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Resumo
A dissertação tem como proposta investigar novos parâmetros para a crítica de arte
no contexto da cultura digital, pautados sobretudo nos conceitos de “hibridação” e
“remediação”, desenvolvidos, respectivamente, por Nestor García Canclini e por
Jay David Bolter e Richard Grusin. A partir da análise da forma como o jornalismo
cultural e a crítica de arte por ele veiculado noticiam e avaliam a produção artística
em novas mídias, o estudo demonstra que o jornalismo de arte no Brasil não possui
as ferramentas teóricas necessárias para tratar com propriedade da arte digital,
estendendo-se a defasagem epistemológica à análise de qualquer produção artística
que se utiliza de, ou promove reflexão sobre, meios eletrônicos ou digitais.
Finalmente, defende como uma alternativa de cobertura jornalística e análise
crítica o projeto Quebra de padrão, trabalho desenvolvido pela comunidade digital
de arte brasileira Canal Contemporâneo.
Palavras-chave: crítica de arte, jornalismo cultural, remediação, hibridação,
novas mídias, arte contemporânea.
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Introdução
O presente trabalho partiu da constatação da ausência de parâmetros críticos na
esfera do jornalismo de arte e da crítica especializada para tratar –seja informativa
ou analiticamente– da produção artística em novas mídias. E, ao longo da
pesquisa, uma constatação mais ampla, e mais grave, foi a de que os discursos
nestes dois campos –o do jornalismo cultural e o da crítica de arte– não davam
conta sequer de abarcar a produção artística em geral enquanto formas culturais
inseridas em um contexto de cultura digital.
Ou seja, nossos textos sobre arte entraram em crise profunda diante de trabalhos
em novas mídias tanto quanto diante de trabalhos em pintura que são fruto de um
ambiente permeado por estas mídias. O estudo enveredou, então, por dois
caminhos: o de comprovar a defasagem do discurso sobre arte e propor novos
parâmetros críticos para embasá-lo; e o de legitimar a produção em novas mídias
localizando-a criticamente no campo da arte contemporânea.
Esta necessidade de legitimação decorre da constatação de que a arte deste início
de século se caracteriza por uma cisão. De um lado, profissionais com formação em
artes plásticas desenvolvem pesquisas no âmbito das linguagens estabelecidas
(canônicas ou nem tanto) –pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo,
performance, objeto, instalação, intervenção urbana etc.–, levando adiante um
projeto de autonomia do campo das artes visuais em relação aos demais. Esta
produção estabelece um diálogo com os movimentos e manifestações recentes na
esfera específica da arte, seja por continuar o legado destes, seja por negá-lo.
De outro lado há os outsiders do circuito de arte, profissionais em geral de outras
áreas, que trabalham com novas mídias (leia-se mídias digitais) e cujo embate é
não apenas com a tradição das artes visuais, mas com a história dos meios de
comunicação e com outros campos do conhecimento. Esta produção artística, por
ser transdisciplinar, não obtém reconhecimento na esfera da arte porque lhe
“falta”, justamente, a “especificidade” que caracteriza toda forma de arte. E é alvo,
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portanto, de uma insuficiência crítica crônica. Não há discurso de arte que organize
apropriadamente esta produção.
Na última década muito se produziu de bibliografia e crítica de “novas mídias”,
como se este fosse um campo autônomo, com uma especificidade diversa daquela
da arte, como os volumes organizados por Diana Domingues e Lucia Leão1, para
citar alguns exemplos. Existem inclusive formas semânticas para separar os
produtores de um e outro campo. “Artistas” e “criadores em novas mídias” não se
misturam, não conversam, não expõem juntos nem tampouco são objeto de
pesquisa concomitantemente. É quase como se cada qual tivesse de tomar um
partido na “disputa” e escolher de que lado prefere ficar.
Por este motivo é que as maiores inquietações que guiam o presente trabalho são
situar a produção em novas mídias no campo da arte contemporânea, analisar a
maneira como o jornalismo cultural e a crítica de arte tratam o tema e propor um
modelo crítico alternativo. O modelo apresentado é um desdobramento de um
projeto do Canal Contemporâneo2, uma plataforma na internet que milita na causa
de aproximar e fazer conviver o universo da arte e o universo das novas mídias,
constituindo-se como uma comunidade on-line de arte contemporânea brasileira.
Para embasar este estudo, busquei a bibliografia específica de “novas mídias” e
acabei por aplicá-la à produção convencional de artes visuais, como metodologia
para discutir a convergência generalizada entre arte e mídia e como estratégia para
alargar o escopo da crítica de arte, mesmo quando voltada para linguagens
convencionais, de modo que ela se instrumentalize para também analisar estas
linguagens do ponto de vista de sua inserção no contexto da cultura digital.

DOMINGUES, Diana (org.). A arte no século XXI – A humanização das tecnologias, São Paulo:
editora Unesp, 1997; DOMINGUES, Diana (org.). Arte e vida no século XXI – Tecnologia, ciência e
criatividade, São Paulo: editora Unesp, 2003; LEÃO, Lucia (org.). O chip e o caleidoscópio –
Reflexões sobre as novas mídias, São Paulo: editora Senac, 2005.
2 http://www.canalcontemporaneo.art.br; o projeto em questão, de que se tratará adiante, intitulase Quebra de padrão.
1
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Em outras palavras, partindo da hipótese de que formas culturais tão diversas
quanto uma pintura de Emmanuel Nassar, um vídeo de Eder Santos, uma
performance de Paulo Buenoz, uma videoinstalação de André Parente, um CDROM de Lucas Bambozzi, apresentações de live-images, uma revista ativista como
a canadense Adbusters3, um site e comunidade digital (Canal Contemporâneo),
uma curadoria-instalação do artista Armando Mattos e uma apresentação musical
de Livio Tragtenberg tratam da mesma questão, este trabalho teve por objetivo
encontrar parâmetros teóricos para fundamentar e justificar uma tal suposição.
A “questão” de que tratam é, em síntese, a mudança de paradigma epistemológico
desde o advento da cultura de rede. E daí requererem, as formas culturais
contemporâneas, um novo vocabulário e uma nova abordagem que levem em
conta, em alguns casos, o fato de serem obras digitais, e, em outros, o fato de serem
obras inseridas no e, portanto, influenciadas pelo contexto sócio-cultural da nossa
condição digital ou “condição de rede”, para utilizar a feliz expressão de Peter
Weibel: net condition.
Na primeira parte da dissertação, apresento a forma como o jornalismo cultural e a
crítica de arte por ele veiculado noticiam e analisam a produção artística em novas
mídias, com base na cobertura de mostras dedicadas às artes tecnológicas feita por
três veículos de mídia impressa –Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e Bravo!–
durante dois anos (2004-2005), período em que este projeto de mestrado foi
realizado. Jornais e revistas de outros Estados não foram pesquisados porque o
recorte deste estudo restringiu-se à agenda paulistana de exposições. Ainda sobre o
corpus da pesquisa, a opção por mostras que aconteceram em São Paulo, apesar de
haver outras que ocorreram no mesmo período analisado em outras capitais
brasileiras –como Rio de Janeiro e Porto Alegre– e que são da maior relevância
para o tema estudado, deve-se à possibilidade de cotejar a cobertura jornalística
com a própria exposição de que as matérias e críticas foram objeto.

3

A revista é editada pela organização não-governamental Adbusters Media Foundation.
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Uma vez diagnosticado o problema, qual seja, de que o jornalismo cultural
brasileiro não possui as ferramentas teóricas necessárias para tratar com
propriedade da arte digital, estendendo-se a defasagem epistemológica à análise de
qualquer produção artística que se utiliza de, ou promove reflexão sobre, meios
eletrônicos ou digitais, a segunda parte do estudo pretende detectar e testar novos
parâmetros para a crítica de arte no contexto da cultura digital, pautados sobretudo
nos conceitos de “hibridação” e “remediação”, desenvolvidos, respectivamente, por
Nestor García Canclini e por Jay David Bolter e Richard Grusin.
A terceira parte é de ordem prática mais do que teórica, porque defende como uma
alternativa de jornalismo cultural o projeto Quebra de padrão, trabalho
desenvolvido pela comunidade digital de arte brasileira Canal Contemporâneo em
uma exposição de novas mídias, do qual fiz parte. À apresentação do trabalho,
seguem-se os artigos que publiquei no Canal Contemporâneo durante o período
em que esta dissertação foi realizada, tratando-os como uma espécie de braço
virtual do meu projeto de mestrado. Nestes textos, procurei pôr em prática a
análise de obras de arte, fossem elas em novas mídias ou não, a partir dos novos
parâmetros críticos detectados e defendidos na segunda parte deste estudo. Eles
devem ser lidos, portanto, não como um adendo à dissertação, mas como parte
essencial dela.
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PARTE I: Como o jornalismo cultural impresso e a crítica de arte por
ele veiculado noticiam e analisam a produção artística em novas mídias
O Festival Internacional de Arte Eletrônica, mais conhecido como Videobrasil, que
realizou sua 15ª edição em 2005, completando 30 anos de existência, é sem dúvida
o evento brasileiro que há mais tempo se dedica a pesquisar, exibir e teorizar a
produção artística em novas tecnologias. Apesar de mais voltado para a videoarte,
nos últimos anos tem exibido trabalhos em CD-ROM e internet. Iniciativas mais
recentes neste campo são o Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia, dedicado
exclusivamente à arte digital, e a bienal de arte tecnológica criada em 2002 pelo
Itaú Cultural, em São Paulo, intitulada emoção art.ficial.
O FILE (Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas) foi o primeiro festival
internacional no Brasil dedicado à arte feita para internet e teve sua primeira
edição em agosto de 2000, da qual participaram 22 países perfazendo um total de
140 trabalhos. No ano seguinte o número de países havia subido para 30 e, o de
trabalhos, para 170. O evento aconteceu desde o início com versões on e off-line,
sendo esta última equalizada pelo uso de computadores e de projeções digitais
interativas no espaço expositivo.
O primeiro emoção art.ficial teve uma abordagem diferenciada ao convidar para a
mostra não artistas mas media centers de várias partes do mundo: Alemanha,
Áustria, Espanha, Canadá, entre outros países de reconhecida excelência em arte
eletrodigital. Media centers são laboratórios de investigação do uso de novas
tecnologias na produção artística. Já emoção art.ficial 2.0, como foi chamada a
segunda versão da bienal, trouxe obras que de algum modo politizavam o uso da
tecnologia no âmbito da arte. Os curadores Arlindo Machado e Gilbertto Prado
tinham em vista com este tema o impacto por vezes negativo e invasivo da
tecnologia na vida contemporânea.
Cada vez mais as curadorias em geral contemplam esta produção, não como um
segmento destacado da mostra, mas como parte integrante dela. Também têm
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ocorrido exposições temporárias dedicadas especificamente a investigar e mapear
as poéticas que integram arte e tecnologia. Um exemplo recente é hiPer>relações
eletro//digitais, que ocorreu em 2004 em Porto Alegre. Por todos estes eventos
mencionados é possível afirmar que já passaram os artistas mais renomados
internacionalmente no campo das novas mídias, tais como Mark America, Jeffrey
Shaw, Fred Forest, Lev Manovich, Simon Biggs, Mark Napier, Melinda Rackhmam
e Antoni Muntadas.
Estas exposições e festivais são evidência de que está em formação toda uma
cultura que nos possibilita pensar e contextualizar criticamente estas novas
modalidades discursivas que surgem no campo da arte a partir da década de 1980,
mas têm um boom no começo do século 21. Trata-se de uma expressão artística que
está na ordem do dia e diz respeito a todos, porque vem colocando em jogo
precisamente aquilo que hoje nos define a todos, queiramos ou não: somos sujeitos
mediados, presos a nossas coleiras eletrônicas (para usar a expressão de Deleuze),
vivemos em uma sociedade de informação e de controle.
Entretanto, apesar de sua comprovada relevância e seriedade no circuito de artes
brasileiro, as obras em novas mídias e os eventos que as apresentam em
profundidade não costumam receber atenção da mídia ou, quando o fazem, via de
regra geram textos negativos, tecnofóbicos e gratuitamente agressivos. Veremos
exemplos de um e outro –do silêncio da mídia e de sua histeria– mais adiante. Por
agora, cabe a pergunta: por que trabalhos em novas mídias colocam em xeque os
parâmetros críticos da escrita sobre arte? Cito três exemplos de obras, todas elas
apresentadas na exposição emoção art.ficial (2002), para ilustrar esta dificuldade:
Em 33 preguntas por minuto, do artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer, um
programa de computador utiliza regras gramaticais para combinar palavras de um
dicionário, gerando 16 milhões de perguntas diferentes e casuais. A cada minuto,
33 perguntas são apresentadas, velocidade que constitui o limite da legibilidade,
mas que impede que se tenha tempo de refletir sobre o que foi lido. A obra,
composta de 20 telas de cristal líquido espalhadas pelo espaço e também de um
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teclado para os visitantes incluírem perguntas no sistema randômico, é um
comentário sobre o nível de saturação de informação a que chegou nossa cultura.
Este é um trabalho que discute criticamente o fluxo caótico de informações a que
estamos submetidos e que aponta a necessidade de novos instrumentos de
apreensão da realidade; o que obra poderia ser mais contemporâneo? A dificuldade
é abordar uma obra, por atual que seja seu conteúdo, cuja forma e cujo processo de
desenvolvimento são alheios ao universo das artes visuais.
Outro exemplo: o CD-ROM Kidai shoran, do artista alemão e professor titular da
cadeira de Criação com Meios Digitais da Academia de Artes de Berlim Joachim
Sauter, é um projeto que possibilita o acesso a este pergaminho japonês de 12
metros pintado por volta de 1800 que retrata mais de mil pessoas e animais,
restaurantes e lojas da antiga rua principal de comércio de Tóquio. O pergaminho,
que pertence ao East Asian Museum, em Berlim, não pode ser exibido por inteiro
devido ao seu extenso e rico conteúdo. Trata-se de documento inestimável sobre a
cultura japonesa e talvez o único registro do cotidiano japonês no início do século
19. Com o CD-ROM desenvolvido pelo media center ART+COM, a interação tornase possível, inclusive com recursos de zoom e perspectivas diversas de fluxo pelo
documento em cinco “visitas guiadas”. Obra de arte ou utilitário? Instrumento para
acessar o conteúdo de uma obra de arte muito delicada para ser exposta ela mesma
ou trabalho de criação, uma vez que o CD-ROM não apenas permite visualizar o
pergaminho, mas sugere ao usuário várias narrativas, diferentes leituras, ao levá-lo
por caminhos diversos dentro desta Tóquio virtual de quase três séculos atrás?
A instalação interativa Nice talk, da artista canadense Elizabeth Vander Zaag,
escolhida para representar o prestigioso Banff New Media Institute no emoção
art.ficial, é composta de uma interface amigável para um software que analisa
sentenças declarativas em que a entonação sobe ao final de cada frase, ao que se dá
o nome de “upism” em inglês. Esta característica da fala, somada a amplitude,
número de palavras por minuto, pausas e sexo do usuário, define as relações de
poder entre este e o software falante ou, no cotidiano, entre falantes em geral. O
jogo consiste em estabelecer uma conversa com duas adolescentes, cuja
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participação foi pré-gravada em vídeo, que insistem em usar o poder persuasivo do
upism, elevando o tom ao final da frase e fazendo com que afirmações soem como
perguntas. Quanto mais se joga, mais se domina o software, mais se avança no jogo
(que tem cerca de 100 videoclipes) e mais se avança na vida também, já que o
upism é um padrão de fala que supostamente garante ao usuário entrada em festas
e outras atividades sociais4. Brinquedo ou veículo de crítica social? Ambos?
Novamente, a dificuldade reside em tratar de uma obra cuja forma e processos de
desenvolvimento são alheios ao universo das artes visuais.
Como a crítica de arte pode abordar estes trabalhos? Existe uma teoria da arte que
contemple as novas mídias? Mídias que já não são tão novas, como a fotografia e o
vídeo, continuam, por vezes, sendo tratadas exclusivamente dentro da tradição das
artes plásticas; vemos na fotografia a releitura de pinturas, a plasticidade de uma
forma tridimensional; nos vídeos reconhecemos a apropriação de qualidades
pictóricas ou escultóricas, apontamos uma narratividade que se opõe a dos outros
meios e assim por diante5. Este tipo de leitura foi sempre redutor, mas jamais havia
se mostrado tão pouco apropriado e limitador quanto com o advento da produção
em novas mídias.
Adoto a definição de Lev Manovich _referência nos estudos sobre arte tecnológica,
sobre a computadorização da cultura e a decorrente emergência de novas formas
culturais (jogos de computador, realidade virtual etc.)_ que designa por “novas
mídias” especificamente os trabalhos artísticos desenvolvidos em suporte digital. A
gênese da expressão “novas mídias”, segundo Manovich, pode ser rastreada até um
bizarro “filme” feito em 1936 pelo engenheiro alemão Konrad Zuse, que construiu
um computador cuja armazenagem de informações era feita perfurando fitas de
celulóide de 35mm que haviam sido descartadas. Uma das fitas que restou mostra
uma cena banal de cinema por sobre a qual está inscrita uma seqüência em
A descrição da obra é de Sara Diamond, em Emoção art.ficial, São Paulo: Itaú Cultural, 2002,
catálogo da exposição homônima, p. 17.
5 A fotografia e o vídeo tiveram que se adequar a parâmetros artísticos e históricos para serem
legitimados na esfera da arte. Há uma linhagem de estudos que analisa estas expressões em sua
especificidade, mas que surge apenas a partir do advento de discursos pós-modernos em arte.
4
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linguagem numérica. Esta estranha sobreposição de dados ao código icônico
cinematográfico antecipa a convergência que vai acontecer meio século depois,
segundo Manovich6.
“As duas trajetórias historicamente separadas finalmente se encontram. Mídia [no
sentido de formas diversas para armazenamento de imagens, sequência de
imagens, sons, textos etc.] e computador se fundem. Toda mídia existente é
traduzida em dados numéricos acessíveis aos computadores. O resultado:
elementos gráficos, imagens em movimento, sons, formas, espaços e texto tornamse computáveis e, por extensão, um conjunto como outro qualquer de dados
computacionais. Em suma, mídia torna-se nova mídia”7.
Pretender analisar uma obra de web art ou net art, software art, game art,
bioarte, animações, vídeo digital, instalações interativas, interfaces homemmáquina, ambientes computacionais em 3-D etc. a partir de parâmetros apenas
plásticos, poéticos, “sensíveis” não é apenas limitador, é de fato impossível. Existe
muito pouco a dizer sobre a produção em novas mídias se o vocabulário, e a
aproximação adotados, é apenas o da teoria de artes visuais. Já desde a fotografia e
o vídeo, o que esta teoria pretendeu menosprezar foi a relação da produção artística
com o desenvolvimento tecnológico; a relação, principalmente, com os meios de
comunicação de massa. Desde a Escola de Frankfurt, sabemos, indústria cultural é
sinônimo de barbárie cultural. E grande parte da crítica dos nossos dias é ainda
catastrofista nos mesmos termos de mais de 70 anos atrás.
Portanto, antes de tudo, a produção artística eletrodigital deve ser lida dentro de
uma outra tradição que é a dos meios de comunicação e a da cultura de massa e,
deste modo, a noção de videoarte e vídeo digital também deve ser pensada dentro
da história do audiovisual, desde o cinema hollywoodiano até o autoral e o
underground. Rádio e televisão, quadrinhos, cultura pop, cultura trash, design
gráfico, design de interface, protocolos de fluxo de informação na sociedade _tudo
6 MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: The MIT Press, 2001.
7 Idem, ibidem, p. 25.
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entra no caldo que fundamenta a crítica da cultura digital8. E o tema da
interatividade, que lhe vem a reboque, também deve receber novos enfoques.
A teórica e curadora independente especializada em mídia-arte e cultura de rede
Inke Arns, em ensaio para o site Medien Kunst Netz9, afirma que a questão da
interatividade em arte remonta a Duchamp, para quem o papel do espectador era
adicionar sua contribuição ao ato criativo, mas se coloca literalmente como questão
–a interatividade– a partir das ações do Fluxus e dos happenings dos anos 1950 e
começo dos 1960, que dependiam de fato de uma interação social. Já como uma
categoria tecnológica, para designar a interação homem-máquina, o conceito surge
_no campo da arte_ com a media art dos anos 1980 e 1990.
Há exemplos que precedem a década de 1980, como as experiências de Nam June
Paik com mídias de massa, a televisão principalmente, em início dos anos 1960. O
artista alterava monitores de modo a distorcer a recepção das teletransmissões,
como em Magnet TV (1965) que televisionava programas deturpados peça ação de
um imenso imã colocado sobre a TV, e também criava obras de vídeo interativo que
transformavam a relação do espectador com o meio.
Dan Grahan, Peter Weibel e Jeffrey Shaw estão entre os artistas que cedo
começaram a interligar arte, tecnologia e comunicação, além de já trabalharem a
questão da interatividade. Grahan e Weibel fizeram diversas instalações de circuito
fechado nos anos 1970, criando situações então inusitadas de fazer as pessoas se
confrontarem com a própria imagem “mediada”. Isso de algum modo já envolvia o
público. Para Inke Arns, a participação nos projetos de telecomunicação era restrita
a poucos, por vezes apenas os próprios artistas envolvidos, e isso só começaria a
mudar nos anos 1990 quando mais pessoas passam a ter acesso à internet.

