
 
 

1 
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

PROGRAMA EM PÓS – GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ARTE DA PERFORMANCE EM PLATAFORMA DIGITAL: um estudo sobre a 

interação e a interatividade a partir da obra de Celina Portella. 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Regina Andrade Bittencourt Silva 

 

Rio de Janeiro 

 

2019 

 

 



 
 

2 
 

Angela Regina Andrade Bittencourt Silva 

 

 

 

 

 

A ARTE DA PERFORMANCE EM PLATAFORMA DIGITAL: um estudo sobre a 

interação e a interatividade a partir da obra de Celina Portella. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Fundação 
Getúlio Vargas como parte das 

exigências do Programa de Pós-

Graduação em História, Política e Bens 
Culturais para obtenção do titulo de 

Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Drª Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira 

Orientadora 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 

 

 

 

 

 





    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 
 
                   
                   Silva, Angela Regina Andrade Bittencourt 
                      Aarte da performance em plataforma digital : um estudo sobre a interação 
                   e a interatividade a partir da obra de Celina Portella / Angela Regina Andrade 
                   Bittencourt Silva. – 2019.   

    93 f.  
 

                       Dissertação (mestrado) – Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio 
                   Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. 
                       Orientadora: Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira. 

                        Inclui bibliografia. 

                       1. Portella, Celina, 1977-. 2. Arte digital. 3. Arte moderna – Séc. XXI. I.  
                   Ferreira,Letícia Carvalho de Mesquista. II. Escola de Ciências Sociais da  
                   Fundação Getulio Vargas. Programa de Pós-Graduação em História, Política  
                   e Bens Culturais. III.Título. 
 
                                                                                    CDD – 709.04 

 

 
    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 A meu pai (in memoriam) 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 
 

 

                           AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

A meu marido, Carlos Cândido, pelo amor, compreensão e apoio. 

A minha orientadora, profª drª Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira, por toda 

gentileza, generosidade e preciosos encontros. 

Ao professor Alexandre Moreli pela aprovação fundamental à minha mudança 

de objeto e entrada no campo da Arte e da Tecnologia. 

Aos professores Celso Castro, Luciana Heymam, João Marcelo, Américo Freire, 

Thais Blank, da FGV e Cristina Salgado da UERJ pelos ensinamentos, respeito e 

consideração. 

A meus amigos de mestrado por todo carinho, confiança, sugestões e afetos. 

A meus colegas da Unesa por todo incentivo para que seguisse esse caminho 

A artista Celina Portella, pela sensibilidade e inspiração. 

Sem vocês, eu nada seria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa debruçou-se sobre as modificações sofridas pela arte da 

Performance, quando a mesma deixa de ser realizada ao vivo e passa a usar a 

plataforma digital como suporte. Questionou também o papel do público tanto 

como uma audiência presente, indo ao encontro do evento artístico, bem como 

uma audiência dispersa, mantendo contato por acaso, surpreendido pela 

intervenção urbana ou navegando no ciberespaço. Durante o estudo, 

investigamos o percurso da arte performática no Brasil com a utilização das 

ferramentas do vídeo, da fotografia e das tecnologias computacionais até 

chegarmos aos tempos atuais, onde, a partir da obra da artista Celina Portella, 

pudemos analisar o efeito desses contatos. 
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ABSTRACT 

 

This reseacrch focused on the modifications suffered by the performance art  

When it is no longer performed live and starts to use the digital platform as 

support. He also questioned the role of the public as much as a present audience 

going to meet the artistic event as well as a scattered audience, keeping in touch 

by chance, surprised by the urban intervention or navigating in cyberspace. 

During the study we investigated the path of performance art in Brazil using the 

tools of vídeo, photography and computer Technologies until we reach the 

present time, where, through the work of the artist Celina Portella, we were able 

to analyse the effect of these contacts. 
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            INTRODUÇÃO 

 

No vasto campo da arte contemporânea, a partir dos anos 60, foram abertas novas 

possibilidades de conceituação através das inter-relações entre linguagens. Ainda temos 

os territórios artísticos com conceitos fixos e delimitados, como o teatro, a música, o 

cinema, a dança, a fotografia, a pintura, a escultura, mas, vamos ver surgir 

manifestações artísticas fluidas, cujos conceitos são escorregadios e transitam entre 

várias possibilidades, como as Instalações, a Arte Virtual e a Performance. Esta última 

arte, em particular, será analisada nesta pesquisa.  

Evoluída através de uma série de movimentos artísticos surgidos na referida década de 

60 na Europa, Estados Unidos e Japão com repercussão em alguns pontos da América 

Latina, a arte da Performance será definida aqui como uma “prática que (...) tem como 

princípio básico transformar o artista na sua própria obra, ou melhor ainda, em sujeito e 

objeto de sua arte” (GLUSBERG, 2013, p. 43). Assim como outras modalidades de arte, 

a Performance passa por uma série de modificações e interferências ao migrar para a 

plataforma digital.  

Ao me debruçar sobre o estudo desta manifestação artística percebi uma série de 

questões ligadas às novas relações criadas pelas experimentações dos artistas 

performáticos, não só relativas à criação da obra em si, envolvendo uma série de não 

artistas, como técnicos em computação, engenheiros, mecânicos, como também em 

relação a seu público, ao utilizarem a tecnologia digital como suporte e documento de 

sua arte. 

No entanto, também podemos pensar num outro tipo de Performance em plataforma 

digital, realizada por artistas ou amadores – distinção sobre a qual este trabalho não se 

deterá - onde a câmera fotográfica ou de vídeo é utilizada sem auxílio de terceiros . O 

que nos remete à Howard S. Becker: “dizer que o artista deve ter a cooperação de outras 

pessoas para que a obra de arte se produza, como acaba por se produzir, não significa 

que ele não possa trabalhar sem aquela cooperação” (BECKER, 1977, p. 211). 

Na verdade, não estamos falando de uma nova arte, uma vez que desde a década de 80 a 

arte da Performance já havia migrado, em parte, para a plataforma digital. Com esse 

movimento, esta arte deixou de privilegiar a presença imediata do performer em prol da 
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presença tecnologicamente mediada, pois, como esclarece Philippe Quéau:“a imagem 

digital graças à sua natureza numérica e simbólica, torna possível todos os tipos de 

mediação entre linguagens formais e representações sensíveis”( QUÉAU,2011, p. 91) 

 O performer, ao optar pela tecnologia digital como meio de construção de sua 

expressão, sai do campo das artes cênicas - um dos campos onde transita - onde a 

relação com a plateia se dá ao vivo, onde público e artista vivenciam a experiência 

artística juntos, subvertendo assim as fronteiras do aqui e agora, do tempo e do espaço, 

ampliando as esferas de investigação e de experimentação. 

 Portanto, também podemos voltar nosso olhar para a relação que se dá, na verdade, 

entre o artista e a máquina – entendida aqui como suporte técnico à arte digital, não sem 

antes perceber, como nos diz Lucia Santaella, que “técnicas para se produzir arte, 

sempre houve. A técnica se define como um saber fazer, referindo-se a habilidades, a 

uma bateria de procedimentos que se criam, se aprendem, se desenvolvem” 

(SANTAELLA, 2008, p. 152).  O artista que se expressa nas mídias digitais, seja 

performer ou não, encontra a seu dispor uma infinidade de recursos, uma potente 

infraestrutura, com os quais ele mantém uma relação sinérgica.  

Mas a nova relação estabelecida pela Performance em  plataforma digital que mais nos 

motiva à investigação refere-se às questões de como esta arte se relaciona com seu 

público a partir da perspectiva da interação entre a obra e uma assistência que não se 

encontra necessariamente nos tradicionais espaços legítimos da arte tais como os 

museus, exposições e galerias, e nem mesmo mantém com o artista as mesmas  

dimensões temporais, alterando sobremaneira a experiência artística. 

A Performance, realizada ao vivo, como define Priscila Arantes,  pode ser considerada  

“ mais uma arte de intervenção do que de fruição, a exemplo do que se fazia nos 

movimentos surrealistas e futuristas” (ARANTES,2015, p. 301). Ora, sempre foi um 

dado fundamental para a realização da Performance a presença dos executantes, como 

distingue Conrado Vito Rodrigues Falbo (2005) e do público em um mesmo espaço-

tempo. 

 Essa modificação implantada pela Performance disponibilizada em plataforma digital 

cria interessantes  alternativas comportamentais tanto por parte do artista quanto do 

público. Uma vez que essa modalidade da arte performática abole a presença física 
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mantida por artista e público e coloca-se em ambiente de rede – entendido aqui como 

sites, redes sociais e outros ambientes virtuais na Internet - entrega nas mãos de seu 

receptor a possibilidade da manipulação das imagens, de um diálogo atemporal através 

da ferramenta dos comentários e a disponibilidade da obra, anteriormente efêmera, de 

forma  total. 

Eduardo Cardoso Braga, nos alerta para o fato de que existe “um ponto de 

diferenciação, pois, na interatividade, é o navegador que constrói o significado, ou seja, 

que realiza a montagem final” (BRAGA,2005 p. 131). O autor faz essa consideração ao 

comparar as artes digitais com o cinema tradicional. A proposta aqui é entender a ideia 

da relação artista – máquina- público da Performance em plataforma digital.  

A relação entre o espectador, o artista e sua obra, modificaram-se sobremaneira com a 

mediação da tecnologia digital e essa relação continua sendo alterada na medida em que 

emergem novas possibilidades de criação de programas de computação, e com o 

surgimento de significativos avanços tecnológicos disponíveis para quase todos. Toda 

Performance artística pressupõe uma narrativa. O performer digital tem a seu dispor a 

possibilidade técnica da narrativa de imersão, utilizada nos games, ou os recursos da 

realidade virtual e da realidade aumentada, por exemplo, como uma nova forma de 

expressar sua narratividade e trazer seus conteúdos à tona. 

 Da mesma forma, o receptor também não é passivo às mudanças ocorridas nessa nova 

relação. John Dewey já enfatizava a participação do receptor na obra de arte desde 

sempre, mesmo antes do advento da tecnologia dos algoritmos, ao dizer que “o ato da 

recepção é também um ato de criação por envolver experiências e relações 

comparáveis, num sentido amplo, àquelas experimentadas pelo artista” (DEWEY,apud 

DUARTE,2017 p. 163).   

No mesmo sentido, interação sempre foi uma palavra- chave quando falamos sobre a 

arte da Performance. Mas ao submeter-se às plataformas digitais, a Performance têm na 

interatividade uma condição fundamental para entendermos esse novo espectador. O 

professor Marco Silva Belloni (2008) nos alerta para essa distinção entre interação, 

quando falamos de relações entre humanos e interatividade, quando essas relações se 

dão através de homens e máquinas. Como diz Diana Domingues, “um espectador mais 

participativo que através de interfaces tem acesso à obra proposta”  

(DOMINGUES,1997, p. 17).  
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 Acesso, eu diria, ao tecido da obra gerando inúmeras possibilidades de interferência na 

mesma. Não mais a contemplação da obra de arte – no caso desta pesquisa, da arte 

performática em plataforma digital - mas uma contemplação substituída por uma 

relação, por que não dizer, autoral, onde um público contemplativo da arte é substituído 

por um espectador ativo capaz de interferir no trabalho do artista. 

Na cena contemporânea o advento do diálogo de artistas com as novas tecnologias já se 

tornou corriqueiro. No entanto, não podemos ignorar que, como diz Diana Domingues 

“os artistas oferecem situações sensíveis com tecnologias, pois percebem que as 

relações do homem com o mundo não são mais as mesmas depois da revolução da 

informática e das comunicações” (DOMINGUES,1997, p. 17).  Performances são feitas 

por artistas digitalizados, amplificados, colorizados, vivenciando uma arte interativa em 

parceria, passível de ser modificada, manipulada por diferentes agentes e artefatos. 

