. O reconhecimento de que a forma do discurso está tão
estreitamente relacionada ao que pode ser aferido a partir da interpretação subjetiva
e individual do leitor/audiência, quanto com a intenção, também subjetiva e
individual, do autor, incitou artistas e críticos a abandonarem modelos filosóficos
tradicionais de entendimento da arte. Essa nova estética trouxe a hipótese de que
existe uma lógica interna na arte, que pode ser compreendida por meio da teoria da
linguagem e da comunicação.
Dentro desse espírito, a vanguarda artística das décadas de 1960 a 1980
enfatizava o objeto artístico não como objeto propriamente dito, mas como uma
configuração de signos situada num campo mais geral de significação. Esses
artistas estavam preocupados em produzir arte que reconhecesse e estabelecesse
seus próprios contextos dentro da dialética do discurso estético. O objetivo era
provocar sensações estéticas para a compreensão da arte por intermédio de uma
investigação semiótica. Significado é visto como polivalente e o que é fundamental
em arte é a sua relação com as ideias e suas interpretações. Essa visão colocou o
artista no centro do empreendimento artístico de uma nova forma, livre para
expressar qualquer conceito por meio de qualquer meio possível.
Segundo a historiadora Sally Banes (1999), em Nova York, a vanguarda pósmoderna instalou-se no Greenwich Village, bairro boêmio no baixo Manhattan, numa
espécie de comunidade alternativa. Artistas plásticos, dançarinos e coreógrafos,
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músicos, dramaturgos, cineastas, poetas, e toda espécie de artistas e intelectuais se
encontravam para realizar os happenings, eventos interdisciplinares e interativos. A
proposta era de uma prática artística engajada com a vida cotidiana. Nomes como
Yvonne Rayner, David Gordon, Trisha Brown, Lucinda Childs, Deborah Hay e Steve
Paxton, então jovens coreógrafos, são alguns de seus representantes. Os gestos e
ações do cotidiano, tais como andar, tomar banho, vestir-se, escovar os dentes,
dentre outras, eram o material para exploração da criação. O improviso era usado
em cena e não deveria acompanhar o tempo musical, mas o tempo próprio da ação.
Dessa forma, qualquer fato, sentimento, sensação, imagem ou ideia podia motivar a
criação da composição coreográfica. As questões que moviam os coreógrafos pósmodernos estavam, na maioria das vezes, relacionadas com a experimentação de
novos modos de criação, por intermédio da exploração do corpo, do espaço, do
tempo, da narrativa e da dramaturgia, a partir de um novo olhar.
Os artistas pós-modernos exploram o caráter experimental da arte, numa
imensa variedade de caminhos e incorporando novos materiais em seus trabalhos:
pinturas

afixadas

com

objetos

pré-fabricados

ou

fragmentos

de

objetos

representando a vida cotidiana; mudança de foco de representações objetivas para
expressão pessoal; uso de novas medias tecnológicas para interpretar significados e
novas ideias de tempo e espaço. “Toda arte é experimental. Se não for experimental,
não é arte” 26, escreveu o crítico de cinema Gene Youngblood (RUSH, 1999).
A quase frenética inclusão de coisas do dia a dia na arena artística demonstra
a preocupação central do artista pós-moderno, que é achar os melhores meios
possíveis de fazer uma declaração por intermédio da arte. A maneira pela qual a
expressão artística passou a ser concebida por volta dos anos 1960 e os meios
usados para alcançá-la levaram o crítico Arthur Danto a declarar o fim da arte, na
forma como esta era concebida historicamente:
Uma história havia acabado. Não era meu ponto de vista que não haveria
mais arte, o que certamente significa “morte”, mas o de que qualquer que
fosse a arte que se seguisse, ela seria feita sem o benefício da narrativa
legitimadora, na qual fosse vista como a próxima etapa apropriada para a
história. O que havia chegado a um fim era a narrativa e não o tema da
narrativa. (DANTO, 2006, p.5)

26

All art is experimental, or it isn‟t art.

69

No livro What Art is: The Esthetic Theory of Ayn Rand, Louis Torres e Michelle
Marder Kamhi (2000) apresentam a controvertida teoria estética de Ayn Rand.
Afirmando que, para ela, nenhum outro aspecto do Pós-modernismo tem tão
profundamente e perversamente minado a prática das artes visuais desde os anos
1960 do que a Arte Conceitual. Assim como a Pop Art, a Arte Conceitual surgiu
como uma reação à arte abstrata. Enquanto os artistas da Pop Art rejeitavam as
pretensões expressionistas da recente arte abstrata, os artistas que deram impulso à
arte conceitual repudiavam a visão formalista do Abstracionismo promulgado por
Clement Greenberg. Numa dialética algo perversa, no entanto, eles abraçaram o
polo oposto de uma falsa dicotomia. O Formalismo de Greenberg, equivocadamente,
declarou formas estéticas vazias de ideias e significados. A Arte Conceitual, por
outro lado, abandonou inteiramente a forma estética em favor das ideias (TORRES;
KAMHI, 2000). Nas palavras de Rand:
Arte é uma recriação seletiva da realidade de acordo com os valoresjulgamentos metafísicos do artista. A profunda necessidade da arte para o
homem dá-se pelo fato de que a faculdade cognitiva humana é conceitual.
Isto é, o homem adquire [e preserva] conhecimento por meio de abstrações e
precisa de força para trazer suas mais abrangentes abstrações metafísicas
para o plano da sua percepção imediata. Arte preenche essa necessidade:
por meio de uma recriação seletiva, ela concretiza a visão essencial do
27
homem (de si mesmo) e de sua existência. (RAND apud TORRES; KAMHI,
2000, p. 60) (Tradução nossa)

Para Rand, assim como outras inovações que ocorreram nas práticas artísticas
no século XX, a arte conceitual repousa em um conjunto de falsas assunções sobre
a percepção humana e a cognição, sobre a natureza e o propósito da arte e sobre
as propriedades das várias formas artísticas.
As abordagens de Youngblood, Danto e Rand ilustram o quão polêmicas foram
as discussões suscitadas pela desmaterialização do objeto artístico proposta pela
arte pós-moderna, reforçando a discussão levantada com o panorama das teorias de
diversos filósofos da arte do século XX, exposto na primeira seção desse estudo. A
mudança da ênfase na forma significante para uma ênfase na forma significativa, a
valorização do processo em detrimento do produto, promulgada pela arte conceitual,
Art is a selective re-creation of reality according to an artist's metaphysical value-judgments. Man's
profound need of art lies in the fact that his cognitive faculty is conceptual, i.e., that he acquires [and
retains] knowledge by means of abstractions, and needs the power to bring his widest metaphysical
abstractions into his immediate perceptual awareness. Art fulfils this need: by means of a selective recreation, it concretizes man's fundamental view of himself and of existence.
27
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suscitou discussões e reações antagônicas na crítica da arte moderna em relação às
mudanças estéticas da prática artística de meados do século XX.
Na próxima seção, adentro uma discussão sobre a arte contemporânea,
investigando as influências da media digital no fazer artístico, quanto a seus
aspectos interativo e interdisciplinar. Trago também a visão de alguns autores
contemporâneos que clamam por uma nova mudança de paradigma na sociedade, a
partir dos anos 1990.

71

2. EXISTE, HOJE, UMA VANGUARDA?

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: "Navegar é preciso; viver
não é preciso". Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma
para casar com o que eu sou: Viver não é necessário; o que é necessário é
criar. Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. Só quero tornála grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a
lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade; ainda que para
isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez
mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de
engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade.
(Fernando Pessoa)

“σavegar é preciso, viver não é preciso”. Disse várias vezes um general
romano chamado Pompeu (106-48 AC) a seus marinheiros amedrontados. Muito
mais tarde, o poeta Fernando Pessoa reavivou essa frase e a imortalizou em seus
versos. No poema de Pessoa, escrito entre 1913 e 1915, o termo preciso nos
coloca diante de uma ambiguidade de significação que denota o sentido instável que
o poeta atribui à vida e à arte. Como verbo, precisar significa necessitar; como
adjetivo preciso significa acurado, justo. O ato de navegar é usado como metáfora
da vida e do ato de criação, entre o necessário e o impreciso. A analogia entre o
marinheiro e o artista é feita sobre o fato de ambos serem inclinados a recusar os
prazeres da vida e, se necessário, colocar em risco até mesmo sua própria
existência em prol do bem da humanidade. O que sugere uma visão romântica da
arte, própria de seu tempo. Mas, até que ponto o tempo presente está distante
dessa visão? Não será, ainda hoje, a função da arte um dos pontos cruciais na
pauta das discussões da crítica artística?
Navegando por entre mares, precisamente, embora por acaso, ou talvez,
precisamente, justamente por obra do acaso, deparei-me com um artigo publicado
no caderno de arte do jornal New York Times em junho de 1987, intitulado “Art:
Documenta 8, Exhibition in West Germany”, escrito por Michael Brenson (1987).
Nesse artigo, o autor apresenta a ideologia do festival e a visão de seu curador
Edward F. Fry. O historiador e crítico norte-americano, responsável pela curadoria
daquela exposição, explicava Brenson (1987), expunha no libreto da mesma que a
sua expectativa em relação aos trabalhos, a serem expostos naquele ano, era de
que esses viessem a inaugurar uma nova modernidade e redirecionar a arte
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moderna rumo à retomada de sua função original, crítica e emancipatória. Fry (1987)
afirmava que a arte deveria usar a estética a serviço da ação e consciência política e
social. Para ele, apenas por intermédio do envolvimento, em seu contexto social e
iluminando os mecanismos de comunicação visual, e dos mitos políticos, a arte
poderia se libertar e reencontrar seu centro e função. A visão de Fry (1987), quanto
à função emancipatória da arte, faz parte, de fato, de uma discussão bastante
acirrada entre intelectuais e críticos da área, que se iniciou com o Modernismo e
perdura até hoje.
Mais tarde, em 2004, Brenson, fazendo uma residência artística na
Universidade de Wisconsin-Madison, questionou como se chegou ao ponto de se
esperar que a arte tenha que responder às necessidades e aspirações de povos e
nações: “Por que, justamente nesse momento em que o artista está tão
amedrontado, tendo sido a sua voz sistematicamente desconstruída, as expectativas
na arte têm crescido tanto? Será que não há limites em relação ao que a arte pode
ou não fazer? Quais são as implicações de abordar a arte como um meio pra atingir
um fim, em vez de um fim em si mesmo, ou ambos um meio e um fim?” 28
O poeta Fernando Pessoa, o crítico Michael Brenson e o historiador Edward F.
Fry instigam-me a refletir sobre as suas quase dramáticas abordagens com relação
à arte. O que há em comum em suas abordagens? Que posições são, entre eles,
divergentes? São suas visões refletidas nas correntes de pensamento crítico sobre a
arte atual? Quais são essas correntes?
Em 1968, o cantor e compositor Caetano Veloso resgatou a famosa frase
daquele longínquo general romano, em sua canção “τs Argonautas”

29

, do Disco

Branco, saído logo após a sua prisão pelo regime militar brasileiro.

28

How did we reach the point where we expect art to respond to the needs and aspirations of peoples
and nations? Are there limits to what art can be asked to do? Why have the expectations for art
increased at a time when the individual artist is feared, not only in the United States but in many other
countries as well, and the artist's voice is being systematically deconstructed? What are the political
implications of approaching art as a means to an end, rather than an end in itself, or both a means and
an end? (BENSON, 2004).
29
Canção “τs Argonautas”, de Caetano Veloso:
O Barco!
Meu coração não aguenta
Tanta tormenta, alegria
Meu coração não contenta
O dia, o marco, meu coração
O porto, não!...
Navegar é preciso
Viver não é preciso... (duas vezes)
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Caetano Veloso trazia em seu barco medo, coragem e também um brado. O
disco incluía o seu inesquecível discurso30 de indignação diante de um público a
vaiá-lo no Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA-PUC), por ocasião
do III Festival Internacional da Canção, promovido pela TV Record (Globo). O que
Caetano Veloso bradava era a sua indignação frente a uma juventude socialmente e
politicamente alienada, que ele, como artista, desafiava. Desafiava o público e
também o júri do festival e o próprio sistema político brasileiro da época. Eu preciso
me lembrar de uma das aulas a que assisti no Programa de Pós-Graduação em
coreografia Dance Unlimited em 2006, na qual a professora Sher Doruff perguntounos se considerávamos o nosso trabalho artístico de vanguarda. Havia pessoas
naquela turma de alunos que não sabiam o que significava, realmente, um trabalho
artístico de vanguarda. Claro que, como alunos de pós-graduação, eles tinham
referência dos movimentos vanguardistas modernos como informação histórica.
Mas, para aqueles jovens artistas, não me pareceu que pudessem sequer imaginar a
inquietação social e política que borbulhava em muitos lugares no mundo, na época
dos movimentos de vanguarda modernistas (final do século XIX até meados do
século XX): as duas guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1945); as facções políticas
aliadas ao sistema comunista de um lado e as do capitalismo de outro na disputa do
O Barco!
Noite no céu, tão bonito
Sorriso solto perdido
Horizonte, madrugada
O riso, o arco da madrugada
O porto, nada!...
Navegar é preciso
Viver não é preciso (duas vezes)
O Barco!
O automóvel brilhante
O trilho solto, o barulho
Do meu dente em tua veia
O sangue, o charco, barulho lento
O porto, silêncio!...
Navegar é preciso
Viver não é preciso (seis vezes)
30
Fragmento do discurso de Caetano Veloso, no III Festival da Canção, transmitido pela então Rede
Record, hoje TV Globo:
“Vocês estão por fora! Vocês não dão pra entender. Mas que juventude é essa? Que juventude é
essa? Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabem a quem? São iguais sabem a quem?
Tem som no microfone? Vocês são iguais sabem a quem? Àqueles que foram na Roda Viva e
espancaram os atores! Vocês não diferem em nada deles, vocês não diferem em nada. E por falar
nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Eu tinha me comprometido a dar esse viva aqui, não
tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte: estão querendo policiar a música brasileira. O
Maranhão apresentou, este ano, uma música com arranjo de charleston. Sabem o que foi? Foi a
Gabriela do ano passado, que ele não teve coragem de, no ano passado, apresentar por ser
americana. Mas eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui para acabar
com isso!”
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poder durante toda a Guerra Fria (1945-1981); a guerra da Coreia; a guerra do
Vietnã; o ataque da União Soviética ao Afeganistão; o Muro de Berlim. No caso do
Brasil, a crise do café e o eventual desenvolvimento do setor industrial; o
envolvimento na segunda guerra; a ditadura militar (1964-1985) e a consolidação do
imperialismo americano. O movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso fazia
parte, juntamente com Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, dentre outros, pode
ser considerado a segunda vanguarda brasileira. Um movimento antiamericanização
e antielitização da cultura, em consonância com a ideologia do Manifesto Pau-Brasil
da Semana de Arte Moderna de 1922.
Foi uma época na qual um número de acontecimentos desse vulto se sucedia,
abalando o planeta e indignando olhos incautos. Mas, voltando àquela sala de aula
em Amsterdã, naquele momento, rodeada de jovens, ocorreu-me que, talvez, o fim
do Pós-modernismo na arte foi dado pelo fim dos movimentos artísticos de
vanguarda. O fim das ideologias. Mas, logo reconsiderei a minha reflexão: a
mudança que ocorreu nos anos 1980, com a vitória do liberalismo sobre o
socialismo, não implica no fim das ideologias, mas na imposição de uma ideologia
sobre a outra. Portanto, vive-se, hoje, sob a égide liberal e ponto. A utopia de um
mundo unificado foi alcançada. Vive-se, como diz Maffesoli (β006), “na era das
distopias, [...] da heteronomia”. A crise do sujeito individual. E quanto ao artista?
Como tem lidado com essa crise? Existe hoje uma vanguarda? Ou algo que se
aproxime de uma vanguarda? Ou ainda, algo que se distancie diametralmente do
que se entende por vanguarda?
2.1 ARTES TRANSGRESSIVAS PÓS-MODERNAS
Vanguarda é um termo proveniente das forças armadas e designa o batalhão
militar que precede às demais tropas numa situação de combate. A apropriação do
termo ao universo artístico, como já foi visto, se fez no início do século XX com os
movimentos da vanguarda moderna futurista, dadaísta e outras que se seguiram,
que buscavam uma arte engajada politicamente. Existe hoje uma vanguarda? Quais
são as diferenças fundamentais entre a arte contemporânea e a arte moderna?
Estamos hoje no Pós-modernismo? Será possível definir uma estética da arte
contemporânea? Qual a definição e conceituação de arte hoje? Qual a sua função
hoje?
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A teoria da vanguarda de Peter Burger (1974) estabelece uma estreita relação
entre os movimentos das vanguardas dadaísta, surrealista, abstracionista e
situacionista com o que ele denomina as artes transgressivas pós-modernas a
partir dos anos 1960: o movimento dos artistas da Judson Church, a arte conceitual,
os happenings e as performances, o body art, são alguns dos movimentos que, a
partir do século XX, buscaram uma nova abordagem para a arte, tendo todos em
comum a premissa de trazê-la para dentro do cotidiano, de aproximar arte e vida. De
fato, essa premissa é a característica fundamental da prática artística pós-moderna.
A mudança que ocorreu na arte moderna, do esteticismo do Romantismo tardio (arte
pela arte) para um modo de arte que passou a incorporar uma dimensão ética,
Burger (1984) denomina “estética transgressiva”, definindo-a como a “reintegração
da arte na vida prática”. Ele afirma que o Dadaísmo e o Surrealismo representam a
mudança da concepção da arte pela arte do esteticismo do fim do século XIX
(evidente no Simbolismo e no balé neoclássico, por exemplo) em direção a uma
prática artística na qual a ética se faz presente.
De encontro à ideia de Burger de aproximar arte e vida, Coulter-Smith (2009)
nega a possibilidade de eficácia de tal projeto dado à incomensurabilidade inerente
entre ética e estética. Quando o autor propõe uma mudança de paradigma entre o
esteticismo romântico e o projeto de aproximar arte e vida, ele está efetivamente
sugerindo que o projeto romântico chega ao seu fim com os movimentos dadaísta e
surrealista. Mas, se considerarmos o Romantismo como a própria e genuína
mudança de paradigma que fundou a arte moderna e mais particularmente a
estética moderna, então essa análise faz-se mais complexa. O argumento
apresentado é que aspectos da estética romântica continuam a conformar a prática
artística contemporânea. A razão disso está na sofisticação da estética romântica,
que é intimamente ligada ao idealismo filosófico alemão. A estética romântica
desenvolveu três noções muito importantes e duradouras: o inconsciente, o sublime
e o gênio. Todas essas três noções estão contidas nos movimentos dada e
surrealistas e foram incorporadas na arte pós-moderna transgressiva da segunda
metade do século XX. Fundamentalmente, para Coulter-Smith pode-se entender
Dadaísmo e Surrealismo como uma elaboração significante da estética romântica,
ao invés de uma mudança de paradigma em relação a essa.
O argumento de Coulter-Smith (2009), contra a teoria de Burger (1984),
realmente ganha força na consideração de que o Pós-estruturalismo tornou-se a
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ideologia estética da arte pós-moderna do final do século XX e da entrada do século
XXI. Para ele, a ideia de unificar ética e estética apenas é possível dentro de um
enquadramento de pensamento clássico, como o fez Kant em sua conexão entre
razão prática e razão pura, conceitos que derivam para a sua analogia entre o bom e
o belo. O problema é que esses conceitos assumem como pré-requisito uma visão
idealista da condição humana, própria do Humanismo, a qual foi totalmente
desconstruída no decorrer do século XX, dado não somente à violência que a
história daquele século testemunhou como também pela tomada de consciência das
forças inconscientes irracionais inerentes à natureza humana e aos processos
sociais.
É certo que a ideologia dos movimentos dadaísta e surrealista estava de certa
forma preocupada com a mudança da sociedade. Mas, essa preocupação é
profundamente influenciada pelo legado do projeto social do Romantismo. Segundo
Gerd Gemunden (1998), Burger demonstra que os movimentos vanguardistas das
primeiras décadas do século XX adotaram a noção de arte autônoma, acreditando
que isso desencadearia algum tipo de transformação no status quo do cenário
artístico da época. A arte autônoma ofereceria a solução radical de transformar a
prática artística em algo prático e ao mesmo tempo estetizar a esfera política e
social, acabando, assim, com a distância entre arte e vida. Esses movimentos
clamavam que não é o conteúdo de um trabalho artístico, mas a forma como ele é
apresentado dentro das instituições, que determina sua recepção, e, dessa forma,
esses movimentos fizeram todo o esforço para mudar as maneiras pelas quais a arte
era produzida, distribuída e recebida. O argumento de Burger (1984) é que esse
ataque contra as instituições de arte falhou, o que o leva a falar sobre a vanguarda
em termos históricos, desde que as mesmas continuam a existir até hoje sem terem
passado por mudanças significantes. Para ele, a única realização bem sucedida da
vanguarda foi um aumento de conscientização quanto à função da arte na sociedade
burguesa da época. Artistas e movimentos contemporâneos, que adotam as ideias e
estratégias da vanguarda histórica, estão condenados a repetir os mesmos erros e a
fracassar31 (GEMUNDEN, 1998, p. 50).
As Peter Burger has shown in Theory of the Avant-Garde, the avant-garde movements of first two
decades of this century took the notion of autonomous art, which they perceived to be without any
social or political consequences. The radical remedy they suggested was to turn art into something
practical while at the same time aestheticising the social and political realm, thus closing the gap
between art and life. As these movements realized, it is not the content of a work of art but the way it