8 Não se trata, portanto, de ler a produção em novas mídias segundo parâmetros convencionais da
história da arte para assim legitimá-la, mas, antes, trata-se de alargar o espectro da teoria da arte.
9 ARNS, Inke. Interaction, participation, networking – Art and telecommunication, 2004,
disponível em http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/communication/
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Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz realizaram em 1980 a instalação Hole in space,
experimento que durou três dias e no qual _via satélite_ os artistas conectaram em
tempo real um local em Los Angeles a outro em Nova York. As pessoas podiam usar
o tal “buraco no espaço” para estabelecer contato visual e acústico com gente do
outro lado dos EUA. A Documenta 6, inclusive, já em 1977 havia sido inaugurada
com performances transmitidas via satélite para mais de 30 países. Mas, como se
sabe, é com o advento do uso massivo da internet nos anos 1990 que a arte digital
ganha corpo e ganha espessura reflexiva.
Neste segmento da dissertação, analiso a cobertura jornalística a respeito de duas
mostras e um prêmio voltados à arte eletrônica e digital no Brasil. Já se mencionou
anteriormente que exposições como emoção art.ficial (2002) e A subversão dos
meios (2003), no Itaú Cultural, edições do FILE e do Videobrasil, entre outros
eventos, prepararam o caminho para a difusão e compreensão da arte em novas
mídias, mas os três eventos que são objeto de estudo do presente trabalho
receberam ou maior atenção da imprensa especializada em artes ou abordagem
escancaradamente equivocada, daí terem sido escolhidos para a análise que se
segue.
Os equívocos jornalísticos grosseiros não são exclusividade da cobertura sobre
eventos dedicados a novas mídias. Há dois exemplos recentes de textos de “crítica
de arte” que se tornaram antológicos devido à falta de parâmetros críticos para
tratar do objeto analisado. O artista plástico Rodrigo Andrade, escrevendo sobre a
exposição Pintura reencarnada, apresentada no Paço das Artes em 2004, afirma
que há pelo menos 50 anos a pintura se desvencilhou das convenções do quadro e
da tinta para existir e que, portanto, a curadoria de Angélica de Moraes não traz
novidade nenhuma ao defender que a pintura migrou para outros suportes10. Até
aí, tudo bem. Mas, em seguida, vem a agressividade revestida de ironia:

10

ANDRADE, Rodrigo. “Depois da morte anunciada”, revista Bravo!, junho de 2004, p. 99.
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“A curadoria (...) acaba se confundindo e mistificando uma idéia. Uma idéia, aliás,
já mística em si mesma, pois trata-se [sic] da morte da pintura e da transmigração
de sua alma para outros ‘corpos’. Veja este trecho do texto da curadora Angélica de
Moraes: ‘Não há nesta exposição nenhuma pintura entendida em seu sentido
tradicional. Mas tudo aqui é pintura. (...) Que pintura é esta? É pintura
reencarnada. É pintura desprendida de seu corpo de tinta e tela para, imaterial,
levíssima, pousar em outros corpos artísticos e imantá-los com sua alma
inconfundível’. Não sabemos se se trata de uma metáfora espírita ou se ela acredita
mesmo que pintura tem alma. O que parece certo é que ela acredita que a pintura
de tela e tinta morreu. Mas isso não é fé, é ideologia”11, escreve.
Uma leitura atenta do texto curatorial ou simplesmente uma visita atenta à
exposição demonstrava, de cara, que não se tratava de mais um anúncio da “morte
da pintura”, muito ao contrário, a tese da curadoria era a de que, além de a pintura
convencional seguir firme e forte apesar de todas as suas anunciadas mortes, a
linguagem pictórica também perpassava a produção artística como um todo e podia
ser identificada, e desta forma decodificada, em fotografias, vídeos, instalações,
objetos, esculturas, colagens, assemblages e assim por diante. Enquanto Andrade
defende em seu texto corporativista, pintor de tela e tinta que é, que a curadoria é
uma seqüência de enganos, incorre ele próprio em uma seqüência deles: afirma,
por exemplo, que “soa no mínimo forçado” apresentar a instalação Tteia nº 7, de
Lygia Pape, como pintura.
A instalação, composta de dois montes de pigmento azul sobre os quais incide a
luminosidade algo imaterial da luz negra, é assim descrita pelo artista ao apontar
como erro do texto de Angélica de Moraes afirmar que a pintura pode ser imaterial:
“É só ver a materialidade das lâmpadas, das duas pirâmides de cimento [sic] e dos
dois quadrados de pano branco onde a luz azul [sic] pousa na estranha e bela sala
de Lygia Pape”. Ora, o trabalho mal foi visto, e tampouco foi bem analisado. Os
equívocos e preconceitos se repetem na análise de outras obras da exposição, mas o

11

Idem, ibidem.

16

principal a apontar aqui é que o texto todo se fundamenta no argumento errôneo
de que a mostra seria ideologicamente contra a pintura convencional.
Este tipo de incongruência e de falta de base comum entre crítico e artista (ou
curador) para o simples entendimento da produção artística é recorrente na
cobertura jornalística de obras, sejam digitais ou não, produzidas com consciência
por parte de seu autor (ou inserida em uma exposição a partir do entendimento por
parte do curador) de que elas hoje se inscrevem no contexto da cultura digital.
Outra mostra que também ocorreu no Paço das Artes em 2004 e que foi vítima de
“critérios” risíveis para tentar uma “crítica” à exposição foi a curadoria de Arlindo
Machado e Christine Mello intitulada o corpo. entre o público e o privado. O texto
estampado na Folha de S.Paulo, jornal de maior circulação do país, atacou a
organização da mostra –que exibia dez obras em vídeo em uma mesma tela, em
looping– argumentando que o formato “faz público dormir”12.
A matéria baseava-se na conversa com uma única pessoa, que representaria “o
público”, em um único dia de visita da reportagem à exposição. A amostragem
irrelevante de integrantes do “público” que pegaram no sono assistindo a algum
dos vídeos selecionados pelos curadores –em um projeto organizado originalmente
em 2002 a convite do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, para
apresentar uma nova geração de artistas que trabalham com vídeo no Brasil, o que
comprova o reconhecimento da competência de Arlindo Machado e Christine Mello
para fazer uma tal seleção– foi o único parâmetro crítico adotado pela reportagem
da Folha para fundamentar uma leitura da mostra.
A seguir, analiso a cobertura jornalística a respeito da segunda edição do emoção
art.ficial (2004), do 5º Prêmio Sérgio Motta, e da exposição cinético_digital
(2005) para detectar se a imprensa especializada em arte no Brasil possui
ferramentas teóricas apropriadas para abordar com propriedade a arte digital.

12 CYPRIANO, Fabio. “Mostra de vídeos no Paço faz público dormir”, Ilustrada, p. 14, Folha de
S.Paulo, 18 de abril de 2004.
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emoção art.ficial 2.0 – Divergências tecnológicas
A segunda edição da bienal de arte tecnológica do Instituto Itaú Cultural, em 2004,
ganhou matéria de página inteira no caderno Ilustrada, da Folha de S.Paulo, na
data da inauguração da mostra. O texto13 apresentava a exposição do ponto de vista
de seus curadores, ou seja, apontando a necessidade de se politizar o debate em
torno do uso de computadores na arte. “Que conseqüências traz a tão recente
quanto festejada aliança entre arte e tecnologia? Essa é a pergunta que emoção
art.ficial 2.0 - Divergências tecnológicas pretende levantar”, começa o repórter.
A matéria dá voz, por meio de citações entre aspas, aos dois curadores, Arlindo
Machado e Gilberto Prado, apenas com passagens de suas falas em que frisam o
uso das mídias na arte de maneiras desviantes do convencional, e destaca apenas as
obras que utilizam tecnologia com finalidades para as quais ela supostamente não
foi desenvolvida, ou, nas palavras do jornalista, obras de “artistas-piratas, que
reprogramam um computador para a fabricação de seus mitos particulares, trocam
a arma de fogo de um game de última geração por um pênis, usam os
conhecimentos da engenharia genética para a criação de seres inexistentes na
natureza ou, ainda, invertem a lógica das câmeras de vigilância interna”14.
O texto termina chamando a atenção para a natureza coletiva do desenvolvimento
de trabalhos em novas mídias e apontando a permeabilidade da produção artística
como um todo à tecnologia como uma tendência irreversível, por meio das palavras
proféticas de Arlindo Machado, assim citado: “Pouco tempo atrás, era muito
pequeno o contingente de artistas que trabalhavam com tecnologia. Hoje eu me
pergunto: que artista não trabalha? De repente, a gente se dá conta de que a arte
eletrônica não é mais um gênero entre tantos outros. A arte de nosso tempo é
digital”15.

13 ASSIS, Diego. “Exposição em São Paulo politiza a união entre arte e tecnologia”, Ilustrada, p. 4,
Folha de S.Paulo, 1º de julho de 2004.
14 Idem, ibidem.
15 Afirmação de Arlindo Machado reproduzida, entre aspas, na reportagem citada.
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“Emoção em dez momentos”, uma simpática sub-retranca da matéria, destaca dez
obras presentes na exposição: Unknown quantity, de Andrei Ujica e Johannes
Fischer; I'Mito: Zapping zone, de Diana Domingues e grupo Artecno; F69, de
Suzete Venturelli e Mario Maciel; ADA: Anarquitetura do afeto, de Simone
Michelin; El aplauso, de Antoni Muntadas; Verbarium, de Christa Sommerer e
Laurent Mignonneau; Borderhack attachment, de Fran Illich; The game of black
and white in colors, de Mauricio Dias e Walter Riedwig; Projeto Spio, de Lucas
Bambozzi; e Plato on-line, de Cícero Inácio da Silva. São escolhidas pela
reportagem apenas obras de cunho político.
Outra sub-retranca é, emblematicamente, assinada por repórter do caderno
Informática. Trata-se de um texto crítico16 sobre uma das obras expostas, que teria
maiores afinidades –na visão editorial da publicação– com a temática circunscrita
pelo jornal à editoria de informática17. Tanto é assim que, antes da divulgação para
a imprensa de que seria realizada a bienal de arte tecnológica no Instituto Itaú
Cultural com tais e quais artistas e projetos participantes, uma única reportagem
tocou no assunto, pautada não pela cultura do release, mas pela cultura jornalística
de investigação do que de relevante está acontecendo na área de interesse da
editoria: a matéria que antecipou informações e discussões que seriam objeto da
mostra emoção art.ficial 2.0 foi veiculada no suplemento de informática18.
Um mês e meio depois da abertura, a Folha de S.Paulo publicou outra matéria
sobre a exposição, intitulada “Decepção artificial”19. O texto era pautado em uma
“denúncia” de que a mostra desapontava os visitantes porque tinha, em um
determinado dia em que a reportagem visitou a exposição, 12 obras em
manutenção, o que representava quase a metade dos trabalhos expostos. Haveria
ainda duas outras razões para a decepção: a de precisar ver obras on-line em
ZILVETI, Marijô. “Obra transpõe digitalização para painéis”, Ilustrada, p. 4, Folha de S.Paulo, 1º
de julho de 2004.
17 A obra, intitulada Esc for escape, de Giselle Beiguelman, faz uso de tecnologias de telefonia móvel,
internet e painéis eletrônicos, todos interligados por meio da rede.
18 ZILVETI, Marijô. “Erro informata é matéria-prima de arte eletrônica”, Informática, p. 6, Folha de
S.Paulo, 14 de abril de 2004.
19 CYPRIANO, Fabio. “Decepção artificial”, Ilustrada, p. 6, Folha de S.Paulo, 14 de agosto de 2004.
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monitores de computador dispostos em mobiliário que não dispunha de espaço
para sentar e com teclados travados contra a livre navegação na internet. A terceira
razão seria a falta de politização em obras selecionadas para uma curadoria que
pretendia “politizar o debate sobre arte e tecnologia”.
Chama a atenção o contraste entre as duas matérias publicadas pelo mesmo jornal,
uma delas “comprando” o discurso da curadoria e a outra desqualificando-o por
completo, ainda que sem argumentos que embasem a posição adotada. Como o
segundo texto não aparece sob a rubrica de crítica, o que jornalisticamente
qualificaria e justificaria a divergência, cumpre questionar qual o critério editorial
que organiza a informação veiculada em um jornal de ampla circulação nacional e
de notório impacto na opinião pública. Cumpre ainda perguntar o que o leitor da
Folha de S.Paulo deve depreender desta espécie de esquizofrenia que acomete o
caderno de cultura, que muda de idéia de um mês para o outro sem maiores
esclarecimentos nem atribuição de responsabilidade pela opinião veiculada.
Visão editorial absolutamente oposta a esta foi expressa pelo conjunto de
reportagens que o jornal O Estado de S.Paulo dedicou à mostra. No dia da abertura
ao público de emoção art.ficial 2.0, uma matéria20 destacava duas linhas básicas de
investigação que a curadoria promovia: “A reflexão sobre o uso nada neutro das
mídias e a exploração dos impressionantes recursos técnicos disponíveis em nossos
dias com o intuito de estimular o pensamento e a crítica acerca de questões
importantes como o racismo, a exploração econômica, a ecologia ou a
espetacularização da violência”21, e enumerava, bem fundamentada, os trabalhos
de cunho mais político.
Sobre a artista mexicana Minerva Cuevas, a jornalista escreveu “que propõe ações
de guerrilha virtual contra o sistema de dominação capitalista. Dentre suas ações
está a emissão de códigos de barra que podem ser colados sobre os produtos para