 Disponibilizadas na Internet, podem ser vistas por qualquer pessoa, em qualquer parte 

do planeta, e em qualquer horário. Processos de diálogo são gerados pela difusão da 

obra em ambientes virtuais, permitindo a interação dinâmica da experiência artística, 

trocas, críticas, ofensas, elogios, participações. É evidente a tensão, imposta ao artista, 

uma vez que esta dinâmica, engendra o fenômeno da criação compartilhada e ele, como 

afirma Domingues “não é mais o autor único de uma obra e sua proposta assume 

intensamente uma função comunicacional”  (DOMINGUES,1997, p. 21). 

Para Dewey “a arte é a experiência intensificada, concentrada, exponenciada, aquela 

que retira o homem da monotonia do cotidiano”(DEWEY,apud DUARTE,2017,p. 169). 

Esta pesquisa debruça-se sobre a investigação de uma arte que sempre foi transgressora, 

ou como melhor diz Renato Cohen “arte de fronteira, que rompe convenções, formas e 

estéticas, num movimento que é ao mesmo tempo de quebra e de aglutinação”  

(COHEN,2013, p. 27). 

 Diversos estudos debruçaram-se sobre os aspectos idiossincráticos da arte e sua estreita 

relação com a tecnologia, produzindo vasta bibliografia principalmente a partir da 

segunda metade do século XX, como os textos de Arlindo Machado (2007), André 

Parente (2004) e Diana Domingues (1997), por exemplo. Vídeo arte, vídeo dança, arte 

virtual, são apenas alguns dos termos usados pelos pesquisadores deste novo fenômeno. 

A própria arte da Performance foi investigada em seus aspectos semióticos, sociais e 
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estéticos – apenas para citar alguns, por estudiosos como RoseLee Goldberg 

(1979),Renato Cohen (2013) e Jorge Glusberg (1987), entre outros. 

Não obstante, acredito contribuir com esta pesquisa, ao analisar as possíveis tensões nas 

relações entre artistas, máquinas e públicos, quando uma arte que prima por seu caráter 

efêmero, provocativo e híbrido, migra para uma plataforma que subverte estas relações 

até então fundamentais para sua realização. 

 Como atriz e tendo vivido experiências performáticas onde a conceituação partia de 

uma narrativa ligada ao teatro – como a realizada em 1994 em torno da peça “Macbeth”, 

de Shakespeare
1
, ou da literatura – como a Performance “O Príncipe”

2
, baseada no livro 

de Maquiavel, pude perceber que embora o público tivesse tido um contato prévio, 

mínimo que fosse, com a fonte, o elemento surpresa e este caráter provocativo, 

tornavam a Performance uma experiência catártica tanto para o artista quanto para a 

audiência presente. 

Mas ao se disponibilizar em plataforma digital, que ganhos, que perdas, que confrontos 

e contribuições se produzem e qual seu novo papel perante seu público? Em que medida 

podemos falar em surpresa e provocação com botões de pausa à disposição? 

A obra performática “Movimientos Detenidos” (2008, Valparaíso, Chile), da artista 

visual carioca Celina Portella foi a grande motivação desse estudo por dialogar com 

diversas plataformas e consequentemente com diversos tipos de público – da rua, da 

galeria, das telas de computadores, tablets e celulares. A artista interage com a cidade 

correndo por suas ruas, pendurando-se em paredes, escadas e muros, onde deixa sua 

imagem impressa. Nesta obra Celina conversa com a Vídeo Arte, a Fotografia e o 

Grafismo, promovendo, através de uma ação efêmera, uma interferência na paisagem 

urbana. 

Inicialmente pensada para ser foco do trabalho, a obra será descrita e discutida ao lado 

de outras obras de Celina e de outros artistas. A discussão será feita a partir de 

descrições das obras e do acesso à fala dos artistas obtidas em sites, blogs e vídeos onde 

podemos ter acesso a entrevistas com os mesmos. Cabe ressaltar que recorremos muitas 

                                                             
1
 Performance realizada no Avatar Espaço Cultural e Metafísico, Rio de Janeiro, em 1994, durante o 

projeto “Cenas Íntimas”. 
2
 Performance realizada no Centro de Dança e Pesquisa Corporal, Rio de Janeiro, em 1989, no evento 

“Performance e Simultaneidade”. 
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vezes durante este estudo, a fontes pesquisadas na internet, pela própria natureza de 

nosso objeto. 

Da mesma forma, como artista, também realizo o que chamo de interferência na 

interferência urbana, através do personagem Ella Nacidade onde contraceno com 

grafites, colagens e pichações. Esta Performance é registrada em fotografia e 

disponibilizada em rede, porém no ato de sua realização, acaba provocando reações de 

transeuntes ou moradores locais que de certa forma interferem no resultado final da 

obra. 

Para a realização de “Movimientos Detenidos”, Celina Portella precisou de uma equipe 

para fotografa-la, produzir essas fotos em adesivos, ir ao local exato para realizar a 

colagem, filma-la e promover a edição do vídeo para o efeito desejado. Aqui, leva-se ao 

pé da letra o que diz André Parente em entrevista à TV Brasil
3
: “vídeo é cinema”, na 

medida em que ao assistirmos ao vídeo da obra concluída, nos deparamos com letreiros 

finais como formalmente veríamos em um curta metragem.  

A obra é editada, planejada, pensada como cinema. Um cinema expandido, como diria 

Gene Youngblood (1970) ou explodido, numa conceituação de Arlindo Machado, que 

nos diz que “nesse sentido expandido de arte em movimento, televisão e vídeo também 

passam a ser cinema, assim como o multimídia” (MACHADO, 2007, p.66) 

 A artista possui outras obras performáticas em plataforma digital, como por exemplo, 

“Movimento2” (2010; São Paulo, Brasil), obra composta de 5 vídeos onde mecanismos 

movem os monitores em sincronia com as imagens. Na concepção da própria Celina “a 

imagem do corpo aparece contida no quadro da tela, se relacionando com seus limites, 

como se fossem limites reais do espaço em que se insere”
4
. Mais do que isso, essa 

imagem da artista “presa” dentro da tela, se relaciona com o público.  

Empurrando para o lado ou puxando para cima e para baixo; enorme, quase não dando 

dentro da moldura ou pequena, percebendo seu limite, a artista é como se fosse uma 

Alice, do conto de Lewis Carroll, presa na torre de pixels. O público observa aquele ser 

que está vivo ali, dentro daquele monitor, o que quebra a percepção da existência de 

uma quarta parede, um outro espaço independente daquele onde o público está. Parece 

                                                             
3 Disponível em https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/formas-hibridas-da-videoarte  
acesso em 02/02/2019 
4 Disponível em https://www.youtube.com/user/CelinaPortella acesso em 15/10/2017 

https://www.youtube.com/user/CelinaPortella
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que a qualquer momento aquela imagem vai falar conosco, o que cria relações 

surpreendentes. 

Essas relações foram exploradas anteriormente pelo precursor da videoarte, o norte-

americano Bill Viola que, através de suas experimentações em vídeo, já usava a técnica 

onde pessoas filmadas ficavam ali emolduradas, vivas, olhando para a assistência e 

criando interessantes interações. O uso da câmera lenta, as transições inusitadas, o 

rewind, a tela dividida, o fast forward, as ilusões criadas por suas imagens, tornaram o 

artista uma referência mundial no campo da videoarte. Sua obra “Five Angels for the 

Millennium”, de 2001
5
certamente influenciou artistas visuais em todo planeta.  

Em 2014, Celina realizou uma série composta de três Performances que intitulou 

“Deságua”. Numa delas, a artista, no fundo de uma piscina, trajando longo vestido 

preto, sorve um líquido de uma taça. Uma Performance  onde está presente o inusitado 

que a imagem nos propõe. Como ela se mantém ali, sem flutuar? Como consegue 

“beber” dentro d‟água? Mais um jogo que a artista arma e nos prende à tela. A obra nos 

leva a pensar no caráter experimental inerente à arte da Performance, cuja proposta  traz 

sempre um questionamento sobre o que é natural.  

Celina Portella é uma artista que faz parte do circuito de artes internacional. Não apenas 

trabalha com vídeos, com Performances filmadas, mas também com Fotografia. No 

entanto, seu trabalho possui uma identidade artística marcante e autêntica, sempre 

proporcionando profundas reflexões sobre o corpo e suas relações com o espaço. Na 

rua, nas galerias e na multiplicidade de telas, encontramos seus trabalhos. 

 A diversidade de meios traz também a diversidade de público. Quem consome Celina? 

Quem é o publico da videoarte onde a performer foi se expressar? Quem se relaciona 

com sua obra e de que forma?  Um público que certamente não se coloca passivamente 

numa simples contemplação de uma obra, pois a arte de Celina Portella traz uma 

provocação, uma pergunta, uma reflexão. 

Esta pesquisa pretende nos conduzir pelos caminhos de uma arte que é cheia de ações, 

posturas, procedimentos que investigam as reciprocidades e que trazem as ideias de 

temporalidade proporcionadas pelas mediações das tecnologias digitais. Ao mesmo 

tempo, nossa investigação buscará compreender este novo público que se coloca como 

                                                             
5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=w3VfWLIKuRI acesso em 02/02/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=w3VfWLIKuRI
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co-autor das narrativas mas que também é um público oculto, disperso,não específico, 

mensurado numericamente pelos mecanismos da métrica mas cuja identidade 

ignoramos. 

Celina Portella, através da análise de sua obra, será neste trabalho o eixo para uma 

reflexão mais ampla sobre os temas da interação e da interatividade, essenciais para que 

possamos investigar a Performance quando esta arte transgressora, rompe as fronteiras 

do aqui e agora, do tempo e do espaço, e coloca-se em plataforma digital. 
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1- A ARTE DA PERFORMANCE EM PLATAFORMA DIGITAL 

 

1.1- Definições 

  Descendente de uma série de movimentos artísticos surgidos no século XX na Europa, 

Estados Unidos e Japão com repercussão na América Latina, inclusive no Brasil, a arte 

da Performance, essa arte fluida, híbrida, que rompe as fronteiras de diversos segmentos 

de uma arte tradicional e que é definida aqui como uma “prática que (..) tem como 

princípio básico transformar o artista na sua própria obra, ou melhor ainda, em sujeito e 

objeto de sua arte” ( GLUSBERG, 2013, pg 43) passa por uma série de modificações e 

interferências ao migrar para a plataforma digital. 

 Essa mudança de plataforma, ao mesmo tempo em que não elimina as formas mais 

tradicionais da Performance, realizada ao vivo, onde o corpo é o meio de expressão 

artística, acontece como uma opção viável, uma vez que os recursos tecnológicos estão 

ao alcance do artista. A Performance é uma manifestação artística que rompe as 

fronteiras entre os territórios utilizando-se do teatro, das artes plásticas, da dança, e está 

ligada ao movimento conhecido como live art, isto é, a arte ao vivo. Sobre a live art, 

nos esclarece Renato Cohen: 

A live art é um movimento de ruptura que visa dessacralizar a arte, 

tirando-a de sua função meramente estética, elitista. A ideia é de 

resgatar a característica ritual da arte, tirando-a de “espaços mortos”, 
como museus, galerias, teatros, e colocando-a numa posição “viva”, 

modificadora. Esse movimento é dialético, pois na medida em que, de 

um lado, se tira a arte de uma posição sacra, inatingível, vai se buscar, 

de outro, a ritualização dos atos comuns da vida. (COHEN,2013,p.38) 

 

A artista americana Lois Keidan, diretora da Live Art Development Agency
6
, explica 

que esta modalidade artística traz como características sua efemeridade, sua diversidade 

temática e sua pluraridade formal. São recorrentes as obras que abordam as questões da 

condição de se estar vivo, envolvendo o corpo, o espaço e o tempo. A própria Lois nos 

diz que “live art não deveria ser entendida como uma forma de arte, mas sim como uma 

estratégia de inclusão de uma diversidade de práticas e artistas que estariam excluídos, 

em outras circunstâncias”
7
 

                                                             
6
 Organização artística criada em Londres em 1999. 

7 Disponível em www.forumpermanente.org/revista/edicao-0/textos/liveart acesso em 15/01/2019 

http://www.forumpermanente.org/revista/edicao-0/textos/liveart
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Cronologicamente associada ao século XX, advinda dos movimentos futuristas italianos 

(1910), do dadaísmo de Tristan Tzara, da arte de Jean Cocteau, Apollinaire e André 

Breton, na França, herdeira do surrealismo e da Bauhaus – movimentos artísticos 

europeus da década de 1920, que desembocaram na América, no final da década de 30, 

a Performance floresce na contracultura e nas vanguardas artísticas catalisadoras. 