31
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A preocupação em aproximar arte e vida é central na prática artística pósmoderna. Isso é visível nas tentativas de escapar da hegemonia dos museus na arte
dos anos 1960 e 1970 e, mais recentemente, na análise da arte dos anos 1990 de
Nicolas Burriaud (1998) e o seu conceito de estética relacional. De fato, Bourriaud
(2002) vem confirmar a teoria de Burger. Para ele, a institucionalização da arte
apenas pode ser analisada a partir de um ponto de vista histórico do contexto
político-econômico da sociedade burguesa de meados do século XX, como fruto
direto da autonomia da arte. Dessa forma, a estética da vanguarda moderna foi
ditada pelas condições impostas ao artista no período pré-romântico com a
ascensão do capitalismo e da burguesia. A ideologia desses movimentos pode ser
identificada no pensamento filosófico que os fundamentam, o Marxismo hegeliano e
sua noção de que era possível conceber e revolucionar a totalidade, o que se faz
visível no projeto social pós-romântico do século XIX e início do século XX e sua
utopia de totalidade.
Bourriaud (2002) observa que todos os movimentos vanguardistas da primeira
metade do século XX caíram na tradição do projeto moderno, no sentido de buscar
transformar a cultura, as atitudes, as mentalidades e as condições individuais e
sociais de vida. A premissa principal de Bourriaud (2002) é que ocorreu, a partir dos
anos 1990, uma mudança de paradigma na prática artística, a qual passa a focalizar
a esfera das inter-relações humanas.
Utopias sociais e esperanças revolucionárias deram lugar a micro-utopias e
estratégias delas derivadas. Qualquer estância „diretamente‟ crítica à
sociedade é fútil, se baseada na ilusão de uma marginalidade que hoje é
impossível, para não dizer retrógrada. Há quase trinta anos, Félix Guattari
estava promovendo estratégias concretas que embasam as práticas
artísticas de hoje: “ao pensar que é ilusório aspirar por uma transformação da
sociedade que ocorra passo a passo, eu penso então que esforços
microscópicos, tais como da comunidade e do sindicado de bairro, da
organização de creches e facilidades e coisas afins, têm um papel
32
absolutamente crucial. (BOURRIAUD apud COLTHER-SMITH, 2009, p?)
(Tradução nossa)
is situated within institutions that determines its reception, and they therefore strove to change the
ways in which art was produced, distributed and received. As Burger argues, this attack on the
institution of art has failed – which leads him to speak of the historical avant-garde – as these
institutions continue to exist to this day without having undergone significant changes; the avantgarde‟s only lasting achievement is a heightened sense of awareness of the function of art in the
bourgeois society. Contemporary movements and artists who take up ideas and strategies of the
historical avant-garde are thus doomed to repeat its mistakes and to fail.
32
Social utopias and revolutionary hopes have given way to everyday micro-utopias and imitative
strategies, any stance that is “directly” critical of society is futile, if based on the illusion of a marginality
that is nowadays impossible, not to say regressive. Almost thirty years ago, Félix Guattari was
advocating those hands-on strategies that underpin present-day artistic practices: “Just as I think it is
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Coulter-Smith (2009) observa que, desde os anos 1960, essa abordagem já se
faz presente no Pós-marxismo filosófico da escola de Frankfurt e seu projeto pósmoderno, que, diferentemente do projeto moderno, propõe uma oposição a qualquer
tipo de conceito totalizante e a uma atuação política de agenciamento de estruturas
sistêmicas: enquanto o projeto utópico moderno tinha como objetivo mudar o mundo,
a estratégia pós-moderna continua sendo a estratégia contemporânea, a de atuar
micropoliticamente. Para Coulter-Smith, o pensamento de Michael Foucault é de
fundamental importância para o entendimento do Pós-marxismo filosófico.

[...] Em termos do conceito nietzschniano de Michael Foucault de poder
como um fluxo dinâmico de forças transpessoais além da razão, a
consciência humana é capaz apenas de ater fragmentos da totalidade e por
33
isso é capaz apenas de transformar no nível do micro, mas não do macro.
(COULTER SMITH, 2009, p.1) (Tradução nossa)

No Pós-modernismo, a ideia de revolução total do Modernismo é substituída
por micro revolução, sendo o conceito de totalidade reposto pela noção de
resistência de Foucault:
A noção de resistência foucaultiana opera no nível de indivíduos e grupos e
não se preocupa em revolucionar a totalidade porque a totalidade está além
do alcance da intervenção humana. Totalidade é uma matriz de forças
transpessoais as quais o agenciamento humano é capaz apenas de
negociar, mas não controlar totalmente. Os sistemas implementados por
seres humanos são imprevisíveis e tendem a um comportamento caótico.
(COULTER-SMITH, 2009, p.1) (Tradução nossa)

No entanto, Bourriaud insiste que, a partir dos anos 1990, ocorreu uma
mudança de paradigma e as estratégias da prática artística ganham novos
contornos:
Quando olhamos a produção artística hoje, vemos que no coração da
máquina econômica global - que favorece o consumeirismo desenfreado e
illusory to aim at a step-by-step transformation of society, so I think that microscopic attempts, of the
community and neighborhood committee type, the organization of day-nurseries in the faculty, and the
like, play an absolutely crucial role.
33
As the most significant post-Marxist thinker, Foucault is pivotal to describing an alternative to the
failed strategy of Marxist inspired movements such as Surrealism and Situationism. [...] In terms of
Foucault‟s σietzschean concept of power as a dynamic flux of transpersonal forces beyond the grasp
of reason, human consciousness is only able to grasp fragments of the whole and therefore is only
able to transform at the micro not the macro level. Total revolution is replaced by microrevolution.
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desvaloriza tudo que é durável - uma cultura está se desenvolvendo a partir
do esmaecimento da permanência e que se baseia naquilo que mais a
34
aterroriza, a precariedade. (BOURRIAUD, 2009, p.3) (Tradução nossa)

A hipótese de Bourriaud é que a arte não apenas parece ter encontrado o meio
de resistir a essa nova e instável situação, mas tem também se apoderado
justamente de sua intermitência, de sua inconsistência e de sua fragilidade.

Hoje, nós precisamos reconsiderar a cultura (e a ética) nas bases de uma
ideia positiva do transitório, ao invés de nos agarrarmos numa oposição
entre o efêmero e o durável, para ver o último como o critério verdadeiro da
arte e o último como um sinal de barbarismo. Hannah Arendt: „um objeto é
cultural se for durável; sua durabilidade é o oposto de funcionalidade, que é
a qualidade que faz com que desapareça de novo do mundo fenomenal por
ter sido usado. O estado de precariedade, no qual práticas relacionais
inovativas são baseadas, é largamente confundido com o caráter imaterial e
efêmero do trabalho artístico. No entanto, o primeiro é uma noção filosófica,
enquanto o último são propriedades meramente formais ou até mesmo
demonstrativas que apenas se referem à aparência exterior. O precário
representa uma instabilidade fundamental, não uma duração material longa
ou curta: se inscreve dentro da estrutura do próprio trabalho e reflete um
35
estado geral da estética. (BOURRIAUD, 2009) (Tradução nossa)

A arte contemporânea, portanto, numa perspectiva estética transgressiva e
relacional, assume um caráter político que se manifesta nos variados modos de
exploração de processos interativos, nos quais valores compartilhados socialmente
se fazem preponderantes e constituem a obra artística em sua (i)materialidade.

When we look at artistic production today, we see that in the heart of the global economic machine
that favours unbridled consumerism and undermines everything that is durable, a culture is developing
from the bankruptcy of endurance that is based on that which threatens it most, namely
precariousness.
35
Today, we need to reconsider culture (and ethics) on the basis of a positive idea of the transitory,
instead of holding on to the opposition between the ephemeral and the durable and seeing the latter
as the touchstone of true art and the former as a sign of barbarism. Hannah Arendt: „An object is
cultural to the extent that it can endure; its durability is the very opposite of functionality, which is the
quality which makes it disappear again from the phenomenal world by being used and used up.‟7 In
this new configuration, the physical duration of the artwork is dissociated from its duration as
information and its conceptual and/or material precariousness is associated with new ethical and
aesthetic values that establish a new approach to culture and art.
This precarious state, on which in my view truly innovative relational practices are based, is largely
confused with the immaterial or ephemeral character of the artwork. However, the former is a
philosophical notion, while the latter are merely formal or even demonstrative properties that only refer
to their outward appearance. The precarious represents a fundamental instability, not a longer or
shorter material duration: it inscribes itself into the structure of the work itself and reflects a general
state of aesthetics.

34
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2.2 O PÓS-MARXISMO E AS NOÇÕES DE MICROPODER E RESISTÊNCIA EM
FOUCAULT
Vale abrir parênteses para expor brevemente os princípios do Pós-marxismo
filosófico, no intuito de esclarecer as influências que esse exerce na forma de
compreensão e concepção do projeto pós-moderno a partir dos estudos pósestruturalistas. Parece-me pertinente, portanto, situar essa reflexão na obra do
filósofo francês Michel Foulcault (1979), dado à relevância e influência que o seu
pensamento

sobre

as

estruturas

do

poder

exerceram

na

teoria

crítica

contemporânea. O pensamento de Foucault pode contribuir neste estudo para a
compreensão do Pós-marxismo enquanto princípio relevante da teoria pósestruturalista, a qual está em consonância com a arte pós-moderna.
O Pós-estruturalismo surge na década de 1960 como um questionamento aos
princípios centrais do Estruturalismo quanto às noções de estrutura do social e suas
leis universalizantes. É, portanto, do interior do pensamento estruturalista – e se
utilizando de seus conceitos: significante, significado, simbólico, a estruturalidade da
estrutura; noção de centralidade, de verdade e de presença – que emerge a crítica
pós-estruturalista. Essa traz em seu bojo a necessidade premente de desconstrução
da noção de estrutura, como foi elaborada por Foulcault, dentre outros filósofos pósestruturalistas. Vale ressaltar que ele não desenvolveu, ao longo de sua obra
filosófica, uma teoria geral sobre o poder, mas uma análise do mesmo. Nessa
análise, o autor opõe-se ao princípio totalizante marxista de um poder estrutural
verticalizado, que pode ser visitado para o entendimento do Pós-marxismo pósestruturalista.

Marx (1974, 1982, 1983) concebe a estrutura de qualquer sociedade como
constituída por dois níveis: infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é
constituída pela base econômica de uma sociedade, ou seja, pela unidade
das forças produtivas e das relações de produção. Já a superestrutura seria
formada por dois níveis: o nível jurídico, composto pelo direito e Estado, e o
nível ideológico, constituído por diferentes ideologias religiosas, morais,
jurídicas, políticas etc. Assim, a infraestrutura seria a base que determina
toda a estrutura social, suportando e constituindo a superestrutura,
compondo, assim, a clássica metáfora marxista de um edifício onde a base
econômica de uma sociedade fundamenta e determina os outros andares
que a compõem, ou seja, a superestrutura. (SOUZA; GARCIA, 2006, p. 5)
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Foucault (1979) vai de encontro à teoria marxista em sua concepção das forças
do Estado sobre o povo, entendendo o poder como uma prática social constituída
historicamente, na forma de relações entre os membros e as instituições da
sociedade, incluindo o estado, mas não se limitando a esse. O poder não é, para
ele, um objeto passível de ser possuído e exercido, como propõe a teoria marxista.

Foucault (1979: XI) não considera em suas análises “o poder como uma
realidade que possua uma natureza, uma essência, que ele procuraria
definir por suas características universais. Não existe algo unitário e global
chamado poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, em
constante transformação”. (FτUCAULT apud SOUZA e GARCIA, 2006, p.
11)

Para Foucault, o poder não é um objeto, uma coisa ou uma propriedade de que
alguns seriam possuidores em detrimento de outros, ou seja, não existe uma
dualidade entre uma classe social, que seria dominante e que, por sua vez, deteria o
poder, e uma classe social dominada. O poder não é algo que se possui, mas que
se exerce, nas relações entre os sujeitos e “circula por toda a sociedade de forma
sutil e anônima, atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos que é seu
próprio corpo. Assim, o poder situa-se no patamar do próprio corpo social e não
acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso podendo ser caracterizado como
micro-poder ou sub-poder” (FτUCAULT apud SOUZA e GARCIA, 2006, p. 12). O
exercício desses insere-se nas instituições da família, da religião e em todas as
instâncias reguladoras do corpo social. E em todas essas instâncias, as relações
impõem a existência de poder e resistência. A noção de resistência foulcautiana não
se caracteriza como uma oposição, ou contrapoder, mas como parte inerente aos
processos dessas relações. É por isso que ele defende que a transformação das
estruturas sociais, as quais tendem a perpassar discursos estabelecidos de suas
práticas, somente pode acontecer por intermédio de uma micropolítica situada no
seio dessas mesmas relações sociais. Desde que não existe uma estrutura
autárquica superior, que exerce de forma cristalizada o papel do dominador sobre
uma classe dominada, é no jogo de poder/resistência que se estabelecem as
práticas sociais. Portanto, a noção de revolução total marxista é substituída pela
noção de microrrevolução.
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2.3 ALÉM DO PÓS-MODERNISMO
Será que estamos ainda no Pós-modernismo? O argumento de que este
movimento terminou seus dias já foi realizado filosoficamente. Há autores
contemporâneos, como será apresentado a seguir, que já apontam um novo
momento na arte. Alguns deles sustentam que o Realismo crítico36 vem substituir o
Pós-modernismo nos estudos acadêmicos, a partir dos anos 1990. Outros se atêm a
uma análise das mudanças advindas das novas tecnologias da comunicação nas
formas de interatividade na cultura e na arte contemporânea. A estética da arte
contemporânea será discutida nesse item a partir das teorias de Nicolas Bourriaud,
Allan Kirby, Raoul Eshelman e Martin Irvine, relacionando-as a trabalhos artísticos
atuais.
2.3.1 O Altermodernismo de Nicolas Bourriaud
Recentemente, por ocasião da Trienal da Tate (Tate Britain, 2009), em
Londres, Bourriaud propôs um novo conceito para se referir ao declínio da pósmodernidade, o qual denomina Altermodernismo. Em entrevista concedida a Sílvia
Guerra (2009) e publicada na Revista Arte Capital, ele esclarece seu neologismo:
τ “Altermodern” significa um duplo afastamento, seja em relação ao “pósmoderno”, seja em relação ao período moderno do século XX. Hoje a palavra
“moderno” evoca duas coisas: o período histórico delimitado pela arte
moderna, e a modernização do mundo, sob a égide do “progresso”. τra
aquilo a que chamamos moderno é um estado de espírito recorrente na
história, que assume diferentes formas segundo as várias épocas. O
“Altermodern” é, para mim, a forma emergente e contemporânea da
modernidade, ou seja, a de uma modernidade que corresponde aos desafios
do século XXI e especificamente ao momento histórico que vivemos e no
qual nos inscrevemos, para o bem e para o mal: a globalização. Ser
moderno, no século XX, correspondia a pensar de acordo com formas
ocidentais; hoje, a nova modernidade produz-se segundo uma negociação
planetária. Doravante, em sua reflexão plástica, os artistas tomarão como
ponto de partida uma visão globalizada da cultura, e já não as conhecidas
“tradições”: servem-se destas para se conectarem com o universal, para
36

O Realismo crítico do filósofo inglês Roy Bhaskar (1998) pode ser entendido como uma fusão de
Realismo transcendental e Naturalismo crítico e tem certas afinidades com a teoria crítica alemã da
Escola de Frankfurt. Enfatiza a importância de uma distinção entre questões epistemológicas e
ontológicas e a importância da objetividade, devidamente entendida, para um projeto crítico. Sua
concepção de filosofia e ciências sociais é situada no social, mas não determinada por ele. Bhaskar
defende o potencial crítico e emancipatório da investigação racional (científica e filosófica) contra o
Positivismo e o Pós-modernismo.
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experimentarem novas vias. Por exemplo, Pascale Marthine Tayou utiliza os
padrões culturais africanos para questionar os valores pelos quais os vemos
a partir de Nova Iorque ou Berlim.

À pergunta de Guerra (β009) quanto à possibilidade de “definir o significado
dessa noção para re-interpretar outras práticas culturais”, Baurriaud (β009)
responde: “Alter significa outro, mas o prefixo evoca igualmente a multitude”. Em
política, a alter-globalização é uma constelação de lutas locais que visam combater a
homogeneidade mundial. No domínio cultural, alter-moderno significa algo
semelhante, é como um arquipélago de singularidades conectadas umas às outras.
O conceito de Altermodernismo propõe que, hoje, uma nova constelação de
agregação das formas identitárias superou a fragmentação pós-moderna. A metáfora
do arquipélago sugere uma conexão líquida entre as partes até então isoladas.
Diary in Traces, de Esther Polak e Jeron Kee (2002), e Nomadic Milk, de Esther
Polak, são exemplos de translocative media art, que tratam de questões referentes
ao espaço como mobilidade no mundo contemporâneo.
No projeto Diary in Traces, realizado por intermédio da Waag Society,
Amsterdã, 10 habitantes da cidade foram munidos com Global Positioning System
(GPS), por uma semana, tendo assim os seus deslocamentos diários desenhados e
gravados em tempo real. Foi pedido aos participantes que acionassem o GPS
quando fossem começar seus itinerários comuns do dia a dia de trabalho. Suas rotas
tornam-se visíveis numa tela de projeção no dia da exibição do resultado do projeto.
(Figura 3). As rotas revelam a repetição do itinerário dos participantes, circunscritos,
isoladamente, em espaços limitados de mobilidade. A imagem muito se aproxima da
metáfora do arquipélago referida por Bourriaud.
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Figura 3 - Visualização dos dados de GPS sobre um plano de fundo preto, traçando linhas,
evidenciando os trajetos diários dos participantes. Essas linhas constroem mapas (parciais)
de Amsterdã. Fonte: Waag Society (2002).

Esse projeto coloca a interação dos participantes com a tecnologia no plano do
cotidiano. Os traços dos deslocamentos de cada participante, uma vez capturados e
transcritos numa escritura gráfica, constroem a narrativa e a dramaturgia do
trabalho. O cotidiano se torna a performance.
No website da Waag Society, o trabalho de pesquisa, realizado pela instituição
com arte e cultura, é assim descrito: “artistas e designers pesquisam nossa posição
no mundo, como nós formamos nossa identidade, contamos estórias e damos
sentido ao nosso entorno. Tecnologia é ao mesmo tempo, nesse sentido, forma e
conteúdo, não apenas uma forma de expressão, mas um produto cultural. Software,
hardware e modelos de interação são todos dramaturgias”

37

.

Outro projeto de Esther Polak, que também pode ser relacionado com o
conceito de Altermodernismo de Bourriaud, foi iniciado em 2007, com um grupo
interdisciplinar de colaboradores, e ainda está em andamento: Nomadic Milk38 –
Abudja – Nigéria, África. O projeto consiste em acompanhar o trabalho diário dos
37

Artists and designers are researching our position in this world, how we form our identities, tell
stories and give meaning to our environment. Technology in this is form as well as content; not only a
cultural means of expression but also a cultural product. Software, hardware and interaction models
are all dramaturgies (WAAG SOCIETY, 2002).
38
Para ver em extensão o desenvolvimento do projeto, acesse www.beelddiktee.nl.
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transportadores de leite e dos pastores nômades Fulani, na Nigéria, com o suporte
de instrumentos de Global Position Navigation (GPS). A partir desse mapeamento,
um desenho da rota é feito num espaço coberto de areia, demarcado para a
exposição, que está sendo realizada em varias locações na Europa. A mostra conta
também com um filme artístico sobre a história da região, da economia e da
mobilidade do povo nômade Fulani e do trajeto do leite desde a sua extração até as
indústrias de distribuição do produto em pó para o mercado de consumo. O objetivo
do projeto é tratar de questões econômicas referentes à produção e distribuição de
alimento e as políticas envolvidas na globalização. A abordagem da cultura se faz de
forma transversal, cruzando características de culturas particulares e deslocando as
interpretações das diversidades.

Figura 4 – Foto da exposição Nomadic Milk no EletroSmog Festival: International Festival for
Sustainable Immobility, (março de 2010) no Cafe de Balie, em Amsterdã. Fonte: Foundation
Beelddiktee (2010).

Os dois projetos, Diary in Traces e Nomadic Milk, demonstram um conceito
estético de agenciamento – a obra conformando-se como processo de investigação
inscrita nos planos social, econômico e político. Evidenciam também que o artista
profere um discurso claro e objetivo, distanciando-se da ideia de jogo de linguagem
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tão explorado pela estética pós-moderna. No entanto, ambos os projetos preservam
da arte conceitual pós-moderna uma característica fundamental: o modo de
produção, no qual o artista não domina uma técnica específica, mas colabora com
uma equipe, que segue as suas prescrições conceituais para viabilizar a existência
física da obra. Como foi visto na seção 1 desse estudo na definição de arte
conceitual do artista Sol Le Witt.

Figura 5 - O artista Sol Le Witt examinando a instalação do seu trabalho para uma
exposição retrospectiva da sua obra artística, no Whitney Museum of American Art, em
2000. Foto: Librado Romero. Fonte: The New York Times.