HIRSZMAN, Maria. “Emoção Art.ficial: a realidade sob investigação”, Caderno 2, p. 8, O Estado
de S.Paulo, 2 de julho de 2004.
21 Idem, ibidem.
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comprá-los por preços bem inferiores aos praticados pelo mercado”. Em seguida,
chamava a atenção para “a pesquisa desenvolvida pelo argentino radicado na
Alemanha, Marcello Mercado, em cima da obra O Capital. Associando imagens
extremamente fortes e tomando como ponto de partida um ensaio visual deixado
por Eisenstein para filmar a obra de Karl Marx, ele constrói uma crítica virulenta à
sociedade capitalista”.
Maria Hirszman apontava ainda, nas obras de Maurício Dias e Walter Riedweg, a
sensibilidade com que tratam o tema da “violência racial e econômica na África do
Sul pós-apartheid”, e, na instalação do espanhol Antoni Muntadas, o uso do vídeo
“para evidenciar a apatia do público, que aplaude mimeticamente imagens da
violência, de vários gêneros”.
Ao comentar uma das obras da dupla Dias&Riedweg, entretanto, a autora
destacava a combinação entre o conteúdo crítico e “uma profunda preocupação
com a solução técnica e formal do trabalho –questão importante se levarmos em
consideração a frustração que as obras virtuais parecem despertar no público por
ignorarem aspectos importantes como a beleza e a sedução”22. Apesar da leitura
impecável dos trabalhos expostos, Maria Hirszman incorre na dificuldade de
abordar as “obras virtuais” com parâmetros críticos específicos do universo das
artes visuais, parâmetros que lhes são alheios e insuficientes.
Uma semana após esse preview, O Estado de S.Paulo publica não um review, mas
uma outra matéria, nos moldes daquela que a Folha também faria depois, que
parte de uma investigação junto aos visitantes da mostra para avaliar se os
propósitos da curadoria se cumpriram. São sete as personagens ouvidas pela
reportagem que figuram na matéria23, com opiniões diversas. Os entrevistados vão
da mãe acompanhada de quatro crianças que diz “não estou entendendo muito
bem o que é isso. Parece uma coisa sobre a evolução da tecnologia” ao técnico em

A seqüência de trechos entre aspas atribuídos à jornalista é da mesma reportagem citada acima.
MOLINA, Camila. “Quem tem medo dessa tal de arte tecnológica?”, Caderno 2, p. 6, O Estado de
S.Paulo, 10 de julho de 2004.
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eletrônica que “gosta de ver como se usa a tecnologia de forma artística”24. Sem
tomar partido, a jornalista chama a atenção para o fato de a instalação de Antoni
Muntadas ser um dos principais focos de interesse do público “por ter uma
mensagem direta, de fácil compreensão”, e também para o fato de que em uma
mostra de arte tecnológica “nem tudo é interatividade”.
Trata-se, em suma, de matéria crítica, ainda que veiculada sob a rubrica de texto
informativo. Na contramão do hábito de certo jornalismo de flagrar apenas a
incompreensão do público, a repórter inclui depoimentos de quem também soube
filtrar o projeto curatorial: “Foi o aspecto crítico que interessou à artista plástica
Sofia Fernandes, de Brasília. ‘Fiquei interessada por essa mostra porque parece que
ela usa a tecnologia, mas não fica somente fazendo apologia. Há uma certa ironia.
Essa exposição não tem aquela arrogância da tecnologia; há jogos, brincadeiras,
mas a linguagem é usada de várias formas. Alguns trabalhos são mais autônomos,
outros não’, diz ela”, termina a reportagem.
A revista Bravo! dedicou seu espaço mensal de uma página para crítica de artes, na
edição de agosto de 2004, ao emoção art.ficial 2.025. O convidado a opinar sobre a
exposição não foi um crítico de renome ou autor especializado em artes visuais,
mas um fotógrafo envolvido com cultura digital, criador de um blog intitulado
Deriva eletrônica, atualmente fora do ar. O texto inicia definindo a exposição como
uma “grande quermesse cibernética”, “uma das raras iniciativas brasileiras na área
de arte digital” e, em decorrência de seu tema, uma mostra dotada de “postura
crítica diante da pretendida democratização da tecnologia, diferenciando-se de
eventos semelhantes do calendário artístico internacional”26.
Batendo na tecla de que a democratização da tecnologia é uma falácia, o autor
segue dizendo que a exposição possui “alguns excessos de aparatos tecnológicos de
interação individual, que distanciam e inibem o público não iniciado”, mas reúne
Idem, ibidem.
HADDAD, Sidney. “Vitrine digital”, revista Bravo!, agosto de 2004, disponível em
http://bravonline.com.br/impressa.php?edit=ap&numEd=83
26 Idem, ibidem.
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“criações fortes de alguns dos principais nomes do segmento na atualidade”. Seguese uma descrição de cinco obras –especificamente, as de Muntadas, Eduardo Kac,
Simone Michelin, Coco Fusco e Diana Domingues– e, como conclusão, o seguinte:
“Enfim, a iniciativa é oportuna, plugada no mundo contemporâneo, digna dos
melhores centros de arte digital. Só precisa se aperfeiçoar, tentar ser mais aberta na
sua interatividade, o que nos deixa ansiosos pela versão 3.0”. E isto é tudo.
No computo geral, considerando os três principais veículos impressos paulistanos
que têm segmentos dedicados à arte, a exposição foi objeto de reflexão quase
nenhuma. E isto na segunda edição da bienal, dois anos após a realização de uma
mostra introdutória e contextualizadora.
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5º Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia
O pioneiro prêmio em âmbito nacional dedicado às artes eletrônicas e digitais
recebeu em 2005, ou seja, no sexto ano consecutivo de realização de suas
atividades –que além da seleção e premiação de trabalhos e projetos de artistas
compreendem também publicações e exposições–, praticamente nenhuma
cobertura por parte dos três veículos analisados. Criado em 2000, o prêmio tem
por objetivo fomentar a produção da arte tecnológica, que em geral é mais cara do
que a produção de obras em meios tradicionais, devido à abrangência da pesquisa,
que costuma envolver uma equipe de trabalho, e também devido ao uso de
equipamentos de última geração e tecnologias de ponta pouco acessíveis no Brasil.
Tanto a exposição de artistas premiados na 5ª edição, que ocorreu em agosto de
2005 no Paço das Artes, quanto o anúncio do resultado do 6º Prêmio Sérgio Motta,
cujos premiados foram divulgados em novembro do mesmo ano, foram objeto de
pequenas notas informativas e, tanto na Folha como no Estado, de pequenas
matérias descritivas das obras exibidas no Paço das Artes. A única matéria
assinada, publicada pela Folha de S.Paulo27, dá conta de que os trabalhos de Gisela
Motta e Leandro Lima, Ricardo Ribenboim, André Parente, Marilá Dardot, Rodolfo
Caesar, Paulo Nenflidio, Sérgio Pinto e Wilson Sukorski “caracterizam-se por
experimentações em meios eletrônicos”, uns constituindo-se como obras em
processo, outros dependentes do acaso etc.
A inércia da mídia, aqui, tem outras razões além do desconhecimento e desatenção
acerca da arte em novas mídias. A ausência de tradição em prêmios e bolsas de
estudo no campo das artes, tão comuns em países da Europa e nos Estados Unidos,
faz com que a imprensa não saiba lidar com o assunto e, seguindo o padrão de
cobertura de artes visuais, apenas veicule informação referente ao prêmio no
momento em que as obras premiadas são apresentadas no formato convencional de
uma exposição. Um indício deste comportamento editorial é a cobertura que foi
27 FERREIRA, Adriana. “Videoinstalações são destaque da mostra”, Ilustrada, p. 6, Folha de
S.Paulo, 2 de agosto de 2005.
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dada ao Prêmio CNI Sesi Marcantonio Vilaça, lançado em 2004 e destinado à arte
contemporânea em geral: quando os artistas premiados expuseram seus trabalhos
no Instituto Tomie Ohtake, em dezembro de 2005, os jornais dispensaram alguma
atenção ao projeto.
O exemplo dos prêmios Sérgio Motta e CNI Sesi Marcantonio Vilaça demonstra
que, assim como novas modalidades discursivas exigem novos repertórios para que
se empreenda uma análise crítica delas, novos formatos de difusão, exibição e
circulação da arte ou de reflexão sobre o tema exigem também que sejam forjados
novos vocabulário e abordagem para dar conta criticamente deles. A “quebra de
padrão” referida no título deste estudo não se restringe à busca de parâmetros para
uma nova crítica de arte, como se verá mais detalhadamente na segunda e terceira
partes da dissertação.
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cinético_digital
A controvérsia marcou a exposição, com curadoria da teórica e professora da
Escola de Comunicação e Artes da USP Monica Tavares e da artista e professora do
Instituto de Artes da UnB Suzete Venturelli, que ocorreu no Itaú Cultural entre
agosto e setembro de 2005. Controvérsia esvaziada de conteúdo, diga-se, que
pouco contribuiu para o avanço no debate sobre o uso de novas mídias na produção
contemporânea. A Folha de S.Paulo começou com uma competente matéria de
apresentação28, que definia a proposta da exposição de investigar as raízes da arte
digital no Brasil a partir da obra de três artistas considerados pioneiros no
entender das curadoras: Julio Plaza, Waldemar Cordeiro e Abraham Palatnik.
“Cada founding father que possibilitou o desenvolvimento da arte digital de hoje
ganhou um andar, no qual trabalhos seus (criados a partir dos anos 60) são
expostos ao lado de obras recentes de artistas contemporâneos”, explica outra
matéria, publicada dias antes no Guia da Folha29. A primeira crítica à exposição
segue a postura da Folha de S.Paulo de adotar como critérios válidos de análise o
fato de um espectador ser visto dormindo em uma mostra de vídeo ou o acaso de
haver muitas obras em manutenção em um único dia de visita a uma exposição: o
principal jornal do país defende que cinético_digital empobrece a obra dos
pioneiros ao vincular seus trabalhos a outros, atuais, que demonstram um
“deslumbre com a tecnologia”30.
O texto, que se pretende bombástico, é composto de uma sucessão de equívocos: no
primeiro parágrafo o autor atesta desconhecer o significado de “interface” ao
empregar a palavra em seu sentido mais rasteiro: “É bastante reconhecida a
importância dos artistas Julio Plaza (1938-2003), Waldemar Cordeiro (1925-1973)

NOVAES, Tereza. “Exposição investiga raízes da arte digital”, Ilustrada, p. 5, Folha de S.Paulo, 4
de julho de 2005.
29 DUBRA, Pedro Ivo. “Exposição busca gênese tecnológica”, Guia da Folha, p. 60, Folha de
S.Paulo, 1 de julho de 2005.
30 CYPRIANO, Fabio. “Trabalhos empobrecem a idéia da tecnologia”, Ilustrada, p. 10, Folha de
S.Paulo, 16 de julho de 2005.
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e Abraham Palatnik, 77, na interface entre arte e tecnologia, no Brasil”31. Como se
sabe, o conceito de interface não é sinônimo de interação nem de fronteira. Tratase da tecnologia mais fundamental para as artes digitais, que adquire formas e
significados cambiantes e deve ser entendida mais como processo do que como
objeto de mediação homem-máquina. Seu desenvolvimento consistiria mesmo no
centro da atividade artística, segundo Peter Weibel32.
A crítica continua definindo mal os pressupostos da curadoria: “A cada um dos
veteranos foi selecionado [sic] um tema: instalação para Palatnik, arte
computacional para Cordeiro e arte nas redes (webarte) para Plaza. Em cada tema,
foram agrupados trabalhos, em sua maioria recentes”. Na verdade, as subdivisões
propostas para a arte digital na exposição foram derivadas da obra destes artistas,
não sendo incluídos, portanto, nas respectivas categorias, os “trabalhos
inaugurais”, que funcionavam na mostra como eixos condutores de cada uma delas.
Sem compreender a premissa básica de cinético_digital, o que teria sido evitado
com a simples leitura atenta dos textos de parede ou do folder disponível no Itaú
Cultural, o autor incorre em novo erro.
“Há um deslize conceitual já na primeira sala, pois nomear os Objetos cinéticos
como instalação não deixa de ser uma forçação [sic]. Os Objetos cinéticos são
quadros em movimento que não buscam envolver o observador, como o fazem as
instalações”33. O deslize é dele próprio, uma vez que os Objetos cinéticos de
Palatnik não foram em momento algum definidos ou categorizados como
instalações pela curadoria. Outro equívoco: apesar de serem “quadros em
movimento” e não instalações, as peças de Palatnik têm sim como objetivo
“envolver o espectador” pois o uso de mecanismos cinéticos configura-se como
estratégia de interação.