 Dentre essas vanguardas precursoras, apontamos os happenings, como o realizado na 

década de 50 por John Cage, músico norte-americano, que propôs um espetáculo onde o 

teatro, a poesia, a música, a pintura e a dança apresentaram-se em conjunto seguindo 

apenas um roteiro de ações, a mercê do acaso e da indeterminação. Também destacamos 

a action painting, que tem no pintor Jackson Pollock seu maior expoente e que consistia 

em transformar o ato de pintar no tema da obra e o artista em ator, como vanguarda  

precursora da arte da Performance. Sobre a action painting, nos explica Jorge Glusberg: 

Grandes lonas estendidas no chão funcionam como uma espécie de 

palco. O artista transita sobre as lonas e em volta delas espalhando sua 

pintura. Eis um relato de Pollock: No chão estou mais à vontade, 

sinto-me mais perto, integro-me à obra, porque posso trabalhar em 
torno dela, dos quatro lados e literalmente estar no seu interior” O 

próprio pintor, e não tão somente sua mão e seu braço, move-se no 

espaço artístico. (GLUSBERG,2013,p.27) 

Outras manifestações vanguardistas como a body art, onde o corpo era o suporte da 

pintura, os environments, definidos por Allan Kaprow como “representações espaciais 

de uma atitude plástica multiforme” (KAPROW apud COHEN,2017, p. 31) um de seus 

mais representativos artistas e o movimento Fluxus, onde o happening juntava-se à 

música experimental e à poesia, culminaram na arte da Performance. Artistas de renome 

como Nam June Paik e Wolf Vostell participaram do grupo Fluxus, promovendo 

experimentações também com a utilização da Fotografia, e da Performance Fotográfica. 

 Trata-se, portanto, de uma arte de experimentação, transgressora e que já na década de 

80 vai também utilizar os recursos da chamada arte tecnológica, tanto em apresentações 

ao vivo, com interferências eletrônicas na presença de um público, em relação criativa 

entre corpo e vídeo em tempo real, quanto diretamente na plataforma digital, em vídeos 

realizados e produzidos com essa intenção. 
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 Assim, a Performance pode estar na bidimensionalidade das telas ou na 

tridimensionalidade da cena ao vivo. Arlindo Machado nos questiona:  

Por que, então, o artista de nosso tempo recusaria o vídeo, o 

computador, a Internet, os programas de modelação, processamento e 

edição de imagem? Se toda arte é feita com os meios de seu tempo, as 
artes midiáticas representam a expressão mais avançada da criação 

artística atual e aquela que melhor exprime sensibilidades e saberes do 

homem do início do terceiro milênio. (MACHADO,2007,p.10) 

No entanto é preciso entender que utilizar uma câmera para filmar uma ação 

performática pode percorrer caminhos diferentes: ou meramente documentar a execução 

do artista ou, ao contrário, ser parte dessa própria ação através da utilização dos planos 

cinematográficos, dos zooms, dos efeitos e de uma escolha de enquadramento e de 

edição. Ou seja, mais um rompimento de fronteira, dessa vez com o cinema e o 

audiovisual. 

Diferente de um simples registro da imagem, uma reprodução, cujo objetivo é estar o 

mais próximo possível do real, ao utilizarmos uma máquina que participa da ação, 

vemos uma relação entre câmera-artista-espaço que produz uma nova linguagem, 

dialogando com a narrativa da obra que está sendo executada ali. 

 E depois de filmada, ainda teremos outra etapa onde a Performance será editada e 

repensada numa outra narrativa, como a não linear, isto é, aquela onde a ordem 

cronológica da obra é desrespeitada, onde passado, presente e futuro são embaralhados,  

ou a interativa, onde a interferência do espectador conduz a ação, por exemplo. Ou 

ganhará novos ritmos, simultaneidades, cores, isto é, novas camadas eletrônicas. 

Findo este processo, é gerada então uma imagem que vai produzir um sentido, um 

imaginário e vai estar disponibilizada em ambiente de rede sujeita à interatividade de 

seu público, que igualmente lhe dará um sentido próprio, individual e auto referente.  

Estamos falando, portanto, de uma Performance que saiu da representação ao vivo para 

ser mediada e apresentada em plataforma digital. Johannes Birringer, fundador da 

Performance Coletiva Telemática (ADaPT), grupo performático que utiliza a tecnologia 

digital em suas criações e é sediado na Alemanha, define dessa forma a Performance 

digital: 
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 Enquanto o crescimento da arte baseada em computadores constitui 

um fenômeno aceito no mundo da arte e da cultura tecnológica atual, 

o gênero performance digital ainda é muito jovem, pouco definido e, 
portanto, com grande necessidade de suporte histórico e 

conceitual.Caracteriza-se por uma estrutura de interface e pode-se 

dizer que inclui todos os trabalhos de Performance nos quais os 
processos computacionais são parte integrante da composição e 

conteúdo, das técnicas estéticas, configurações interativas e formas de 

distribuição. Em muitos exemplos, essa integração de interfaces 

homem-máquina implica no design de sistemas interativos e de 
eventuais transformações em tempo real da multimídia. 

(BIRRINGER,2007,p.34) 

Concluímos aqui, que na formulação deste tipo de obra o artista precisa de uma equipe 

de técnicos, com os quais irá compartilhar suas ideias, para que a concretização de sua 

criação se torne viável. São técnicos em computação, engenheiros mecânicos, 

programadores, artistas gráficos, apenas para citar alguns. 

Em entrevista concedida à jornalista Michele Lemes em junho de 2017
8
, a performer e 

artista visual brasileira Celina Portella esclarece que quando tem uma ideia, necessita de 

técnicos de eletrônica, automação e até de mecânicos para realiza-la, mesmo tendo 

conhecido um pouco sobre programas de computação. Esta declaração nos remete à 

Becker, que em sua visão de arte como ação coletiva, já nos dizia que “uma análise 

sociológica de qualquer arte, portanto, investiga essa divisão de trabalho” 

(BECKER,1977, p. 207). 

É preciso se familiarizar, ao menos minimamente, com este novo universo até mesmo 

para que a própria criação possa ser pensada, expandida diante das novas possibilidades. 

Como diz Plaza e Tavares “(...) favorece um trabalho em equipe, inclui o criador apenas 

como um indivíduo singular, que tenta vencer os limites e a objetividade da máquina, 

no sentido de resgatá-los como elementos formativos do seu fazer” (1988, p. 64).  

Mas é preciso que a arte não esteja apenas a serviço da máquina, como num jogo de 

sedução. Como nos diz Arlindo Machado: 

O que faz, portanto, um verdadeiro criador, em vez de simplesmente 

submeter-se às determinações do aparato técnico, é subverter 

continuamente a função da máquina ou do programa que ele utiliza, é 
manejá-los no sentido contrário ao de sua produtividade programada. 

(MACHADO,2007,p.14) 

                                                             
8 Disponível em: www.youtube.com/user/CelinaPortella  acesso em 15/10/2017 

http://www.youtube.com/user/CelinaPortella
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Esse criador utiliza seu corpo como instrumento para circulação de ideias, 

manifestações políticas, vivências estéticas e até mesmo representações de cunho 

subjetivo e social. A Performance sempre nos apresenta uma visão crítica do 

contemporâneo através do corpo do artista, causando estranhamentos ao subverterem a 

lógica vigente e a própria utilização convencional da máquina para trazerem à tona as 

mais agudas contradições dos nossos tempos. 

O vídeo, que interage com o corpo performático, se potencializa como linguagem. 

Como diz Christine Mello, “(...) soma seus sentidos aos sentidos de outras linguagens 

de tal forma que uma linguagem não pode mais ser lida dissociada da outra” 

(MELLO,2008, p.137). E esse vídeo hoje articula-se com a tecnologia digital, seus 

códigos e modelos numéricos, seus programas de dados e sua linguagem própria. 

Uma tecnologia poderosa de produção, reprodução e difusão de imagens em constante 

evolução e completamente disseminada entre os meios de comunicação de nossos dias. 

Para Lev Manovich, essa articulação é de tal forma potente que considera a tecnologia 

envolvida não só uma contribuição à obra e à criação do artista, mas também como 

verdadeira autora do resultado artístico: 

No processo dessa materialização, as tecnologias ultrapassam a arte. 

Isto é, não apenas as tecnologias das novas mídias – a programação de 
computadores, a interface gráfica homem-máquina, o hipertexto, a 

multimídia computadorizada, a formação de redes (com e sem fio) – 

concretizam as ideias por trás dos projetos dos artistas, mas 

ampliaram-nas muito mais do que o imaginado originalmente pelos 
artistas. Como resultado, essas próprias tecnologias tornaram-se as 

maiores obras de arte de hoje. (MANOVICH,2005,p.49)) 

Na verdade, uma arte como a Performance, que como já vimos, tem como característica  

ser híbrida, efêmera, de conceituação fluida em diálogo com outros territórios artísticos, 

quando em contato com as novas tecnologias, está sujeita às formulações matemáticas, à 

execução de algoritmos e às possibilidades oferecidas pela plataforma digital. 

 Para avançarmos, é preciso definir o que é a tecnologia digital. Recorremos a Friedrich 

Kittler, que em seu artigo sobre a história dos meios de comunicação, traça uma 

trajetória do analógico ao digital, definindo-o dessa forma: 

 

 



 
 

22 
 

A tecnologia digital funciona como um alfabeto, mas sobre uma base 

numérica. Ela substitui as funções contínuas em que as mídias 

analógicas transformam os dados de input, que geralmente também 
são contínuos, por discretizações em pontos tão equidistantes no 

tempo quanto possível, da mesma maneira que fizeram antes as 24 

exposições de filme por segundo ou em frequência muito mais alta 
desde a televisão de tela Nipkow. Essa medição, seguida pela 

avaliação no sistema numérico binário, é a condição prévia para um 

padrão geral das mídias. (KITTLER,2005,p.95) 

Obviamente, este diálogo entre arte e tecnologia apresenta suas tensões e disputas. Ao 

utilizar os suportes, dispositivos e recursos da plataforma digital, o artista precisa 

aprender a ceder parte de sua autonomia criativa ao mesmo tempo em que toma contato 

com novas possibilidades artísticas. E essas possibilidades aumentam e são substituídas 

num movimento cada vez mais acelerado, ampliando sem cessar o número de 

ferramentas disponíveis à criação artística. 

Novas linguagens, novos suportes, narrativas possíveis, computação gráfica, animação, 

utilização do laser, esculturas em 3D, um leque interminável à disposição do artista. 

Frank Popper em artigo escrito nos anos 80, já nos falava sobre essa relação entre arte e 

tecnologia, afirmando: 

Os artistas, nessa nova conjuntura, se veem investidos de uma nova 

responsabilidade; buscam desenvolver propostas visuais que fazem 
surgir relações significativas entre as experiências humanas 

fundamentais – físicas, psicológicas ou mentais – e as novas técnicas 

com seu fundo de pensamento científico. (POPPER,2011,p.203)  

O artista performático é aquele que utiliza seu próprio corpo como suporte para sua arte, 

que exerce sua atividade em espaços tradicionais ou não, que corre riscos reais, como 

por exemplo, o que ocorreu na Performance “Rhythm 0” (Figura 1) realizada por 

Marina Abramovic, no ano de 1974, em Nápolis
9
, quando ao dispor 72 objetos para que 

o público utilizasse nela para infringir-lhe prazer ou dor, teve uma arma carregada 

apontada para sua cabeça. 