2.3.2 O Pseudomodernismo de Alan Kirby
Allan Kirby, em ensaio39 publicado no jornal britânico Philosophy Now, número
58, em 2006, afirma, radicalmente, que o Pós-modernismo está “morto e enterrado”.
Em seu lugar, aparece um novo paradigma de autoridade e conhecimento,
conformado sob pressão de novas tecnologias e forças sociais, o que ele denomina
Pseudomodernismo.

39

Esse ensaio serviu de base para seu livro Digimodernism: How New Technologies Dismantle the
Postmodern and Reconfigure our Culture (KIRBY, 2009).
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Kirby (2006) observa que a elusividade do significado e do conhecimento é
comumente expressa na arte pós-moderna por intermédio da crítica à representação
e ao uso da ironia ao tratar da consciência de si. Os textos pós-modernos não são
mais contemporâneos, eles foram escritos ou feitos 25 anos atrás, antes da mídia
tecnológica comunicacional: telefone celular, e-mail, internet, computadores
domésticos, dentre outros. Os termos pelos quais autoridade, conhecimento,
identidade, realidade e tempo são concebidos têm sido alterados. A mudança do
Modernismo para o Pós-modernismo não surgiu a partir de nenhuma profunda
reformulação na condição da produção e recepção cultural. Nos anos 90,
distintamente, a emergência de novas tecnologias reestruturou a natureza do autor,
o leitor, o texto e a relação entre eles.
Seguindo com o pensamento de Kirby (2006), o Pós-modernismo, assim como
o Modernismo e o Romantismo, feiticheisou o autor. A cultura hoje feiticheisa o
recipiente do texto a um nível que ele se torna co-autor ou até o próprio autor.
Otimistas vêm isso como a democratização da cultura; pessimistas vão apontar a
banalidade e o vazio dos produtos culturais gerados por esse meio até agora.
O Pós-modernismo concebeu a cultura contemporânea como um espetáculo
diante do qual o indivíduo sentava-se sem nenhum poder e nos quais questões
acerca do real eram problematizadas, tendo a televisão e o cinema como as
principais mídias de transmissão. O livro é também um exemplo de mídia tradicional.
Ele existe materialmente, a despeito de que seja ou não lido por alguém. Uma vez
publicado, sua textualidade material foi realizada, independentemente das diversas
interpretações que sofrerá conforme diferentes leitores. Sua produção material e sua
constituição foram decididas pelo autor e pelo editor. Apenas o significado era
domínio do leitor. Hoje, faz-se da ação do indivíduo a condição necessária do
produto cultural. Programas de televisão e de rádio, videogames e a própria estética
literária trazem o público para o interior do processo de produção do texto.
O conteúdo e a dinâmica são inventados ou dirigidos por um público
requeridamente participante. O termo receptor é hoje julgado obsoleto por sua
ênfase no caráter passivo da recepção. Considera-se, assim, que se alguém faz
uma chamada telefônica para votar num programa de televisão, essa pessoa não
está mais apenas assistindo ao programa. Os reality shows, como exemplo de um
típico texto cultural pseudomoderno, não existiriam materialmente se ninguém
telefonasse para votar. Votar é, pois, parte da textualidade material do programa –
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os espectadores, telefonando, escrevem o programa eles mesmos. Por definição,
segundo Kirby (2006), produtos culturais pseudomodernos não podem existir sem
a intervenção física do indivíduo.
Para Kirby (2006), o fenômeno cultural pseudomoderno, por excelência, é a
internet. Sua ação central é o indivíduo clicando em seu mouse para mover as
páginas de uma forma que não pode ser duplicada, inventando um caminho por
intermédio de produtos culturais os quais nunca existiram antes e jamais irão existir
outra vez. Esse é um engajamento intenso com o processo cultural e traz uma
sensação (ou ilusão) do indivíduo controlar, manejar e se envolver com o produto
cultural.
O Pseudomodernismo de Kirby (2006) encontra consonância com o conceito
de Altermodernismo de Nicolas Bourriaud no que se refere à reconexão do
fragmentado

mundo

pós-moderno.

As

formas

de

comunicação

via

rede,

apresentadas como modo de aproximação, e o papel do público participante
interagindo com o texto sugerem uma escritura coletiva pautada nas diversidades, o
que pode ser comparada à noção de arquipélago de Bourriaud.
Apesar de, na visão do autor, a internet e seu uso definirem o
Pseudomodernismo, acrescento que a nova Era também tem visto o aparecimento
de estratégias de composição no cinema e nas artes cênicas e visuais, que
procuram inserir o espectador na ação. No cinema, por exemplo, através de técnicas
de filmagem que muito se assemelham à estética dos jogos de computador. A
mixagem de imagens trazidas do mundo real com imagens simuladas digitalmente
desloca o processo de composição para uma etapa posterior, a pós-produção, na
qual essas imagens serão reenquadradas, reiluminadas e editadas para suscitar
uma experiência cinestésica no espectador. O filme Avatar (2009), escrito e dirigido
por James Cameron, por exemplo, por intermédio da mixagem de corpos e espaços
reais e simulados em formato 3D, promove ao público uma experiência imersiva num
mundo fictício povoado por seres híbridos.
Nas artes cênicas e visuais, as instalações e as performances multimídias têm
incorporado os aparatos eletrônicos, do vídeo, de sensores auditivos, e toda a
parafernália tecnológica hoje à disposição do artista, buscando inserir o público na
ação performática. A busca de uma participação ativa do público, no entanto, já
vinha acontecendo desde as vanguardas históricas e perpassou o Pós-modernismo.
A diferença é que, enquanto nos anos 1960 o público era convidado a interagir
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fisicamente no espaço real, hoje ele interage com corpos simulados através do
espaço virtual.
A companhia francesa N&N Corsino

40

, formada por Nicole e Norbert Corsino,

não cria espetáculos de dança para teatros convencionais. A sua produção artística
apresenta-se na forma de videoinstalações interativas em espaços públicos urbanos
e museus ou galerias. Em Topologies de L’instants, uma série de nove
videoinstalações, N&N Corsino (2004) busca redefinir o corpo humano, combinando
movimento gerado em computador com games e arquitetura. Nas cenografias
dessas instalações, telas se movem, imagens surgem e desvanecem; textos,
contínuos ou fragmentados, aparecem e desaparecem, numa mudança dinâmica na
qual movimento gera movimento, num eterno processo de autogeração (Figura 3).
Capturado pela câmera, virtualizado pelas ferramentas digitais, orquestrado por
sistemas cenográficos, os movimentos dos corpos e paisagens se sucedem e se
mesclam, alimentando uma narrativa, na qual os movimentos dinâmicos de corpos e
paisagens se fazem estória 41.

Figura 6 - Parte da Bienal de Xangai; duo francês N&N Corsino combina coreografia e arte
digital. Fonte: SmSh Mobile (2004).

Mais informações a cerca da companhia francesa N&N Corsino podem ser encontradas em
http://www.nncorsino.com.
41
Maior detalhamento do projeto Topologies de L’instants pode ser visto em:
http://www.nncorsino.com/index2?w=813.3333333333334.
40
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Topologies de L’instants, da companhia N&N Corsino, assim como a maioria
dos trabalhos apresentados nesse estudo, inscreve-se na denominação arte
eletrônica ou ciberarte. Nas palavras de André Lemos:
A Utilização das novas tecnologias pela arte, aliando informática e meios de
comunicação, vai constituir o que podemos chamar ciberarte, cujos
exemplos mais importantes são a vídeo-arte, a tecno-body-art, (Sterlac,
Orlan), a multimídia, a robótica e as esculturas virtuais (Marc Pauline e
SRL), a arte holográfica e a informática (imagens de síntese, poesias
visuais, internet e suas homepages, arte ASCII, smileys, exposições
virtuais), a realidade virtual, e, obviamente, a dança, o teatro e a música
tecnoeletrônica. (LEMOS, 2008, p. 181)

Como se pode deferir da citação de Lemos, a arte eletrônica segue as trilhas
da performance arte, incorporando as novas tecnologias como forma de aproximar
arte e vida, projeto tipicamente pós-moderno. O que há de novo nas formas de
interações realizadas na prática artística, a partir dos anos 1990, não é a inclusão do
público na ação performática, mas a exploração do universo simulado em tais
interações.
A hibridação (espaço, tempo, corpo) parece ser o paradigma das artes
eletrônicas deste fim de século. Ela permite um movimento contínuo de
passagem do espaço físico ao eletrônico, do corpo físico ao corpo-prótese,
do tempo subjetivo e individual ao tempo imediato (real). O que está em
jogo é uma certa edição da realidade (da sociedade de espetáculo?) a partir
de seus múltiplos fragmentos. (LEMOS, 2008, p.?)

Ainda que seja classificada como dança, Topologies de L’instants tem como
produto artístico a video-performance instalação interativa, que situa o público dentro
da obra e quebra com a noção de dança como espetáculo. Corpos e espaços,
físicos e virtuais, em simbiose, obrigam quase que de maneira sine ne qua non a
participação ativa do público, promovendo um lugar de encontro e troca entre os
participantes.
2.3.3 O Performatismo de Raoul Eshelman
Raoul Eshelman (2008), em Performatism, or the End of Postmodernism, cria
a denominação Performatismo para referendar a marca de um deslocamento
histórico global do pluralismo pós-moderno para um novo monismo.
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O que é descrito pelo Performatismo: a perspectiva autoral ou teísta, a
construção artificial de unidades, o uso das categorias ao invés de conceitos,
e o conjunto de signos ostensivos unificados são agora as fontes principais
de inovação na cultura contemporânea. O que é fundamentalmente
necessário na crítica da arte é uma conjunção peculiar dos conceitos de
virtude de Wolff e de Nietzsche: a habilidade de pensar em dicotomias
históricas e a coragem de destruir padrões habituais de discurso para
42
reentrar a história por meio de um novo monismo. (ESHELMAN, 2008, p.
227) (Tradução nossa)

Para Eshelman (2008), no pós-modernismo a limitação aos aspectos formais da
obra de arte tem sido sempre mascarada por mecanismos visuais ou narrativos.
Aprisionada ao presente, num estado constante de imanência, a obra de arte se
abstém de qualquer asserção, declarando a sua impossibilidade de assumir ou
proferir sua verdade. Eshelman (2008) ilustra essa atitude pós-moderna na
arquitetura, por intermédio do exemplo de um prédio que apresenta uma curva estilo
art nouveau ao lado de um ângulo reto modernista, ironicamente, a um só tempo,
afirmando e negando os dois estilos. Outro exemplo, na literatura e no cinema, é a
apresentação de dois plots em paralelo, ambos igualmente plausíveis, sem
demonstrar uma escolha por nenhum deles dentro dos limites da obra. Para se
escapar desse quebra-cabeça, a apreciação prescinde de um olhar que
contextualize a obra, a partir do que não está intrínseco no corpo da mesma. Autor,
obra e público sucumbem a um eterno retorno a referências que não possuem um
ponto fixo particular, nem objetivo, nem centro. O Performatismo vai de encontro ao
presenteísmo pós-moderno, propondo estratégias de composição diametralmente
opostas:

Performatismo pode ser definido como uma época na qual um conceito de
signo unificado e estratégias conclusivas começaram a competir
diretamente – e deslocar – o conceito aberto de signo e as estratégias de
43
transgressão de limites típicas do Pós-modernismo. (ESHELMAN, 2008,
p.1
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The things described by performatism: the authorial or theist perspective, the artificial, forced
construction of unities, the use of categories rather than concepts, and the set to unified, ostensive
signs – are right now the main sources of innovation in contemporary culture and will remain so for
some time. What is needed most in the world of art criticism is a peculiar conflation of Wolfflinian and
Nietzschean virtues: the ability to think in historical, epochal dichotomies and the courage to smash
through accustomed patterns of discourse and reenter history via the new monism”.
43
Performatism may be defined most simply as an epoch in which a unified concept of sign and the
strategies of closure have begun to compete directly with – and displace – the split concept of sign
and the strategies of boundary transgression typical of postmodernism.

92

A análise de Eshelman (2008) se atém principalmente ao cinema, mas a
estendo aqui às artes cênicas e às artes visuais. A prática artística, desde os anos
1960, rompeu com as barreiras que separavam e delimitavam os campos e
instrumentos do fazer artístico. Sabe-se que, a partir do Pós-modernismo, a
interdisciplinaridade na arte tende a superar essas classificações tradicionais que
hoje se tornam obsoletas. As vanguardas históricas já antecipavam esse
amalgamento das então denominadas disciplinas artísticas. O que é importante
observar na análise de Eshelman (2008) é o conceito de sujeito na estética pósmoderna e a sua proposição de delineamento de uma transformação desse sujeito
na estética contemporânea.
Para Eshelman (2008), o Pós-modernismo apresenta uma armadilha
inescapável para o sujeito. Qualquer tentativa de encontrar um sentido fracassa na
inconsistência dos referentes sígnicos instáveis. Todo signo que promete certo tipo
de referência original é embebido em outros contextos, cuja explicação requer um
conjunto de outros signos. Tentando encontrar um sentido, o sujeito afoga-se num
manancial de referências inter-relacionadas. Até mesmo quando o sujeito se agarra
à forma ele não consegue sustentá-la. Porque o Pós-modernismo não vê na forma
uma solução para o significado, mas um traço que leva de volta a contextos
semanticamente carregados já existentes. Toda fixação de significado é diluída por
meio de formas interconectadas; todo uso da forma leva a significados já
estabelecidos; todo passo em direção a uma origem leva de volta a um signo não
familiar. Buscando encontrar a si mesmo, o sujeito rapidamente termina onde
começou: no campo eternamente em expansão do Pós-modernismo.
Eshelman (2008), então, propõe de forma assertiva que o caminho para
escapar da armadilha do Pós-modernismo dá-se por intermédio de um mecanismo
de resistência aos modos de dispersão, desconstrução e proliferação do discurso
Pós-estruturalista. Esse mecanismo – que já está sendo adotado por artistas
contemporâneos e se fazendo presente em eventos culturais com crescente força
nos últimos anos – pode ser mais bem entendido a partir da noção de performance.
Ele segue explicando que, na teoria dos atos da fala de John Langshaw
Austin (1962), performance refere-se a uma ação da fala que realiza o que promete.
Como evento artístico, na vanguarda modernista, a performance quebra o limite
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entre arte e vida. Os happenings e a performance art do Pós-modernismo integram o
corpo humano ou o sujeito dentro do contexto artístico. Ele então adverte que o
conceito de Performatismo é diferente. A noção de performatividade não serve nem
para inserir nem contextualizar o sujeito, mas para preservá-lo. O sujeito é
apresentado (ou se apresenta) como uma unidade irredutível, holística, que cria uma
impressão compulsória no leitor ou no observador. Essa encarnação holística do
sujeito, no entanto, somente pode acontecer quando ele não se mostra com uma
aparência semanticamente diferenciada de sua unidade, sob o risco de ser
absorvida e dispersada no contexto ao qual se insere. Por essa razão, o novo sujeito
sempre aparece ao observador de forma sólida e de certa forma identificado com as
coisas a que se propõe. Essa totalidade simples e fechada adquire uma potência
que somente pode ser definida em termos teológicos. Porque, com isso, cria um
refúgio no qual todas as coisas que o Pós-modernismo e o Pós-estruturalismo
pensaram ter definitivamente dissolvido - telos, autor, crença, amor, dogma, dentre
outras – são trazidas de volta.
Trago, para discutir o conceito de Performatismo de Eshelman, a peça Still Life
for Man and for Woman, da coreógrafa holandesa Andrea Bozic. Em palestra
proferida no Programa de pós-graduação Dance Unlimited (DU) - Dance and New
Media da Hogeeschool voor de Kunsten, em Amsterdã, em 2006, a coreógrafa fala
sobre o seu processo de criação. Para a peça Still Life for Man and for Woman,
Bozic (β006) partiu da questão: “what is going on just now?” (o que está
acontecendo nesse exato momento?). Ela relata que se inspirou em thrilers
existencialistas, trabalhando com a ideia de interações de diferentes loops
(repetições), abrindo gaps (brechas, fendas) e sobrepondo-os. A peça é sobre temas
como desejo, aspiração, presença invisível, mundos paralelos. Ela dividiu o palco em
três ambientes: a tela de projeção do vídeo ao fundo; um quadrado delimitado no
chão, por meio de um recorte de luz, à frente da tela; o restante do espaço cênico,
na penumbra, onde se pode vislumbrar uma câmera filmadora sobre um tripé. O
vídeo projeta o espaço interior dos personagens (um homem e uma mulher) e o
espaço recortado de luz representa o espaço exterior. Eles atuam como se
contracenassem com um personagem real, mas este é invisível para o público. Os
dois personagens estão, no entanto, em cena, tanto no vídeo quanto no palco, todo
o tempo sem darem-se conta da presença real do outro. Eles não se veem nem no
palco, nem no vídeo.
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Andrea Bozic usou como material de pesquisa de movimento o filme Blow Up,
de Michelangelo Antonioni (1966). Nesse filme, um fotógrafo voyeur tira fotos de um
casal heterossexual no parque. A coreógrafa usa o movimento do fotógrafo e do
personagem masculino do casal de Blow Up para construir o personagem masculino
de sua peça. O movimento do personagem feminino do filme, por sua vez, é
traduzido para o seu personagem feminino no teatro. Questionada sobre como vê a
dramaturgia nessa peça, Bozic (2006) diz que vê nela uma forma de lógica peculiar,
posto que há na peça uma história sendo contada, mas numa lógica que não se
conforma a partir dos princípios convencionais de causa e efeito. Ela inspira-se no
Princípio da Incerteza, de Heisenberg (1927), argumentando que pensa as coisas
em termos da teoria quântica, horizontalmente e não verticalmente. Assim, Bozic
(2006) justifica que trouxe a ficção de um filme para o teatro, contudo, deixando de
lado o contexto da ficção adotado no primeiro, descontextualizando o campo de
ação dos personagens. Com isso, Bozic (2006) cria personagens coesos, que se
destacam do ambiente exterior enquanto entidades fixas. A figura 7 evidencia a clara
separação entre figura (personagem) e fundo (espaço), que a coreógrafa consegue
delimitar, visualmente, na plasticidade da peça de forma a ressaltar a separação
entre o espaço interior (virtual) dos personagens e o espaço exterior (atual) nos
quais se movem.

Figura 7 - Cena da peça Still life with man and woman. Foto: Andrea Bozic. Fonte: The 1000
faces of visual theatre/ Dutch on tour (2010).
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Nota-se que a estratégia adotada por Bozic (2006) para a construção de seus
personagens e dramaturgia referenda-se em conceitos de deslocamento de
significações e identidades. A clareza de sua argumentação cênica é dada pelas
escolhas formais de tratamento dos espaços, corpos e tempos (virtuais e reais). A
coreógrafa virtualiza o real ao separar os personagens em interior e exterior,
deixando ao público a tarefa de reintegrá-los numa unidade.
A partir deste exemplo, procuro relacionar a concepção de sujeito pósmoderno com o sujeito performativo de Eshelman. Parece-me que um retorno ao
Realismo crítico, no que concerne à consideração sobre a equivalência entre o
objeto e o conhecimento do objeto, independentemente da percepção, é o que
Eshelman pretende afirmar com a sua concepção de um sujeito monádico. Ao
contrário, os personagens de Bozic são abertos e é nessa abertura que eles se
fazem visíveis e destacados do plano de fundo, nas suas identidades enquanto
diferença.
Seguindo no curso dessa reflexão, estendendo-a para a cultura digital, não
me parece que a interatividade promovida pelos meios eletrônicos e da comunicação
em rede favorecem o re-(des)-encantamento desse sujeito uno que Eshelman
defende. Há, contrariamente, na forma intertextual e intermedializada das formas de
comunicação contemporâneas, um desdobramento do sujeito e também do objeto
em múltiplas identidades.
2.4.4 O Pós Pós-Modernismo de Martin Irvine
Martin Irvine44 (2009) afirma que muitas mudanças ocorreram na teoria da arte,
desde que essas começaram a adotar uma perspectiva em direção à semiótica, à
teoria crítica e aos estudos culturais. Por volta dos anos 1960, teorias científicoacadêmicas (Humanismo-pansocial) tornaram-se parte da profissionalização das
carreiras do mundo artístico: curadores, historiadores da arte, críticos. Mais tarde,
nos anos 1980/1990, teorias de identidade política relacionadas às questões de
raça, classe, gênero, passaram a fazer parte do discurso crítico. De fato, muitos
trabalhos contemporâneos têm trazido essas temáticas, como, por exemplo, Loyd

Diretor-fundador e professor do programa de Comunicação Cultura e Tecnologia da Escola de Arte
e Ciência da Universidade de Georgetown.