Idem, ibidem.
SZOPE, Dominika. Algunas notas sobre la obra de Peter Weibel, introdução à versão on-line do
curso “De Cezane à imagem algorítmica”, ministrado por Weibel no MECAD (2004), disponível em
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http://217.76.144.68/archivos/_20/html/mobligatorio/00015/html/weibel_frameset_session1.htm
33 CYPRIANO, Fabio. “Trabalhos empobrecem a idéia da tecnologia”, Ilustrada, p. 10, Folha de
S.Paulo, 16 de julho de 2005.
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Depois de apontar este primeiro “deslize conceitual”, o texto chega ao que seria sua
questão central: “Enquanto os veteranos buscavam problematizar o uso da
tecnologia, ao mesmo tempo em que ampliavam seus limites, o que se vê na
produção recente em cinético_digital é um certo deslumbre com a tecnologia que,
em certos trabalhos, fica mesmo empobrecida perto do desenvolvimento atual
dessa tecnologia no cinema, nos videogames ou no próprio cotidiano. É o caso de
Reflexão 2, de Raquel Kogan, que simula os números que escorrem [sic] no filme
Matrix, mas no cinema o efeito é muito mais vigoroso”34.
Em vez de notar o potencial crítico de certos trabalhos, justamente pela
proximidade entre eles e o desenvolvimento atual da tecnologia no cinema, nos
videogames e no cotidiano, o jornal opta pelo clichê do “deslumbramento” e
escolhe talvez o pior exemplo da exposição para fundamentar sua crítica: Reflexão
2, de Raquel Kogan, está entre os trabalhos de maior riqueza tanto tecnológica
quanto temática de cinético_digital. O trabalho não “simula os números” de
Matrix, ainda que se possa dizer que dialoga com o filme ao traduzir a experiência
humana em linguagem numérica, como o filme também faz. Outras instalações
poderiam até servir ao argumento do “deslumbre com a tecnologia”, mas a de
Raquel Kogan problematiza justamente o conceito de interface, colocando em
xeque a dicotomia observador interno/observador externo, conforme teorizada por
Weibel.
Para o artista e teórico de novas mídias, a arte digital acaba com esta dicotomia ao
possibilitar a coexistência e sobreposição entre observador interno e externo. Peter
Weibel “demonstra que no mundo real não somos mais que um observador
interno, enquanto que nos mundos gerados tecnologicamente podemos ser
simultaneamente um observador interno e externo. Seguindo a teoria dos sistemas
e a noção da Endofísica estabelecida por Otto E. Rössler nos anos 1980, tanto suas
instalações de circuito fechado como suas instalações interativas são modelos para
uma visão de mundo definida pela Endofísica e a tecnologia, nos quais o

34

Idem, ibidem.
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observador pode experimentar diretamente e ser ao mesmo tempo parte de um
sistema que observa e pelo qual se move”.35
Outra publicação adota de forma mais fundamentada e menos vulgar a
“supervalorização da técnica” que estaria presente na maioria dos trabalhos
exibidos em cinético_digital. Na opinião de Cauê Alves, que assina a crítica
publicada na revista Bravo!, a técnica “acaba por se sobrepor à arte e passa a ser
um fim em si mesmo” em grande parte das obras da exposição36. “Se a técnica
ajuda o homem a dominar a natureza e a obter resultados que lhe sejam úteis, cabe
à arte manter a tensão e os antagonismos que a geraram”, continua o crítico,
concluindo que a curadoria contradiz seus objetivos, pois não apresenta obras que
transcendam a noção utilitária do avanço tecnológico37.
Apesar da elegância do argumento, o pensamento aqui é equivalente àquele que
apontava o “deslumbre pela tecnologia”. Um dos clichês mais recorrentes nas
críticas a trabalhos de vídeo ou novas mídias apresentados em qualquer das
exposições já mencionadas neste estudo é este de que muitos destes trabalhos não
fazem um uso crítico da mídia de que se servem e, portanto, só podem ser fruto do
“deslumbramento”. E quanto às possibilidades poéticas do meio? Não se exige de
todas as obras pictóricas já feitas na história da arte que sejam críticas em relação à
pintura. Este é um dado da pintura abstrata e de toda uma linhagem de obras que
pleiteou a autonomia da esfera da arte, mas não é uma regra geral.
Talvez porque na origem da mídia-arte, mais especificamente da videoarte, em
experiências como as de Nam June Paik e Wolf Vostell, o foco dos trabalhos fosse
sempre crítico em relação à mídia televisiva, por derivarem –estas primeiras
experiências– do espírito dadaísta em sua postura anti-establishment38, é que se
35 SZOPE, Dominika. Algunas notas sobre la obra de Peter Weibel, introdução à versão on-line do
curso “De Cezane à imagem algorítmica”, ministrado por Weibel no MECAD (2004), disponível em

http://217.76.144.68/archivos/_20/html/mobligatorio/00015/html/weibel_frameset_session1.htm

ALVES, Cauê. “Armadilha futurista”, revista Bravo!, agosto de 2005, p. 105.
Idem, ibidem.
38 A referência às origens da videoarte é de Florence de Mèredieu no livro Digital and video art,
Edimburgo: Chambers Harrap Publishers, 2005, p. 34.
36
37
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espera sempre de obras em novas mídias que tensionem e antagonizem as mídias.
Não parece, entretanto, que os parâmetros para esta crítica venham da história da
mídia-arte, o que torna mais insondável o policiamento, comparável às cobranças
no campo teórico sobre arte e tecnologia de se fazer constantemente referência às
origens militares da internet.
O Estado de S.Paulo foi novamente o veículo menos conservador –como, aliás, vem
se mostrando regra neste estudo– no tratamento dado à exposição. A reportagem
de Camila Molina parte de uma abordagem mais analítica, definindo o conceito de
interator, em oposição ao de espectador ou usuário, como mais apropriado no
contexto de uma exposição de arte e tecnologia39. O jornalismo cultural praticado
no Caderno 2, ao que tudo indica, ainda está baseado em entrevistas e pesquisa. O
texto segue com uma explicação da curadora Suzete Venturelli: “O que me interessa
nesta relação entre arte e tecnologia é a maneira como o público entra em contato
com os trabalhos de forma lúdica. O artista cria suas propostas a partir de um
processo lógico, racional, e toda aquela parafernália é usada para mostrar algo
emocional, o sensível. O público é pensado, a obra precisa dele para acontecer”40.
Este texto do Estado é o único que atenta para o fato de que há obras de vários
períodos e de diferentes procedências na exposição, além daquelas dos artistas
pioneiros: “A mostra pretende ser educativa em sua diversidade. Apresenta a
história, mistura trabalhos que se utilizam de tecnologias de períodos diferentes e
se faz ainda com croquis de pura engenharia e projetos que depois as máquinas
executam. Tudo isso para o interator entender os processos criativos e mecanismos
dessa arte que ‘humaniza a tecnologia’, que está tão próxima da ciência –para se ter
idéia, dois cientistas participam dela, Aluizio Arcela e Luiz Velho”.

39 MOLINA, Camila. “Arte tecnológica em retrospectiva”, Caderno 2, p. 8, O Estado de S.Paulo, 5 de
julho de 2005.
40 Citada por Camila Molina na matéria mencionada.
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PARTE II: Hibridação e remediação - Novos parâmetros para a crítica
de arte no contexto da cultura digital
Um dos estudos que estabeleceu vários dos parâmetros críticos de que nos valemos
hoje na análise da produção em novas mídias é The Language of New Media, de
Lev Manovich. Em texto publicado em 2004 na revista artphoto41, Manovich
afirma que aquilo que ele com certeza mudaria em seu livro de 2001 é o título, uma
vez que as “linguagens” que ali buscava mapear “são sempre híbridos,
incorporando memórias, expertise e técnicas de formas culturais já bastante
estabelecidas, como o cinema, o teatro, livros impressos e assim por diante, além
de novas técnicas mais recentes advindas do motor da sociedade global da
informação –o computador digital em rede”, escreve.
A produção em novas mídias seria, segundo Manovich, “um terreno de encontro –
um campo de batalha, de competição e tensão criativa– entre as energias do
passado e do presente.” Diferente da lógica do “modernismo industrial”, que era
movido pelo desejo de apagar o passado, a emergente “estética da informação”
(que, Manovich adianta no artigo, é o tema de seu novo livro, sobre as diferenças
entre a cultura da sociedade industrial e a da sociedade da informação) parece
movida por uma lógica do remix. O que move a produção artística em novas mídias
é uma “estética híbrida”: a da intersecção entre a lógica do computador digital em
rede e as inúmeras lógicas de formas culturais já estabelecidas.
Considerando que os estudos sobre cultura vêm, desde os anos 1960, destacando a
oposição de certas formas culturais ao modernismo, e identificando nestas uma
lógica diversa daquela, principalmente no que se refere à busca de ruptura e à
construção de metanarrativas, o que diferencia esta “estética da informação” do
que se convencionou chamar de “pós-modernismo”? Para Manovich, o “pósmodernismo” seria um dos três processos-chave pelos quais opera a cultura
contemporânea. Estes processos são explicados pelo autor como três tipos

41

Disponível em http://www.artphoto.ro/src/editorial/newmedia/newmedia.html
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diferentes de remix: o primeiro é o “pós-modernismo”, um remix de conteúdos e
formas culturais prévias restrito a uma mesma mídia ou forma cultural (música,
arquitetura e moda); o segundo é a “globalização”, ou seja, o remix de
características, sensibilidades e tradições culturais nacionais entre si e com um
estilo “global internacional”. As “novas mídias” são o terceiro tipo de remix.
“Welcome to the hybrid!” é como o autor termina seu pequeno artigo, intitulado
“New media as remix culture”, na artphoto. A idéia do híbrido encontra-se com o
paradigma do remix, que, antes restrito ao campo da música, vem servindo aos
teóricos de novas mídias como modelo para entender a cultura contemporânea
como um todo. Os processos de hibridação têm sido objeto de reflexão para
diversos autores preocupados com a cultura digital, como Manovich, Edmond
Couchot, e, para trazer a discussão também às imbricações sempre mais complexas
entre arte e tecnologia na América Latina, Nestor García Canclini, Lucia Santaella,
entre outros.
O termo, como ocorre com os conceitos muito fecundos para sistematizar
horizontes

teóricos

nebulosos,

já

virou

moeda

corrente,

utilizado

indiscriminadamente para descrever qualquer tipo de mistura ou combinação.
Antes de tudo, portanto, uma distinção conceitual: “hibridação” não é sinônimo de
mixagem, nem de mistura, nem tampouco de combinação de linguagens
simplesmente.
Dizer, por exemplo, que uma apresentação de “live-images” é um híbrido de vídeo,
performance e música não apenas é dizer pouco, mas é uma contradição, pois os
processos de hibridação são sempre fruto do que Canclini chama de “reconversão”
de um patrimônio “para reinserí-lo em novas condições de produção e mercado”.
Esta “reconversão” de patrimônio está presente em grande parte da produção em
novas mídias devido à lógica de reciclagem das mídias que é posta em
funcionamento em toda “revolução tecnológica”. Aqui, o conceito de “hibridação”,
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conforme tematizado por Canclini na obra Culturas híbridas42, se encontra com
outro, que interessa igualmente na reflexão sobre novas formas culturais: o de
“remediação”, desenvolvido por Jay David Bolter e Richard Grusin no livro
Remediation – Understanding new media43.

CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas. São Paulo: editora da Universidade de São Paulo,
2003.
43 BOLTER, Jay David e GRUSIN, Richard. Remediation – Understanding new media. Cambridge:
The MIT Press, 2000.
42
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Hibridação e remediação - proposta de redução interteórica
A “remediação” é um parâmetro teórico muito fecundo para se pensar a cultura
digital: trata-se da dupla lógica operada pelas mídias de remodelar as mídias
anteriores ao mesmo tempo em que são por elas influenciadas, ou seja, as novas
mídias se apropriam de características das mídias que a precederam e ao mesmo
tempo, com seu advento, forçam estas mesmas mídias a se modificar. O exemplo
clássico é a maneira como a internet mimetiza os meios impressos, como se vê nos
sites que simplesmente despejam o conteúdo de jornais e livros na rede, e a forma
como estes meios tentam imitar, desde o advento da internet, a fórmula do
hipertexto.
Com a TV ocorre o mesmo, como, por exemplo, no noticiário da Band News, que
disponibiliza na tela várias informações ao mesmo tempo, em janelas.
Em trabalho apresentado em agosto de 2005 no Itaú Cultural, no evento ON_OFF
– Experiências de live-image, o grupo paulistano Kinoks realiza uma
“reconversão” de um patrimônio cultural -o filme O homem da câmera, de Dziga
Vertov-, colocando a obra para dialogar com outros filmes, com música executada
ao vivo e com efeitos digitais, ou seja, o trabalho do Kinoks opera uma reconversão
da linguagem cinematográfica também. Trata-se de uma remediação na medida em
que atualiza a discurso do cinema russo de vanguarda ao mesmo tempo em que
tem suas ferramentas como VJs influenciadas pela maneira como Vertov pensava o
cinema.
Com seus loops de trechos muito curtos do filme de Vertov, com a utilização de
imagens obviamente estranhas àquele objeto, como os bebezinhos ou os rostos de
modelos, e, finalmente, com as inversões e multiplicações de uma mesma imagem,
o Kinoks torna aparente a mediação que opera. É diferente de uma adaptação
cinematográfica de determinado livro ou história em quadrinhos que, apesar de
tomar emprestado o conteúdo de outro meio, não deixa aparente a mídia que está
remediando. Nestes casos, há uma vontade de transparência em jogo. No trabalho
34

do Kinoks, impera a opacidade, pois a todo o momento somos lembrados do
patrimônio que está sendo remediado (em termos de conteúdo e forma, processo e
produto).
A opção pela opacidade, e não pela transparência, em geral aponta estratégias mais
críticas no uso das novas mídias. Porque tira o foco do produto para colocá-lo
também no processo. Este conceito de “remediação” acaba de colocar por terra
qualquer intenção de definir a especificidade dos novos meios, já que não é possível
pensar uma especificidade das novas mídias sem considerar de que forma estas
remediam as mídias anteriores, como a televisão, o cinema, a fotografia e a pintura.
A produção em novas mídias caracteriza-se pela ausência de especificidade.
O conceito de “hibridação”, segundo Canclini, irrompeu com força nos estudos
culturais e possibilitou reformulação de pares organizadores dos conflitos nas
ciências sociais, tais como “tradição-modernidade”, “norte-sul” e “local-global”. Na
introdução de 2001 à obra de 1989, o estudioso argentino esclarece as
contribuições desta noção em resposta a críticas ao livro feitas por razões
epistemológicas e políticas, reiterando que hibridação “não é sinônimo de fusão
sem contradições” mas pode ajudar a “dar conta de formas particulares de conflito
geradas na interculturalidade recente em meio à decadência de projetos nacionais
de modernização na América Latina” e também a “responder à pergunta de se o
acesso à maior variedade de bens, facilitado pelos movimentos globalizadores,
democratiza a capacidade de combiná-los e de desenvolver uma multiculturalidade
criativa”.
A idéia abarca desde a combinação de ancestrais africanos, figuras indígenas e
santos católicos da umbanda brasileira, passando pela fusão de melodias étnicas
com música clássica ou com o jazz, até o website de Antoni Muntadas que faz
cruzamentos entre imagens arquitetônicas e midiáticas, emblematicamente
intitulado hybridspaces. “O conceito de hibridação é útil em algumas pesquisas
para abranger conjuntamente contatos interculturais que costumam receber nomes
diferentes: as fusões raciais ou étnicas denominadas mestiçagem, o sincretismo de
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crenças e também outras misturas modernas entre o artesanal e o industrial, o
culto e o popular, o escrito e o visual nas mensagens midiáticas”44, afirma Canclini
na introdução à edição de 2001.
O conceito de “hibridação” surge como contraponto aos discursos essencialistas da
identidade, da autenticidade e da pureza cultural, em suma, ao discurso purista da
modernidade, que pretendeu isolar saberes e práticas como unidades estáveis, com
limites precisos. “Escrito em meio à hegemonia do pensamento pós-moderno, o
livro apreciou seu antievolucionismo, sua valorização da heterogeneidade
multicultural e transistórica, e aproveitou a crítica aos metarrelatos para
deslegitimar as pretensões fundamentalistas dos tradicionalismos. (...) A
descoleção dos patrimônios étnicos e nacionais, assim como a desterritorialização
e a reconversão de saberes e costumes foram examinados como recursos para
hibridar-se”45.
Como a reconversão indica a utilização produtiva de recursos anteriores em novos
contextos, corre-se o risco de incorrer em uma visão muito otimista das
hibridações, deixando de fora o conflito e o diálogo com estes mesmos recursos
anteriores que, entretanto, não resultam em hibridação. Canclini defende que “uma
teoria não ingênua da hibridação é inseparável de uma consciência crítica de seus
limites, do que não se deixa, ou não quer ou não pode ser hibridizado”.
O presente trabalho defende que não se veja a produção artística contemporânea
como resistência à tecnologia, como querem nos fazer crer alguns defensores da
arte digital, que falam nesta resistência como se, um dia, pintores, escultores e
gravadores fossem ceder a um inexorável “avanço da arte”.

CALCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. São Paulo: editora da Universidade de São Paulo,
2003, p. 27.
45 Idem, ibidem, p. 30.
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Cito, como exemplo desta mentalidade, trecho de um texto de Ieda Tucherman
apresentado em simpósio sobre comunicação46: “A maior parte da arte que circula
como arte estabelecida continua vinculada à arte pré-industrial, ligada à idéia de
manualidade ou então apenas incorporando os inventos técnicos da Revolução
Industrial, discutindo problemas como peso, medida, resistência, fragilidade,
escalas, tonalidades, totalidade de formas etc., ou seja, é uma arte que se faz com
materiais, cuja aposta é a da permanência de uma idéia sobre um suporte”47. A não
ser quando são fundamentalistas, estes produtos da arte estabelecida são fruto
igualmente dos processos de hibridação, mas com sinal negativo, ou seja, são
exemplo daquilo que não se deixa ou não quer ser hibridizado. É o que Canclini
denomina hibridação restrita.
Não se pode esquecer que a globalização, para voltar a um dos tipos de remix
apontados por Manovich, ao mesmo tempo em que integra e possibilita fusões,
também segrega.
Para Manovich48, a diferença entre as operações pós-modernas de apropriação e as
da cultura digital são de ordem técnica: nos anos 80 os elementos tomados
emprestados da história da arte ou da mídia mantinham suas características
originais por conta das ferramentas eletrônicas então disponíveis, como os
switchers de vídeo e keyers; nos anos 90, os elementos apropriados podem ser
fundidos e as fronteiras podem ser apagadas, em vez de serem enfatizadas como na
estética pós-moderna, por meio de recursos de composição digital, como o morph
(transição contínua entre duas imagens). O corte é substituído pela continuidade.
O autor faz a ressalva de que não se podem atribuir as características da estética da
montagem e da estética da continuidade apenas aos recursos tecnológicos de cada
época, mas enfatiza o predomínio de uma lógica antimontagem nos produtos
IV Encontro Lusófono de Ciências da Comunicação, Lisboa, 1999.
TUCHERMAN, Ieda. “Inventando corpos” in FRAGOSO, Suely; FRAGA DA SILVA, Dinorá
(orgs.). Comunicação na cibercultura. São Leopoldo: Editora da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, 2001, p. 150.
48 MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: The MIT Press, 2001, pp. 142-145.
46
47
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culturais da atualidade. Um exemplo que ele oferece é justamente o dos DJs, cuja
autoria está na seleção e cuja habilidade é medida pela competência em mudar de
uma faixa para outra imperceptivelmente. Segundo Manovich, um grande DJ é um
artista da antimontagem por excelência.
Seriam também os criadores em novas mídias e os VJs artistas da antimontagem
por excelência?
O fato de os VJs trabalharem com efeitos eletrônicos, mesmo em suporte digital (já
que os programas de computador disponíveis mimetizam os efeitos da mesa de
edição tradicional), é um fato de “remediação”. Em outras palavras, a emulação do
analógico em meios digitais é um fato de “remediação”. A hibridação que as
apresentações de “live-images” operam passa inclusive por aí: além de fazerem
convergir alta cultura, cultura popular e cultura de massa, os VJs mesclam a
estética da montagem com a da continuidade.
Na apresentação do VJ Spetto com o músico Martan no evento citado no Itaú
Cultural, foi isso que se viu. O repertório dos anos 80 (Kraftwerk, New Order,
Eurythmics) de temática crítica em relação ao advento das novas tecnologias e o
uso de um banco de imagens que ia de clipes da MTV a abstrações construídas com
código digital, os artistas fizeram colidir o corte e a continuidade, opacidade e
transparência, analógico e digital, artesanal e industrial, culto e popular, o escrito e
o visual das mensagens midiáticas. Em chave diferente daquela em que trabalhou o
Kinoks, apesar da temática comum de interação homem-máquina, o show de
Spetto e Martan também se inscreve nos processos de hibridação e remediação.
Retomando uma citação de Canclini -quando o autor afirma que a descoleção dos
patrimônios étnicos e nacionais, assim como a desterritorialização e a reconversão
de saberes e costumes são recursos para hibridar-se-, parece possível um paralelo
com o embaralhamento que os VJs fazem dos repertórios culturais, como que
“descolecionando” bens simbólicos, no sentido de tirá-los de uma organização préestabelecida e construída como forma de poder, e desterritorializando-os.
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“Desterritorialização”, como se sabe, é um termo deleuziano que descreve
processos de formação e deformação de “espaços de codificação” (que é como
Deleuze “define” territórios). É também sabido o apreço pelo pensamento
horizontal do filósofo francês nos estudos de novas mídias, principalmente no que
se refere à apropriação de seu “conceito” de rizoma. Quando Canclini fala em
“desterritorialização”, entretanto, refere-se à perda da relação da cultura com seus
territórios geográfico e social.
A descoleção, desterritorialização e reconversão de patrimônio ou repertório
cultural podem ser analisadas em trabalhos de novas mídias, em obras de arte
convencional e em produtos midiáticos, como veremos adiante.
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A cultura da mídia
A intersecção entre arte e mídia pode ser mais bem compreendida do ponto de
vista dos estudos culturais, campo em que se admite a coincidência entre cultura e
comunicação de maneira mais sistematizada. Douglas Kellner49 defende uma
atualização da teoria crítica com estes fins, já que os integrantes da Escolha de
Frankfurt foram os primeiros a ver a importância da -por eles cunhada- “indústria
cultural” na reprodução das sociedades contemporâneas e apontar a posição
central da cultura e das comunicações de massa entre as atividades de lazer, como
agentes de socialização e como mediadoras da realidade política50.
A teoria crítica oferece, segundo o autor, um modelo que transcende as divisões
contemporâneas nos estudos de mídia, cultura e comunicações. Já nos anos 1940,
de quando data a formulação da teoria da indústria cultural por Horkheimer e
Adorno, a Escolha de Frankfurt propunha uma integração entre estudos da
comunicação e estudos da cultura para explicar a sociedade contemporânea,
identificando o papel cada vez mais significativo que ambas desempenhavam na
sociedade. Hoje, dado o papel central da internet e dos meios eletrônicos de
comunicação em geral na sociedade, atualizar os conceitos da Escolha de Frankfurt
em termos de uma “cultura da mídia” seria a melhor forma de analisar os produtos
culturais.
“A expressão ‘cultura da mídia’ também tem a vantagem de dizer que a nossa é uma
cultura da mídia, que a mídia colonizou a cultura, que ela constitui o principal
veículo de distribuição e disseminação da cultura, que os meios de comunicação de
massa suplantaram os modos anteriores de cultura como o livro ou a palavra
falada, que vivemos num mundo no qual a mídia domina o lazer e a cultura. Ela é,

49 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia. Bauru: editora da Universidade do Sagrado Coração,
2001[1995].
50 Idem, ibidem, p. 44.
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portanto, a forma dominante e o lugar da cultura nas sociedades contemporâneas”,
afirma Kellner51.
O autor diferencia com fins metodológicos os postulados da “cultura da mídia”
daqueles do discurso “pós-moderno”, uma vez que este termo passou a ser aplicado
indiscriminadamente a uma diversidade de produtos culturais, fenômenos sociais e
construções teóricas. Como um significante vazio, o termo teria um valor
sintomático negativo, indicando a resistência a uma teorização mais concreta. Mas
teria também um valor positivo, ao indicar a existência de algo novo que precisa ser
apreendido e categorizado. “Portanto, o termo ‘pós-moderno’ muitas vezes serve
para ‘guardar lugar’, como um marcador semiótico, a indicar a existência de novos
fenômenos que exigem mapeamento e teorização.”52
Em sentido positivo, o discurso “pós-moderno” teria um efeito de ruptura de
antigas linhas de pensamento. As mudanças de perspectiva numa problemática
transformam a natureza das perguntas feitas e a forma como são propostas e
respondidas. Essa troca de perspectiva despontou no domínio da cultura nos anos
1960, quando surgiu uma nova sensibilidade que se definia por oposição à arte
abstrata e ao elitismo da arte modernista e da crítica literária moderna.
Esta “nova sensibilidade” propugnava práticas culturais emergentes caracterizadas
por desfazer a distinção entre arte culta e popular, incorporar uma gama de
símbolos e imagens da cultura da mídia e pôr em xeque as barreiras entre artista e
espectador. Kellner dá como exemplo destas novas formas estéticas as pinturas de
Andy Warhol e os romances de John Barth e Thomas Pynchon, que ficaram
conhecidas como fenômenos “pós-modernos” que, como tais, rejeitavam as
características do modernismo clássico.
“O discurso sobre o pós-moderno é um construto cultural e teórico, e não uma
coisa ou estado de coisas. Ou seja, não há fenômenos intrinsecamente ‘pós51
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Idem, ibidem, p. 54.
Idem, ibidem, p. 69.
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modernos’ que o teórico possa descrever. Os conceitos são gerados como
construtos teóricos usados para interpretar uma família de fenômenos, produções
ou práticas. Logo, os discursos sobre o pós-moderno produzem seu próprio objeto,
seja ele uma época histórica de pós-modernidade, seja o pós-modernismo em
arte.”53 Em relação a algumas obras este estudo vai sublinhar uma ruptura com o
pensamento pós-moderno. Nos demais casos, vale a aproximação entre este
discurso e o da “cultura da mídia” para tratar destas novas configurações culturais.
Lucia Santaella adota uma divisão nos estudos do campo comunicacional em seis
grandes eras civilizatórias: era da comunicação oral, era da comunicação escrita,
era da comunicação impressa, era da comunicação propiciada pelos meios de
comunicação de massa, era da comunicação midiática e era da comunicação digital.
Para a autora, a hibridação e a desterritorialização que o dadaísmo e a arte pop já
prenunciavam atingiu seu ápice na pós-modernidade, devido às misturas que se
tornaram constantes “entre o global e o local, o passado, o futuro e o presente, o
bom gosto e o kitsch mais deslavado”54. A autora identifica, portanto, nesta época
histórica, os elementos característicos da remediação e dos processos de
hibridação.
Neste e nos segmentos a seguir, vamos exemplificar e analisar alguns produtos
culturais à luz destes dois conceitos e sob a ótica da “cultura da mídia”, começando
por trabalhos em novas mídias, como a videoinstalação Entre-margens (2004), de
André Parente, que utiliza tecnologia digital na edição e na sincronização das duas
projeções, o CD-ROM Tempo Recuperado (2004), de Lucas Bambozzi, e o site O
Quadrado Mágico do Tracajá (2004), de Maria Luiza Fragoso. Este estudo
também vai recorrer aos conceitos de “metaforma” (Steven Johnson) e “avant-pop”
(Mark Amerika), que serão explicados mais adiante.

Idem, ibidem, p. 71.
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo? São Paulo: editora
Paulus, 2005, p. 48.
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Parente realiza uma reconversão de patrimônio ao transpor para um formato de
“cinema expandido” o conto “A terceira margem do rio”, de João Guimarães Rosa.
Na instalação apresentada na exposição hiPer>relações eletro//digitais, em 2004,
no Santander Cultural, em Porto Alegre, duas projeções mostram imagens do rio
Paraíba do Sul (RJ), captadas no trecho onde o rio é mais largo. Uma das telas
mostra somente a margem do rio e a outra mostra toda a extensão do rio com a
outra margem, distante, ao fundo.
São cenas trabalhadas digitalmente que mesclam manhã e noite em uma mesma
tela ou, então, apresentam o movimento do rio acelerado na parte inferior da tela e
a aparente ausência de movimento do mesmo, filmado em tempo contínuo, no
plano superior. Com o mesmo propósito de tornar aparente uma dimensão
intermediária, o visitante é colocado entre as duas telas, de onde escuta um áudio
em que o texto de Guimarães Rosa é narrado por Luiz Fernando Carvalho, o diretor
de Lavoura arcaica.
“A terceira margem do rio” é um conto em primeira pessoa: o filho tenta
compreender porque seu pai construiu uma canoa e pôs-se a viver à deriva no rio
próximo à casa da família, causando todo tipo de transtorno e incredulidade. O
tempo passa e seus irmãos e sua mãe deixam a cidade, mas o filho permanece e,
observando o martírio do pai, dispõe-se a tomar seu lugar. Mas logo percebe que
não poderia fazê-lo, e foge. Neste ponto da história surge em uma das telas a
imagem de um rapaz de costas, que começa a correr e some enquanto a câmara se
volta para o lado oposto. Por um segundo, as imagens das duas telas são idênticas,
os dois campos de ação coincidem, mas então é a vez do outro enquadramento
girar 180º e focalizar a margem antes mostrada na tela a sua frente.
Este lugar-nenhum onde morava o pai e o lugar-nenhum para onde corre o filho
são, para André Parente, metáforas do virtual. O artista trabalha este “lugarnenhum” valendo-se do recurso cinematográfico do extracampo e assim desenvolve
um discurso acerca do virtual enquanto categoria estética. Mais do que em uma
esfera de citações (porque se apropria da literatura brasileira e do cinema nacional,
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via colaboração do cineasta Luiz Fernando Carvalho etc.) e de diálogo com os
dispositivos cinematográficos, a obra Entre-margens insere-se no campo da
hibridação e da remediação, ao atualizar um conto canônico da literatura brasileira
em termos audiovisuais e ao valer-se de recursos e técnicas do cinema para
questionar sua hegemonia e contrapor a esta um formato expandido.
A obra de Lucas Bambozzi, como instalação, consiste em cinco projeções de trechos
editados de um arquivo pessoal de vídeos, somados a uma programação que
permite sobreposições das imagens. O patrimônio reconvertido não é apenas seu
material bruto de vídeos caseiros, mas também o livro Em busca do tempo perdido,
uma vez que o projeto inicial do trabalho era reler todos os volumes da obra de
Marcel Proust. Uma das seqüências de Tempo Recuperado mostra o artista
rasurando uma por uma as páginas do último volume, intitulado Tempo
recuperado, palavras entre as quais Bambozzi escreve “não”, obtendo uma versão
intitulada Tempo não recuperado.
A transposição do arquivo em VHS para seqüências digitais envolve recursos de
linguagem e estratégias para sugerir a estrutura da memória, como, por exemplo, a
sobreposição das imagens no momento da projeção. Ao optar não pela recuperação
e exposição do material simplesmente, Bambozzi evidencia a subjetividade da
memória, ainda que registrada em um suporte material. Na versão do trabalho para
DVD, as seqüências aparecem em estrutura de banco de dados, tornado a obra
navegável e, os critérios de ligação entre as suas memórias, ainda mais subjetivos e
aleatórios.
A navegação pelo trabalho de Fragoso, O quadrado mágico do Tracajá55 -uma
colagem de fotografias obtidas em viagem pelo Brasil associadas, por rotinas da
internet, a imagens digitais–, vale-se dos critérios de associação entre imagens pelo
site de busca Google para a criação artística.
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“Criamos um portal, constituído de uma matriz numérica, um quadrado mágico,
revelado ao mundo pelo mito da tartaruga sagrada durante a era do Imperador
Chinês Yu-Huang. Uma matriz que possibilita 666 resultados de operações de
adição, cada um deles representado por uma imagem recolhida durante a viagem
pelo universo brasileiro. 666 mundos, 666 composições, 666 combinações de cores
dispostas em bits. Sobre o quadrado mágico colocamos o desenho do casco de um
tracajá. A cada clique sobre um local da janela do portal surge uma parte do
desenho do tracajá, e ao acionar o botão é efetuada a soma e exibida uma das 666
imagens da viagem. Esta imagem vai servir de referência para a busca de outras
imagens na internet, que carreguem em sua natureza características similares a
imagem referencial”56, explica a artista.
Em obras que não pertencem ao campo das novas mídias, é possível igualmente
identificar a reconversão de patrimônio cultural. Na performance de Paulo Buenoz
realizada em um evento no Paço das Artes57 em junho de 2005 temos também, a
exemplo da obra de André Parente, um caso de reciclagem de patrimônio da
literatura brasileira e de reatualização de formas artísticas. Sua ação consistia em,
sentado à uma mesa, diante de um maço de papéis pautados, copiar com caneta
vermelha o livro Um sopro de vida, de Clarice Lispector.
Nesta experiência que se estendeu por duas semanas, o artista percorreu as
palavras da escritora, fazendo delas suas próprias palavras, reinventando-se neste
lento copiar, inspirado no “desejo de ser estrangeiro a si mesmo pelas mãos de
Clarice Lispector”, nas palavras do artista. Em paralelo ao seu trabalho de copista,
Buenoz pedia aos visitantes para tirarem um retrato dele diante de uma moldura
vermelha. A câmera estava fixa no chão e o artista sentava-se sempre em um banco
no mesmo lugar.
FRAGOSO, Maria Luiza. Tracajando além do jardim – Projeto Tracaja-E.Net – Uma
experimentação em arte contemporânea e multimídia, artigo apresentado no 13º Encontro
Nacional da ANPAP (2004), disponível em:
http://www.corpos.org/anpap/2004/textos/clv/malu_fragoso.pdf
57 Ocupação, projeto que consistiu em oferecer o espaço expositivo vazio para que os artistas o
ocupassem da forma que quisessem durante 15 dias, sem o compromisso de concluir um trabalho
até o final.
56
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Assim como a escrita, as fotografias eram repetitivas. “Repetir, repetir, repetir até
ficar diferente -e talvez sentir um outro pulsante sopro de vida”, escreve Buenoz em
texto a respeito de sua experiência da Ocupação. Em tudo oposto ao espetáculo e,
portanto, dando nova acepção à idéia convencional de performance, este trabalho,
distendido no tempo e de inegável força no tempo presente, no embate “ao vivo”,
configura um ato de resistência semelhante àquele do famoso copista de Melville.
Bartleby é um escrivão trabalhando em um escritório de advocacia em Wall Street
que um dia se rebela e passa a responder a todas as ordens de seu patrão com a
frase “Acho melhor não”. No caso de Buenoz e dos trabalhos de performance que,
como a dele, passam quase despercebidos, silenciosos, a resistência reside na
negação do espetáculo que marca a cultura contemporânea, na instauração de um
tempo diverso daquele dos tempos de hoje, mais lento e mais reflexivo.
Nas curadorias do artista Armando Mattos uma idéia de “ecologia cultural” entra
em jogo quando ele propõe suas “reedições” e quando confere diferentes sentidos a
uma mesma obra. Artista-etc é uma expressão cunhada por Ricardo Basbaum para
designar a pluralidade de papéis sociais desempenhada por um artista nos dias
atuais. Artistas gerem espaços expositivos, escrevem textos a respeito do próprio
trabalho ou de outros artistas, organizam curadorias, entre outras atividades. O
próprio Basbaum é conhecido por sua atuação híbrida, assim como Mattos.
Em 2002, ele realizou a exposição Genealogia do espaço no Centro Cultural Parque
das Ruínas, no Rio de Janeiro. O projeto incorporava a participação colaborativa de
artistas convidados por meio daquilo que Mattos denominou “módulos de
ocorrência”. Participaram da exposição Aluísio Carvão, Anna Maria Maiolino,
Antonio Dias, Carmela Gross, Ivan Serpa, Jenny Holzer, Luciano Figueiredo, Lygia
Clark, Manfredo Souzaneto, Marco Teodósio, Osmar Dillon, Paulo Roberto Leal e
Willys de Castro, entre outros, a maior parte com obras pertencentes à coleção
particular de Armando Mattos.
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Naquela ocasião, o artista lançou mão de uma estratégia de reprodução ou reedição
de obras, como o Grande vidro de Duchamp, embaralhando noções de autoria, o
que viria a se tornar uma constante em suas curadorias, que mais parecem grandes
instalações de um único autor. Na verdade, ao se apropriar do trabalho de outros
artistas para constituir um discurso estético, Mattos constrói uma nova obra de
arte, composta da colaboração, consentida ou não –no caso das peças que ele
“rouba” de grandes nomes da história da arte–, de outros autores.
A questão do “roubo”, ou da “antropofagia cultural” operada por Armando Mattos,
se evidenciou na instalação Détournement pour rouge, que o artista realizou no
Paço das Artes em 2004. Ali, um painel luminoso de Jenny Holzer e uma escultura
de néon de Dan Flavin dividiam o espaço com placas de identificação de obras
ausentes, todas relacionadas pelo fato de possuírem vermelho no título ou na
forma. Todas as peças eram de autoria de Mattos, em uma espécie de parceria com
os autores ausentes.
Quando realizou a curadoria Imagem sitiada, que viajou por várias unidades do
Sesc no Rio de Janeiro em 2004, o artista propôs uma reedição da obra de Daniel
Buren, cobrindo grandes áreas de parede com as faixas listradas que caracterizam o
trabalho do artista conceitual francês. Mais significativa do que esta prática de
remix estético é a constante reinterpretação de obras que pertencem a sua coleção e
que aparecem, a cada exposição, em um contexto diverso. Mattos insufla vida às
obras, desempenhando um papel crítico que os críticos de arte não têm.
Finalmente, em produtos midiáticos afinados com a cultura de rede ocorre o
mesmo: a revista Adbusters é o melhor exemplo de embaralhamento de repertórios
culturais e de papéis sociais. A revista mimetiza peças publicitárias para contestar a
publicidade, faz uso de conteúdo editorial para criticar o formato e opera uma
prática de ativismo artístico e político no âmbito aparentemente restrito de uma
publicação vendida em banca, à maneira da revista outra coisa, projeto do músico
Lobão.
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A cultura da colisão
Em que chave crítica pode ser entendido um trabalho em vídeo que se propõe a ser
nada mais que um quadro na parede? Pós-moderno? Cínico? E quando este
“quadro” parece (mais) uma releitura da Santa Ceia? Paródico? Herege? Refiro-me
à videoprojeção The last supper, de Eder Santos, que foi apresentada neste ano em
mostra individual do artista mineiro na galeria Brito Cimino em 2005, intitulada
Ilha - Roteiro amarrado.
Convém, para fins de análise, separar The Last Supper dos outros nove vídeos
exibidos na exposição. É o trabalho mais didaticamente associado à tradição
pictórica e, segundo o próprio artista, aquele em que levou mais longe a
“brincadeira” de fazer vídeos como se fossem quadros na parede, ou “quadros
digitais”, como ele os chama.
Treze pessoas, que foram escolhidas pelo nome –Pedro, Paulo, Mateus etc.-, estão
sentadas à mesa, de frente para o espectador, comendo e fazendo outros gestos
contidos. A movimentação se dá principalmente pelo uso de camadas sobrepostas.
Os pés chamam mais a atenção nesta estranha encenação da ceia, porque por vezes
estão desconectados dos corpos na sobreposição videoclípica de imagens. A
perspectiva foi obtida por uma leve suspensão da mesa e é complementada por
desenhos de fundo, assinados pelo pintor Marco Giannotti.
A primeira referência que vem à mente é o videoartista norte-americano Bill Viola e
sua série de releituras (em vídeo) de pinturas clássicas. Entretanto, diferentemente
de Viola, o trabalho de Eder Santos não é uma apropriação de uma obra específica,
A última ceia, de Leonardo da Vinci, por exemplo, com uma cuidadosa
reconstituição e tradução para o meio eletrônico (ou digital) da pintura em questão.
Tampouco se trata de pastiche ou paródia.
Pastiche e paródia, releitura e tradução, citação e metáfora pressupõem um autor
comprometido com esses objetivos. Basta pensar no arquiteto Frank O’Gehry ou no
48