Ou ser motivo de grande polêmica, como aconteceu recentemente, envolvendo o artista 

Wagner Schwartz em sua Performance intitulada “La Bête” onde,inspirado na série de 

esculturas de Lygia Clark desenvolvidas nos anos 60 e denominadas “Bichos”, objetos 

metálicos que ao serem manuseados pelo público se metamorfoseavam, o artista carioca 

                                                             
9 Disponível em: www.idea.usp.br/antropologonoticias/marina-abramovis acesso em 29/08/2018 

http://www.idea.usp.br/antropologonoticias/marina-abramovis
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se apresentou nu, para igualmente ser manipulado interagindo com o público e,  ao ser 

tocado no pé por uma criança acompanhada por sua mãe, gerou grande controvérsia. 

 Esse artista migra para uma plataforma que o distancia fisicamente de seu público mas 

que por outro lado o investe de novas capacidades criativas, novos horizontes e novas 

formas de se relacionar com plateias dispersas, no sentido de não estarem reunidas no 

mesmo tempo e espaço, porém muito mais abrangentes onde geografias se fundem. 

 Resta saber se esta arte considerada por Renato Cohen como “livre e anárquica” 

(COHEN,2017,p.50) continua inalterada em sua conceituação ou simplesmente 

desaparece e torna-se um outro tipo de arte, ao relacionar-se com o mundo digital. 

 

                  Figura 1: Marina Abramovic na Performance “Rhythm 0” 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.idesudo.br/antropologonoticias/marina-abramovic 

 

 

 

http://www.idesudo.br/antropologonoticias/marina-abramovic
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           1.2 - Interação e Interatividade – o papel do público 

O processo criativo, com o advento da Internet de segunda geração e com a tecnologia 

digital, fez com que o artista alterasse sua maneira de se expressar e passasse a criar 

com programas, softwares, procedimentos numéricos além de colocar-se noutro tipo de 

relação com seu público, que, não ocupando mais o mesmo espaço e tempo que ele, 

participa interferindo na obra se e quando quer. 

 Eduardo Cardoso Braga nos diz que “o computador é, em sua natureza, uma máquina 

interativa, pois, dentro de um sistema de computação, manifesta-se um diálogo entre 

homem e máquina” (BRAGA, 2012, p.125). E cita Walter Benjamim, que em seu 

visionário ensaio “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” já levantava as 

consequências da interatividade entre homem e máquina: 

Refletindo sobre sua própria experiência com a máquina de escrever, 

o filósofo previa que a maleabilidade da mão seria substituída pela 
velocidade dos próprios dedos que operam comandos. Benjamim 

previa com o princípio da separação totalizante entre usuário e 

máquina, autor e leitor, criador e fruidor, poderia ser superado com o 
crescente uso das máquinas e do desenvolvimento tecnológico. As 

novas tecnologias da modernidade seriam definitivamente interativas. 

(BRAGA, 2012, p.125) 

Já citado neste trabalho,  o professor Marco Silva Belloni (2008), em artigo onde analisa 

o papel das interações e da interatividade nas tecnologias computacionais, sintetiza o 

conceito de interação como a ação que refere-se às relações humanas e vincula a 

interatividade à relação homem-máquina.  

Em seu esclarecedor artigo
10

, ressalta que esse diálogo com as máquinas acontece 

através de interfaces gráficas. Há um estímulo, a partir do qual é gerada uma relação de 

cooperação mútua entre o gerador do estímulo e o espectador. Seria, portanto, mais do 

que uma interação, uma “hiper-interação”, com participação e intervenção desse 

espectador, que navega no ciberespaço. 

Cada vez mais presente em nosso cotidiano, os sistemas virtuais com a proliferação de 

computadores, smartphones, tablets e afins, levaram o homem comum a adaptar-se a 

essa tecnologia até mesmo como meio de inserção social. Este fato tem levado cientistas 

sociais, como o argentino Néstor Garcia Canclini, por exemplo, a formular pensamentos 

                                                             
10  Disponível em: www.educacaoliteratura.com/index%2065.htm acesso em 28/08/2018 

 

http://www.educacaoliteratura.com/index%2065.htm
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sobre o fato de estarmos sendo “constrangidos a transitar para o digital, numa 

velocidade que chega a ser predatória, pois gera excluídos” (CANCLINI, 2003, p. 85).  

No entanto, forçados ou não, verificamos que em todos os setores, da ciência às artes, 

passando pela educação e pelo setor de serviços, a tecnologia digital é utilizada de 

forma cada vez mais efetiva. 

Essa utilização, no específico campo das artes, se por um lado, gera novas demandas 

aos artistas como aquisição de novos saberes e formação de equipes multidisciplinares, 

por exemplo, por outro, fornece ao público um lugar inédito, onde ele não apenas 

participa – interage, mas é também chamado à uma co-autoria através da interatividade. 

A artista e estudiosa dos fenômenos que envolvem criatividade e interatividade, Diana 

Domingues, lança a seguinte proposição: 

Nas últimas décadas, com a Ciberarte, através da interatividade, está 

sendo proposto que arte é antes de tudo gerar um evento e não 
somente contemplar imagens, sons, passivamente. A revolução 

numérica introduz a interatividade e põe fim à noção de espetáculo em 

que a arte é assistida e interpretada como um ato puramente 
mental.(...). Nas tecnologias interativas, o público é um participante da 

experiência, abandonando a velha contemplação e suas interpretações 

passivas, para dialogar através de dispositivos circulando em bites, 

ondas, fluxos, em trocas imediatas, em escalas planetárias, em estados 
de navegação, imersão, conexão, transformação, emergência. 

(DOMINGUES, 2005, p.61) 

Ciberarte, arte interativa, arte tecnológica, artemídia, não importa muito qual nome usar 

para definir este conceito de arte onde o espectador é convidado a interagir mediado por 

uma máquina e uma interface tecnológica. No entanto, cabe ressaltar, toda arte, 

analógica ou digital convida à interação, na medida em que há uma clara relação entre 

obra, artista e público. 

Antes do surgimento da plataforma digital, e mesmo antes da película e do analógico, a 

arte já problematizava a sua relação com o espectador, que se dá em alguns momentos 

de forma mais distante e em outros, bem próximo. Leonardo Forny analisa desta 

maneira: 
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De fato podemos considerar que toda a obra de arte contém ao menos 
um grau mínimo de interatividade, ou recorrendo à Barthes, um grau 

zero de interatividade. Já que devido à estrutura relacional ou qualquer 
experiência estética, mesmo o receptor mais passivo é envolvido pela 

ambiência da obra de arte; desde a concepção do artista em incluir o 

olhar e a vida cotidiana, até às relações que acontecem na mente do 
observador contemplativo, em ambos os casos acontece uma 

interligação ou interação entre observador, obra e artista. 

(FORNY,2006,p.2) 

Mas é preciso não confundir interação e interatividade. Como vimos acima, a interação 

está nas ações humanas e sociais e portanto, naturalmente influenciando as criações 

artísticas, como o teatro, as artes plásticas,  a dança e a performance, levando os artistas 

a preocuparem-se em buscar a participação do público, levando-o a romper limites e 

entrar no processo criativo com grande envolvimento e chegando mesmo a um estágio 

de manifestação catártica, de tal forma efetiva que sem essa sua participação a obra fica 

incompleta. 

 Já a interatividade é fato inerente às tecnologias computacionais, ligado ao campo da 

informática. Uma relação recíproca entre usuários e interfaces, um sistema de 

comunicação inovador através de códigos e linguagens numéricas. Como diz o artista e 

estudioso Julio Plaza: 

Uma obra de arte interativa é um espaço latente e suscetível a todos os 

prolongamentos sonoros, visuais e textuais. O cenário programado 

pode se modificar em tempo real ou em função da resposta dos 
operadores. A interatividade não é somente uma comodidade técnica e 

funcional: ela implica física, psicológica e sensivelmente o espectador 

em uma prática de transformação. (PLAZA, 2003,p.7) 

A arte interativa expressa as possibilidades técnicas de hoje, onde a poética do artista 

mistura-se aos aparatos, suportes e programas disponíveis e insere-se nas novas formas 

de comunicação. Se por um lado, artistas criam obras com o intuito de estabelecer um 

contato e uma coautoria com seu público, outros apenas utilizam o vídeo como 

ferramenta e a internet como suporte e documento, criando sites ou páginas em redes 

mais com o intuito de divulgarem seus trabalhos do que buscarem uma relação 

interativa. 

O conceito da coautoria, não obstante, não é consenso entre os estudiosos da ciberarte. 

Para Edmond Couchot a interatividade não produz arte. No entanto, ressalta o autor: 
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O observador não está mais reduzido somente ao olhar. Ele adquire a 

possibilidade de agir sobre a obra e de a modificar, de a “aumentar”, e, 

logo, tornar-se o co-autor, pois a significação da palavra autor (o 
primeiro sentido de augere) é aumentar, nos limites impostos ao 

programa.(...) Necessariamente associados à produção e à circulação 

dos textos, das imagens e dos sons, o autor e seu(s) destinatário(s) se 
encontram atrelados ao mesmo projeto, projeto em perpétua gestação, 

mutação, destruição, apagamento, pulo, eles dividem a mesma 

vontade de troca e de responsabilidade, o mesmo espaço sensível 

(aquele das interfaces e das redes) e, por meio da mesma lógica de 
imediatismo, eles dividem finalmente a mesma temporalidade. 

(COUCHOT, 1997,p.140) 

Fato é, que o consumidor desta arte rompe as fronteiras entre a obra e ele, estabelecendo 

uma ligação ativa e criadora, traçando seu próprio percurso, embora seguindo os 

códigos da interface que acesse. Um consumidor que imerge em ambientes virtuais, 

circulando muitas vezes de forma anônima, sem contato direto, num campo abstrato, 

mas interferindo na obra de forma concreta e contundente. 

Romper com as noções tradicionais de autoria, além das questões relativas aos direitos 

autorais do artista, por exemplo, é um exemplo de como a sociedade se comporta frente 

às novas perspectivas apresentadas a partir da implantação das tecnologias digitais.  O 

artista e pesquisador português Paulo Bernardino, refletindo sobre o pensamento de 

Pierre Lévy, nos diz: 

A ruptura das noções tradicionais de autoria está nos conduzindo para 

uma transformação cultural, de acordo com Lévy, que prevê uma 
“sociedade coletiva” ligada por redes eletrônicas, com cidadãos 

acoplados ativamente na invenção contínua das línguas e dos sinais de 

uma comunidade, onde a integração dos meios, a multimídia, é o 
catalizador para a evolução social, uma arquitetura do futuro, ou a 

linguagem da nova era. (BERNARDINO,2009,p.4) 

Foi em 1990 que a internet tornou-se popular transformando-se numa ferramenta de 

comunicação massiva. É preciso ressaltar que hoje, no século XXI, vivemos tempos 

transitórios entre a Web2, ou seja, uma internet com maior velocidade e grande 

quantidade de aplicativos baseados em redes sociais e tecnologia de informação, onde o 

usuário é também desenvolvedor de conteúdos, e a Web3, a web inteligente, a terceira 

geração de internet muito mais personalizada baseada nas pesquisas comportamentais.  
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Termo atribuído ao jornalista norte-americano John Markoff, a Web3 prevê que os 

conteúdos online estarão organizados de forma semântica, personalizados para cada 

internauta, sites e aplicações inteligentes e baseados em pesquisas de comportamentos.
11

 

Com a expansão de alcance desta Internet de segunda geração e sua difusão 

transformadora onde o homem comum é capaz de veicular imagens, textos, sons que 

passam a ser compartilhados e rompem os limites da territorialidade, novas formas de 

comunicação, inclusive aquelas ligadas ao segmento audiovisual, foram geradas.  

Assim nasce o que Henry Jenkins vai chamar de Cultura da Convergência, onde as 

mídias atuais, participativas e interativas, coexistem com as passivas mídias 

tradicionais. Analisando os fenômenos ligados ao ciberespaço com um olhar voltado 

para as questões do consumo, Jenkins afirma que “a convergência ocorre dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros” 

(JENKINS, 2008, p..30).  