44
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Newson com o DV8 Physical Theatre, Pina Bausch, Elshout & Handeler, Jorge
Alencar, dentre muitos outros.
O vídeo Ana O., que realizei em parceria com a coreógrafa holandesa Diane
Elshout, pode servir aqui como exemplo de criação que se inscreve na tendência
contemporânea, citada por Irvine, de exploração de temáticas relacionadas a
questões de identidade. O vídeo foi inspirado na denominada histeria feminina,
diagnóstico bastante comum, direcionado exclusivamente para mulheres, na
sociedade vitoriana do final do século XIX. O diagnóstico era baseado num amplo
leque de sintomas, incluindo desmaios, nervosismo, insonia, surdez, cegueira,
paralisia e, o mais peculiar, tendência a “criar problemas”. τ tratamento para a
histeria feminina era o estímulo manual dos orgãos genitais, através de massagens
realizadas pelo médico na paciente, com o objetivo de fazê-la atingir o que era
definido como “paroxismo histérico”, hoje reconhecido como orgasmo. Anna O. foi o
pseudônimo dado pelo médico e psicólogo Josef Breuer a uma de suas pacientes,
Bertha Pappenheim, em seu livro Studies on Histerya, escrito em colaboração com
Sigmund Freud (MAINES, 1999).

Figura 8 - Snapshot do vídeo Ana O.: rosto de mulher superposto com imagem de
janelas distorcidas em fundo azul.

Outro exemplo, o vídeo Only for Girls, também de minha autoria e com
desenho de som de Chris Heijens, apresenta um corpo masculino completamente
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construído em animação gráfica. A questão inicial que motivou a criação
relacionava-se a uma investigação do universo feminino no que se refere à
estimulação sexual através da visão: o que poderia ser estimulante e excitante
sexualmente em termos de imagem? No decorrer do processo, no entanto, outras
questões surgiram a respeito da sexualidade nas estruturas de dominação dos
discursos homogeneizantes. Após alguns experimentos com corpos diversos, optei
por modelar, sinteticamente, um corpo masculino com proporções de um padrão de
beleza apolíneo. As formas tomaram uma qualidade de definição dos músculos em
movimento, numa representação anatômica clara, com linhas bem definidas.
Apliquei fundo preto para dar ainda mais contraste e resolução às formas e texturas
do corpo e uma fluência lenta de movimento, no intuito de valorizar o prazer estético.
Na edição, quebrei a linearidade da fluência com multiplicação e fragmentação de
imagem, repetição de sequências em superposições, desmontando formas estáveis.
Essa estratégia teve como objetivo a desconstrução do discurso intrínseco do
masculino que as imagens sintéticas do vídeo apresentam. O desenho de som,
composto a partir de músicas de estilos marcantes como o rock e a ópera,
combinado ao áudio de uma aula de francês, em junção às imagens do corpo virtual
apolíneo, traz uma crítica aos estereótipos do jogo de sedução entre o masculino e o
feminino. Only for Girls foi apresentado no Sarau da Rural, em junho de 2008, no
Largo de Santana, Rio Vermelho.
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Figura 9 - Snapshot do vídeo em animação gráfica Only for Girls: corpo virtual criado
no programa Poser e fragmentado, na edição, no programa Adobe Premiere Pro.

Outra importante mudança na cena artística contemporânea, segundo Irvine, é
que o significado deixa de ser visto por intermédio de um modelo semiótico de
diferenças e oposições, que estruturam a possível significância cultural do trabalho.
Abandona-se, assim, o modelo do quadrado semiótico45 ao analisar a arte num
contexto cultural. Entende-se, hoje, que esse modelo não é apropriado para uma
análise que prescinde de uma investigação das complexas redes de relações, que
conformam diferentes culturas em suas peculiaridades. A intertextualidade (redes de
conteúdos e códigos interdependentes para significação) afirma-se como modelo
para a intermedialidade. A intertextualidade conforma-se, portanto, como uma rede
de pressupostos, configurada a partir da referência a outros trabalhos, anteriores ou
contemporâneos, por meio dos quais qualquer coisa pode ser interpretada.
Pressupõe, assim, a necessidade de conhecimento de trabalhos concorrentes para
o entendimento daquele que está sendo visto. Faz-se e interpreta-se arte no
contexto de tradições, códigos e valores assumidos pela comunidade interpretativa.
Na definição de intertextualidade de Kristeva, um texto faz-se inteligível apenas por
intermédio de “um mosaico de referências e citações que tiveram perdido suas
origens”

46

(KRISTEVA apud IRVINE, 2009) (Tradução nossa). Já de acordo com

Eco, a interpretação de um texto vai sempre tomar a forma de outro texto. O que já
está codificado parte de uma enciclopédia cultural, anterior a uma interpretação
(ECO apud IRVINE, 2009). Traduzido para arte, Irvine (2009) explica: a interpretação
de um trabalho de arte vai sempre tomar a forma de outro trabalho de arte, em
constante semiosis, numa contínua corrente de diálogo, de interpretações e
respostas, sendo o significado produzido por meio da estrutura semiótica, como
linguagem e outras formas simbólicas.
Para a criação de Enter Ghost, que estreou no teatro Frascati, Amsterdã, em
2006, a coreógrafa Nicole Beutler (2006) inspirou-se numa passagem de Hamlet

“τ quadrado semiótico apresenta-se como a reunião dos dois tipos de oposições binárias em um só
sistema que administra, ao mesmo tempo, a presença simultânea de traços contrários e a presença e
a ausência de cada um desses dois traços. Tendo a ausência, como já demonstramos, um valor
genérico, pode-se dizer que o quadrado semiótico concerne tanto a organização interna da categoria
quanto a delimitação de suas fronteiras” (FONTANILLE, 2001, p. 62).
46
[...] a mosaic of references and quotations that have lost their origins (KRISTEVA apud IRVINE,
2009).
45
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(1599), de Shakespeare, na qual uma disdacália anuncia: “Entre, fantasma”
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(2003,

p. 89). Beulter (2006) afirma que o processo de criação foi motivado pelas seguintes
questões: Como fazer um fantasma entrar no palco? Como criar a sensação da
presença de um fantasma no palco?
No processo de pesquisa, Beutler (2006) organizou cinco encontros com
paranormais, psicólogos e estudiosos do tema, e diz que esses encontros foram
fundamentais para o seu estudo, por suas abordagens trazerem-lhe uma reflexão
sobre a natureza do que comumente usamos designar como real. Em Enter Ghost, a
coreógrafa utilizou-se dessa reflexão, assumindo na narrativa da peça a existência
de diferentes dimensões de presença. Nos primeiros ensaios, Beutler (2006)
experimentou formas infantis de representação de fantasmas: lençóis cobrindo o
corpo, sombras, vozes, dentre outras. A coreógrafa afirma, contudo, que esse
caminho só poderia ser bem explorado se optasse por uma linha ilusionista, criando
efeitos especiais para trazer esse mundo imaginário infantil a ser representado na
forma teatral. Mas não era o seu intento ater-se à superficialidade representacional
do mito, ao contrário, sua intenção era colocar, em cena, questões relacionadas ao
conceito de realidade e o que significa materialidade. Criar espaços, criar
atmosferas, é como ela define a sua linguagem própria.
Ao lado da peça, Beutler (2006) publicou The Sensation is Real, argumentando
que é importante dividir seus pensamentos com o público e lutar contra a
efemeridade da natureza da performance e que o livro ajudaria a suprir essa
necessidade.
Enter Ghost apresenta, na primeira cena, três mulheres vestidas em trajes do
dia a dia da época romântica (saia abaixo do joelho e camisa), falando (como uma
ladainha), nas palavras de Beutler (β006), “como se chamassem fantasmas”. Em
uníssono, de pé, de frente para a plateia em uma coluna horizontal. Aos poucos,
cada uma das dançarinas vai assumindo um timbre e um ritmo diferente de cadência
para o discurso, assim como para a postura e a gesticulação. Num crescente, as
vozes e os movimentos vão se intensificando até um clímax.
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Enter Ghost.
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Figura 10 – As três performers na peça Enter Ghost. Foto: Anja Beutler (2006).

Durante toda a peça, as três dançarinas se mantêm em conjunto, cada uma
respondendo ao impulso de movimento das outras. As três representam uma
unidade ternária, nunca se separando, embora tenham bem definidas, a partir da
primeira cena, suas características próprias originais. Durante toda a peça, as
dançarinas locomovem-se no espaço do palco em conjunto, formando diagonais,
filas e colunas, num passo sincopado muito parecido com um ritual de transe
coletivo. Em dado momento, formam um triângulo que vai se ampliando até que as
três desapareçam, por efeito de iluminação, em três pontos equidistantes do centro
do palco, como se desaparecessem no infinito. A peça é finalizada com um efeito de
luz e fumaça, que cria a imagem de espectros conformando-se e dissipando-se no
ar.
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Figura 11 – Cena final da performance Enter Ghost no Instituto Appel. Foto: Anja
Beutler (2006).

O espetáculo foi depois adaptado para o formato de performance a convite do
Appel – Instituto de Arte Contemporânea, por ocasião do lançamento do livro.
O trabalho da coreógrafa exemplifica o conceito de intermedialidade de Irvine.
Trata-se de uma peça de dança, Enter Ghost48, inspirada num fragmento de texto
teatral, Hamlet, que assume a forma de um outro texto escrito, o livro The Sensation
is Real, e, por fim, é adaptada ao formato de performance.
Quanto às questões de mercado, Irvine (2009) afirma que, de 1990 em diante,
a função do objeto artístico material, no mundo digital depois da internet, incorpora
um valor social da mídia desmaterializada do vídeo e multimídia digital, numa
internacionalização autoconsciente do mundo artístico. Segundo o autor, o centro do
poder da arte/cultura hoje é superficialmente descentrado do mundo da arte,
configurado ao redor de Nova York, Berlim e Londres. Artistas asiáticos e latinoamericanos também estão ganhando visibilidade, estabelecendo identidade
internacional.
Irvine (2009) ressalta que, já por volta dos anos 1970, iniciaram-se os debates
sobre a chamada guerra cultural em fundos públicos e o alinhamento político de
artistas ao mundo da arte, o que gerou questões polêmicas sobre o estado da arte
quando determinada e gerada por intermédio de um contexto institucional. Questões
que perduram até hoje.

48

Para mais detalhes veja: http://associationlisa.com.
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O declínio da expansão do mercado artístico, que se agrava com a recessão
do início dos anos 1990, não impede, no entanto, que um artista como Damien Hirst
tenha projeção com seus trabalhos, cujos custos de produção e venda somam
quantias milionárias. A última escultura de Hirst (2007), For the Love of God (Figura
12), a qual tive a oportunidade de apreciar no Rijksmuseum em Amsterdã, em
dezembro de 2008, é uma caveira humana de um homem europeu do século XVIII,
na faixa etária de aproximadamente 35 anos, revestida de platina e incrustada com
8.601 diamantes. É hoje a mais valiosa obra de arte do mundo e seu preço de venda
está avaliado em cem milhões de dólares. O artista se inspirou nas esculturas de
turquesa astecas. Não é uma arte interativa, mas seu processo de produção é
interdisciplinar, e conta com uma equipe especializada composta por ourives,
escultores, antropólogos e restauradores para a sua confecção.

Figura 12 - For The Love of God - escultura de Hirst (2007). Caveira humana incrustada de
diamantes. Foto: Wikipedia.

Hirst faz parte do grupo Young British Artists (YBAs), que ganhou visibilidade
na cena artística britânica nos anos 1990. Seu trabalho, como um todo, focaliza a
temática da morte e muitas de suas obras são realizadas a partir da preservação de

103

animais mortos, como, por exemplo, The Physical Impossibility of Death in Mind of
Someone Living (HIRST, 1991), um tubarão morto preservado em formol dentro de
um aquário (Figura 13).

Figura 13 – The Physical Impossibility of Death in Mind of Someone Living – obra de Hirst
(1991). Tubarão morto, conservado flutuando num aquário. Foto: Wikipedia.

Por outro lado, grandes festivais e bienais dirigem o valor de mercado e
aproximam os setores institucional e comercial. Os artistas buscam a chance de
ganhar o mercado por intermédio dos festivais, nos quais participam, na maioria das
vezes, com verba institucional provinda direta ou indiretamente de subsídios
governamentais. Algumas vezes, entidades privadas entram em parceria com as
governamentais para o fomento cultural, como estratégia de merchandising.
Em síntese, as maiores transições do mundo da arte dos anos 1960 a 2003, de
acordo com Martin Irvine (2009), são:





1960-1980: a arte sai das paredes e pedestais e adentra os espaços
vividos ou as galerias desconstruídas;
Artes visuais mecânicas são dominantes: fotografia, vídeo, e toda
forma de processos e técnicas híbridas de imagem;
Busca de novos materiais, inclusive não artísticos.

A seguir, apresento o quadro 3, no qual Irvine (2009) resume as diferenças
fundamentais entre a arte moderna, a pós-moderna e a arte depois dos anos 1990.

Quadro 3 - Diferenças fundamentais entre a arte moderna, a pós-moderna e a arte depois dos anos 1990. Fonte: IRVINE (2009) (Tradução nossa).

Moderno (1930-1950)

Pós-moderno (1960-80)

Pós-Pós-Moderno? (1990-hoje-?)

Economia: mercado da arte era uma
cena pequena, com poucos artistas e
canais conhecidos.
Galerias/ marchands fazendo um
mercado de trabalhos artísticos
principalmente em NY e Paris.
Museus, depois da guerra,
estabelecem coleções de arte
moderna.

Economia: o mercado da arte se expande com o
crescimento de colecionadores e artistas,
incrementando o mercado comercial artístico.
Cresce o número de mestrados e doutorados na
área da arte buscando validação no mercado.
Galerias/ marchands fazendo um mercado nos
trabalhos da primeira onda pós-moderna. Artistas
e marchands começam a vender mais para
museus e corporações ou colecionadores ricos.

Economia: expansão do mercado da arte declina na
recessão do início dos anos 1990. Artistas se apoiam mais
em verba institucional, subsídios, shows e festivais
patrocinados pelo governo ou por aquisições de museus.
Hierarquia no mercado artístico é re-estabelecida em
negócios no mercado de leilões de arte e galerias de
camada superior. Dos finais dos anos 1990 até o ano 2003:
mundo internacional da arte - grandes festivais e bienais
dirigem o valor do mercado. Os setores comercial e
institucional se aproximam e se alinham.

Arte como luta heróica contra a
tradição. Novos trabalhos
ultrapassando a tradição, mas sendo
compreendidos ainda no contexto das
grandes narrativas artísticas e da
história cultural.

Desconfiança das metanarrativas (Lyotard);
desconfiança das agendas ideológicas nos
paradigmas da arte ocidental; desconstrução de
mídias e gêneros artísticos tradicionais.
Surgimento do Feminismo e identidade política
como desafios ao papel do mundo da arte e à
função da arte.

Internacionalização e globalização da indústria do mundo da
arte também traz localização global, narrativas
autorreferenciais e indefinição de identidade política.
Identidade nacional e tensões étnicas no alcance de
prestígio internacional e valor de mercado.

Sensação de triunfo no Modernismo.
A narrativa hegeliana de Greenberg,
da finalidade da arte enquanto
autoconsciência e autocrítica, se faz
presente nos gêneros da pintura e
escultura. Seus objetivos supremos a
serem alcançados nesses trabalhos
autorreferenciais modernos.

Rejeição ao velho triunfalismo e sinais de um
novo triunfo de movimentos que buscavam
destruir as ilusões do Modernismo (pop arte,
minimalismo, arte conceitual, arte feminista,
dentre outras).

Um triunfo antitriunfalista, uma sensação de alívio ou
liberação de problemas históricos e lutas, com uma
crescente desconfiança e necessidade de ignorar as
culturas dominantes.
Surgimento da arte ignorante: arte que, propositadamente,
ignora o passado.

Quadro 3 - Continuação
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Moderno (1930-1950)

Pós-moderno (1960-80)

Pós-Pós-Moderno? (1990-hoje-?)

Arte sobre os atributos e problemas formais
e materiais da mídia (pintura, escultura,
dentre outras) e um comentário do fazer
artístico e dos limites de cada mídia
especifica. Abstração é mais privilegiada
do que representação.

Adoção de técnicas mecânicas e imagens de
estilo comercial. Remoção da visibilidade da
mão do artista, uso de materiais industriais.
Aumento de aceitação da fotografia e vídeo no
contexto da arte maior. Morte da pintura.

Continuação da arte engajada à critica social,
trabalhos que questionam posição e identidade.
Fotografia, vídeo e instalações suplantam a pintura
e a escultura tradicionais.

Artistas como visionários fora do sistema e
precisando do comércio do mundo artístico
para a sobrevivência e comunicação de suas
ideias.
Artistas e arte começam a tomar o papel da
religião e do mito no mundo materialista.
Muitos artistas se identificam com o mundo
espiritual ou transcendental, outros se
engajam em resistência à política, à
economia e ao sistema de classes do
capitalismo.

Engajamento cínico/irônico na máquina do
comércio da arte (Warhol). Artistas como
popstars e celebridades.
Ironia e paródia autoconsciente do Modernismo
e bens culturais acumulados.
Confronto de discursos e movimentos para
estabelecer a identidade e os objetivos da arte
e dos artistas. Fragmentação e pluralismo.
Arte passa a ser vista como atos performativos
de artistas, ao invés de objetos para
transações comerciais

Artistas como bobos da corte no meio artístico,
recebendo doações e a atenção da mídia, com
mostras em galerias e exposições nos museus.
Compradores de arte. Fim da trajetória do artista
como agente autônomo contra a cultura dominante
(avant-garde): artistas assumem uma posição
autônoma e fora da crítica ou prestação de contas
públicas ou mercado.
Arte continua a ser definida como o ato do artista: arte
significa mais ser artista do que fazer objetos de arte.

Senso de reconhecimento de qualidades
implícitas do trabalho artístico, as quais
o diferenciam de objetos não artísticos.
Modernismo de Greenberg:
avant-garde versus kitsch.

Discursos sobre a morte do autor e a morte
da pintura, dentre outros, como concebidos na
categoria modernista ou nas grandes
narrativas da história cultural.

Arte como Fiat institucional: o que fica posicionado
como arte no mundo da arte.
Arte como a performance do artista e não objetos ou
propriedades de arte que se distinguem de outros
objetos ou propriedades não artísticas.

Crença no conteúdo inerente da arte, valores
da arte e sua missão na cultura. Surface and
depth categories retained.

Estilo acima de substância. Negação de
substância/ conteúdo, celebração da superfície
acima de profundidade.
Estilização pós-moderna: pastiche, paródia,
recombinação de estilos, uso de estilos
descontextualizados de contextos e
associações culturais.

Continua a miscelânea pós-moderna de detritos da
história política e cultural. Abarca-se a crítica local e
histórica.
Recombinação de estilos e signos na arte.
Experimentação com novos materiais, contextos,
hibridismo, escala.
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2.5 O VIRTUAL NA ARTE CONTEMPORÂNEA: ALGUNS EXEMPLOS
Novas formas de expressão artística como a net art, software art, realidade
virtual e outras, têm emergido, todas elas sendo definidas, a despeito de suas
especificidades, dentro da denominação arte digital. As formas artísticas tradicionais
também têm inScorporado as ferramentas digitais. O uso de câmeras de vídeo e de
fotografias digitais, softwares de edição e manipulação de imagem e som, sensores
eletrônicos, dentre outros, é cada vez mais comum entre artistas contemporâneos.
Esses artistas têm utilizado o computador como ferramenta primária, meio ou
parceiro criativo. Tanto para os que lidam com as formas tradicionais de arte,
incluindo a tecnologia digital em seus processos de criação: fotografia, filme, vídeo,
escultura, instalação, performance, animação, música; quanto para aqueles que
lidam com as novas formas de arte originárias especificamente do universo digital,
como virtual reality, software art e net art, o computador tem possibilitado inovações
para a criação artística, como por exemplo: imagens que não poderiam ser
desenhadas ou pintadas a mão livre; esculturas formadas em bases de dados
tridimensionais ao invés de em pedra ou metal; controle de áudio e imagem via
sensores eletrônicos acoplados a sistemas MIDI, possibilitando ao performer
interação direta e em tempo real com o espaço físico ou virtual; instalações
interativas que envolvem participantes de diferentes partes do globo, conectados por
intermédio da internet; e mundos virtuais dentro dos quais vidas artificiais se formam.
Softwares mais e mais sofisticados têm possibilitado a manipulação de data de
variadas formas. Por exemplo, um objeto virtual criado num software de modelagem
ou animação pode ter como resultado final a forma de uma fotografia, ou de uma
animação, ou ainda pode ser levado para fora do computador como uma escultura
ou uma performance. A animação ou imagem pode ainda ser incorporada num
website e, assim, existir na internet como net art.
Para a performance Easy, por exemplo, construí como cenário uma parede de
espelhos fragmentados, dispostos em diferentes ângulos. O espelho não reflete a
figura como uma totalidade, mas em pequenas partes desconectadas; diferentes
partes do corpo e do entorno do palco são fragmentados e multiplicados.
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Figura 14 – Cenário de Easy: parede de espelhos dispostos em diferentes ângulos,
refletindo partes fragmentadas do meu corpo. Foto: Chris Heijens.