cineasta Baz Luhrmann e seus monumentos ao kitsch ou, tomando emprestada a
expressão de Frederic Jameson, suas “transcodificações alegóricas”. O Romeu +
Julieta de Luhrmann causou celeuma ao traduzir a história de Shakespeare para os
tempos atuais, mantendo a linguagem original da peça. A crítica de cinema se
dividiu entre entusiastas de Moulin Rouge e detratores da ópera pós-moderna.
Nesta pendenga, Eder Santos está para Bill Viola, assim como Quentin Tarantino
está para Baz Luhrmann. A produção recente de Santos, como a de Tarantino, é
tributária de uma aposta na cultura pop -nos moldes em que o artista e teórico
Mark Amerika conceitua como “avant-pop”, ou seja, contra uma visão apocalíptica
das mídias de massa, uma produção que descarta o paradigma da “arte séria” ou
“alta cultura” para abraçar os pressupostos de uma arte feita em tempos de
reprodutibilidade, troca de informação e sampleagem.
A idéia de “criação artística”, em um tal contexto, não tem mais relação com
originalidade e autoria, mas, antes, se refere à capacidade de filtrar informações e,
por assim dizer, promover uma ecologia cultural e midiática. No manifesto In
memoriam to post-mosdernism58, Mark Amerika e Lance Olsen definem assim o
papel do artista:
“Uma das principais crenças do pós-modernismo é: eu, quem quer que seja este,
junto pedaços de dados e formo um texto, enquanto você, quem quer que seja,
produz seu próprio significado com base naquilo que traz para este texto. Um dos
mais importantes princípios do avant-pop é: eu, quem quer que seja, estou
sempre interagindo com os dados criados pelo coletivo, quem quer que seja este,
e por meio da interação e da ampliação deste coletivo, vou encontrar
significado.
Em uma Era dos Dados em que nos arriscamos a sofrer de saturação
informacional, uma cura é uma altamente potente, criativamente filtrada tônica
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Disponível em http://www.altx.com/memoriam/pomo.html
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de resíduo (sim) textual (ou multimídia) que transborda das profundezas de nosso
inconsciente espiritual. Criar uma obra de arte vai depender mais e mais da
habilidade do artista para selecionar, organizar e apresentar os pedaços de
dados crus que ele ou ela tem à sua disposição. Todos nós sabemos que a
originalidade está morta e que nossas realidades virtuais contaminadas são já
readymades e prontas para o consumo!
Qual melhor definição para Kill Bil do que uma filtragem criativa e potente do lixo
cultural do Ocidente? Filmes B esguicha-sangue + Bruce Lee de terceira + estética
da luta coreografada + cultura oriental empacotada (importação do mangá etc.) +...
Kill Bil é um readymade cinematográfico, uma colagem digital. Estava pronto
(como criação coletiva) e tudo o que o diretor fez foi juntar as partes. Se Luhrmann
é pós-moderno, Tarantino é avant-popster. Seguindo essa lógica, Bill Viola é pósmoderno e Eder Santos é avant-popster.
“Trocadilhos infames” e “easy art” são alguns dos epítetos que Eder Santos
encontrou para designar seus novos vídeos. O impulso catalogatório funciona tanto
como mais uma brincadeira -neste caso uma espécie de auto-ironia, uma vez que o
artista trabalha sempre na intersecção entre imagem e palavra, compondo hai-kais
e pequenos poemas que funcionam como elementos narrativos em seus vídeos-,
quanto como denúncia da ausência de vocabulário crítico para dar conta de
determinadas produções artísticas.
Eder Santos é conhecido por negar, fazendo uso de complexas projeções em objetos
tridimensionais, o cânone da tela como janela para o mundo. Cânone este que o
cinema herdou da fotografia, e esta, da tradição pictórica. Cânone este também que
se espraia largamente por todos os sistemas de visualização conhecidos (televisão,
computador etc.).
Nas obras de Enciclopédia da ignorância (2003), sua exposição individual anterior
na galeria Brito Cimino, por exemplo, havia projeções dentro de uma pia e em cima
de um granito. Na obra Memória (2001), apresentada na mostra Estratégias para
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deslumbrar, na galeria do Sesi, a projeção era em uma cristaleira. Ainda em 2001,
Eder Santos participou da Rede de tensão, exposição comemorativa dos 50 anos da
Bienal Internacional de São Paulo, mostrando a obra Planetarium, em que as
imagens projetadas dentro de um iglu eram vistas por quem se deitasse sobre
almofadas no chão.
O trabalho Cama (2001), feito para a mostra Território expandido, no Sesc
Pompéia, pedia do visitante também que se deitasse para ver a projeção no colchão
de cima de um beliche. Em sua atual exposição individual, Ilha - Roteiro
amarrado, tudo isso cai por terra. Ou vai por água abaixo. Não se trata de, como
em obras anteriores, questionar o suporte, quebrar paradigmas de narrativa ou de
visualização. No entanto, aqui, onde ele é supostamente mais convencional, é onde
inova, reconfigurando seus procedimentos de acordo com o regime das
metaformas.
Metaforma é como Steven Johnson, autor de Cultura da interface, entre outros
livros, chama os formatos intermediários entre uma mídia e outra que surgem em
momentos de transformação extrema provocada pelo advento de uma nova
tecnologia. As metaformas bebem na fonte das mídias anteriores, modificando-as e
sendo por elas modificadas. As metaformas parasitam uma determinada mídia,
alimentando-a com um novo e insuspeito fôlego.
Parasitário da pintura, o trabalho de Eder Santos atualiza-a nos termos da cultura
digital de maneira peculiar, pois, ao propor fazer vídeo como janela para o mundo,
acaba por produzir sua metaforma-prima.
É possível falar em metaformas também no campo da música. Pense naquelas
bandinhas de coreto das cidades do interior, em que os músicos, uniformizados,
tocam instrumentos de sopro e percussão, e cujo repertório inclui marchinhas,
valsas e dobrados. O que resultaria da junção deste universo com aquele de um
compositor de música eletroacústica? A idéia é inusitada, mas foi levada a cabo em
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uma apresentação conjunta de Livio Tragtenberg com a centenária Corporação
Musical Operária da Lapa.
O feito foi presenciado por algumas centenas de pessoas na 4º Mostra hype de
música e cultura eletrônicas, no Sesc Pompéia, em São Paulo, em maio de 2005. A
Corporação já tinha se apresentado nas duas primeiras noites do festival, fazendo
um desfile pela rua central do Sesc, sem que ninguém entendesse nada. “O que está
fazendo uma bandinha anacrônica em um festival de música eletrônica?”, era a
pergunta que se ouvia entre os jovens que aguardavam os shows de tecno.
No último dia do festival, veio a resposta. Depois de desfilar, a banda entrou no
teatro e tocou com Tragtenberg, que misturava batidas eletrônicas e outros sons
pré-gravados às peças musicais marciais. Integravam a apresentação uma baliza
uniformizada fazendo acrobacias com bastão e dois telões para projeção, em que
imagens da sede da Corporação e de seus ensaios se misturavam a frases
filosóficas, fábulas de Esopo e fotografias antigas de militares, estas últimas
remetendo ao imaginário em torno das bandas, tomadas como símbolo do
ufanismo.
Livio Tragtenberg conta, em entrevista à autora59, que a idéia para o trabalho
surgiu de uma conclusão musical muito simples: a de que as músicas das bandas,
principalmente as marchinhas, são binárias, assim como a música tecno. "Pensei
então em promover uma junção de tempos, uma junção de dois mundos da cidade:
entre o que se considera a vanguarda da música e os esquecidos", explica.
Tragtenberg procurou a Corporação da Lapa e apresentou a idéia ao maestro
Nestor Pinheiro.
Ele acompanhou por dois meses os ensaios e começou a levar as batidas que
pretendia utilizar para fazer acertos de andamento. “Eu não compus nada, o que fiz
foi escolher as músicas mais tradicionais do repertório deles e colocar uma coisa
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Para artigo na revista Bien’art de julho de 2005.
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em cima da outra; este amontoamento gera coisas interessantes. Não é remix, é
colisão mesmo.”
Esta idéia de colisão, em vez de remix (que consiste na colagem e sobreposição de
vários trechos de obras alheias, como se vê na atuação de um DJ ou produtor de
música eletrônica), está em sintonia com a noção de ecologia midiática, conceito
que designa o modo como as novas mídias remodelam as mídias anteriores e como
estas também se modificam para responder aos desafios das novas mídias.
Um exemplo de ecologia midiática no cinema é o anteriormente mencionado Kill
Bill, de Quentin Tarantino, que combina a linguagem dos filmes de samurai e dos
quadrinhos em uma obra que pouco tem de autoral, pois não constrói algo novo,
apenas remodela elementos da cultura de massas. No trabalho de Livio
Tragtenberg, vemos a atualização da marcha e do dobrado em chave
contemporânea ao mesmo tempo em que esta linguagem musical tradicional se
reinventa pela combinação com a música eletrônica.
“A idéia do trabalho é contaminar”, diz Tragtenberg, que define seu papel como o
de um conversor e não autor. “Eu não toco músicas, eu toco músicos, sou uma
espécie de regente com um controle remoto na mão.” Este apagamento da autoria
que a ecologia midiática pressupõe pode ser vista também em trabalhos
contemporâneos que nada têm a ver com as novas mídias. O artista paraense
Emmanuel Nassar, por exemplo, pratica a ecologia midiática no campo da pintura.
Na exposição que realizou em maio de 2005 na galeria Millan Antonio, em São
Paulo, e em setembro do mesmo ano na galeria Arte21, no Rio, Nassar montou uma
instalação com placas de zinco e alumínio pintadas. Algumas foram pintadas por
ele mesmo, outras foram apropriadas ao universo da propaganda e sinalização
populares (carrinhos de lanches, fachadas de funilaria etc.). O termo assemblage
poderia se aplicar a esse trabalho, por ter o artista se apropriado destas placas. No
entanto, a ambigüidade acerca do que foi feito por ele e do que é uma produção
coletiva borra os limites da apropriação. Além disto, se na assemblage são
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preservadas as características originais dos elementos combinados, da junção que
Nassar faz entre cultura popular e erudita surge um híbrido.
“Eu sempre trabalho com um acervo universal, um pouco à maneira de [Andy]
Warhol, que esvaziava o conteúdo emocional dando um tratamento plástico às
imagens. Eu retiro o conteúdo demagógico do acervo popular”, explica Nassar em
entrevista à autora60. A combinação da iconografia urbana e das soluções precárias
com a alta cultura resultou em verdadeira colisão. “Nesta obra eu fiz o meu Kill
Bill”, diz Nassar.
A idéia de uma ecologia midiática sendo operada pelos artistas serve como modelo
para abordar trabalhos que ficariam no limbo da crítica de arte convencional.
Teletubbies, Will Ferrell interpretando um duende, jornalismo mundo cão à la
Cidade alerta: cultura ou lixo? No campo da “recombinação” empreendida por
artistas contemporâneos, isto tudo é alta cultura. Um bom exemplo desta prática é
o trabalho do artista paulistano Jofer, recém-formado pela Faap.
Nos vídeos Versão brasileira Jofer T. Richards e Deita na cama, o alvo do artista é
a sexualidade infantil e perversão. Ele promove uma colisão entre referências
aparentemente opostas, tanto cinematográficas quanto televisivas, evidenciando o
comportamento adulto por parte das crianças e o comportamento infantil por parte
dos adultos. Em Deita na cama, trechos remixados dos programas infantis
Teletubbies e Barney são intercalados com cenas de Michael Jackson dançando e
de uma atriz seminua correndo à la Baywatch em uma praia. Versão Brasileira
insere pequenos trechos, em meio a uma longa cena de jornalismo marrom em que
uma prostituta discute com um cliente que recusou pagar pelos serviços prestados
por ela, dos filmes Amor estranho amor, a famosa obra X-rated protagonizada por
Xuxa, e Um duende em Nova York, interpretado pelo hilário Will Ferrell.
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Para matéria publicada no caderno Ilustrada da Folha de S.Paulo em 23 de abril de 2005.
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A morte de Hommer na goiabada e Pur acaso possuem um apelo igualmente
crítico, mas de cunho mais político, voltado à manipulação operada pelos meios de
comunicação e aos abusos de poder em geral. O primeiro recicla uma passagem do
programa de televisão Sem meias palavras, um achado de Jofer no submundo
trash: trata-se de uma “atração” de certa emissora pernambucana que tripudia de
pessoas humildes que foram presas por coisas insignificantes, como o bêbado Biu
Goiaba, que Jofer eleva à categoria de astro em seu filme.
Já em Pur acaso, uma das estrelas é a nutricionista que virou manchete de jornal e
estrela no underground da internet quando, ao dar uma entrevista utilizando um
ponto no ouvido, repetiu por diversas vezes a última sílaba das frases que falava:
“saunduíche-íche” tornou-se o principal bordão. Trechos desta gravação são
mixados e recombinados com outras referências ao abuso de poder por parte de
emissoras de televisão, com foco principal em programas evangélicos e em
programas sensacionalistas que escancaram a violência de forma obscena.
A “cultura da recombinação”, para usar a expressão do coletivo Critical Art
Ensemble61, ou “estética do banco de dados” implica em tirar proveito do enorme
arquivo morto da cultura de massa e da cultura trash, assim como de todo o
repertório erudito e popular da humanidade, acabando inclusive com este tipo de
distinção, entre alta e baixa cultura, para criar novos produtos culturais. Produtos
culturais cuja base é este infindável banco de dados que a nossa civilização se
tornou com o advento da internet. Com a digitalização, todo tipo de dado –seja
texto, imagem, vídeo ou som– pode ser traduzido em um código comum. E por
conta da facilidade de manipular este material sem distinções é que a
recombinação torna-se a ferramenta por excelência da arte contemporânea.