Em seu livro, escrito há uma década o autor já nos descrevia as possibilidades que a 

nomeada Geração X, aquela já nascida em tempos de conexão de Internet e imediatismo 

de informações e obsolescência acelerada, tinha a seu dispor: 

Um adolescente fazendo a lição de casa pode trabalhar ao mesmo 
tempo em quatro ou cinco janelas no computador: navegar na internet, 

ouvir e baixar arquivos MP3, bater papo com amigos, digitar um 

trabalho e responder e-mails, alternando rapidamente as tarefas. E fãs 

de um popular seriado de televisão podem capturar amostras de 

diálogos no vídeo, resumir episódios, discutir sobre roteiros, criar fan 
fiction (ficção de fã), gravar suas próprias trilhas sonoras, fazer seus 
próprios filmes – e distribuir tudo isso ao mundo inteiro pela Internet. 

(JENKINS,2009,p.44) 

A convergência, portanto, colocou nas mãos da sociedade um poder antes exclusivo das 

grandes empresas de mídia. Os consumidores não só aprenderam a lidar com as novas 

mídias como passaram a usa-las para interagir com outros grupos, ampliando o alcance 

do indivíduo em outras camadas sociais e em novas geografias. 

 A indústria não ignorou o fenômeno. Termos como “extensão”, “sinergia” e “franquia” 

passaram a definir esquemas midiáticos de aproximação com este público produtor de 

conteúdo e ao mesmo tempo consumidor de novas narrativas. 

                                                             
11 Disponível em https://www.significados.com.br/web-3-0/ acesso em 15/01/2019 

https://www.significados.com.br/web-3-0/
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No cinema, a franquia “Matrix” (1999/2003), dos irmãos Wachowski, inaugurou 

formalmente o que Jenkins nomeia de Narrativa Transmídia, uma nova maneira de se 

pensar roteiros onde o foco não é mais a história e nem mesmo o personagem, mas a 

criação de um universo. 

 Plataformas como a tela do cinema, a tela do computador, do tablet, do celular, a 

história em quadrinhos, os games, os curtas-metragens de animação, as fan-fiction,em 

suas diversas formas, os chats, os sites e até mesmo os cos-play (eventos onde fãs se 

vestem e se comportam como personagens de filmes, animes ou games), são percorridas 

por esses consumidores que assumem “o papel de caçadores e coletores, perseguindo 

pedaços da história pelos diferentes canais, comparando suas observações com as de 

outros fãs, em grupos de discussão on-line(..)”(JENKINS,2009, p.49). 

É preciso observar que não só o público mudou com “Matrix”, mas também a maneira 

de se produzir e pensar cinema. Os irmãos Wachowski envolveram-se também na 

criação e direção dos games, estiveram presentes na equipe de criação dos curtas de 

animação e das histórias em quadrinhos. Juntaram-se a profissionais já consagrados nas 

diversas plataformas e buscaram outros, como coreógrafos de luta, estilistas e músicos 

não convencionais. Sabiam que o público estaria atento aos detalhes como nunca e era 

preciso respeita-lo ou correr o risco de receber críticas tão contundentes que a avaliação 

negativa dos fãs levaria o projeto ao fracasso. 

De lá para cá, pensar o cinema como franquia virou corriqueiro. Grupos discutem os 

filmes como se fossem os verdadeiros criadores. Não se sentem fora da tela mas dentro 

dela, percebendo tudo, checando de falas a cenários, preocupados com a preservação de 

suas narrativas e a integridade daquele determinado universo. Afinal, é um público que 

há décadas não é mais um simples receptor de mensagens, mas um gerador e também 

distribuir de conteúdos. 

A partir de 2003, entramos na era das redes sociais. A professora e pesquisadora 

Mariana Ferraz Musse, analisa desta forma o fenômeno: 
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Essa nova forma de conexão e interação entre indivíduos culminou 

também em novas formas de representação de si, outros modos de 

relacionar-se entre indivíduos, novos meios de produzir e guardar 
memória, de mobilizar-se e socializar. Entendendo o novo contexto 

das relações humanas, das formas de comunicação em rede e das 

diferentes estratégias de representação de si, compreendemos a 
construção das identidades dos sujeitos no ambiente virtual como um 

novo espaço que deu autonomia para o indivíduo gerir sua própria 

imagem e publicizar seus discursos. (MUSSE,2017,p.51) 

Uma nova ordem, onde é possível ser uma pessoa na vida real e outra ou outras em 

ambientes de rede. Todos opinam, criticam, manifestam likes e unlikes, repassam e 

produzem notícias, muitas vezes falsas, manipulam vídeos, fazem memes e gifs. Um 

poder que esse público vai exercer de maneira incontestável em tudo que lhe chega 

através de sua navegação pelo ciberespaço. A arte não ficaria de fora. 

Ao expor suas criações em ambiente de rede, em sites ou páginas como Facebook, 

Instagram, e Youtube, o artista torna sua obra alvo da manipulação das imagens, uma 

vez que as mesmas são quantificadas numericamente, facilitando o acesso a seu tecido. 

Colorização, aumento ou diminuição, colagem, sonorização, transformação em meme 

ou gif, utilização em outras plataformas e até mesmo, transformação total da obra 

original, são possibilidades reais disponíveis em aplicativos e programas. 

 Mas é possível que, ao contrário, a obra permaneça intacta, protegida por dispositivos 

que impeçam o acesso e permitam tão somente a apreciação seguida de comentários 

daqueles inscritos na página. Ao artista, cabe ainda, se for esta a sua opção, delimitar o 

percurso de seus co-autores. 

 O videoartista Bill Viola produz vídeos performáticos que emoldura e expõe em 

galerias e museus. Não há interatividade, apenas uma interação entre o público e a 

beleza das narrativas presentes nas imagens que assiste.( Figura 2) 

Interação e, mais que ela, a interatividade própria das tecnologias digitas alteraram 

sobremaneira a forma de comunicação entre a obra, o público e o artista. Performers, 

acostumados a contarem com as reações e interações de seus públicos ao vivo, 

precisaram adaptar-se a esta nova ordem. Uns utilizaram a dinâmica oferecida pela 

tecnologia da webcam, onde, em determinado horário, o artista entrava em rede 

performando em sintonia com sua audiência através das tecnologias computacionais. 
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 Outros filmaram suas Performances realizadas ao vivo e as publicaram na rede. Outros 

ainda usaram recursos audiovisuais diversos e disponibilizaram os vídeos prontos para 

serem vistos, compartilhados e comentados. A pesquisadora Lucia Santaella diz: 

Na tradição das Performances, surgem agora as Performances 
interativas e as teleperformances, que através de webcams ou outros 

recursos como sensores, fazem interagir cenários virtuais com corpos 

presenciais, corpos virtuais com corpos presenciais e outras interações 
que a imaginação do artista consegue arrancar dos dispositivos 

tecnológicos. (SANTAELLA, 2005, p.277) 

 Mas sem dúvida, ao entrar no mundo digital, a arte da Performance atinge um público 

extraordinariamente maior, um público não específico, inclusive um público não 

previamente preparado, sem o conhecimento e estudo de arte que possui parte dos 

frequentadores de galerias, centros culturais e museus. Um público mais democrático e 

portanto mais próximo aos ideais das vanguardas artísticas dos anos 60. Diana 

Domingues analisa essa arte, segundo ela, mais humanizada através das tecnologias: 

Num sentido social, a posição que a arte assume no contexto cultural é 
de natureza política. A arte não está mais a serviço de camadas 

dominantes, nem fica legitimada somente por uma elite social ou 

econômica, não está limitada a hierarquias. Da mesma forma que nas 
sociedades primitivas, a arte se reconcilia com a sociedade numa 

relação direta arte/vida. (DOMINGUES, 1997, p.21) 

 

Figura 2: “Ascension” obra performática em vídeo de Bill Viola 

https://www.billviola.com 
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1.3 -  Performance digital no Brasil 

Apesar de não ser um centro produtor de tecnologia digital, o Brasil desde a década de 

60 produz obras em videoarte. Na verdade, ainda na década de 50, o artista Abraham 

Palatnik já fazia experimentações com a chamada arte cinética e Waldemar Cordeiro, no 

início da década seguinte, introduzia o computador na arte. Arlindo Machado comenta: 

Waldemar Cordeiro, artista que, ao incorporar as imagens digitais ao 
seu trabalho, já era reconhecido nacional e internacionalmente, 

sobretudo por sua produção no campo da arte concreta. Trabalhando 

em conjunto com o físico italiano Giorgio Moscati, Cordeiro foi 

importante também por ter dado uma dimensão crítica à computer art, 
acrescentando às imagens o comentário social que não havia na 

produção mundial (MACHADO,2007,p.51) 

Mas se formos falar da Performance no Brasil, teremos que nos remontar à década de 

30, quando o arquiteto, artista plástico e agitador cultural Flávio de Carvalho (1899 – 

1973) já apresentava trabalhos provocativos, em lugares públicos, onde performava 

desafiando os rígidos padrões morais da época. Modernista, comunista assumido, Flávio 

chamava suas Performances de experiências e as realizou por mais de duas décadas, 

sempre causando polêmica e correndo riscos inerentes ao artista ousado que foi. 

É no início dos 60 que irá surgir no Brasil o movimento neoconcreto que traz uma 

perspectiva de interação entre o artista, sua obra e seu público. Expoente desta nova 

maneira de pensar a arte, Lygia Clark rompe a moldura e cria suas esculturas maleáveis 

“Bichos” (1960), objetos sem forma definida que precisavam da participação do público 

para ganharem “vida”. É a própria artista quem diz: “no meu trabalho, se o espectador 

não se propõe a fazer a experiência, a obra não existe”
12

. 

 Segundo o artista, curador e professor de Arte da Escola de Artes Visuais do Parque 

Laje, Franz Manata, “esta é uma novidade impar nas Artes Plásticas”(2014) .É a 

primeira vez que uma escultura depende da participação e desejo do público para existir 

plenamente, sendo portanto decisiva a sua interferência. 

 A nova relação criada a partir daí, entre artista e público, que ela chama de 

“participador”, leva Lygia a se interessar cada vez mais sobre o efeito que essa relação 

causa em quem interage com seus objetos. Durante cerca de uma década, a artista 

                                                             
12 Disponível em www.lygiaclark.org.br acesso em 25/06/2018 

http://www.lygiaclark.org.br/
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centrará sua obra importando-se somente com as sensações geradas a partir do contato 

físico entre o “participador” e o “objeto de arte”
13

.  

Realiza diversas Performances com a participação direta do público sendo considerada, 

sem dúvida, uma pioneira dessa arte no Brasil. Suas proposições passam a ser coletivas, 

vividas por grupos de participadores que, segundo Lygia, geram um corpo coletivo onde 

existe intensa troca de conteúdos psíquicos. 

Em 1967, aconteceu a IX Bienal de São Paulo, cabe ressaltar, em plena ditadura militar, 

com especial dedicação à arte participativa. Um público ávido em manifestar-se e 

sentir-se livre, mexia, interagia, vestia os famosos Parangolés do artista Hélio Oiticica, 

penetrava ambientes imersivos, com tanta vontade, que grande parte das obras expostas 

acabou danificada. Sobre os Parangolés, nos fala o professor Lúcio Agra: 

Em 1964 Hélio Oiticica apresentaria a primeira série dos seus 

Parangolés, capas ou roupas de formas irregulares, feitas de vários 
materiais têxteis. Movido pelas fantasias dos passistas das Escolas de 

Samba, (...) Hélio Oiticica iniciou com esse trabalho uma série de 

“proposições” do que ficou conhecido como “arte ambiental” (AGRA, 
2015,p.38) 

No início dos anos 70, vários tipos de manifestações artísticas apelaram para iniciativas 

semiclandestinas, escapando das restrições de uma censura predadora. Ao contrário de 

submeterem-se às restrições, criavam cada vez mais, inventavam espaços, recusavam a 

derrota e a morte da arte e transformavam o cerceamento das liberdades em motivação 

para ousarem cada vez mais. 

 A Performance desta época trazia como tema a sexualidade, o desejo de liberdade, e a 

luta por direitos civis. Muitos artistas apresentavam uma visão crítica através da 

exposição de seus próprios corpos estreitando a relação da vida com a arte. E já se 

utilizam das máquinas em suas criações. 