O palco conta, além da parede de espelhos, com uma televisão pequena e um
telão ao fundo, onde é projetado um vídeo que realizei em parceria com o
coreógrafo e video maker Sergio Ulhõa e onde também são apresentadas as
imagens fragmentadas de uma dançarina (eu) em frente à parede de espelhos. No
palco, eu realizo ações casuais de sentar e deitar em frente à televisão, reforçando a
ação por meio da sua repetição, ao som de um áudio track com fragmentos de
propagandas. A segunda cena apresenta a personagem, de pé, ao lado esquerdo do
palco, tendo ao fundo, em off, um texto sobre a sociedade da informação49. Na
terceira e última cena, a personagem, em frente à parede de espelhos, parece
desmaterializar-se e fundir-se ao objeto, seu corpo tornando-se espaço de inscrição
O mundo é digital, eletrônico, virtual...
O tempo não está suspenso na tela do micro e aqui não se passa, apenas se está.
Um dia acordei dentro da máquina, labirinto de não lugares impermeáveis. Em vão tateei portas de
entrada e de saída, ilusões de trajetórias e inscrições vazias. Tudo em imagens tão bidimensionais
quanto o próprio papel, quase abandonado. “σavegar é preciso, viver não é preciso”. Precisão de
pontos em simulacros de vida.
E a vida, tão imprecisa quanto urgente, passa desnecessária enquanto estou aqui, atada a tudo que é
preciso. Formalizo e formato tudo, até as sensacões, analítica e metodicamente. As emoções então,
nem vale a pena tentar explicá-las, pobres dementes perdidas na curva do tempo. Marginais.
Um ou outro tenta debruçar-se, como quem não quer nada, um pouco envergonhado, mas com todas
as desculpas e munidos contra o descrédito pelo uso das ferramentas formais. Esses poucos lançamse a essa tarefa menor. Os poetas morreram, até mesmo os maiores.
Que diria eu dos fundamentos da análise? O crédito pertence aos que o creditam, e sem
contrapartida, os descrentes creem no improvável. O que eu quero dizer com isso?
Nada, apenas conecto pontos de inscrição, num jogo quase aleatório de palavras em linguagem
personalíssima. A quem interessar possa, brinco de fazer conjuntos e subconjuntos de significantes
dispersos tentando, muito displicentemente, interseccioná-los.
49
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para uma partitura de notas musicais. Esse efeito foi conseguido por intermédio da
projeção de slides sobre a parede de espelhos. Easy foi apresentado no Festival
DansCrash, da produtora Danswerkplaats (DWA), em Amsterdã, em 2005.

Figura 15 – Cena final de Easy: projeção de slide sobre o meu corpo em frente ao cenário
de espelhos. DWA, Amsterdã, 2005. Foto: Bob Andreas.

Para o vídeo, eu desenhei a parede de espelhos no programa vectorworks e o
importei para o programa de animação gráfica poser, onde criei uma coreografia
com um corpo virtual. Depois, mixei-as com algumas imagens da performance Easy,
no programa de edição Adobe Premiere-Pro e trabalhei efeitos e transições em
multi-camadas no programa Arkaos. Trance, que foi apresentado em 2007 na
Galeria Art kitchen, em Amsterdã, e concorreu ao Open Screen Festival, extende a
discussão da performance Easy sobre a relação do virtual com o real, apresentando
um conflito entre esses, na forma de interação que o meu corpo (a dançarina real do
vídeo) estabelece com o do dançarino virtual. O desdobramento da movimentação
desses corpos no espaço sintético demonstra a tentativa de fusão entre os
ambientes real e simulado.

109

Figura 16 - Snapshot do vídeo Trance: imagem sintética construída com o uso do programa
de VJ Arkaos.

O vídeo Paralax, realizado por mim e Chris Heijens, seguindo nessa
abordagem do virtual inserido na experiência do real, foi baseado nos conceitos de
energia e matéria da “teoria das cordas” e da “teoria da matéria negra”. Estas novas
teorias científicas propõem que o universo não é composto apenas de três
dimensões espaciais e tempo, mas contém onze dimensões das quais sete são
ainda desconhecidas. Propõem, também, que mais da metade de toda a matéria do
universo consiste de matéria negra, que afeta a trajetória de todas as estrelas,
planetas e até de nossos corpos. Mas é invisível aos nossos olhos e instrumentos de
observação. Essas teorias, conhecidas como “teoria unificada”, são supostas a
conectar todas as forças e partículas em uma teoria de tudo, explicando todos os
movimentos e interações entre matéria e energia, em todas circunstâncias. Como
em nossa vida diária muitas coisas parecem incompreensíveis, essas teorias podem
prover novos insights para eventos até hoje inexplicáveis. No vídeo Paralax, com
liberdade artística, inspirados por esses conceitos científicos, Heijens e eu
buscamos retratar as sete dimensões escondidas e mais da metade da nossa
matéria perdida.
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Figura 17: Snapshot do vídeo Paralax: imagem manipulada sinteticamente de ondas
rasteiras inundando um grande salão vazio com colunas.

Embora a arte, que tem nascido do casamento com a tecnologia, possua, por
um lado, um caráter deveras efêmero – imagens simuladas, que escaneadas,
editadas e montadas, apagadas ou manipuladas, parecem romper barreiras entre
passado, presente e futuro –, por outro lado, os artistas contemporâneos têm
buscado uma nova abordagem do real e do virtual.
A exploração do universo virtual tem estado em pauta no trabalho de artistas
contemporâneos, que trazem em suas temáticas questões filosóficas quanto à
natureza da realidade. A filosofia pós-estruturalista, desde os anos 1960, vem
conformando o paradigma de pensamento e entendimento dos sistemas de
significação e interpretação do sujeito. O virtual é compreendido a partir de uma
abordagem fenomenológica, que inclui a experiência do sujeito no mundo: o virtual é
parte do real. O termo realidade virtual foi mais tarde popularizado a partir de 1989,
por ocasião da primeira conferência do SIGGRAPH (Special Interest Group,
Graphics of the American Association of Computing Machinery), quando Jaron
Lanier usou-o para designar simulações ou interações por redes de computadores.
Essas duas acepções do termo virtual se interconectam nesses trabalhos artísticos.
O Blast Theory, grupo fundado em 1991 por Matt Adams, Ju Row Farr e Nick
Tandavanitj, sediado em Brighton, no Reino Unido, tem como foco principal de seu
trabalho os aspectos sociais e políticos emergentes da tecnologia da comunicação.
Usando vídeo, computadores, instalação, tecnologia móvel e internet, o grupo
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explora a interatividade na relação entre espaços reais e virtuais, procurando assim
confrontar o mundo saturado da mídia na cultura popular e questionar a ideologia
apresentada pela indústria da informação. Trucold, do Blast Theory (2002), é um
vídeo cujas imagens foram filmadas numa noite nas ruas de Londres e em um
nevoeiro em Karlsruhe, Alemanha. O trabalho reflete sobre deslocamentos físicos,
viagem no tempo e amnésia, procurando evidenciar dissonâncias entre o que
reconhecemos como real ou ficcional. Uma longa filmagem com câmera fixa revela a
passagem do tempo na paisagem. A cidade aparece vazia, aberta, receptiva a
diferentes perspectivas de entendimento, em imagens que se apresentam alargadas
no tempo. Apagando parcialmente a passagem do tráfego de carros e pedestres, o
vídeo apresenta o tecido urbano monolítico, expansivo e sujeito a súbitas mudanças,
que, de outra forma, passariam despercebidas. Trucold proporciona ao espectador
imagens que confundem o discernimento entre o que é real e o que é ficção, um
sentimento de coexistência do mítico e do cotidiano. Esse vídeo foi apresentado no
Museum of Contemporary Art por ocasião da Bienal de Sydney em 2002, e, desde
então, vem sendo apresentado em vários festivais na Europa, Ásia e Estados
Unidos. Pode também ser acessado via internet no site da companhia 50.

Figura 18 - Trucold - A cidade aparece vazia, aberta e receptiva à interpretação, mas ainda
há ameaça causada pela ausência. Blast Theory (2002).

Detalhes do projeto podem ser vistos em: http://www.blasttheory.co.uk/index.php. (acessado em
06/07/2007)
50
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A companhia inglesa Station House Opera, fundada em 1980, é hoje renomada
internacionalmente por sua originalidade plástica. Seu trabalho, que varia em escala,
formato e tipo de locação, tem como marca principal a temática em torno da interrelação de pessoas entre si e com o ambiente. Roadmetal, Sweetbread, de 1998,
trata dos desencontros, das diferenças entre os pensamentos e comportamentos
íntimos do ser humano, dos sucessos e fracassos do ser consciente em lidar com os
limites físicos. A peça, povoada de corpos reais e virtuais, personagens que
parecem ser a, um só tempo, reais e fantasmagóricos, combina a continuidade física
do corpo com a descontinuidade espacial e temporal do vídeo 51.

Figura 19 – Roadmetal,
stationhouseopera.

Sweetbread.

A

impossibilidade

do

contato.

Fonte:

Tanto em Trucold, do Blast Theory (2002), quanto em Roadmetal, Sweetbread,
do Station House Opera (1998), o tema central gira em torno da expansão da
percepção da realidade para além da realidade física. Há uma abordagem comum
com relação aos limites do corpo humano e do espaço físico circundante, algo como
um desejo de expansão da percepção e da consciência humana para além desses
limites. A tecnologia, traduzindo bits em imagens e sons, provê as ferramentas que

51

Mais informações estão em http://www.stationhouseopera.com/Introduction/index.html.
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dão asas ao desejo desses artistas, que parecem se ocupar de um mundo mítico, no
qual seres e espaços feitos de matéria etérea, de ar, de luz, de cor, passeiam entre
imagens evanescentes. Fica, assim, evidente nos trabalhos supracitados uma
representação do corpo físico, que se faz de uma matéria menos concreta do que
costumamos pensá-la, uma matéria feita de informação e que se integra aos
espaços físicos como inscrições, passíveis a constantes mutações, sujeitas a
constantes reconfigurações.
Como se pode constatar nos exemplos acima descritos de trabalhos artísticos,
que integram as tecnologias digitais aos seus processos de criação, em sua maioria,
a pauta de interesse gira em torno das possibilidades de uma nova forma de
representação de corpo e de espaço-tempo e na experimentação de narrativas onde
a significação se insere na forma significante. O encontro entre arte e tecnologia tem
também gerado um campo interdisciplinar de colaboração.
O coreógrafo inglês Wayne McGrecor52, do grupo Random Dance, vem
desenvolvendo pesquisas com cientistas, engenheiros eletrônicos e dançarinos. O
seu primeiro projeto de pesquisa nessa abordagem, Choreographic and Cognition
Project, entre 2002 e 2004, buscava conexões entre criatividade, coreografia e
estudos científicos dos comandos mentais do movimento. A equipe de pesquisa
incluía Phil Barnard e Anthony Marcel, especialistas em estudos da mente e da
cognição; Allan Blackwell, especialista em ciências da computação; e Rosallen
McCarthy, do departamento de psicologia experimental da universidade de
Cambridge. De 2004 a 2005, desenvolveu a pesquisa Of the Heart, na qual buscou a
colaboração do Dr. Philip Kilner e Dr. Sonya Babu-Narayan, especialistas em
estudos do coração humano. Nesses projetos, a equipe trabalhou juntamente com o
coreógrafo e o grupo de dançarinos na pesquisa do processo do pensamento, tanto
no fazer quanto na execução da dança. Usaram para tanto sensores, testes
psicológicos, análise dos notebooks, dentre outros procedimentos de pesquisa
científica, artística e tecnológica.
Por intermédio do desenvolvimento de métodos interdisciplinares, as
experimentações realizadas se dirigem geralmente à exploração de diferentes
possibilidades de relações espaço-temporais e traduções de experiências sensoriais
e visuais, na interação entre performers e espaços reais e virtuais. A partir dessas
Mais detalhes do projeto podem ser encontrados em: http://www.randomdance.org/r_research/
past_projects.
52
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experiências, seus integrantes provêm relatos, diálogos, ilustrações, reflexões
críticas, estratégias e metodologias, procurando também investigar questões
emergentes, tais como: de que forma o uso de softwares afeta a performance? Qual
a experiência do performer num palco interativo? Que mudanças estão ocorrendo
nas relações entre criador, performer e audiência? Quais as consequências éticas e
estéticas dessas mudanças? Questões estéticas e filosóficas como essas, que são
levantadas a partir dos experimentos práticos, levam grupos de pesquisadores
interessados no tema a promoverem seminários, congressos, debates e todo gênero
de encontro, onde prática e teoria se mesclam e se interconectam. Essa
conformação plural de habilidades diversas vem, aos poucos, somando ao léxico da
prática artística conceitos importados, que findam por se transmutarem, gerando
outros diferentes conceitos, híbridos, os quais conectam arte e tecnologia de forma a
estabelecer uma estética peculiar.
Nesse mundo pós-pós-moderno, tal qual propõe Irvine; ou pseudomoderno,
como define Kirby; altermoderno, na definição de Bourriaud, ou ainda no
Performatismo de Eshelman, a arte apresenta uma série de características éticas e
estéticas que a distinguem da arte pós-moderna. As principais características da
prática artística contemporânea, a partir dos anos 1990, estão diretamente
relacionadas aos conceitos de interatividade e inter ou transdisciplinaridade. Noções
de sujeito são definitivamente situadas a partir de uma visão fenomenológica, onde o
corpo, como afirma Merleau-Ponty (1945), é a sede das significações. Levando-se
em consideração que a arte pode apenas ser analisada como um fenômeno cultural
situado no seio da sociedade, entendo a arte hoje inserida no contexto da cultura
digital.
A seguir, apresento algumas práticas criativas que realizei, como artistapesquisadora, através do projeto Cultuur Lokaal, como extensão dos conteúdos
teóricos abordados ao longo das partes 1 e 2 desse estudo.
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3. CULTURA: UM ORGANISMO VIVO

Culture is “the production and circulation of sense, meaning and
consciousness. The sphere of meaning, which unifies the spheres of
production (economics) and social relations (politics). In other words, culture
is the sphere of reproduction not of goods but of life” (Hartley, 2002).

Cultura é um sistema que engloba ideias, linguagens, conceitos, normas,
valores, crenças, hábitos etc.; funciona como um processo elementar e constitutivo
na formação de sujeitos sociais e eventos históricos. Culturas podem ser
reconhecidas e distinguidas umas das outras por engendrarem peculiaridades
originais e essas não são compostas de signos etéreos ou imateriais, mas de um
corpo de atividades e formas de produção as quais, ao mesmo tempo em que
influenciam a produção e circulação de significações, são por estas influenciadas.
Embora significado(s) seja(m) constantemente produzido(s) e reproduzido(s) nas
ações e interações humanas, essa circularidade não infere inconstância no nível da
realidade. Ou seja, não tomo aqui a noção de cultura como uma abstração ao nível
do „ideal‟; a cultura a que me refiro é materializada em um dado tempo e território e
faz parte de um sistema abrangente de ideias e conceitos, os quais regulam sua
condição de existência. Nesse constructo, a produção e a reprodução de sentidos é,
a um só tempo, força de mudança e desejo de estabilidade e constância.
A globalização, o desenvolvimento dos canais de comunicação e as
transformações políticas e econômicas do capitalismo tardio não são entidades
abstratas, que impõem, de fora para dentro, mudanças na forma da sociedade “viver
no mundo”. Esses aspectos são, inversamente, produtos inerentes da cultura
contemporânea em sua complexidade. Alterando o significado de distâncias
geográficas, aumentando a velocidade e o volume de troca de informação e
oportunidades de interação, criando linguagens que trazem um aumento de
possibilidade de experiências estéticas e trazendo novas ferramentas, a tecnologia
digital, nas últimas décadas, tem sido uma força de mudança, como foi a invenção
do telegráfo, do telefone, da máquina a vapor e todos os outros avanços e
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descobertas tecnológicas realizadas ao longo da história. Essa força de mudança,
que ocorre de tempos em tempos na sociedade, reflete e é refletida no sentido de
realidade produzido e reproduzido pela cultura. Diferente da hoje tradicional
comunicação de massa unidirecional, a qual restringe a escrita a profissionais,
colocando o leitor na posição de mero consumidor, a mídia digital tem dirigido a
cultura em direção a uma exploração da interatividade com ênfase na criação de
espaços, objetos e informação, o que tem inserido o público/audiência em uma
esfera inovadora de comunicação em mão dupla. Essa capacidade dialógica da
mídia interativa e o aprendizado baseado na imersão em ambientes virtuais
constituem um novo modo de participação cultural e de

produção de

conhecimento. A prática intertextual de acumulação de sentidos, na qual um
sentido se refere a outro, ou tem o seu significado alterado por ser lido no contexto
de outro texto, desafia formas convencionais de conceber informação, conhecimento
e produção.
O potencial de resistência que a mídia digital oferece, contudo, em si e por si
nada significa, mas, como eu coloquei anteriormente, apenas carrega esse potencial
para democratização de conhecimento. Por outro lado, a elaboração dessas
potencialidades em reflexividade é sempre restrito a um sistema de valores comuns,
os quais são impressos e conformados como identidade cultural, entranhados
naquele já citado desejo de estabilidade e constância e não são facilmente
transformados. Ainda assim, cultura é um organismo vivo; funciona como um
sistema simbólico de referência pelo qual seres humanos manufaturam e
reproduzem, em ação e interação, um mundo „que faz sentido‟, „um mundo real‟. τu,
para usar as palavras de Clifford, culturas “do not hold still for their portraits” (Clifford,
1986, p. 10).
A principal problemática da cultura digital, como bem assinala Felix Guatttari
(1992) em Caosmose: Um Novo Paradigma Estético, é que, se por um lado a
globalização tem aproximado as distâncias e criado possibilidades de troca e
circulação de conhecimento em larga escala, por outro lado, tem trazido a
desterritorialização do homem. As referências ancestrais têm sido substituídas por
um sistema informatizado de identificação dos indivíduos, segregados em classes
sociais preestabelecidas. Os territórios etológicos originários perderam delimitação
espacial concreta e assumiram contornos incorporais, em que a subjetividade
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passeia numa espécie de nomadismo virtual. O paradoxo é que a circulação de
informações de diferentes culturas acabou por criar um modelo que, padronizado
universalmente, segundo o autor, ameaça estagnar a subjetividade. Não se pode
mais falar em terra natal, pois o que se tem hoje é uma proliferação de espaços
padronizados através do intercâmbio cultural e tudo encontra equivalência em
qualquer parte do mundo.
No entanto, Guatarri (1992) prossegue: pode-se falar em reconstituição da
relação do homem com o cosmos, tanto no sentido particular quanto da coletividade.
Neste sentido é que as desterritorializações técnico-científicas, urbanas, estéticas,
promovem a possibilidade de voltar-se a atenção para a singularidade das
individualidades e da coletividade como um todo. Trata-se de “re-singularizar as
finalidades da atividade humana, fazê-la reconquistar o nomadismo existencial […]
para a restauração de uma “cidade subjetiva” (GUATARRI, 199β, p. 170). Inserir na
coletividade algo menos serial, mais original, depende da re-finalização dos espaços
construídos pelas atividades humanas, pois parecem-lhe inseparáveis o futuro do
homem e o devir urbano.
Guatarri (1992) explana que, segundo projeções de especialistas, nos
próximos decênios, a porcentagem de população distribuída entre cidade e campo
estará na ordem de 80% para 20%. Isto significa que estes 20 % estarão
diretamente ligados ao sistema urbano, não só através dos tributos e da legislação
social, mas também pela finalidade que os territórios “naturais” deverão ter de servir
à população urbana como espaço de lazer, turismo, reserva ecológica e coisas do
gênero. As desigualdades do mercado não deixam de existir, apenas deslocam-se
da polaridade centro-periferia para as malhas urbanas equipadas com alta
tecnologia e informatização em coexistência com zonas de subdesenvolvimento.
Não existe mais um centro urbano detentor da economia mundial, mas uma rede de
subconjuntos de grandes cidades, conectados telemáticamente e por potentes
meios de comunicação. Esta é a capital do capitalismo contemporâneo, a
“intelligentsia capitalista internacional”, esta cidade-mundo desterritorializada com
seus diversos constituintes conectados na superfície de um “rizoma multipolar
urbano que envolve todo o planeta” (GUATARRI, 199β, p.171).
As cidades comportam a existência humana em todos os seus aspectos, tanto
materiais como imateriais, nela se produzem a subjetividade individual e coletiva.
Pensar a cidade em termos urbanísticos, hoje, requer um esforço transdisciplinar
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entre urbanistas, arquitetos e as ciências sociais, humanas etc., pois a questão
crucial não se restringe mais aos aspectos relacionados à infraestrutura e aos
sistemas de comunicação e serviços, mas à reorientação radical dos meios e das
finalidades da produção a favor de um sistema menos competitivo entre as
empresas e as nações.
O problema da espacialidade hoje abrange a globalidade das problemáticas
urbanas, é o ponto de interseção entre as questões econômicas, sociais e culturais,
aí residindo a sua natureza geradora de subjetividade.
No que se refere à arte, suas fronteiras têm sido expandidas a partir dos anos
1990. A experiência da arte se estende agora para as casas, cibercafés, ou para
qualquer espaço, público ou privado, no qual se tenha acesso à internet ou a uma
network local. Se expande também dentro do próprio universo simulado, com o
crescimento do número de galerias, de bibliotecas e de museus virtuais. Grandes
museus tradicionais (situados em um espaço físico com obras materiais), por sua
vez, têm digitalizado seus acervos e os disponibilizado na rede, tornando-os
acessíveis a um público ainda maior. Como resultado, a presença da arte na
sociedade tem crescido e se transformado.
Segundo Lemos (2008):

A ciberarte aproveita o potencial das novas tecnologias para explorar os
processos de hibridização da cibercultura contemporânea. Em síntese, a
ciberarte tem, no processo de virtualização, digitalização e
desmaterialização do mundo a sua força e particularidade. Ela é interativa e
atua dentro de processos híbridos da cultura contemporânea (o espaço, o
tempo e o corpo). Por ser imaterial, a arte eletrônica não se consome com o
uso e pode circular ao infinito, escapando da lei entrópica da sociedade de
consumo. É nesta circulação frívola de bits que está o coração da arte
eletrônica da cibercultura. Mais sensual e intuitiva do que racional e
dedutiva, a ciberarte tenta produzir novos espaços de experiências estéticas
e interativas, sob a energia do digital. (LEMOS, 2008, p.184)

Instituições culturais do mundo digitalizado, as que lidam com patrimônio
histórico, estão caminhando lado a lado com essas mudanças de perspectiva frente
ao constante desenvolvimento dos novos meios de comunicação. Não somente o
trabalho cotidiano do empregado de tais instituições culturais está mudando como
também o perfil e as expectativas do público. Nas pequenas cidades do mundo,
contudo, a questão é bem diferente. As instituições culturais encontram dificuldades
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em enfrentar as mudanças advindas da globalização e da comunicação em rede e
de incorporar essas transformações nas suas rígidas estruturas: como conceber
cultura diferentemente de um setor constrito de um sistema institucionalizado? De
fato, são estas as mesmas instituições contra as quais as vanguardas históricas e do
pós-guerra

já

combatiam.