CRITICAL ART ENSEMBLE. Distúrbio eletrônico. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2001,
p.83 e seguintes.
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PARTE III: A comunidade digital Canal Contemporâneo
como modelo de quebra de paradigma crítico
O Canal Contemporâneo surgiu em janeiro de 2001 como uma newsletter
eletrônica enviada a um mailing que contava 200 destinatários de e-mail. O enforme trazia informações sobre o circuito de arte brasileira, e desde o início
“circunscreveu” este circuito a um amplo espectro, que englobava exposições em
todo o território nacional e no exterior -tanto em instituições de arte quanto em
espaços alternativos-, prêmios e bolsas de estudos, simpósios e cursos, publicações,
e, quando relacionados ao universo das artes visuais, festivais de cinema, eventos
de literatura, música e dança.
Este entendimento alargado do que é o circuito de arte brasileira fica claro já desde
o

primeiro

e-nforme62,

que

noticiava

uma

exposição

intitulada

Arte

Contemporânea Brasileira - Intercâmbio Rio – Barcelona, coletiva com os artistas
Adriana Tabalipa, Ana Muglia, Analu Cunha, Gabriela Machado, Marcus André,
Patricia Norman, Ricardo Becker que seria inaugurada no dia 6 de fevereiro
daquele ano na Casa Élizalde, em Barcelona. O e-nforme seguinte63 divulgava o
lançamento do Salão Nacional de Arte de Goiás - I Prêmio Flamboyant, a ser
realizado de 7 de junho a 7 de julho de 2001 em Goiânia.
Ao abrir espaço à divulgação da estréia de um salão fora do eixo Rio-São Paulo, que
contava com uma comissão de seleção de notáveis e anunciava uma estrutura
bastante profissional de funcionamento (com pró-labores de R$ 2.000 aos 20
artistas selecionados, prêmios aquisitivos de valor considerável que reverteriam na
constituição de uma coleção [Coleção Lourival Louza de Arte] para incrementar o
acervo do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, além de um projeto de ação
educativa consistente), o Canal Contemporâneo deixava ainda mais claro a que
vinha.

62
63

Rio – Barcelona. 26 de janeiro de 2001. ANO 1 N. 1
Salão de Goiás. 7 de março de 2001. ANO 1 N. 2
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Mais emblemático daquilo que o Canal Contemporâneo entende como o circuito de
arte contemporânea é a publicação, quatro anos mais tarde, da carta de repúdio à
conduta deste mesmo Salão de Arte de Goiás, escrita pelo artista pernambucano
Bruno Vieira, que teve seu nome veiculado no site oficial do salão como um dos
artistas premiados na quinta edição do evento e, dias depois, soube que se tratara
de um “erro de divulgação” e que, na verdade, não havia sido premiado. O post,
feito no blog Salões & prêmios no dia 14 de julho, teve um recorde de 44 respostas
postadas na área destinada a comentários.
Chama a atenção, entre os vários comentários condenando a postura do Salão de
Goiás, que até então não havia sequer se retratado [a retratação veio 14 dias depois,
no mesmo blog Salões & prêmios, como uma “errata” e um pedido de desculpas
por eventuais inconvenientes causados ao artista], a ênfase na credibilidade de
dados disponibilizados em site oficial, o que revela uma mudança de mentalidade
em relação aos meios digitais de difusão de informação. A mesma mudança de
mentalidade não se processou nos responsáveis pelo Salão de Arte de Goiás, que
consideraram uma “errata” suficiente para resolver o problema.
Em dezembro de 2001, surge no e-nforme do Canal a primeira veiculação de um
texto de jornal, uma matéria de Daniela Name publicada no jornal O Globo no dia 7
daquele mês, uma sexta-feira, em que a jornalista chamava a atenção dos leitores
para exposições relevantes em cartaz na cidade -“Não é preciso ser mega para ser
bom”, começava o texto-, com dicas para antes e depois da praia. Este era o enforme 48. No dia 13 de janeiro, da mesma jornalista, uma entrevista com Lygia
Pape em que a artista afirmava: “Estou em busca do poema”. Os e-nformes já
vinham reproduzindo alguns textos críticos sobre as exposições que divulgava.
Para além da dimensão informativa e de democratização do acesso a informações
ao replicar textos críticos e matérias de jornal, esta prática do Canal
Contemporâneo configura também um exemplo de “hibridação” ou “remediação”,
ou seja, no Canal convivem repertórios e estratégias novos e antigos, estes
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ressignificados e devolvidos ao sistema, modificando-o. Como vem se dando esta
modificação no sistema?
No final de 2002, o Canal Contemporâneo começa a dar visibilidade a questões de
política cultural. No início de 2003, o Canal desempenha um papel decisivo no
episódio Guggenheim, colaborando na mobilização da classe artística carioca
contra a construção de uma filial do Guggenheim no Rio de Janeiro em terreno do
governo federal e com a utilização das leis federais de incentivo fiscal: divulga todas
as reuniões do grupo de artistas e críticos que se formou para debater o assunto, os
textos produzidos e pesquisados, e o abaixo-assinado contra a construção do
museu, que foi crescendo conforme a informação e análises eram difundidas.
“Manifestações foram realizadas. Colocamos o nosso bloco na rua (literalmente, no
carnaval sambamos e cantamos o enredo Afundação do Guggenheim) e
participamos de outras tantas, juntamente com os portuários e com os vereadores
envolvidos (Mário Del Rei e Eliomar Coelho). O trabalho ‘prático’ se juntava ao
‘teórico’ na formulação de documentos, fruto dos esforços da classe artística, e de
outros profissionais ligados à área de patrimônio, e dos políticos incomodados com
a situação. Enquanto o Canal Contemporâneo divulgava as manifestações e as
análises, também era responsável por alimentar um dossiê, que foi montado com
tudo que ele já havia publicado, incluindo o abaixo-assinado, para ser encaminhado
ao Ministro da Cultura”, conta Patrícia Canetti64.
Este mesmo dossiê, que reunia vários documentos, artigos nacionais e estrangeiros
denunciando as condições da negociação com o prefeito César Maia, circulou
amplamente entre jornalistas, profissionais do Legislativo, Executivo e Judiciário, e
pode ser considerado modelo de um novo patamar de informação à opinião
pública, que culminou com a liminar impetrada pelo vereador Eliomar Coelho que
fez suspender os primeiros pagamentos do contrato assinado por César Maia.

Em entrevista à autora, agosto de 2004, para a revista número 5; a íntegra da entrevista foi
publicada no Canal e está disponível em http://www.canalcontemporaneo.art.br/canal_C_port.htm
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“Nesse momento, começamos a descobrir na prática a importância da visibilidade
na contemporaneidade. Visibilidade que ilumina brechas e cria espaços a partir dos
anseios e receios de uma coletividade. O espaço que o Canal Contemporâneo já
havia criado a partir da informação recebida e espalhada agora se expandia para
outros contextos, igualmente políticos e importantes. O caso Guggenheim foi um
belo exemplo do equilíbrio que podemos atingir na democracia com o uso da
internet. A voz da sociedade civil serviu para dar lastro ao legislativo e ao judiciário
para impedir uma atitude ditatorial do executivo”, defende Canetti.
A mobilização seguinte incitada pelo Canal Contemporâneo resultou na
aglutinação de várias pessoas ligadas de alguma forma ao universo da
arte/tecnologia para mudar a Portaria referente a leis de incentivos fiscais federais
à cultura, que não incluía os segmentos tecnológicos. Em maio de 2004, o Canal dá
visibilidade aos protestos contra o fechamento das galerias Sérgio Porto, no Rio de
Janeiro, espaço expositivo historicamente dedicado à arte contemporânea
brasileira. No mesmo ano, replicando e adensando denúncias e reflexões sobre os
parâmetros para a escolha de obras públicas no Rio de Janeiro, devido à adoção de
um questionável projeto, pela prefeitura, para instalação de novas peças de Marly
Mazeredo na cidade, o Canal fez com que a Secretaria de Cultura desse uma
resposta rápida, implantando uma comissão de notáveis para deliberar sobre a
paisagem urbana.
“Ao levantarmos a questão da Mazeredo no Canal Contemporâneo, através de emails enviados aos jornais e ao Como atiçar a brasa65, o Secretário Municipal de
Cultura do Rio de Janeiro, Ricardo Macieira, aproveitou a deixa para mostrar a
importância do assunto ao nosso alcaide, que estando em época de eleição, deve ter
concordado rapidamente com a estratégia de seu secretário para barrar uma nova
‘pertub-ação’ do Canal. (...) O que aprendemos com o caso Mazeredo é que, com a
nossa participação, podemos também contribuir para uma melhor atuação do
Trabalho de mídia tática proposto pelo Canal Contemporâneo à coletividade: a idéia é que as
pessoas enviem e-mails aos veículos de comunicação comentando notícias sobre artes visuais,
sempre com cópia para o Canal com o objetivo de ampliar a pouca visibilidade que as artes têm nas
mídias convencionais; disponível em http://www.canalcontemporaneo.art.br/brasa/
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poder executivo, quando este se vê impossibilitado de agir por falta de força
política. Afinal, a força política somos nós”, afirma Patrícia Canetti.
Um ano depois do surgimento do Canal, já era possível aferir como a coletividade
se pautava, ao menos em termos da agenda, pelos e-nformes, o que permite dizer
que os veículos de comunicação tradicionais se tornaram obsoletos em seu
propósito de informar os leitores a respeito do que está acontecendo de relevante
no contexto da arte contemporânea. Um dos meios de aferição é o fato de
exposições terem sido noticiadas no Canal, sem sequer a confecção de um convite,
e isto ter garantido a presença do público ao evento. Depois do Canal, uma
exposição não precisava mais ganhar as páginas dos cadernos culturais para, de
fato, ter “acontecido”, como se costumava pensar.
Outra modificação no sistema de arte foi a paulatina conscientização de que o
conteúdo veiculado no Canal Contemporâneo era produto, não de um veículo
emissor, mas de inúmeros emissores que constituem a coletividade que alimenta o
Canal de informações e que se alimenta desta mesma rede de informações. O envio
dos e-nformes de três a quatro vezes por semana, a partir de 2002, rapidamente
configurou o Canal como um produto coletivo: tudo o que era veiculado provinha
de diferentes fontes do circuito e era transmitido aos mesmos personagens que
constituem o circuito. Em outras palavras, desde o início o Canal se pautou pela
descentralização e pela paulatina implicação e compromisso de seus integrantes na
coletividade que se formava (em vez de mero destinatário, cada integrante tornavase automaticamente co-autor em potencial do corpo de informações veiculadas).
A rede que se formou (e que atualmente envolve cerca de 12 mil “usuários”) nada
mais é do que uma coletividade que estava dispersa e desarticulada e que pode ser
definida como um grupo de afinidade que compartilha o interesse por arte
contemporânea,

formado

pelos

especialistas

e

profissionais

da

área,

principalmente, mas também por um segmento da sociedade que aprecia e
acompanha mais detalhadamente o que se passa no circuito (incluem-se aí os
colecionadores, os estudantes e pesquisadores de arte e o público especializado).
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Este grupo de afinidade que antes coletava informações factuais (agenda de
exposições e eventos) e conteúdo específico (crítica de arte, análises monográficas
de artistas e de tendências etc.) sobre o cenário da arte contemporânea em
publicações diversas _cadernos