Em videoperformance realizada em 1975, a artista Letícia Parente borda na sola do seu 

pé, com linha preta e agulha a frase que dará título à Performance: “Marca Registrada”. 

Os artistas Paulo Herkenhoff e Sonia Andrade igualmente filmam em vídeo suas 

Performances, onde são realizadas ações que muitas vezes trazem sofrimento e dor ao 

corpo do artista. Christine Mello analisa desta forma a arte da videoperformance: 

                                                             
13 Disponível em www.lygiaclark.org.br acesso em 25/06/2018 

http://www.lygiaclark.org.br/
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Essas manifestações artísticas produzidas no Brasil no período dos 

anos 1970 no âmbito da arte conceitual, não podem ser consideradas 

meros registros da ação performática. Nessas manifestações, a câmera 
não meramente registra a ação, ela possui outra função nesses 

trabalhos. Na medida em que não existe a interatividade com o 

público, com a audiência, ou com o outro, a interatividade do corpo do 
artista é produzida no enfrentamento com a própria câmera de vídeo. 

Desse modo, tais tipos de manifestações são fruto do diálogo 

contaminado entre a linguagem do corpo e a linguagem do vídeo, 

gerando uma síntese, ou a chamada videoperformance. (MELLO, 

2008,p.169) 

Em vídeos ou em apresentações ao vivo, a relação entra vida e arte torna-se uma 

desafiadora questão no campo das artes na década de 1970. Performances conceituais 

ou até mesmo ocasionais tornam-se frequentes na época. 

 Uma dessas performances ocasionais, ou seja, criadas espontaneamente sem uma 

intenção anteriormente prevista, nos é lembrada por JMP Santos (2008) ao comentar 

trabalhos que ao atribuir centralidade ao corpo enfrentavam, ou ao menos tentavam 

enfrentar, o regime ditatorial. 

 O artista Antonio Manuel, no 19° Salão Nacional de Arte Moderna, inscreveu uma obra 

para a seleção da curadoria que chamou de “O Corpo é a Obra”. Ao ver seu trabalho ser 

recusado, Antônio Manuel, em plena vernissage, teve a ideia de ficar nu e realizou uma 

Performance que , de certa maneira, foi bem mais significativa do que todas as outras 

obras expostas. Fazendo poses como se fosse uma escultura, protestava contra a 

submissão daquela comissão aos padrões da censura vigente. O próprio artista comenta: 

Comecei a perceber a temática do corpo. Afinal era ele que estava na 
rua, sujeito a levar um tiro, receber uma pedrada, uma cacetada na 

cabeça, então imaginei usar o meu próprio corpo como obra. Decidi 

inscrevê-lo no Salão Nacional de Arte Moderna. Na ficha de inscrição 
escrevi como título da obra meu nome, as dimensões eram do meu 

corpo, etc.. Fui cortado (...) Eu me dirigi ao Museu de Arte Moderna e 

lá cheguei uma hora antes da inauguração. Aí me veio a ideia de ficar 
nu. Nada foi programado,  a ideia surgiu ali como fruto de um 

sentimento de asco e repulsa. As pessoas no vernissage ficaram 

atônitas, mas naquela meia hora eu me senti com uma força muito 

grande. (MANUEL, apud SANTOS,2008,p.22) 

 

 

 

 



 
 

35 
 

Figura 3: Antonio Manuel em Performance no MAM 

 

Fonte: www.art-bonobo.com 

 

Esse tipo de atitude permeava as Performances da época sempre com um viés político e 

transgressor. Mesmo a primeira geração dos vídeos de Performance no Brasil,onde a 

câmera basicamente servia para registrar o ato performático, apresentavam trabalhos 

onde essas temáticas se repetiam. 

 Era o início dos anos 80 e os experimentos com a câmera de super 8 apresentavam 

performances de artistas como Anna Bella Geiger, Arthur Barrio, Tunga, que usavam o 

próprio corpo como suporte ou matéria artística para desafiar conceitos morais, quebrar 

tabus e acima de tudo exaltar a liberdade artística. 

 Mas é o artista Otávio Donasci quem mais chama a atenção na década com suas 

videocriaturas. Sobre elas, nos fala Lúcio Agra: 

A mais espetacular fusão de Performance e vídeo, porém, acontece no 

trabalho de Otávio Donasci que, já no início dos anos 80, apresenta 

suas videocriaturas. Antecipando estratégias adotadas depois por 
Tonny Oursler ou até mesmo Nam June Paik, Donasci chamava seu 

trabalho, inicialmente, de vídeo-teatro. O contato com novos 

pensadores e críticos como Renato Cohen e Arlindo Machado o 
convenceu de sua natural conexão com a Performance. (AGRA, 

2015,p.44) 
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Otávio Donasci, cenógrafo, performer e artista multimídia foi o criador do projeto 

Videoteatro que gerou várias alternativas de expressão multimídia das quais faziam 

parte as videocriaturas – máscaras eletrônicas feitas de tubos de vídeo, Também criou o 

Videovivo – imagens projetadas de vídeos contracenando com atores ao vivo, e os 

Videomanequins – esculturas com rosto/vídeo que conversavam com as pessoas. Estes e 

outros trabalhos do artista foram apresentados no 10º Festival Videobrasil em 1994.
14

  

Nos anos 90, uma década onde já entramos na segunda geração da Internet, a plataforma 

digital com seus programas e recursos diversos, atrai grande parte de artistas plásticos, 

atores, coreógrafos e performers à uma conversa entre as mídias. 

 Em Brasília, surge o grupo Corpos Informáticos, que cria uma página na Internet como 

suporte para a exposição dos vídeos - documentos de Performances do grupo, vídeos 

manipulados através de edição de imagens que compunham uma Performance e 

ferramenta de comentários para que o público pudesse se relacionar. Johannes Birringer, 

nos fala sobre este grupo: 

Na história da Performance experimental, artistas que se apresentam 
ao vivo misturaram, repetidamente, antigas e novas mídias, 

especialmente porque as práticas de arte ao vivo emergiram 

frequentemente do contexto das artes visuais e se misturaram com as 
artes do vídeo e da instalação. A poética da criação ao vivo 

improvisada com vídeo, webcams e conexão de rede, caracteriza o 

trabalho do grupo Corpos Informáticos (www.corpos.org); as 

montagens do grupo são frequentemente realizadas em galerias ou 
museus, mas sempre envolvem participantes on-line que, de longe, se 

juntam à ação. (BIRRINGER, 2007,p.36) 

 

Percebemos que a linguagem começa a mudar pois, com o fim da Ditadura na década 

anterior, o interesse pela nova tecnologia e as novas configurações espaciais e 

temporais, o artista brasileiro que se expressa através de Performance passa a 

desenvolver trabalhos voltados para a subversão dos conceitos tradicionais da estética.  

A pesquisadora Lucia Santaella faz uma análise da importância que o advento da 

tecnologia digital de segunda geração trouxe , não só pra o Brasil mas para o mundo, no 

campo da cibercultura: 

                                                             
14

 Disponível em www.videobrasil.org.br/festival/arquivo/festival/programa/1402150 acesso em 
21/01/2019 

http://www.corpos.org/
http://www.videobrasil.org.br/festival/arquivo/festival/programa/1402150
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Dos anos 1990 para cá, estamos assistindo a uma nova revolução que, 

provavelmente, trará consequências antropológicas e socioculturais 

muito mais profundas do que foram as da Revolução Industrial e 
eletrônica, talvez ainda mais profundas do que foram as da revolução 

neolítica. Trata-se da revolução digital e da explosão das 

telecomunicações, trazendo consigo a cibercultura e as comunidades 
virtuais. O futuro nos conhecerá como aquele tempo em que o mundo 

inteiro foi virando digital. (SANTAELLA,2005,p.272). 

Ao entrarmos no século XXI, proliferaram os festivais de arte e mídia eletrônica no 

Brasil, como o FILE ( Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas), o Live Image 

e o Videobrasil. Exposições também são montadas frequentemente onde a linguagem 

artística da Performance associada ao vídeo está presente, como as promovidas pelo 

SESC, pelo Itaú Cultural e pelo CCBB. 

 As narrativas que emergiram através do vídeo encontraram caminhos próprios no 

mundo da Arte. As tecnologias tornaram-se mais acessíveis no contexto digital, as 

câmeras mais leves, os programas e aplicativos de edição mais simples e a possibilidade 

de difusão das obras, sem limites. 

Premiações importantes como o PIPA
15

, revelam e consagram artistas visuais, entre 

eles, os que utilizam o próprio corpo como sujeito e objeto, ou seja, os performers. 

Esses artistas, hoje reconhecidos no fechado circuito das artes, também estão nas 

plataformas digitais e redes sociais atingindo um outro tipo de público. Nomes como o 

de Laura Lima, Manoela Medeiros e Celina Portella, entre outros, obtiveram 

reconhecimento internacional e/ou fama na internet.  

A artista Celina Portella é performer, coreógrafa, artista plástica e dançarina. Sem 

jamais abandonar a dança, começou a estudar Designer Gráfico e Comunicação Visual 

na PUC- RJ (1994/97) e foi aí, através de uma série de vídeos de dança feitos por ela e 

produzidos em câmera Super-8, que começou a identificar seu trabalho e voltar seu 

olhar para as questões da visualidade e da estética, em como organizar esteticamente 

essa produção e como organizar o resultado de seu trabalho de forma harmônica. 

 A partir dessa experiência, resolve então estudar Artes Plásticas. Vai para Paris e 

ingressa na Université St. Denis (1998/01) onde faz seu curso e onde passa a aguçar seu 

olhar nas questões cotidianas e a transformá-las em experimentações artísticas sempre 

voltadas para a imagem e o movimento do corpo no espaço que a imagem cria.  

                                                             
15 Prêmio PIPA foi criado em 2010 em parceria entre o Instituto PIPA e o MAM. 
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 Estava aberto o caminho para que a expressividade da artista fosse inserida em diversas 

plataformas e de diversas formas. Como nos diz Randall Packer ( 2005) Celina passa a 

usar os quatro elementos essenciais do que pode ser considerada uma arte multimídia: a 

imersão, a interdisciplinaridade, a interatividade e a narratividade.  

Ao participar de uma residência no MIS, em São Paulo, em 2010 ( LABMIS), viu-se em 

companhia de pessoas que trabalhavam com tecnologias, manipulações de imagens e 

automações. Eram técnicos da área da eletrônica e da mecânica que provocaram nela o 

desejo de desenvolver ideias, narrativas, em que a questão da relação do corpo e da 

imagem que sempre a intrigaram, pudessem agora ser expressas de maneira mais 

instigante em novas plataformas. Bastava saber o que era preciso para realizá-las.  

Começou então a aprender um pouco sobre programação , embora apenas o suficiente 

para saber o que queria e como queria e saber codificar essa linguagem junto a esta 

equipe técnica. Os trabalhos daí resultantes ganharam o título de Projeto Movimento 

(2010), uma vídeo-instalação cuja obra é composta por 5 vídeos-objetos com 

mecanismos que movem monitores de TV em sincronia com suas imagens. Na 

concepção da artista “a imagem do corpo aparece contida no quadro da tela, se 

relacionando com seus limites como se fossem limites reais do espaço em que se 

insere”
16

.  

É uma interação absoluta entre a expressão corporal e a mídia, tornando fotografia, 

vídeo e movimento, partes estruturais do próprio trabalho. Em seu catálogo de 

exposição na Galeria Inox, a curadora Ligia Canongia ( 2014) comenta dessa maneira  

este trabalho de Celina
17

: “o foco central desta obra converge para o limite entre a 

realidade virtual e as ações corporais, na tentativa de embaralhar suas fronteiras e 

confundir o real com o universo da ação”. 