A

necessidade

de

questionar

o

entendimento

convencional de cultura demanda, hoje, uma consideração sobre a interseção entre
ética, estética e as tecnologias emergentes.
O projeto Cultuur Lokaal, alinhado com a presente preocupação sobre o papel
das instituições culturais no mundo digitalizado, teve como principal objetivo
transformar a mentalidade de três instituições culturais de Gouda, uma pequena
cidade no oeste da Holanda. Apresento, a seguir, a minha experiência como artistapesquisadora participante do projeto Cultuur Lokaal e sua aplicação do método
Processpatching de aRt&D (arte, pesquisa e desenvolvimento).

3.1 O PROJETO CULTUUR LOKAAL: CONTEXTO
Em 2003, o governo local da cidade de Gouda – Holanda – iniciou o BAM
(Bibliotheek/ Archief/ Museum), um projeto para integração da biblioteca (Openbare
Bibliotheek Gouda), do arquivo (Streek Archief Midden-Holland) e do museu
(Museum GoudA) da cidade. O projeto buscava formas inovativas de lidar com
cultura, nos níveis local e global, e mudar a forma de comunicação dessas
instituições com o público.
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Figura 20 - Praça da Câmara Municipal. Gouda, Holanda

O projeto Cultuur Lokaal (Cultura Local), uma iniciativa do Waterwolf
laboratories

van

Haagse

Hogeschool

lectoraat

Society

ICT

(Information

Comunication Technology) - Dick Rijken e Patchingzone, um anexo do V2_Institute
for Unstable Media, colaborou com o projeto BAM por seis meses (de janeiro a junho
de 2008). O Patchingzone foi formado pelos estudantes Nancy Mauro-Flude,
australiana, performer com experiência em arte eletrônica e performance telemática;
Corinna Pape, alemã, estudante de doutorado em

Administração Futura

e

Marketing Interativo; Vivian Wenli Lin, norte-americana, vídeo-artista e documentário
film-maker; Vincent Akkermans, holandês, músico e compositor; e eu, Mirella Misi,
brasileira, dançarina e coreógrafa, estudante de doutorado em Artes Cênicas. Os
profissionais na supervisão foram Kristina Anderson, pesquisa e comunicação; Marc
Boon, suporte técnico e tecnológico; e Lyndsey Housden, produção. O objetivo da
nossa comissão era estimular os servidores das instituições culturais a criarem
formas inovativas de lidar com seu público, diante da atual situação da indústria
cultural.
Dick Rijken (2008), diretor do Departamento de Comunicação e Informação
Tecnológica da Haagse School, Holanda, e um dos iniciadores do projeto Cultuur
Lokaal, aponta as mudanças que ocorreram na cultura nas últimas décadas do
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século passado até os nossos dias pelo desenvolvimento da tecnologia da
comunicação:

Cultura era um setor da sociedade, como economia, política, ecologia,
dentre outros. O papel da cultura tem mudado na sociedade
contemporânea. O processo de produção e atribuição de significado para as
atividades humanas, que era função do setor cultural num passado recente,
é agora distribuído através de uma vasta rede de comunicação, na qual o
cidadão comum é capaz de trocar todo tipo de informação num processo
53
constante de configuração e reconfiguração de sentidos. (RIJKEN, 2008,
p?) (Tradução nossa)

Cultuur Lokaal foi um laboratório de pesquisa que investigou as identidades
culturais da pequena cidade de Gouda, na Holanda, a fim de seguir as pistas do
impacto da globalização na sua realidade cultural. O projeto buscou uma forma
inovativa de lidar com cultura, nos níveis local e global, e redefinir a forma pela qual
as instituições culturais da cidade comunicam-se com a sociedade. Adotou, para
tanto, a tese de Dra. Anne Nigten, que conta com influências de práticas de
pesquisa-ação e arte participatória, tendo a adesão de estudantes de arte,
pesquisadores e membros da comunidade.
A

abordagem

antropológica

do

método

Processpatching

leva

em

consideração a diversidade nos processos de aculturamento e socialização em
culturas locais e assume que, através da tensão entre estas e a cultura global, um
processo de renovação é estabelecido, num constante fluxo de mudança. O
reconhecimento da unidade na diversidade [unidade entendida aqui como a
capacidade humana de adaptar-se a contingências ambientais e históricas;
diversidade como a representação dos variados sistemas culturais que se
desenvolvem no processo adaptativo] leva o método de Nigten a adotar uma
abordagem pluralista e relativística.
Em sua abordagem de arte participatória, o método Processpatching pode
ser relacionado com o conceito de arte pós-autônoma, do artista alemão Michael

Culture used to be a sector of the society, like economics, politics, ecology, healthy, and so on. The
role of culture has changed on our contemporary society. The process of producing and giving
meaning to human activities, that was the function of the cultural sector on a recent past, is now
spread over a wide net of communication in which the common citizen is able to share all sort of
information in a constant process of configuration and reconfiguration of meaning.
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Linger. De acordo com Linger (1993), o objetivo da arte pós-autônoma não é criar
objetos ou documentar processos de criação artística, mas encarnar uma
transformação política e criar um espaço ativo contra os modos de produção do
capitalismo. A prática artística participatória opõe-se às formas de relações sociais
que se estabelecem no tipo capitalista de produção e busca, potencialmente,
transformá-las. Traz uma abordagem da produção do conhecimento como algo
construído colaborativamente e não como algo pronto a ser encontrado. Essa
abordagem enfraquece a relação conhecimento/poder envolvida na produção de
conhecimento e especialização. Ao contrário de um produto, arte é um espaço no
qual os participantes experimentam um processo de aprendizado, através da troca
de ideias e conceitos, habilidades e técnicas.
O método Processpatching, no projeto Cultuur Lokaal, investiu na ideia de
trabalhar com artistas para a condução de um laboratório de pesquisa prática com
as instituições culturais de Gouda. O objetivo era examinar o impacto da
globalização na realidade cultural dessa pequena cidade holandesa. Orientado pelas
práticas antropológicas e de arte participatória, através da exploração de narrativas
biográficas em intervenções interativas, o método criou a base produtiva para uma
participação pública e ativa neste projeto.
3.2 O MÉTODO PROCESSPATCHING

What strikes me is the fact that in our society, art has become
something which is related only to objects and not to
individuals, or to life. That art is something which is
specialized or which is done by experts who are artists. But
couldn't everyone's life become a work of art? Why should
the lamp or the house be an art object, but not our life?
(FOUCAULT,1984, p.350)

Toda a estrutura, que num passado recente era atribuída ao “setor”
cultural, ganhou uma conformação diferente: instituições culturais definiam museus,
bibliotecas, arquivos e teatros, galerias e todos os tipos de institutos que
trabalhavam para preservação, produção e circulação de conhecimento. Como o
próprio conceito de cultura tem assumido uma esfera de atividade mais abrangente,
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o papel dessas instituições culturais tem passado por uma profunda reavaliação de
suas funções e uma redefinição de sua identidade.
Modos interativos de comunicação envolvem não somente a emergência
de um público culturalmente participativo, mas também infiltram as práticas de
representação dentro da sociedade. O domínio da arte tem também se alterado,
tanto na sua forma de circulação e recepção como no seu modo de produção, tanto
no seu processo criativo quanto na sua estética, o que sugere que um campo
diferente se abriu na seara da atividade artística. Nesse campo, o artista,
geralmente, trabalha em grupos colaborativos com engenheiros eletrônicos,
designers, administradores e outros profissionais, cada um com visões e
entendimentos diferentes sobre processo criativo e diferentes objetivos com relação
aos resultados. Com esse crescimento da indústria criativa na economia global, o
domínio da arte se expande para além da produção e circulação da obra de arte.
Isto é, além do domínio das instituições culturais, as técnicas artísticas e as
tecnologias avançadas estão cada vez mais sendo incorporadas no setor de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de companhias para a criação de “textos”,
produtos, procedimentos e modos de comunicação com os seus clientes ou
usuários. A indústria criativa, aproximando pessoas (local, global e virtualmente),
está ajudando a conectar largas distâncias geográficas e a favorecer o surgimento
de comunidades de interesse (ou de práticas), o que indica que a „economia criativa‟
é um dos aspectos fundamentais da cultura contemporânea. Pesquisa e
Desenvolvimento nas Artes ou aRt&D (Research and Development in the Arts) é um
termo cunhado em 1998 por Dr. Anne Nigten, então diretora do departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D -V2_Lab) do V2_ Institue of Unstable Media
(V2_Instituto de Mídia Instável) para definir pesquisa prático-teórica em arte e sua
relação com P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) industrial. Joke Brouwer, Arjen
Mulder e Anne Nigten definem aRt&D, ou Pesquisa e Desenvolvimento na Nova
Prática Artística, como “uma consideração crítica dos aspectos artísticos, técnicos e
teóricos do fazer arte eletrônica em grupos interdisciplinares, tendo em consideração
as transformações culturais, sociais e político-econômicas resultantes da larga
propagação das técnicas digitais” (β005, p. β5) (Tradução nossa). Nas palavras de
Nigten (2006), o que difere aRt&D de P&D é que:
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de um modo geral, a maioria dos métodos de P&D na indústria e nas
ciências aplicadas focalizam a otimização de processos mensuráveis ou
aprimoramento de produtos,
trabalhando com objetivos claramente
delineados. Por outro lado, em pesquisa artística e desenvolvimento, os
critérios de avaliação são menos claramente definidos e não há um único
princípio de mensuração. Nesse sentido, os processos em aRt&D têm
alguns aspectos em comum com pesquisa prático-teórica. Enquanto,
diferente da pesquisa prática, aRt&D entrega/produz prototypes, processos
ou experiências. A colaboração entre ciências da computação, engenharia e
arte representa uma camada de diversidade e novas combinaçães e,
portanto, vale a pena explorá-la em adição a existentes P&D. A exploração
artística de tecnologias avançadas impulsiona inovação na arte e conceitos
artísticos, geralmente, impõem demandas de funcionalidade que podem
levar P&D a avançar. (NIGTEN, 2006, 07) (Tradução nossa)

A tese de Anne Nigten – Processpatching: Defining New Methods in
aRt&D (Processpatching: Definindo novos métodos em Pesquisa Artística e
Desenvolvimento) – é baseada em colaboração multi e interdisciplinar para pesquisa
prática, tendo a arte como método. Seu objetivo é inovar as práticas artísticas,
recontextualizar tecnologia e criar novas conexões entre a teoria e a prática. Tratase de um laboratório prático para a criação de soluções inovativas no setor cultural.
É um método transdisciplinar que se utiliza, como base teórica, do conceito de
transdisciplinaridade proposto por Somerville e Rapport (2000). Para esses autores,
existe, hoje, uma necessidade preemente de uma abordagem transdisciplinar para a
criação de soluções dos problemas globais, o que pode promover um contexto
essencial para o entendimento de temas complexos da contemporaneidade em
assuntos ambientais, manutenção de sistemas de saúde, delineamento de novas
leis, formulação de políticas públicas, acomodação de diferenças religiosas e
pluralismo cultural. Transdisciplinaridade, para Somerville e Rapport, responde à
necessidade de cruzamento de fronteiras para abarcar ideias de várias disciplinas
que podem ser relevantes a essas questões. Para os autores, atividades bem
sucedidas dependem do desenvolvimento de metodologias que possam ser usadas
para reintegrar o conhecimento.

3.3 EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO MÉTODO PROCESSPATCHING

Nos encontros introdutórios do grupo Patchingzone no projeto Cultuur Lokaal,
era importante visualizar como iríamos trabalhar juntos. Era importante conhecer um
pouco a forma de trabalho de cada um de nós e estabelecer um senso de

125

colaboração dentro do grupo. Começamos com uma série de exposições, nas quais
apresentávamos nossa forma de conceber o processo criativo e a composição.
Essas exposições eram demonstradas em qualquer media artística: vídeo,
performance, música etc. Através dessas apresentações, criamos um espaço para a
troca

de ideias, motivações pessoais e expectativas no projeto. Depois dessas

atividades preliminares, de acordo com o princípio básico de pesquisa prática
participativa, o primeiro passo seria procurar meios de interagir com a cidade de
Gouda: as instituições, as ruas, as casas, os cafés etc. A primeira fase do processo
foi, portanto, dedicada a “mapear a cidade”. τ objetivo era observar e analisar as
características da população e do ambiente para compreender as questões
fundamentais de cada instituição, por instância, quais as suas expectativas e
objetivos e como eles poderiam trabalhar colaborativamente; e identificar aspectos
da identidade da região para examinar os impactos dos processos políticoeconômicos globais na sua realidade cultural. Duas técnicas foram usadas nessa
fase: Derive e pesquisa de campo.
Derive é a principal estratégia usada pelo movimento artístico e político
Internationale Situationniste na década de 1950, na Europa. Théorie de la dérive é
descrita na publicação do jornal Internationale Situationniste #2 (Paris, Dezembro de
1958)54 como “uma técnica de rápida passagem através de variadas ambiências; um
comportamento brincante-construtivo e atenção aos efeitos psicogeográficos, sendo
pois diferente da noção clássica de jornada ou passeio”. σuma Derive, uma ou mais
pessoas, durante um período de tempo, deixam suas relações sociais, trabalho,
atividades de lazer e todos os outros motivos usuais para movimento ou atividade e
se deixam levar pelas atrações do terreno e pelos encontros com que se depararem.
O acaso é um fator menos importante do que se possa pensar nessa atividade: do
ponto de vista da Derive, as cidades têm contornos psicogeográficos, com
constantes correntes, pontos fixos e vértices, que desencorajam fortemente entradas
e saídas em certas zonas. Mas, a estratégia inclui ambos „o se deixar levar‟ e sua
necessária contradição: a dominação de variações psicogeográficas pelo

A teoria da Derive foi publicada no Jornal Internationalle Sitiationniste #2 (Paris, dezembro de
1958). Uma versão ligeiramente diferente foi publicada no jornal surrealista belga Les Levres Nues
#9, em novembro de 1956. A traducão em inglês da qual me utilizei é de Ken Knabb, em Situationist
International Anthology (2006, No Copyright).

54

126

conhecimento e o cálculo de suas possibilidades. A utilização dessa estratégia tinha
como objetivo coletar impressões e destacar aspectos recônditos da cidade que
viessem a revelar a sua subjetividade.
Em relação às atividades de pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas
nas ruas de diferentes vizinhanças da cidade, análise de estatísticas econômicas e
demográficas, visitas guiadas às três instituições e encontros com seus diretores e
alguns membros do governo local. Essa prática deu-nos uma visão das principais
preocupações do projeto BAM e de seus principais interesses e objetivos. Além
disso, nós escrutinizamos a cidade virtual, procurando por websites, blogs e todo
tipo de network existente. Na comunicação interna, além dos encontros e reuniões
na sede do projeto, em Gouda, utilizamos a comunicação virtual: networks,
calendários comuns, salas de bate-papo, blogs e docs etc.
Uma importante ferramenta para a representação dos papéis de cada
membro do grupo, suas funções e habilidades dentro do processo, foi o „Triângulo
aRt&D:
O triângulo aRt&D é um instrumento especial para análise de processos
colaborativos de times interdisciplinares. Essa ferramenta é designada a
assistir o time no processo de seleção do modelo de colaboração. A
ferramenta ajuda a informar os colaboradores a formação de cada um (alfa humanidades; incluindo artes; beta - ciências naturais; gama - ciências
sociais). Também visualiza a distância entre os domínios de conhecimento
representados pelos colaboradores. Isso provê um mapa claro do
conhecimento e proficiência representado no time, o que é a base para
55
decisões metodológicas quando está começando um projeto.
(NIGTEN,
2006) (Tradução nossa)

Essa ferramenta auxiliou a comunicação, mostrando os conhecimentos,
inclinações, interesses e disponibilidade de cada um dos participantes. A estrutura
do triângulo é móvel; muda com as alterações de dinâmica no grupo. O desenho da
dinâmica do grupo pode ser percebida como uma rede, construída e transformada a
cada novo momento. A ação dos participantes faz suas posições viajarem no
triângulo, representando seus papéis e, portanto, mostrando outra configuração do
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The aRt&D Triangle is a special instrument for analyzing the collaboration processes of the
interdisciplinary teams. This tool is designed to assist the team in the collaboration model selection
process. The tool is useful in that it succeeds in informing the collaborators about each other‟s
backgrounds ( - Humanities; including the arts,
- natural sciences, - social sciences). It also
visualizes the distance between the knowledge domains represented by the collaborators. It provides
a clear map of the knowledge and expertise represented in the team, which is the basis for
methodological decisions when starting a project.
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time de trabalho na zona entre as disciplinas. O espaço entre as diferentes
abordagens dos participantes, dado as suas formações distintas, foi descoberto
como criativamente frutífero, pois promoveu um meio de colaboração, no qual os
conceitos não eram construídos através de perspectivas, mas como inevitáveis
efeitos/resultados. τ espaço “entre” reflete as teorias de base do método
Processpacthing, um método transdisciplinar, baseado numa zona de transvergência
de interação para comunicar e trocar ideias e conceitos, o que “leva-nos a novos
campos onde métodos são mixados ou recebem novos efeitos/inputs, e onde todas
as disciplinas são beneficiadas, e leva as partes relevantes do conhecimento gerado
de volta para suas próprias disciplinas” (σIGTEσ, β006, p. 1β9) (Tradução nossa).
Trabalhar nesse espaço “entre” as disciplinas trouxe ao nosso grupo diferentes
abordagens ao tema de nossa investigação, criando um novo domínio, além
daqueles de cada disciplina separadamente.

3.4 EXPERIENCE PROTOTYPE

Focalizando o processo criativo do Patchingzone no projeto Cultuur Lokaal, o
espaço “entre” as disciplinas, a “zona de transvergência”, promoveu o playground
para o processo criativo, no qual o grupo explorou “experience prototypes” (modelos
de experiência).
O termo Experience Prototype enfatiza o aspecto experimental de uma
representação voltada para a simulação de uma experiência com um produto,
espaço ou sistema; refere-se a “qualquer tipo de representação, em qualquer media,
que seja designada a entender, explorar ou comunicar como o usuário
provavelmente irá interagir com aquele dado produto, espaço ou sistema”
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(BUCHENAU e SURI, 2000) (Tradução nossa).
Através de engajamento ativo em experience prototypes, nós pudemos não
apenas obter uma primeira impressão das condições existentes, explorar ideias e
comunicar conceitos, mas também colocar em prática essas ideias e conceitos.
Nosso objetivo no projeto Cultuur Lokaal não era fornecer um “produto” no “strictu

Any kind of representation, in any medium, that is designed to understand, explore or communicate
what it might be like to engage with the product, space or system” at stake.
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sensu” do uso da palavra, como um objeto ou desenho de interface. σuma acepção
mais abrangente, o produto que nós estávamos trabalhando nesses experience
prototypes era a motivação da dinâmica cultural de Gouda e a forma com a qual as
instituições culturais interagiam com o público. Por essa razão, essas experiências
tinham como foco a participação interativa do público e uma ativa participação dos
funcionários, ambos no processo de desenvolvimento como na promoção dos
eventos públicos.
Uma forma inovativa para as instituições interagirem com o público era o
produto que nós tinhamos que fornecer, o que nos levou a considerar que, no caso
do projeto Cultuur Lokaal, experience prototype estava muito próximo de um
laboratório pra cultivo de uma comunidade de práticas, envolvendo as três entidades
culturais.
De uma forma diferente do design orientado para solução de problemas, a
criação de uma comunidade de práticas depende da motivação de seus
participantes de se unirem em torno de interesses comuns e do desenvolvimento de
práticas para atingir objetivos comuns. “Comunidades de prática são grupos de
pessoas que dividem uma preocupação, um conjunto de problemas ou uma paixão
por um dado tópico, e que aprofundam seus conhecimentos e habilidades nessa
área por interagir em uma base de constância”
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(WENGER; MCDERMOTT; SNYDER,

2002) (Tradução nossa).
Para cultivar uma comunidade de práticas, seus membros devem entender
para o que serve a comunidade e sentir um senso de cooperação e
responsabilidade. O comprometimento mútuo acontece quando indivíduos têm
tempo de ganhar confiança nas relações com os outros, o que só acontece através
de interações regulares, nas quais a comunidade desenvolve o seu repertório
original de estórias, hábitos, linguagens etc. Esse repertório é original porque
encarna o conhecimento distintivo da comunidade e permite a negociação de
significado(s) entre seus membros. Nessa negociação, a comunidade baseia-se nas
práticas intrínsecas das fontes partilhadas no repertório. No projeto Cultuur Lokaal,
as memórias dos cidadãos eram o ponto de partida para uma viagem nas fontes
Communities of practice are groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion
about a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting on an ongoing
basis.
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partilhadas do repertório de identidade de Gouda, sendo o tema da primeria
intervenção do Patchingzone: Vergeet me Niet (Não me Esqueça), como foi descrita
anteriormente na primeira parte desse estudo. Com o uso de apenas um laptop e
uma câmera fotográfica para coletar imagens e textos, esse evento contou com
todos os participantes envolvidos em ação, em uma forma de interatividade
participatória do tipo Open Space Technology (Espaço Aberto), no qual encontro,
negociação, confiança e troca foram os valores chave. Vergeet me Niet foi um
evento de sucesso no seu design, estimulando o cultivo de uma comunidade de
práticas.