culturais, revistas com ênfase em cultura,

catálogos de exposições, livros, publicações independentes e sites especializados_,
encontrou no Canal uma fonte de pesquisa que, conforme estabeleceu laços de
confiança nesta rede, se tornou referência indispensável.
O principal motivo para o Canal Contemporâneo ter se tornado uma referência,
podemos cogitar, é esta lacuna que ele veio preencher. Havia uma demanda latente
da sociedade por informações sobre arte contemporânea: este campo é prejudicado
quantitativamente na seleção de pautas para matérias e resenhas nos cadernos
culturais, carece de publicações especializadas, e apenas recentemente ganhou
algum espaço no mercado editorial _o que se deve em grande medida à criação da
editora CosacNaify. Este contexto criou uma distorção conhecida no meio das artes
visuais: o pensamento sobre a produção recente circula apenas em catálogos de
pequena tiragem, a que muito poucos têm acesso. Veiculando os textos de catálogo
que são disponibilizados pelas instituições responsáveis, o Canal promoveu uma
circulação bastante mais abrangente do conhecimento sobre a arte recente.
Mas há ainda outra razão, restrita às especificidades da internet, para o fato. O
Canal se configurou como comunidade digital. A camada comunicacional do Canal
Contemporâneo é apenas a ponta do iceberg. Foi por onde ele começou e é ainda o
que o sustenta, visto que mesmo depois de cinco anos de existência para a maioria
de seus usuários o Canal é apenas uma newsletter, um serviço. À maioria das
pessoas parece escapar a dimensão ativista do Canal, sua configuração como
comunidade digital. De fato, é a partir da inclusão do Canal Contemporâneo em
exposições (como a mostra de arte tecnológica hiPer, que aconteceu em 2004 em
Porto Alegre) e festivais (como o conceituado Ars Eletrônica) que começa a se
constituir este olhar.
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Neste sentido, também é possível evocar os conceitos de “hibridação” e
“remediação” para se compreender o Canal Contemporâneo como um híbrido
midiático, em que se cruzam categorias de jornalismo cultural e comunitário, arte e
ativismo. Não é apenas a reciclagem das mídias convencionais ou de seus
repertórios e estratégias que define o Canal, mas a reciclagem de certos
paradigmas e categorias. Quando é incluído em exposições, o Canal provoca a
reflexão sobre o estatuto da “obra de arte” hoje; quando propõe fóruns de debate a
respeito dos salões ou organiza mobilizações em defesa de determinadas causas
(como o “não” ao Guggenheim), ele insufla reflexões acerca do estatuto da crítica
hoje.
Um exemplo desta ruptura de paradigmas é o projeto Quebra de padrão, que tem
início conceitualmente nos textos inaugurais do blog do Canal, assinados por
Patricia Canetti e publicados nos dias 3 e 4 de agosto de 2003. O primeiro,
intitulado “Como pão e gente”, que havia sido publicado originalmente no jornal
Inclassificados, faz um paralelo entre os padrões dos mosaicos utilizados na
arquitetura e a dinâmica dos padrões das individualidades que, combinados,
resultam na construção das coletividades. O segundo, já com o nome “A quebra de
padrão”, alerta para o padrão de comunicação a que estamos atrelados e sugere:
“Por que não trazemos imagens e relatos do que se passa nas exposições já
começadas para o Canal?”
O argumento de Canetti segue assim: “É exatamente no processo de mostrar e
discutir o trabalho durante a exposição que certos posicionamentos dos artistas e
dos teóricos se solidificam, e outros são modificados pela própria realização do
trabalho no espaço, ou pela troca com o público. A apresentação de imagens e
relatos aprofundaria a discussão do trabalho de arte, e ainda nos levariam a
conhecer melhor os espaços das instituições artísticas que hoje sabemos existir
espalhadas pelo Brasil. Trata-se de compreender e tomar posse, não apenas de um
novo uso de um veículo de comunicação, mas também de se render ao
entendimento de uma nova realidade. Estamos conectados a um sistema vivo
formado pelas redes de computadores, que expande a nossa memória, os nossos
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conceitos espaciais, elimina fronteiras geográficas, remapeia novos territórios que
respondem aos relacionamentos humanos e seus interesses. Na era denominada de
pós-humana, cabe também a nós artistas investigar esta nova anatomia”.
Retomando o histórico que se construindo aqui do paulatino alargamento da
concepção de circuito de arte que o Canal Contemporâneo se propõe a espelhar,
após a iniciativa de agregar textos críticos e reproduzir matérias de jornal, o Canal
começa a interferir nas polêmicas do circuito, primeiro pontualmente, como em um
e-nforme de fevereiro de 200266, que veicula uma carta de Paulo Reis e Ricardo
Basbaum, curadores do Panorama da Arte Brasileira 2001, então em cartaz no
MAM-RJ, em resposta a um texto desrespeitoso que havia sido publicado no JB
sobre a exposição.
“Não procuramos alguém que entre no espaço do MAM-RJ e queira ‘chocar-se’ com
as obras apresentadas, chame uma das obras de ‘borrão de geleca’ e as demais de
‘cacarecos’. Não acreditamos que este seja um convite a um inteligente debate
cultural realizado por um grande jornal. Desculpe-nos Sr. jornalista e Sr. Editor,
mas o choque foi nosso! (...) Se [o autor da matéria] queria produzir alguma
polêmica, achamos que conseguiu: trouxe à capa do caderno B (com chamada de
primeira página) um claro exemplo de incompetência da imprensa em lidar com
eventos significativos da área de artes visuais”, escrevem os curadores na réplica
que não foi publicada pelo Jornal do Brasil.
Quatro e-nformes mais tarde67, o Canal volta ao tema, fazendo circular
comentários à carta e à matéria, réplicas e tréplicas entre jornal e curadores, e
também evidenciando seu posicionamento com um texto final, em que aponta
diversas irregularidades cometidas pelo JB. Esta postura crítica e contundente em
relação à cobertura jornalística de artes e às questões da arte em geral virá, mais
tarde, a se consolidar no Canal Contemporâneo, com o trabalho de mídia tática

Resposta ao JB. 09 de fevereiro de 2002. ANO 2 N. 12
Por que o JB não publicou a resposta dos curadores no Caderno B? 18 de fevereiro de 2002. ANO
2 N. 16
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Como atiçar a brasa, lançado em maio de 2004, e com as diversas e já
mencionadas mobilizações capitaneadas pelo Canal.
Reproduzo a seguir um dos primeiros posts no blog Como atiçar a brasa, criado
para dar visibilidade aos comentários –positivos ou negativos– da coletividade a
respeito da cobertura jornalística sobre arte, que, por sugestão do Canal, devem ser
enviados às redações, seja para o editor do caderno seja diretamente para os
jornalistas, de forma a intervir no debate. Neste exemplo retirado do blog, que põe
no ar todas as respostas à proposta de trabalho coletivo lançada pelo Canal, vemos
o potencial crítico da comunidade de arte contemporânea brasileira –quando
incitada.
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Quebra de padrão em Porto Alegre
O projeto que havia sido esboçado conceitualmente em textos publicados no Canal
Contemporâneo, em maio de 2004 ganha forma. O Canal é convidado a participar
da mostra hiPer>relações eletro//digitais, com curadoria de Daniela Bousso, no
Santander Cultural, em Porto Alegre. A exposição reúne trabalhos de arte
eletrônica e digital –parte deles são projetos premiados ou selecionados na 4ª
edição do prêmio Sérgio Motta– com o intuito de investigar a subjetividade em
tempos de “hipermodernidade”, conceito emprestado do sociólogo francês Gilles
Lipovetsky68.
No texto que inaugura o blog dedicado ao projeto, Patrícia Canetti escreve:
“Quando fui convidada pela curadora Daniela Bousso para participar da hiPer, o
Quebra de padrão começou a tomar corpo. Um mergulho na montagem, a
experiência de vários trabalhos de arte, o contato com os artistas, com a curadora,
com a arquiteta do espaço, com a produção, a equipe de mediadores, seminários,
encontros, oficinas, enfim, com tudo que ocorre no prazo de três meses de uma
exposição numa grande instituição, incluindo a revisitação dos trabalhos em
diferentes momentos. Como artista-jornalista, eu iria vivenciar, fuçar, conversar,
pensar, perguntar, fotografar, gravar, relatar a experiência da arte contemporânea
e buscar novas formas de comunicá-la e veiculá-la. Esse trabalho não poderia ser
feito por uma só pessoa, mesmo que fosse possível dar conta dessa quantidade de
obras – estão participando 40 artistas, pois era necessária uma interlocução na sua
feitura. Ocorreu-me ter como par um jornalista que vivenciaria a experiência
complementar a minha, a de jornalista-artista, quebrando também com o padrão
de atuação do próprio nessa experiência de artista-etc. Pensei na Juliana
Monachesi, jornalista da Folha de São Paulo, crítica e curadora com foco nas novas
mídias, mais jovem do que eu e de uma outra cidade para ser esse par ideal”69.

O conceito é desenvolvido no livro Os tempos hipermodernos, de Gilles Lipovetsky [editora
Barcarolla, 2004].
69 “hiPer>experimentação”, publicado em 31 de maio de 2004 no blog do Quebra de padrão,
disponível em: http://www.canalcontemporaneo.art.br/quebra/archives/000108.html.
68

69

A experiência de realizar a cobertura jornalística de uma exposição de arte em
outro(s) formato(s), e, principalmente, a experiência de testar e discutir este(s)
formato(s) diariamente com a co-autora de tal cobertura, teve como principais
conseqüências: um maior entendimento e reflexão mais aprofundada sobre arte
digital –dado o contexto da exposição–; a modificação do projeto de mestrado que
eu então começava a desenvolver na PUC-SP; uma mudança de mentalidade e
comportamento na minha prática cotidiana como jornalista cultural em um veículo
de grande circulação; uma mudança de foco sobre o espaço em que a arte
contemporânea poderia ser discutida –o jornal ficou em segundo plano e passei a
publicar

textos regularmente na internet

(sobretudo no próprio Canal

Contemporâneo), mesmo depois de terminado o trabalho em Porto Alegre–; e o
desenvolvimento de novos projetos, on e off-line, inspirados na filosofia do Quebra
de padrão, alguns dos quais serão abordados adiante.
Neste segmento da dissertação estão reunidos os textos e experimentações
publicados no blog do Quebra de padrão a respeito da exposição hiPer>relações
eletro//digitais, que são fundamentais para a constituição do presente estudo.
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Quebra de padrão em Recife
Depois de sua atuação na mostra hiPer, o Canal Contemporâneo foi convidado a
participar de duas outras exposições: a primeira, intitulada Tudo aquilo que
escapa, com curadoria de Cristiana Tejo, parte do 46º Salão de Artes Plásticas de
Pernambuco, que ocorreu entre dezembro de 2004 e março de 2005 no Museu do
Estado, em Recife, PE; a segunda, chamada Ocupação, que aconteceu no Paço das
Artes, em São Paulo, entre junho e julho de 2005. Para a primeira, o Canal propôs
um trabalho coletivo que foi desenvolvido no formato de um fórum sobre a questão
“Para que servem os salões?”. Na segunda, o Quebra de padrão foi retomado com
um corpo de colaboradores muito maior: envolveu todos os participantes da
mostra, que receberam senhas para acessar, postar textos ou fotos e modificar
como quisessem o blog, convidados a veicular sua visão do projeto enquanto este se
desenrolava.
Na ocasião da Ocupação, o grupo de críticos do Paço das Artes –do qual faço
parte– foi convidado pela instituição a escrever sobre a mostra. Em reuniões do
grupo, formado também por Cauê Alves, Daniela Maura Ribeiro, Fernando Oliva e
Paula Alzugaray, ficou decidido que a nossa escrita deveria ser processual, como
eram os trabalhos dos artistas participantes –que passavam meio período
produzindo o que quisessem no Paço das Artes durante duas semanas, sem
compromisso de apresentar uma obra finalizada ao término de seus respectivos
turnos (que foram três, ao todo)–, coletiva e pública. A primeira idéia foi utilizar a
plataforma do Quebra como espaço para a produção dos críticos acontecer, mas,
como o Canal Contemporâneo estava participando da exposição, o grupo optou por
criar um outro blog, independente do Canal, para trabalhar esta escrita coletiva e
em processo, sem compromisso tampouco de estabelecer um texto final70.
Apesar de não ter acontecido no espaço do Quebra de padrão, este trabalho
coletivo foi logicamente uma conseqüência daquele projeto.

70

O link para este blog é: http://merzblog.zip.net/.
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Em outubro de 2005, fui convidada pela Secretaria de Cultura do Recife para
ministrar uma oficina de crítica de arte durante um evento anual que promovem na
capital pernambucana, chamado SPA das Artes, que envolve todo o circuito
artístico da cidade além de artistas vindos de vários outros Estados em uma
semana dedicada às artes, com foco principalmente em projetos de intervenção
urbana e de ações nas ruas. Ali, em um trabalho de colaboração com os integrantes
do grupo de inscritos na oficina, desenvolvi novamente um desdobramento do
Quebra de padrão. O grupo todo percorria os eventos na cidade durante o dia e
escrevia à noite, convidados a postar seus textos no blog do Canal.
Neste segmento da dissertação, são apresentados primeiramente uma amostra de
intervenção no fórum “Para que servem os salões?”, depois um recorte de posts do
blog desenvolvido pelos críticos durante a Ocupação publicado no blog do Quebra
de padrão, recorte este que é seguido de textos produzidos pelo grupo da oficina de
crítica em Recife. Nestes exemplos, considerei conveniente mesclar textos meus aos
de outros autores, uma vez que –nas experiências de que trata este módulo– o
objetivo do trabalho colaborativo e da conseqüente diluição de autoria se realizou
mais plenamente.
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Arte em circulação
Arte em circulação é uma outra seção do Canal Contemporâneo, também em
formato de blog, com autoria distribuída entre colaboradores fixos. A partir de
junho de 2005, passei a publicar resenhas de exposições que estivessem em cartaz
primeiro em São Paulo, depois em outros lugares (Rio de Janeiro e Porto Alegre
foram duas cidades onde pude “cobrir” mostras importantes) e, por fim, artigos
que não precisavam necessariamente estar “colados” à agenda, podendo inclusive
ser uma tradução, como no caso da entrada de 19 de fevereiro de 200671.
Neste espaço, pude exercer uma crítica de arte livre de restrições de tamanho e
livre também de determinações editoriais. Desde o início, eu escrevi sobre as
exposições que escolhi, com a abordagem que me pareceu mais adequada em cada
caso. Analisando este material em retrospecto, percebo que iniciei minha atuação
no Arte em circulação tratando de obras “introdutórias” para depois abordar
trabalhos ou mostras ligados à cultura digital, quase que construindo um percurso
teórico: da intervenção urbana72 à fotografia digital73; da instalação74 ao site
specific75; da fotografia conceitual76 à videoarte77 e assim por diante.
Estes textos, que continuo produzindo e publicando até o momento em que concluo
este mestrado –daí ter incluído também as entradas de 2006 nesta seção da
dissertação–, constituem um desdobramento do projeto Quebra de padrão na
medida em que realizo uma cobertura alternativa e mais analítica do circuito de
artes visuais e colaboro com a equipe do Canal Contemporâneo para desenvolver
estratégias que ampliem a circulação de informação e reflexão sobre as artes.

ARTnews identifica dez novas tendências na arte contemporânea, ver pp. 196-201.
Arranha-céu de improviso, 9 de junho de 2005, ver pp. 148-154.
73 Clique aqui para ver “gostosa01.txt”, 23 de junho de 2005, ver pp. 155-160.
74 As ficções matemáticas de Lucia Koch, 16 de julho de 2005, ver pp. 161-164.
75 Da “pintura que não dá pé” à escultura que afoga, 29 de julho de 2005, ver pp. 165-170.
76 Conversa de vernissage, 11 de agosto de 2005, ver pp. 171-173.
77 Um passeio pela exposição de Bruce Nauman, 27 de agosto de 2005, ver pp. 174-178.
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Conclusão
Com o advento da cultura digital, o jornalismo de arte e a crítica especializada estão
diante do desafio e da necessidade de uma auto-reflexão. A análise comparativa
entre mídia impressa e mídia digital, em termos de abordagem e de
posicionamento em relação à produção artística convencional inserida no contexto
contemporâneo da alta mediação e em relação à produção artística em novas
mídias, demonstra que enquanto os veículos de comunicação impressos carecem de
instrumental crítico para abarcar esta nova realidade, um meio digital como o
Canal Contemporâneo tende a contemplar sob um ponto de vista alargado o que
seja comunicação, arte, jornalismo e crítica.
Dada sua condição híbrida, que não se deixa definir como uma revista virtual nem
como meramente um site dedicado à arte, o Canal Contemporâneo é um exemplo
de

metaforma,

como

conceitualizado

por

Steven

Johnson:

uma

forma

intermediária que não se pode classificar segundo a nomenclatura preexistente às
novas tecnologias que a tornaram possível. O próprio jornalismo cultural hoje pode
ser considerado uma metaforma em busca de novas definições; e a crítica de arte,
uma metaforma em busca de um novo lugar.
A remediação se caracteriza pela dupla lógica da influência das mídias
convencionais sobre as novas e da retroinfluência exercida por estas sobre aquelas.
As metaformas modificam as mídias anteriores ao mesmo tempo em que são por
elas modificadas. A metaforma Canal Contemporâneo parasita os veículos de
mídia impressa, reciclando seus conteúdos, mas alimenta com um novo e
insuspeito fôlego estes veículos, provocando a leitura passiva das mídias analógicas
a transformar-se em interação combativa, como é da natureza dos “leitores” do
meio digital.
Estes anteriormente aludidos “novo lugar” e “novas definições”, entretanto, não
serão uma síntese de mídia impressa e mídia digital. Hibridismo não é dialética.
Em formas culturais híbridas, o conflito permanece e o resultado nem mantém
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inalteradas as características dos recursos preexistentes nem tampouco organiza-se
em uma nova unidade na qual estas características estão apenas sugeridas. Veja-se
o exemplo de Kill Bill. Não se trata de uma síntese entre as diferentes referências
que foram recicladas nem de um filme que se possa destrinchar ao modo pósmoderno, identificando-se a fonte de cada uma de suas partes.
Uma teoria não ingênua da hibridação –lembremos Canclini– é inseparável da
consciência crítica de seus limites, ou seja, daquilo que não se hibridiza. O
jornalismo cultural e a crítica de arte precisam se reinventar, mas há formas de
pensar tão arraigadas e direcionamentos editorias tão engessados, conforme se
observou em diversos exemplos da cobertura de exposições de arte, que seria
ingênuo concluir que da colisão entre jornais e comunidades digitais, ou entre
críticos e artistas trabalhando de acordo com parâmetros teóricos opostos, deva
surgir um novo horizonte epistemológico. Hibridismo não é dialética.
O que este estudo pretendeu demonstrar foi que existe bibliografia no campo da
arte, dos estudos culturais e das novas tecnologias que fornece, principalmente
quando utilizada de forma interteórica, parâmetros críticos que possibilitam uma
abordagem mais apropriada, generosa, complexa e compreensiva dos fenômenos
culturais dos nossos tempos. A atuação híbrida do Canal Contemporâneo no meio
de arte é um modelo de aplicação desta abordagem. O Canal pode mesmo ser
definido como uma espécie de teoria da arte processual, que está sendo
desenvolvida na prática, em público e de forma coletiva.
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