Esse diálogo entre o vídeo e a Performance, a fotografia e o cinema, vai continuar a 

nortear seu trabalho e aparecer, inclusive anteriormente em sua obra Auringa, ahorita y 

ahora (2009), realizada durante sua residência na Galeria Kiosko, na Bolívia e 

posteriormente no trabalho Cena Familiar (2012), onde a artista e convidados 

interagiam ao vivo com a mídia através de vídeo projeção criando efeitos que levavam o 

                                                             
16

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/CelinaPortella acesso em 14/10/2017 
17 Disponível em www.galeriainox.com/artista/celina-portella acesso em 14/10/2017 

https://www.youtube.com/user/CelinaPortella
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público do Parque Laje, onde a Performance aconteceu ,a experimentar  novas relações 

com a arte. 

Neste trabalho em particular, Celina nos propôs um jogo de saber o que era real e o que 

era virtual como também a questionar o princípio da imagem, que é uma representação 

da realidade. Pois como a própria artista diz
18

 “nessa questão do corpo na imagem eu 

procuro falar do corpo e de uma identidade que não é só minha”. 

O conceito de Novas Mídias, segundo Lev Manovich é que “são objetos culturais que 

usam a tecnologia computacional digital; dados digitais que podem ser manipulados por 

um software”(2005). Uma imagem que possa ser representada como uma matriz, pode 

ser manipulada de diversas formas: ampliada, reduzida, replicada, ter efeitos de 

definição , contraste e coloração, entre outros.  

Celina Portella soube usar essa ferramenta sem se deixar seduzir pela trucagem fácil 

dessa manipulação. Sua conceituação permaneceu girando entre o material e o imaterial, 

entre o real e a ilusão.  Como diz Arlindo Machado:  

 

Talvez até se possa dizer que um dos                                                        
papéis mais importantes da arte numa sociedade tecnocrática seja 

justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos 

instrumentos de trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das 
máquinas semióticas reinventando, em contrapartida, as suas funções 

e finalidades. (MACHADO, 2005,p.14).                              

Neste sentido, o trabalho de Celina defronta-se com o desafio de se apropriar das 

tecnologias mecânicas, audiovisuais, eletrônicas e digitais fazendo-as trabalhar em 

benefício de suas propostas estéticas e conceituais. Ao lidar com as questões da 

representação do corpo, Celina utiliza a técnica da Performance, ou seja, faz de seu 

próprio corpo um instrumento de comunicação que resignifica situações, objetos, 

lugares e linguagens, e também utiliza a ferramenta da plataforma digital, produzindo 

uma presença tecnologicamente mediada em diversas plataformas ( fotografia, vídeo, 

instalação) além  da utilização das mídias como registro e documento desses resultados. 

  Essas imagens aparecem em formatos e dispositivos que tornam o que seria transitório 

e efêmero – a Performance presencial - em algo permanente, documentado, passível de 

ser visto, revisto, indefinidamente. Há, sem dúvida, um ponto de mudança na posição 

                                                             
18 Disponível em: www.youtube.com/user/CelinaPortella acesso em 15/10/2017 

http://www.youtube.com/user/CelinaPortella
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do sujeito face à produção artística. Uma mudança que envolve o autor e o receptor.  

Como observa Paulo Bernardino: 

A obra ao ser revelada no desejo da interatividade, que vai se 

afirmando na requisição da participação do outro como elemento 

fundamental para sua concretização, enuncia um posicionamento que 
se diferencia na forma e no resultado que se vincula pelos meios 

tecnológicos, quer em relação ao espaço quer em relação aos 

procedimentos. (BERNARDINO, 2009,p.13)                                                                  

Vinda dos palcos, onde a interação com a plateia é sentida instantaneamente, onde a 

relação arte-corpo, principalmente na dança contemporânea e na Performance, é 

encarada como uma relação de enfrentamento, onde o corpo do artista se vê objetivado 

através de uma identificação ou estranhamento, Celina , através da utilização das 

tecnologias, segue questionando e investigando a representação desse corpo, inspirando-

se nas situações comuns do cotidiano das ruas por onde circula.  

Dessa forma despretensiosa, a artista cria seu repertório e gera seus questionamentos. O 

que vem em seguida é um alinhamento de ideias que em algum momento passa a fazer 

sentido e é transformado em arte. 

Após uma série de trabalhos em vídeo, Celina Portella voltou-se para a fotografia  

sempre colocando uma ação performática numa situação que foge ao senso comum, 

provocando sensações de novas relações com a espacialidade. Em seu projeto Quadros 

Cortados (2017), ela se coloca dentro de molduras se relacionando com as bordas dessas 

molduras e tornando-as parte da própria obra. O efeito sobre o espectador é o de levá-lo 

a repensar sobre a materialidade da obra. Uma quebra de suporte, como faria a 

precursora Lygia Clark. 

 O que é fotografia e o que é Performance neste trabalho? Na verdade ele possui um 

efeito que redesenha a ação performática, produz inesperadas visões da realidade e uma 

substancial modificação nos conceitos de ação, registro, movimento e espaço. 

 São fronteiras dissolvidas, artes hibridizadas, ou como diz Arlindo Machado, 

“passagens que permitem compreender melhor as tensões e ambiguidades que se 

operam hoje entre movimento e imobilidade, entre analógico e digital, o atual e o 

virtual”. ( 2007, p. 69) 

A arte de Celina está nas galerias, museus, no Facebook, no Instagram e em seu canal 

do Youtube. Também está em documentários levados à TV. Com produção sempre 
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crescente, participou da conceituada Frestas-Trienal de Artes, no SESC Sorocaba 

(2017). 

 A Trienal teve curadoria de Daniela Labra e apresentou cerca de 160 obras, projetos de 

60 artistas contemporâneos, de 13 países, e Celina esteve presente com uma 

videoinstalação interativa, intitulada “Público”, na qual a artista estabelece um jogo 

intricado com a plateia refletindo acerca da impossibilidade de definir o que real.  

Artistas performáticos que usam a arte sem audiência definida, relacionando seu corpo 

com o espaço através de questionamentos sobre sua identidade, em plataformas diversas 

em busca de uma expressão artística onde suas personas são expostas das mais variadas 

formas, estabelecem relações íntimas com as câmeras, sejam fotográficas ou de vídeo.O 

que para Regina Melim “são ações performáticas sem audiência e que, orientadas para 

vídeos ou fotografias tem se tornado a base para a criação de uma forma distendida de 

Performance”(MELIM,2004,p.426) 

O percurso de Celina, como pudemos observar, nos leva a pensar sobre a interferência  

das tecnologias na arte. Artista de seu tempo, Celina usa as ferramentas que dispõe para 

dar fluxo às suas investigações.  Em recente postagem em seu perfil no Instagram, 

Celina, em foto onde interage com obra exposta no FILE – Festival Internacional de 

Arte Eletrônica (2018), no CCBB diz: “A Arte e a Tecnologia são sempre 

imprevisíveis”. Essa imprevisibilidade vêm instigando o trabalho de diversos artistas 

contemporâneos, inclusive da própria Celina. 

 A trajetória da artista esteve em exibição na Caixa Cultural, em São Paulo, na 

exposição nomeada “Reunião” com curadoria de Daniela Labra de 12/01 à 31/03/2019. 

Tratou-se de uma seleção de trabalhos em vídeo e foto que apresentam a preocupação e 

ao mesmo tempo a interferência da artista, com as questões ligadas ao corpo e suas 

relações com a espacialidade. 

São justamente essas questões que estão presentes em algumas de suas obras, entre elas 

Movimientos Detenidos (2008), apresentando uma narrativa que a coloca em diversos 

segmentos artísticos convergentes. Arlindo Machado diz que “chega um momento em 

que torna-se claro que não se pode mais continuar dizendo como antes: o cinema, a 

fotografia, a pintura”(2007, p.69). Propomos agora, uma análise dessas “passagens” 

presentes na obra. 
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2- INTER-RELAÇÕES ENTRE LINGUAGENS 

 

2.1- “Movimientos Detenidos” – uma obra múltipla 

Entre abril e maio de 2008, Celina Portella realizou, junto a outros artistas selecionados,  

uma residência no conceituado Centro de Residência de Artistas Contemporâneos – 

CRAC , em Valparaíso, no Chile. Esta instituição de arte e pesquisa, criada em 1989, 

propõe “um entrelaçamento crítico com a produção de subjetividade na esfera pública, a 

cidade e o território como rede de conexões e associações de experiências sensoriais”
19

. 

Dessa forma, Celina vai agregar às suas inquietações relativas ao corpo em seu diálogo 

com o espaço, aquelas que colocam esse corpo dentro do território urbano dialogando 

com a própria cidade. Junto a ela, está o artista chileno Alejandro Delgado que também 

manifesta a preocupação em unir a arte contemporânea ao espaço público de uma 

cidade, sublinhando as diferentes relações e tensões envolvidas. 

Movimientos Detenidos nos é apresentado em vídeo e nos mostra, mais uma vez, a 

própria Celina usando seu corpo para movimentar-se performaticamente pela cidade. A 

obra divide-se em 3 partes e integra a série intitulada “Colgados”, o que numa tradução 

literal, significa “suspensos, pendurados”
20

.  

Na primeira parte, a artista aparece correndo pelas laterais da Iglesia de la Matriz, até 

pendurar-se numa de suas paredes, deixar sua imagem impressa e sair. Na segunda, 

vemos Celina descendo alguns degraus da Escalera Serrano, até deitar-se no corrimão 

de pedra, deixar ali a sua imagem e sair. 

 E por fim, na Calle Serrano, a artista arrisca-se mais, ao filmar-se caminhando 

normalmente pela rua, indo e vindo sob o frio local, até pendurar-se num muro e 

imprimir-se ali. Depois, atravessa a rua e acessa outro muro, onde fixa sua imagem e vai 

embora por um beco ao lado. Sobem, então, os créditos do vídeo. 

Percebemos então que a artista precisou de 3 pessoas para operar as câmeras, entre elas 

o próprio Alejandro Delgado; vimos que ela e Alejandro efetuaram a colagem dos 

affiches e que ela, finalmente sozinha, realizou a edição final das imagens, onde 

                                                             
19 Disponível em https://cracvalparaiso.org/conferencia-sobre-intervencion-en-el-espacio-publico  
acesso em 28/01/2019 
20 Traduzido em https://www.dicionarioinformal.com.br/colgados/ acesso em 01/03/2019 

https://cracvalparaiso.org/conferencia-sobre-intervencion-en-el-espacio-publico
https://www.dicionarioinformal.com.br/colgados/
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naturalmente, pode conceituar e imprimir sua autoria na obra. Ficamos sabendo também 

que o trabalho foi realizado entre abril e maio de 2008, embora levemos menos de dois 

minutos para assisti-lo. 

Vários artistas performáticos defendem a utilização do vídeo em suas obras, pelas 

diversas possibilidades artísticas que adquirem e, como nos diz a artista pernambucana 

Waléria Américo “pela ideia de temporalidade que o vídeo vai abarcar”
21

. Nesse mesmo 

sentido, o videoartista e performer Armando Queiroz compara o cinema e o vídeo e, em 

defesa deste último, diz que “o cinema precisa de uma grande equipe, o que acaba 

interferindo na criação da obra. Por isso prefiro o vídeo. Sou só eu e o diretor de 

fotografia”
22

. 

O curador de arte cinematográfica e midiática John Hanhardt, um entusiasta da 

videoarte e, de certa forma, responsável pela mesma ter chegado aos tradicionais 

espaços dos museus e galerias de Nova York, comenta: 

A prevalência da imagem em movimento como meio de comunicação 

de um artista no mundo da arte atual vem de longa data, começando 

com o desenvolvimento do filme cinematográfico, no final do século 
XIX, e continuando em meados do século XX, com o crescimento do 

meio eletrônico do vídeo. Hoje, as artes midiáticas, através da internet 

e de múltiplas plataformas digitais, estão influenciando a criação e a 

distribuição de imagens em movimento. (HANHARDT, 2018,p.9) 

Meu primeiro contato com a obra de Celina deu-se através do programa “Tec.Art”, 

exibido no canal ARTE 1, em junho de 2017, dentro de um episódio dedicado à 

Performance. Interessada, procurei na internet saber um pouco mais a respeito e, para 

minha surpresa, descobri que o que era novidade para mim estava, desde 2008, ou seja, 

há 9 anos, disponibilizado em rede. A efemeridade daquela Performance estava ali, 

documentada e atemporal, disponível para ser vista quantas vezes fosse solicitada. 