3.5 TRÊS EXPERIENCE PROTOTYPES PARA COMUNIDADE DE PRÁTICAS:
Nos dois meses seguintes, que podem ser considerados como a segunda
fase do projeto, de março a início de maio de 2008, Patchingzone elaborou e
realizou três outros eventos, cada um em colaboração com uma das instituições
culturais. O primeiro evento, com o arquivo regional (the Regional Archive Central of
Holland) foi Vergeten Eten (Pratos Esquecidos), em 27 de Março; o segundo, com a
biblioteca pública (Public Library Gouda), Favoriete Boek-Hoek (Estante Favorita) em
16 de Abril; e o terceiro, com o museu (Museum GoudA), Cameramics, em primeiro
de maio, no dia da festa da cerâmica (Ceramics Day). Esses eventos, concebidos
como experiências com prototypes (experience prototype = prototipificação da
experiência), foram destinados ao treinamento dos estudantes e funcionários das
instituições culturais no método transdisciplinar Processpatching de aRt&D. Ao
mesmo tempo, tiveram o objetivo de criar um espaço de encontro com os cidadãos
de Gouda e expandir networks local e globalmente.
3.5.1 VERGETEN ETEN (EM COLABORAÇÃO COM O ARQUIVO REGIONAL):
RECEITAS CULINÁRIAS COMO OBJETO LIMÍTROFE
Vergeten Eten foi uma intervenção realizada em uma tenda na feira de
variedades na praça pública de Gouda. Nessa tenda, as pessoas eram convidadas a
provar um prato culinário feito na hora, escrever uma de suas receitas favoritas e
trocá-la por um cartão de uma receita antiga do arquivo regional. Para tanto, o
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pessoal do arquivo coletou, interpretou e traduziu antigas receitas regionais
tradicionais do século XVI para o holandês contemporâneo em cartões de receita
para serem trocados com o público.

Figura 21 - Kristina Andersen interage com o público em Vergeten Eten

A forma de interatividade alcançada aqui foi baseada, principalmente, na
presença física, no contato direto com o público, numa comunição face a face. O
exercício de funções diferentes das usuais, da rotina do dia a dia de trabalho,
motivou os participantes para essa atividade colaborativa, estimulando atitudes
intuitivas, espontâneas e improvisativas, o que trouxe uma abordagem social
inovadora e estimulou novas formas de trabalho. Os cartões de receita assumiam a
função de objeto limítrofe, o que permitiu o resultado participativo social do evento.
Um conceito originalmente introduzido por Susan L. Star e James R. Griesemer
(1989), o objeto limítrofe é uma entidade dividida por várias comunidades, mas
visto ou usado diferentemente por cada uma delas. Dessa forma, Vergeten Eten foi
uma performance interativa que usou um objeto limítrofe para ativar uma
comunidade de práticas. O ato de cozinhar levou o pessoal do arquivo para fora de
suas portas. A ideia tradicional de arquivo pôde ser repensada, abrindo espaço para
renovação. A participação do público deu vida aos antigos e intocáveis papéis (as
receitas) do arquivo, levantando memórias, revelando traços e estimulando a
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imaginação criativa. A função do pessoal do arquivo foi modificada com o ato de
cozinhar. O público também atuou como performer, escrevendo e explicando suas
receitas. O papel da intuição, espontaneidade, improvisação e motivação foram
fundamentais na experiência desse processo de interação participatória. Uma
página na internet para consulta e troca de antigas e novas receitas culinárias foram
publicadas com a permissão dos participantes58. Nessa website interativa, cartões
de receita funcionaram como objetos limítrofes virtuais, permitindo a formação de
uma rede globalizada de contatos e interações através da troca de receitas
culinárias. “Mídia como um objeto limítrofe é algo que deve ser investigado em maior
detalhe, pois mídia é sempre o fator obrigatório na colaboração arte e tecnologia”
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(NIGTEN, 2006, p. 134) (Tradução nossa).
Os hábitos de alimentação e as práticas culinárias são relacionados às
condições básicas de vida de uma dada cultura, tais como clima, geografia, crenças,
poder econômico, políticas sociais, as quais são determinadas por e ao mesmo
tempo determinantes de elementos constitutivos primários de sua identidade
cultural. Historicamente, a transmissão de receitas culinárias permitiu que hábitos
alimentares adquirissem sua própria linguagem e se tornassem um produto cultural
de alta complexidade, o qual pode ser investigado em vários níveis de análise em
uma dada cultura local e em sua relação com a economia da cultura global. A troca
de antigas e atuais receitas culinárias nesse evento pôde revelar um rico inventário
de fonte antropológica, contribuindo para o intercâmbio de sentidos e significados
dentro da comunidade de práticas ao iluminar as peculiaridades de sua identidade
cultural, o que pode ser visto como uma ponte entre as redes de relações (network)
locais e a global.
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http://cultuurlokaal.patchingzone.net/vergeteneten/
The boundary object should have enough flexibility to support the communication based on different
interpretations of the boundary object, though there is always a certain cultural value attached to the
boundary object. Media as boundary object is something that might be useful to investigate in further
detail, as it is often the binding factor in art and technology collaboration.
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3.5.2 FAVORITIE BOEK HOEK (EM COLABORAÇÃO COM A BIBLIOTECA
PÚBLICA): O JOGO NUMA ABORDAGEM ARTÍSTICA
Diferente de Vergeten Eten e Vergeet Me Niet, o evento Favoritie Boek Hoek
(Estante Favorita), com a biblioteca pública de Bloemendaal, teve um peso maior no
lado tecnológico. O grupo Patchingzone instalou uma cabine de fotografia num canto
da biblioteca, onde as pessoas podiam tirar uma foto com os seus livros preferidos
do momento. Quando a pessoa fazia um „scan‟ do RFID (barra de código de
identificação de radiofrequência) do livro, uma luz acendia e uma foto era tirada do
leitor com o seu livro favorito.

Figura 22 – Público aguarda para tirar foto com seu livro preferido na cabine do Favoritie
Boek Hoek, na biblioteca pública de Bloemendaal.

A foto entrava diretamente para um álbum virtual numa página do Flickr60. Um
procedimento básico para construção de network social em plataforma web 2.0 foi
aplicado. A ideia inicial do grupo para essa intervenção, no entanto, não era um
álbum de fotos, mas um clube virtual do livro. Dessa forma, o código RFID, que
agora conecta a foto ao álbum virtual, conectaria a foto a uma comunidade virtual.
Essa fotografia ficaria registrada num website, conectada ao ISBN (Internacional
60

http://www.flickr.com/photos/smoelenboek
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Standart Book Number) do livro preferido. Mais tarde, as pessoas poderiam entrar
no site, localizar sua foto e então decidir se realmente gostariam ou não de participar
do clube virtual, que proveria várias opções de experiência para seus usuários, tais
como salas de bate-papo, livraria, biblioteca, avatares, todas elas tendo o livro como
um ponto de encontro para a promoção de inter-relações sociais (networks).
Aqui, como em todos os outros processos criativos de Patchingzone, o
desenvolvimento de conceitos e ideias gerados no grupo passaram por várias
mudanças e configurações até chegar a um consenso final. Algumas vezes, o que
parecia ser um plano „ideal‟ tinha que ser adaptado às condições impostas por
interesses das instituições, limites de tempo, perfil do público/usuário etc. A dinâmica
do grupo era líquida, maleável, algumas vezes difícil de ater em sua rápida
mutabilidade. Mudança de direções requer flexibilidade, criatividade, improvisação e
certa confiança no poder da intuição. Através de uma forma artística de
jogar/brincar com ideias e conceitos, assim como práticas, o grupo pôde lidar com
os ajustes requeridos. Essa abordagem artística de jogo (play) inspirou o pessoal da
biblioteca que estava diretamente envolvido no nosso processo criativo, como pode
ser reconhecido nessa passagem de uma entrevista que realizei com a
administradora do local, Rosemarie de Heij:
Nós aprendemos a jogar (play) e talvez essa seja a lição que nós tínhamos
a aprender, ao invés de apenas fazer de novo um outro projeto… τ que a
gente tenta aprender é a trabalhar de uma outra forma, diferente da que nós
estamos habituados. É difícil também porque os nossos outros colegas de
trabalho na biblioteca não veem realmente o que nós estamos fazendo, eles
dizem: parem de brincar e venham nos ajudar. Eles não entendem o que
nós estamos fazendo. (DE HEIJ, 2008)

Em uma abordagem artística, „play‟ é uma forma de interagir com objetos,
situações ou conceitos, que requer do indivíduo um forte senso de curiosidade e
uma atitude livre de qualquer tipo de pré-julgamento. Para jogar, a pessoa deve ser
capaz de ver o „mundo‟ (eu uso aqui a palavra „mundo‟ metafóricamente, referindo a
uma dada circunstância ou a um dado ambiente) como se nunca tivesse visto antes
e viver cada segundo em um estado de presença intensificado, constantemente reconstruído a cada „passo‟. τ objetivo e a estrutura do jogo estão no seu próprio
processo e não no produto. Isso não significa, no entanto, que o produto nunca virá
a termos de fato, mas, paradoxalmente, ele é inerente ao processo, inextricável ao
ato de jogar, porém nunca estagnado como um fim inexorável. Essa característica

134

fundante do jogo consiste na própria natureza da criatividade e é o que leva avante a
possibilidade de inovação.
Para comunidades de práticas, a incorporação de uma abordagem
artística do conceito de jogo em suas práticas diárias pode representar uma
otimização da performance e da produção de seus membros e times. Se, como
comunidade de práticas, o pessoal das instituições culturais de Gouda realmente
aprenderem a „jogar‟, o nível de interesse e motivação frente às suas práticas irá
certamente crescer, aumentando o grau de responsabilidade, iniciativa própria e
criatividade. Além disso, o prazer gerado na ação do jogar cria no indivíduo uma
energia de vida positiva, incitando à ação, à maior abertura a relações sociais e,
consequentemente, a um crescimento de inter-relações e networks. Jogo é um
aspecto fundamental para o desenvolvimento de comunidades de práticas,
funcionando como uma enzima para inovação.
3.5.3 CAMERAMICS (COM O MUSEUM GOUDA): PERFORMING DISRUPTIONS
OF MEANINGS

Cameramics, em colaboração com o museu da cidade, foi um evento
performático. Vestidos em macacões azuis, luvas brancas e óculos de mergulho,
quatro performers, cada um segurando um objeto: dois seguravam pequenas caixas
de som, outro carregava um laptop e um joystick dentro de uma mochila e o quarto,
uma pequena câmera de vídeo, que dava a impressão de ser um microfone sem fio.
A trupe, unida pelos fios dos objetos/equipamentos, passeou pelo museu e pelos
arredores da praça, onde a feira da cerâmica acontece todo ano na cidade, no dia
da cerâmica. Nessa data, a principal praça da cidade é ocupada por tendas onde
pessoas fazem ou vendem objetos confeccionados com o material.
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Figura 23 - A performance intinerante Cameramics na Praça da Câmara Municipal de
Gouda.

No terraço do museu também é disposta uma grande tenda, onde as
pessoas podem levar seus antigos objetos para serem avaliados por especialistas. A
performance Cameramics jogou/brincou com essa ideia de avaliação da cerâmica,
tendo como personagens um misto de extra-terrestre/clown/antropologistas, com
seus instrumentos, abordando o público para medir as emoções dos seus queridos
objetos.
Um software que associava cores a sons pré-gravados foi criado e,
quando um objeto era filmado, o som de suas cores era emitido como resposta nas
pequenas caixas de som que os performers carregavam. Ao mesmo tempo, as
imagens e sons eram mostrados no corredor de entrada do museu, criando um
espaço audiovisual.
A

construção

dos

personagens

foi

baseada

na

ação

de

investigar/pesquisar a cerâmica, com um foco de atenção voltado diretamente para o
exato momento de cada ação singular. A escolha dos figurinos e acessórios
apropriados para o momento, o espaço e a circunstância como um todo, foi também
de acordo com a construção do personagem. Nós adotamos como gênero de
performance a comédia, com a intenção de criar uma entrada para tocar no que
pareceu a nós um tema delicado para aquela comunidade. Com o uso de técnicas
de clown, nós conseguimos abordar esse tema de forma leve, mas, ainda assim,
tocando nas profundas tradições, dando aos objetos de cerâmica um valor subjetivo
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e abstrato. O clown é um caráter anarquista, ele “sempre destroi ou, ao menos,
conflitua com a norma, seja ela manifestada no mundo da audiência ou no mundo
puramente ilusório do teatro. Ele sugere uma utopia situada fora do mundo visível da
peça sem, contudo, perder sua natureza de clown” (McManus, 2003, p. 34)
(Tradução nossa).
A capacidade de estar dentro e fora do texto o permite ao clown
corromper a linguagem e desvelar o efeito de ilusão do teatro. Diferente da mímica,
que cria essa ilusão através do corpo, eles usam o corpo para contradizer e quebrar
o senso de ilusão da peça/jogo. Economia de movimento e luta por precisão são
suas estratégicas técnicas para quebrar essa ilusão. Essas técnicas, relacionadas
com o conceito de “toc” (em mímica), referem-se ao momento de pausa, no qual o
performer visualiza a próxima frase de movimento antes de executá-la, o que ajuda
ambos, performer e público, a “ler” o movimento em relação ao “texto” ou à situação
dramática. Elas são aplicadas para retardar um movimento ou atividade, para que a
audiência tenha tempo de avaliar a situação do clown e tentar prever qual pode ser
seu próximo movimento ou ação. Geralmente, ele usa perda ou mudança de direção
para contradizer a expectativa do público sobre o seu próximo ato, quebrando
convenções miméticas e com isso destruindo o efeito de ilusão. Através dessas
técnicas, nós podemos mostrar os motivos, emoções e intenções que instigavam as
nossas ações. Além disso, fizemos a escolha por caracteres mudos em ordem de
facilitar um encontro com uma ambiência visual e tátil e acentuar as respostas do
nosso „áudio dispositivo leitor de cerâmica‟. Isso tornou possível a nossa interação
com o público, avaliando as suas peças de cerâmica e dando a elas um valor
subjetivo expresso na tradução de cores em sons. Essa intervenção alcançou uma
interação físico-virtual bem estabelecida com o público, que participou ativa e
intensamente na performance com espontânea curiosidade. A conexão entre o
espaço real e o virtual foi criada através da transcodificação dos padrões de cores
da cerâmica em uma expêriencia audiovisual no corredor de entrada do museu.
Mais tarde, nós publicamos fotos do evento num website, o que funcionou como um
registro da avaliação subjetiva que o grupo Patchingzone fez da cerâmica de Gouda.
O processo de criação foi baseado em conceitos artísticos, movidos através de
motivadas discussões sobre significado, dramaturgia, experiência estética e o papel

137

da arte na cultura e sociedade. Para encontrar uma abordagem significativa para a
avaliação da cerâmica, nós discutimos o significado de emoções, família, memórias,
história e valores em seus variados aspectos.
4. FINALIZANDO AS ATIVIDADES DO PATCHINGZONE NO PROJETO CULTUUR
LOKAAL: MAKE YOUR MARK (COM OS CIDADÃOS DE GOUDA)
Make your Mark (Faça a sua Marca) era um mini-estúdio móvel, que foi
estacionado em três vizinhanças de Gouda para oferecer ao público passante uma
experiência imersiva. Em uma caravan com as paredes internas decoradas com
papel de parede prateado e um pequeno banco em frente a uma tela verde
(chromakey), onde o público era convidado a sentar-se para uma entrevista,
pedíamos que as pessoas nos falassem sobre imagens de Gouda em fantasia, isto
é, que nos descrevessem sua “Gouda fantasia”. Do lado de fora do automóvel,
Nancy Mauro-Flude (β008) fez uma performance com sua „Baglady β.0‟: “uma
performance com uma ferramenta eletrônica adaptada: uma bolsa com uma antena
e uma entrada implantada, programada para distribuição sem fio de texto, som e
imagem digital ao vivo. Essa informação também pode ser mapeada via GPS para a
locação onde a coleta é feita”.
A caravan foi equipada com uma câmera de vídeo, uma câmera fotográfica,
uma tela plana, luzes e um laptop. As entrevistas eram gravadas em vídeo e
incorporadas como samples a serem remixadas com imagens de diferentes lugares
e monumentos do mundo com objetos e atrações de Gouda, para uma sessão de VJ
na praça principal da cidade ao entardecer. Montagens de fotos com o retrato dos
participantes na caravan em suas entrevistas, com o fundo tendo panoramas da
“Gouda fantasia”, foram feitas e dadas aos participantes como uma lembrança, uma
memória da experiência que tiveram no estúdio móvel.
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Figura 24 – A caravan de Make your Mark na Praça Municipal de Gouda.

Um website, durante o evento, mostrava num mapa virtual a trajetória de
movimento da caravan e seus pontos de parada, com uma marca para cada
entrevista que era realizada. As entrevistas podiam ser baixadas em mp3 ou ogg file.
Relacionado ao conceito do tema “marca”, o exterior da caravan/estúdio, o website,
os flyers e as fotos/lembrança, tinham a mesma logomarca, um mapa de Gouda
estilizado em preto e branco. Depois da entrevista, as pessoas eram convidadas a
deixarem sua “marca”, com uma tinta spray colorida, no mapa de Gouda pintado na
parte externa do automóvel. τ tema de „Make your Mark‟ pode ser sintetizado em
uma única palavra: mudança. A representação de uma realidade fantástica pode ser
vista como uma forma de ruptura e re-significação. Um meio de refletir e projetar
realidades além da atualidade, um modo de re-pensar, re-formular, re-representar,
promovendo uma possibilidade de imaginar outras realidades com outras
potencialidades. O título é quase simples: faça você mesmo a diferença. Mas o
aspecto mais importante dessa intervenção é que ela promoveu um espaço para a
emergência de questões fundamentais para o engajamento cultural: diferença,
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mobilidade, participação, interação, identidade, significado, realidade, fantasia,
memória, projeção e imaginação.
5. REFLEXÕES SOBRE O PATCHINGZONE NO PROJETO CULTUUR LOKAAL
Não existe interatividade sem a consciência do ambiente e a resposta
imediata dos participantes, o que requer uma atitude aberta à mudança para manter
o fluxo de comunicação, que se dá num amplo espaço de possibilidades, no
presente momento da interação. Improvisação é estreitamente relacionada com
interatividade; um ato de composição e representação concomitante, uma
congruência de ação e reação. Improvisação e interatividade são elementos chave
para a criatividade e são basicamente situadas em curiosidade, atenção e
concentração. Criatividade requer interesse em observar ambientes ou situações a
partir de diferentes perspectivas, o que pode levar o indivíduo a experiências
extraordinárias, levantando possibilidades de conceber realidades de forma
inovativa. A questão principal é: como o que vemos pode ser visto de outra forma,
além do ordinário, para promover outros canais de entendimento das mesmas
realidades? De fato, como “modificar” as realidades? σo caso específico do projeto
Cultuur Lokaal, as mudanças concerniam as micro-realidades culturais da cidade de
Gouda. Em outras palavras, Patchingzone trabalhou junto às três instituições
culturais para ampliar os seus espectros de atividades, através de uma extensão de
suas redes de relações (networks).
A partir da minha perspectiva como coreógrafa, em contato com
improvisação61, experimentações em tempo e espaço são feitas entre dois ou mais
participantes e estabelecem um tipo de jogo, no qual os corpos estão, ao mesmo
tempo, suportando o peso do outro e sendo pelo outro suportado, perguntando e
respondendo, criando impulso e energia para uma variedade de movimentos, os
quais ocorrem entre o equilíbrio de peso dos participantes. Um desequilíbrio em um
dado ponto extremo de equilíbrio, situado entre os domínios pessoais dos corpos
convergentes, revela um novo conjunto de potencialidades e requer outra decisão
para o desdobramento de uma nova situação. É totalmente interativo; ação e reação
61 Contato improvisação (Contact improvisation) é uma técnica desenvolvida pelo coreógrafo Steve Paxton, na vanguarda pós-moderna dos anos 1960, na
Judson Church, em Manhattan, Nova York.
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são congruentes. Para executar uma dança de contato improvisação, é fundamental
que os participantes colaborem ativamente e estejam conscientes da estrutura física
do ambiente. Assim como em contato improvisação, onde as experimentações com
formas, linhas e volumes no espaço, ritmos e dinâmicas, qualidades de esforço e
uso de energia corporal desencadeiam diversos níveis de experiências e cognição,
no processo criativo do Patchingzone, a investigação do corpo, no espaço e no
tempo em um sentido amplo, era fundamental para o desenvolvimento de conceitos
dentro de uma construção contextualizada de “novos” sentidos/significados. σuma
analogia poética, o corpo pode ser compreendido aqui como a coletividade de
identidades que conforma a identidade abstrata de Gouda. O espaço, conformado
pelo ambiente, mas também pelas interações, interseções e não-interseções, e os
espaços vazios como uma sala para potenciais novidades. O tempo, por ser
diretamente relacionado com espaço, pode ser compreendido como o elemento
relativístico de reposição/substituição de história, um meio de conexão entre
passado e futuro, através de um presente constantemente reafirmado.
Relacionando a forma de comunicação entre participantes de uma dança
em contato improvisação com a forma de comunicação, que um trabalho de arte
eletrônica interativo oferece como experiência a seus participantes, o último tem dois
elementos adicionais. Um deles é o espaço virtual eletrônico, que gera um imenso
playground para exploração em relação ao deslocamento de tempo e identidade. O
segundo elemento é a participação ativa do público remoto (usuário). Minha análise
dessas duas diferentes formas artísticas tenta mostrar a estreita relação entre a arte
interativa analógica da década de 1960 e a arte interativa digital contemporânea.
Por certo, engajamento cultural requer consciência e compromisso, ação e
interação.

Mas,

para

transformar

realidades

culturais

e

democratizar

o

conhecimento, a comunicação digital por si mesma não significa muito. O que a
comunicação digital pode tornar possível, porém, é a possibilidade de aprender na
prática social, de agir e interagir em integração. Uma mudança de mentalidades é o
único caminho que pode conduzir culturas a re-significarem suas realidades.
Nesse sentido, a prática do Patchingzone no projeto Cultuur Lokaal revelou
um resultado positivo. Os cinco eventos, realizados pelo grupo em Gouda, serviram
ao pessoal das instituições como exemplo de como ser criativo é uma habilidade
que pode ser aprendida e colocada em prática no trabalho, a fim de melhorar a
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forma de integração com a comunidade e aumentar o raio de ação frente a uma
cultura globalizada.
O desafio democrático da mídia é transformar a forma como corre a
informação, como interagimos com a mídia de massa e com o meio de produção de
significado/sentido/realidade em nossa sociedade. A produção de sentido é central
para a emergência e criação de identidade em todos os níveis, do individual ao
transnacional. Significados são codificados/programados nos pontos convergentes
da produção cultural e negociados e re-significados no momento de consumo
público. A mídia não conforma a consciência e o comportamento social, como
pretendia a tese do imperialismo da mídia, mas, inversamente, expande o fluxo de
informação em um contexto vivo, interativo e multifacetado, no qual produção e
circulação de significado estão sempre entrelaçadas. A inter-relação entre culturas
locais pode ser vista também como a soma de experiências estéticas que dão forma
às identidades transculturais.
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CONCLUSÃO

Filosofia, é dito, não é situada no vácuo. É situada no tempo e responde
às distintas inovações e revelações de sua época. As teorias de base desse estudo,
a Fenomenologia, o Pós-estruturalismo e a teoria crítica, entendem que as
problemáticas sobre o sujeito e a significação não podem mais ser analisadas a
partir de princípios modernos tradicionais. O que esses movimentos filosóficos têm
em comum é uma crítica insistente ao logocentrismo, um sentimento de que o
sistema clássico de ideias – em que existia um lugar para tudo e tudo tinha seu
devido lugar – não se sustenta mais.
Como foram expostas ao longo desta pesquisa, as diferenças entre
Modernismo e Pós-modernismo atêm-se, sobretudo, às questões referentes ao
papel ou função da arte e de sua influência sobre o pensamento e o comportamento
da sociedade. Alguns modernistas tendem a uma visão da arte como um fenômeno
autônomo, que não pode ser apreciado em termos de suas funções instrutivas, as
quais consideram como puramente incidentais - a exemplo dos filósofos
intuicionistas, como Hutcheson (1725). Outros consideram, ao contrário, que o valor
integral da arte é o seu valor instrutivo, muito embora este seja limitado por
considerações sobre razão e verdade – Kant (1790) e os idealistas alemães, a
exemplo de Schiller (1795). Contra isso, pós-modernistas argumentam que a arte,
em particular, e produtos culturais, em geral, conformam a cognição humana de uma
forma tal que impossibilita o seu alcance além dos discursos dominantes. Sob esse
ponto de vista, a verdade é culturalmente determinada pelas narrativas, idiomas ou
vocabulários, que, por contingências históricas, tornaram-se dominantes em dada
sociedade. Diferente dos filósofos analíticos, no Pós-modernismo, os pósestruturalistas buscam penetrar a superfície do significado. Como já foi colocado, o
Pós-estruturalismo lida com os próprios conceitos do Estruturalismo (sujeito, signo e
representação, verdade e presença, dentre outros) para questioná-los. A semiologia
de Saussure (1916) e de seus seguidores se estende além das normas de
linguagem estabelecidas para abarcar uma larga variedade de sistemas de
significação. Contra o Humanismo e o Existencialismo, o movimento pósestruturalista defende que não é o sujeito que fala por meio da linguagem, mas é a
linguagem que fala por intermédio do sujeito.
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A diferença fundamental entre a concepção da natureza do sujeito do
Humanismo e do Pós-modernismo e, por conseguinte, a forma de entendimento da
percepção e dos processos de interpretação e significação justifica as suas
diferentes abordagens com relação à natureza e à função da arte. A complexidade
inerente à concepção pós-moderna de realidade, de sujeito e de mundo circundante
diverge, diametralmente, da concepção racionalista moderna.
A

interatividade

buscada

nos

movimentos

modernos,

pautada

no

entendimento instrumentalista da racionalidade, difere da noção de interatividade da
arte pós-moderna nas suas abordagens, justamente por suas distintas visões dos
elementos constituintes da percepção.
As discussões em torno da função da arte, que se acirraram a partir dos anos
1960, já estavam na pauta de interesse de críticos e artistas desde os primeiros
movimentos modernos (Abstracionismo, Expressionismo, Simbolismo etc.).
Para Burger, a institucionalização da arte circunscreve-se exclusivamente ao
período histórico no qual se inseriu – o da sociedade industrial – e reflete o projeto
moderno de sua autonomia. Este buscava uma aproximação entre a prática artística
e a vida, entre ética e estética. A oposição que os artistas desse movimento faziam
contra as instituições culturais tinha o objetivo de mudar as formas de produção,
distribuição e recepção da arte, mas essa tentativa falhou. Para Burger (1974), a
partir dos anos 1960, a arte adota uma estética transgressiva, “incorpora uma
dimensão ética” e ocorre a busca de sua inserção no cotidiano. Estratégia
diametralmente oposta à da autonomia da arte.
Coulter-Smith (2009), por outro lado, afirma que as noções de inconsciente,
sublime e gênio, heranças da tradição romântica, ainda permeiam a prática artística
contemporânea. Ele não vê o Dadaísmo e o Surrealismo como o fim do
Romantismo, mas como uma afirmação deste. Para o autor, ética e estética apenas
podem ser unidas a partir de uma abordagem clássica, como o fez Kant. Desde que
o Pós-estruturalismo se afirma como a ideologia estética da arte, a partir dos anos
1960, estética e ética não se unem na prática artística contemporânea. CoulterSmith entende que o abandono dos conceitos totalizantes e a adoção de estratégias
de atuação em escalas micropolíticas foram realizados nos anos 1960 e seguem
prevalecendo na contemporaneidade.
A partir dos anos 1960, de fato, as discussões filosóficas no campo da arte
buscaram uma forma de investigação do processo de produção de significação que
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ultrapassasse o modelo clássico. É a partir do Pós-estruturalismo e de sua ênfase
nas estruturas inconscientes da linguagem, que uma crítica aos discursos
hegemônicos estabelecidos – social, cultural, econômico – ganha força na produção
intelectual e artística. Na perspectiva do Pós-estruturalismo, o conceito de essência
é suplantado pelo conceito de estrutura. O significado não é dado através de uma
correspondência direta entre o signo e aquilo que ele significa, como foi visto a partir
do pensamento de Derrida. A mudança de perspectiva em relação à função da arte,
que ocorreu a partir do Pós-modernismo, pode ser atribuída à compreensão da
impossibilidade de correspondência da relação entre a representação e o sentimento
do objeto em si. Assim, na prática artística, busca-se superar o constrangimento da
sensibilidade à razão e ultrapassar o prejuízo positivista, para uma nova forma de
abordagem do entendimento, que inclui a sensibilidade.
Foi justamente a liberação das formas tradicionais e codificadas de tratamento
da composição e a valorização da experimentação e do improviso que conformaram
a estética da arte pós-moderna. As formas de interação entre artista, obra e público
sofreram mudanças substanciais em relação à arte moderna, levando adiante
algumas características das vanguardas futurista e dadaísta: as chamadas
disciplinas artísticas se dissolveram em eventos interdisciplinares; o termo audiência
caiu em desuso, com a solicitação que esses eventos interativos traziam por um
público participante, e a importância do produto foi sobrepujada em favor do
processo.
Já, a partir dos anos 1990, a tecnologia digital traz novas ferramentas e
possibilidades de experimentações em termos artísticos. Não apenas as formas
tradicionais de arte se apropriam dessas ferramentas em suas produções, mas,
inteiramente novas formas como a net art, software art, instalação digital, e outras
têm emergido como práticas artísticas reconhecidas, coletadas por grandes museus,
instituições e colecionadores pelo mundo afora. Surgem formas de expressão
híbridas de performances interativas e interdisciplinares, as quais suscitam uma
discussão bastante acirrada quanto ao seu caráter inovador e socializante.
Segundo Valverde (2003), desde as teorias da comunicação do século XX,
está sendo discutida a possibilidade da emergência de uma “nova sensibilidade” a
partir da análise das relações que se estabelecem na cultura com o advento das
tecnologias de reprodução e difusão da informação. O autor faz uma crítica a esse

145

investimento, alertando que a mudança de “hábitos perceptivos”, dado as diferenças
nos modos de interação e partilhamento estabelecidas em diferentes culturas, não
implica, contudo, em uma mudança de sensibilidade. Ele aponta para a
necessidade de voltar à atenção sobre o tema para evitar o equívoco de tomá-la
como algo passível de transformação a cada novo invento tecnológico.

Uma sensibilidade indefinidamente expandida e ampliada não
corresponderia mais a nenhuma das condições existenciais em que radica a
experiência cultural: a finitude, a corporeidade e a expressividade. Ilimitada,
imaterial e indizível, tal sensibilidade etérea se traduziria na substituição da
memória por um arquivo inesgotável, da linguagem por um algoritmo e do
corpo por uma prótese auto-atualizável. Não seria propriamente uma “nova
sensibilidade”, mas, antes, a própria eliminação da sensibilidade enquanto
tal. (VALVERDE, 2003, p.18)

A mudança de entendimento quanto aos processos de significação, como foi
desenvolvida ao longo da primeira parte desse estudo, não deve ser tomada como
uma mudança de sensibilidade. De acordo com Kant (1790), a percepção do objeto
ocorre a partir da sensibilidade. Mas, a passagem do sensorial, daquele estado a
priori da “intuição sensível”, a um estado a posteriori, no qual se dá o “entendimento”
(a significação), realiza-se no intelecto. O domínio do sensório é entendido como um
meio contínuo – a consciência constituinte – a partir da qual se destacam as
percepções particulares. Assim, a percepção fica reduzida a uma variedade da
intelecção, atrelada ao mundo das ideias, aos juízos sintéticos, portanto, dependente
das referências de conhecimento do sujeito. Apesar de Kant não integrar a
existência à significação, sob sua perspectiva, poderíamos falar sobre mudanças de
percepção, mas não de mudanças de sensibilidade.
A partir da fenomenologia, a percepção deixa de ser uma faculdade dos
sentidos, apartada do entendimento, e passa a inserir-se na experiência do mundo
vivido, abrindo um novo campo de investigação hermenêutica. Merleau-Ponty inverte
a relação entre significação e consciência. A intuição sensível de Kant, para
Merleau-Ponty, só pode acontecer porque existe um sentido já efetuado pela
consciência. Ele reconhece a instituição do tempo e do espaço na existência,
afirmando que espacialidade e temporalidade são efeitos da espacialização e da
temporalização do ser-no-mundo. O sujeito da percepção é o corpo e não uma
consciência. Ora, a forma como se dá a interação do sujeito com o objeto difere de
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acordo com a cultura, dado os aspectos singulares que conformam a espacialização
e

a

temporalização

do

ser-no-mundo.

Desta

forma,

sob

a

perspectiva

fenomenológica de Merleau-Ponty, não é possível falar em mudança de
sensibilidade, nem tampouco em mudança de percepção.
Na crítica da arte, alguns autores contemporâneos (Bourriaud, Kirby, Irvine,
Eshelman) levantam a hipótese de que, a partir dos anos 1990, um novo paradigma
se instaura, no contexto artístico, com as formas de comunicação que se
estabalecem com as tecnologias digitais. Esta hipótese parece pertinente, desde
que os hábitos perceptivos, de fato, estão se adequando à realidade da cultura
digital. Todos eles afirmam que a fragmentação pós-moderna foi suplantada por uma
forma de comunitarismo.

Bourriaud (1998) confirma a visão de Burger em relação à arte autônoma
como um fenômeno histórico. Ele fala de uma estética relacional, a partir
dos anos 1990, a qual representa uma mudança de paradigma da prática
artística, que passa a adotar estratégias de inserção social. Diferentemente
de buscar uma revolução total da sociedade, atuam através de estratégias
de agenciamento no seio do social (nas comunidades, sindicatos e
organizações afins). Denominando essa estética relacional de
Altermodernismo, Bourriaud (2009) refere-se a uma nova etapa da
modernidade, inscrita sob a égide da globalização, na qual, para o autor, a
visão de mundo deixa de estar vinculada à égide do progresso do
Modernismo ou das formas de pensamento ocidentais, que dominaram o
século XX, para expandir-se a uma visão planetária e universal. Artistas
hoje servem-se das tradições “para se conectarem com o universal, para
experimentarem novas vias”. τ Altermodernismo alia-se ao conceito político
de alter-globalização e busca “combater a homogeneidade mundial”.
Bourriaud fala também da emergência de uma cultura da precariedade na
arte. A precariedade, ele explica, refere-se ao transitório e não deve ser
confundida com efemeridade, ou, como oposta ao durável. As práticas
relacionais, de acordo com o autor, encontram na precariedade o lugar da
renovação, da inovação.

Assim como para Bourriaud (2009), para Kirby (2006) a comunicação via rede
reintegra o mundo fragmentado pós-moderno, ao promover a aproximação e o
intercâmbio

entre

culturas

e

identidades

diversas.

Ele

propõe

o

termo

Pseudomodernismo para denominar um novo paradigma de autoridade e
conhecimento, conformado sob pressão de novas tecnologias e forças sociais.
Eshelman (2008), por outro lado, clama no seu Performatismo por uma
mudança de um paradigma pluralista para um “novo monismo”. Indo de encontro ao
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presenteísmo pós-moderno, o autor defende “um conceito de signo unificado” para
propor a concepção de um sujeito contemporâneo holista.
Irvine (2009), numa abordagem diametralmente oposta à de Eshelman
(2008), aponta, dentre outras características da arte contemporânea, a inclusão de
temáticas relacionadas às teorias de identidade política. Ele refere-se também ao
abandono do modelo do quadrado semiótico como condição de análise do fenômeno
artístico-cultural contemporâneo. Em face às diversidades culturais e suas redes de
relações, Irvine propõe a intertextualidade como modelo para a intermedialidade. O
tráfego de significados e significações, que se faz nas mídias, é interpretado a partir
de textos anteriores que os servem como referência. A proliferação desse trânsito de
significações e referências cria diferentes interpretações a depender dos códigos da
comunidade interpretativa.
A interdisciplinaridade promove também o tráfego intertextual, desde que as
abordagens distintas de entendimento das diferentes disciplinas, quando trazidas
para o espaço de transvergência, assumem formas inovativas de investigação e
construção de sentidos.
A interdisciplinaridade e a interatividade, contudo, nem sempre estão
vinculadas ao ciberespaço da rede. Os elementos híbridos (corpo, espaço, tempo)
entre o real e o virtual são bastante explorados como lugar de encontro de formas
peculiares de troca. Algumas vezes, a interação assume um caráter similar ao jogo,
um fazer artístico que se dá na participação do público e assume diferentes
conotações a depender dos códigos de comunicação estabelecidos entre os
participantes. Os exemplos de trabalhos apontados na seção 2 e as experience
prototypes do grupo Patchingzone no projeto Cultuur LoKaal, expostos na seção 3,
demonstram as características socializantes, relacionais e desmaterializadas da arte
contemporânea.
De acordo com André Lemos: “Se com o broadcasting os produtores tinham
como objetivo realizar uma programação que captasse a audiência de forma
homogênea, com os novos medias digitais interativos o que está em jogo é um
meta-design” (β008, p.122), ou, seja “o design de ferramentas, parâmetros e
condições de operação que permitem ao usuário final a tarefa de interativamente
fazer o design final” (KERKHOVE, 1995, p.68 apud LEMOS, 2008, p.122).
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Seguindo com o pensamento de Lemos (2008), com o hipertexto, a leitura
deixa de ser linear e passa a conformar-se como uma atividade de “atençãonavegação-interação”:
Os hipertextos, sejam on-line (Web) ou off-line (CD-Room), são informações
textuais, combinadas com imagens, (animadas ou fixas) e sons,
organizadas de forma a promover uma „leitura‟ (ou navegação) não linear,
baseada em indexações e associações de ideias e conceitos, sob a forma
de links. Os links funcionam como portas virtuais que abrem caminhos para
outras informações. O hipertexto é uma obra com várias entradas, onde o
leitor/navegador escolhe seus percursos pelos links. (LEMOS, 2008, p.122)

De acordo com Lemos, Landow (1992) propõe a ideia de hipertexto como
“uma espécie de laboratório onde as hipóteses levantadas e sustentadas
teoricamente pelos pós-estruturalistas poderiam ser testadas. Os hipertextos
permitem o questionamento do pensamento logocêntrico ocidental e afirmam as
ideias de Barthes, Derrida e Foucault sobre a falência dos significados de margem,
hierarquia e linearidade” (LEMτS, β008, p.1β4).
Devemos abandonar sistemas conceptuais fundados nas ideias de margem,
hierarquia, e linearidade e substituí-los por outros de multilinearidade, nós,
links e redes. Quase todos os estudiosos desta mudança de paradigma, que
marca uma revolução no pensamento humano, percebem a escrita
eletrônica como uma resposta para as forças e fraquezas do livro impresso.
(LANDOW apud LEMOS, 2008, p.124)

Lemos faz ainda uma associação entre o flâneur da Paris do final do século
XIX com o ciber-flâneur, que navega o ciberespaço apontando a semelhança entre
suas atividades, ambas circunscritas num plano de agenciamento micropolítico:
O flâneur, como o navegador de hipertextos eletrônicos, é esse personagem
para quem o andar não é necessariamente intencional ou objetivo. Ele
torna-se observador que olha sem julgar, que busca a imersão, e não a
compreensão. A flânerie no ciberespaço e nas cidades (como ato de
desmesura) permite jogar com o espaço instituído, escrever percursos além
dos textos construídos por suas macroestruturas. O andar do flâneur é,
assim, ato de tomar posse, de marcar simbolicamente o espaço. (LEMOS,
2008, p.125)

A ética presente na estética da arte contemporânea assume uma forma
distinta das vanguardas históricas. Aquela missão de acordar audiências alienadas
não se faz presente no discurso de artistas contemporâneos, não se busca, hoje,
travar um embate com a audiência. Na passagem do milênio, missões iconoclastas
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e perigosas não estão no ar. A ética se faz presente na estética, mas uma ética
exercida nas inter-relações humanas, em fluxo contínuo de movimento e mudança.
O termo vanguarda não me parece aplicável à arte interativa contemporânea,
pois esta não se conecta com a noção heroica de uma missão utópica de mudar o
mundo. Sabe-se, hoje, que a complexidade das forças econômicas, políticas e
sociais não são passíveis de mudança, senão, através de estratégias de
agenciamento, de microrevoluções.
Dada a própria natureza mutável do fenômeno cultural e de suas
manifestações artísticas, meu objetivo, nesse estudo, foi traçar um mapeamento,
circunscrito no momento presente, e sem pretensão de atingir uma verdade
totalizante. O mapa não é o território62, e, “navegar é preciso”!

62

Expressão atribuída ao engenheiro, filósofo e matemático polonês Alfred Korkyksbi, publicado num
encontro da American Mathematical Society, em 19γ1. “É uma expressão que se refere à forma como
o ser humano interage com a realidade na qual ele se encontra. Ela representa o fato de que não
temos acesso direto à realidade em si, mas sim às percepções da realidade em que vivemos”
(PARZIANELLO, 2008).
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