Tela de TV, tela de computador e precedendo ao meu olhar, tela de mesa de edição de 

vídeo. Durante esta pesquisa também muitas vezes acessei o canal de Celina no 

Youtube, na tela do smartphone. Arlindo Machado, a quem mais uma vez recorremos, 

nos fala sobre o que chama de “nova gramática” do audiovisual e faz a seguinte analise 

da relação estabelecida entre telas e receptores: 

                                                             
21

 Disponível em https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/formas-hibridas-da-videoarte 
acesso em 06/02/2019 
22

 Disponível em https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/performance acesso em 
06/02/2019 

https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/formas-hibridas-da-videoarte
https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/performance
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A tela (do monitor, do aparelho de televisão) torna-se agora um 

espaço topográfico onde os diversos elementos imagéticos (e também 

verbais, sonoros) vêm inscrever-se, tal como já se pode hoje 
vislumbrar em ambientes computacionais multitarefas. Do espaço 

isotópico da figuração clássica, baseado na continuidade e na 

homogeneidade dos elementos representados, passamos agora ao 
espaço politópico, em que os elementos constitutivos do quadro 

migram de diferentes contextos espaciais e temporais e se encaixam, 

se encavalam, se sobrepõem uns sobre os outros em configurações 

híbridas. E uma vez que agora os novos processos imagéticos 

despejam seu fluxo de imagens e sons de forma simultânea, isso 

exige, da parte do receptor, reflexos rápidos para captar todas 
(ou parte delas) as conexões formuladas, numa velocidade que pode 

mesmo parecer estonteante a um “leitor” mais conservador, não 

familiarizado com as formas expressivas da contemporaneidade. 
(MACHADO, 2007,p.76) 

Durante sua residência em Valparaíso, Celina realizou uma série de intervenções visuais 

onde propunha-se a olhar as condições da construção da cidade e as relações “que se 

cruzam com a oficialidade e expõem outras formas de referir-se ao legado e a memória 

desta cidade”.
23

  

Dessa forma, a série “Colgados”, onde o vídeo “Movimientos Detenidos” se insere, 

consistia em fotografias coladas de pessoas penduradas em paredes diversas de 

Valparaíso que eram escolhidas pela artista levando em conta não só determinadas 

características, em locais com um fluxo regular de transeuntes e que oferecessem uma 

condição estrutural para a interferência ser realizada de forma segura. 

Cada uma dessas interferências traz em si uma narratividade própria. Ao assistirmos 

Celina correndo pela cidade e imprimindo nela sua imagem, percebemos na artista, a 

mesma preocupação com a representatividade de seu corpo naquele espaço e naquele 

determinado tempo. Ao optar pela filmagem e edição dessas imagens, Celina traz sua 

Performance para o cinema, tendo o vídeo como plataforma.  

 E ao disponibilizá-lo na internet, a artista nos permite uma relação que descola a obra 

daquela determinada cidade e nos joga dentro de sua narrativa pessoal numa construção 

poética cuja dimensão semântica é entendida e editada por cada um de nós. As imagens 

produzirão imaginários individuais.  

 

                                                             
23

 Disponível em https://cracvalparaiso.org acesso em 29/01/2019. Tradução da autora. 
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Figura 4: Celina Portella em “Movimientos Detenidos” 

 

Fonte: https://cracvalparaiso.org  

 

Celina Portella pratica, aqui, sua poética tecnológica, eletrônica. Demonstra, neste 

trabalho, que a era digital soma mas não elimina a mídia não digital.Para o resultado em 

vídeo com acesso via internet, a obra foi criada primeiramente como uma reflexão da 

artista, sua capacidade criativa, sua disponibilidade artesanal ao lidar com tesouras, 

colas e tintas em harmonia com a profusão de câmeras, telas, teclados e botões. 

 No entanto, não podemos deixar de perceber que o enfrentamento do corpo de Celina 

exposto nas ruas e sua objetivação, acaba por ter sua potência alterada por não tratar-se 

mais de uma presença imediata, como nas Performances realizadas ao vivo e sim de 

uma imagem pensada para outra linguagem – a do vídeo. 

 O corpo performático de Celina torna-se informação em dígitos, códigos binários, 

algoritmos. Ao utilizar a tecnologia digital, há, como nos diz Paulo Bernardino “um 

ponto de mudança na posição do sujeito face à produção criativa pois interfere nos 

processos artísticos quanto a novas formulações a respeito do posicionamento do 

observador e do autor” .(BERNARDINO,2009,p.22). 

https://cracvalparaiso.org/
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Figuras 5 e 6: Celina passa cola em sua foto 

 

Fonte: https://www.cracvalparaiso.org 

 

Figura 7: Celina cola sua foto 

 

Fonte: https://www.cracvalparaiso.org  

  

 

https://www.cracvalparaiso.org/
https://www.cracvalparaiso.org/
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Apesar disso, antes de ser um corpo mediado, ao interferir na cidade vemos o corpo 

real, a presença imediata, física, de Celina em relação direta com uma assistência 

ocasional. E a transformação desse corpo individual num corpo social, urbano – 

condição essa inerente a toda Performance que se realiza na rua e que se vincula ao 

campo da Intervenção Urbana, como analisaremos em seguida.       

 

       2.2- Intervenção Urbana 

 

 

Apesar de não revelar suas referências e preferir vincular seu trabalho “ao que vê pela 

rua”
24

, Celina, que como já vimos, sempre utiliza seu corpo e suas relações com o 

espaço em suas obras, evidentemente, as possui. Nessa obra em particular – 

“Movimientos Detenidos”, a artista aparece interferindo na paisagem da cidade de 

Valparaiso, no Chile (2008), chamando a atenção por sua vinculação com a chamada 

Arte Urbana,
25

 uma vez que a colagem da imagem de seu corpo, incorpora-se à 

paisagem, ficando fixada aos muros, paredes e escadas da cidade. 

 

 Esse tipo de interferência artística, mesmo que a artista, através da utilização da 

tecnologia do vídeo e da edição, proponha uma outra narrativa, vincula-se à tradição do 

graffiti, do stencil,e das colagens. 

 

O performer e artista visual Ronald Duarte define a intervenção urbana como “ações 

efêmeras no espaço urbano; algo entre a fúria e a festa”
26

. Na verdade, a arte que 

interfere no urbano é um verdadeiro encontro entre vida e arte. Ocorrendo  

necessariamente fora dos espaços consagrados, interage com o cidadão comum, o 

transeunte, muitas vezes surpreendido pela manifestação artística nas vias onde circula, 

sem ter se dirigido ao encontro dela. 

 

Usados como suporte para manifestações políticas, estéticas e provocativas de um 

diálogo que acontece sem tempo nem hora marcada, entre obra e público, as paredes, 

                                                             
24

 Em entrevista à Michele Lemes; disponível em https://www.youtube.com/user/CelinaPortella acesso 
em 15/10/2017. 
25

 Arte urbana , do inglês street art designa uma arte encontrada nos meios urbanos, seja por meio de 
intervenções, performances artísticas, grafites, dentre outros. Disponível em 
www.todamateria.com.br/artes acesso em 28/07/2018 
26

 Disponível em https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/intervenção-urbana acesso em 
06/02/2019 

https://www.youtube.com/user/CelinaPortella
http://www.todamateria.com.br/artes
https://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodio/intervenção-urbana
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muros, tapumes e viadutos das cidades refletem a expressão direta de artistas que 

interferem no urbano mantendo a cidade viva e a arte transgressora. 

 

É esse caráter transgressor que faz com que o anonimato faça parte dessa cultura que, 

por isso mesmo, é tantas vezes reprimida. Dependendo do local e das circunstâncias, 

pode ser considerado crime aplicar tinta sobre uma superfície urbana sem autorização, 

colar cartazes, pichar, escrever poemas, performar. 

 O artista francês JR, que iniciou sua bem sucedida trajetória artística como grafiteiro, 

não tira os óculos escuros e o chapéu e para não ser identificado pois já foi preso e 

processado inúmeras vezes. Sem falar em Bansky, considerado pela mídia como o mais 

famoso grafiteiro do mundo, cujo anonimato faz parte de seu próprio marketing. 

 Esses dois, dentre uma centena de outros que começaram nas ruas de forma “marginal”, 

hoje são convidados por instituições e recebem altos honorários para pintarem muros, 

fachadas, paredes pelo mundo, lançam livros com os registros fotográficos das obras, 

expõem em galerias e frequentam o circuito das artes. Assim como o movimento 

inverso também acontece, com pintores acostumados ao circuito de museus e galerias 

indo pintar nas ruas. 

Frederico Morais, num belo texto de catálogo de exposição do artista Thomaz Ianelli 

(1932-2001) diz: 

É conhecida a recomendação de Leonardo da Vinci aos pintores para 

que, antes de realizarem seus quadros, observassem os muros úmidos, 

cobertos de lodo e musgo, pois neles encontrariam simulacros de 

montanhas, rios, rochas, grutas, vales, batalhas, rostos estranhos e 
vivos acontecimentos que poderiam ser reduzidos a formas precisas e 

úteis. Quatro séculos depois, o poeta Murilo Mendes veio nos dizer “o 

muro é a nuvem do pintor” e também que é “um álbum em pé: 
política, poesia, desordem, sonhos, projetos, anseios e desabafos, um 

coração atravessado por flecha, data de crimes, de encontros e de 

idílios, viva o comunismo”. (MORAIS,2006,p.12) 

O artista paulista Alexandre Orion, em depoimento nas redes sociais
27

, declarou que 

quando o artista escolhe a rua como palco ele tem que ser ativista, pois “a rua não é o 

lugar do nicho, a rua é o lugar do coletivo, onde você coloca uma informação que é 

acessada por todos”. Atribui, também, sua opção pela arte de rua à necessidade de 

interação, de trocar com as pessoas, e vê na rua, a plataforma perfeita para fazer isso. 

                                                             
27 Disponível em https://youtu.be/vvAoLXuisHg  acesso em 07/07/2018 

https://youtu.be/vvAoLXuisHg
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Em outro trecho de seu depoimento ele diz que quando imprime a imagem no muro, 

sabe que está provocando e adora quando consegue ter uma resposta. 

A estética marginal acaba sendo, aos poucos, articulada à estética institucional. Mas é 

preciso sobretudo provocar. O público é disperso, seu olhar é capturado ou não, e é 

evidente que o trabalho que se expõe na rua é fruto de uma necessidade de 

comunicação, de interação imediata com os habitantes da cidade. 

 Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos internacionalmente como OsGêmeos, assim 

como outro expoente, o artista Eduardo Kobra, saíram da cultura hiphop paulista e hoje 

assinam gigantescos painéis nos muros do mundo, patrocinados por instituições, e os 

livros com fotos de sua arte são vendidos em todas as livrarias. “Jamais vou abandonar 

as ruas”, declara Kobra, em sua última vernissage numa galeria paulista que expôs em 

forma de gravuras, a sua arte mural
28

 

Em 2018, já estando em curso esta pesquisa, iniciei um projeto de Performance 

fotográfica onde criei uma personagem, dentro da tradição do anonimato, e passei a 

observar arte urbana buscando uma maneira de dialogar com ela. Então, num muro do 

bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro, vi um pequeno cartaz com a palavra 

“VENDO-TE”. Atravessei correndo, me coloquei embaixo do cartaz e me escondi com 

as mãos, numa reação totalmente espontânea, e um amigo me fotografou. Nascia o 

projeto Ella Nacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Disponível em https://youtu.be/P6W7FZAH19Q acesso em 28/06/2018 

https://youtu.be/P6W7FZAH19Q
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Figura 8: Ella Nacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal (click Wilson Oliveira Filho). 

 

A partir daí, as paredes começaram a chamar meus olhos e uma infinidade de frases 

começou a falar comigo. A cidade abria para mim uma outra paisagem. Instintivamente, 

separava as frases anônimas daquelas pertencentes a grupos, sejam eles políticos ou 

religiosos. É o anônimo que me segreda e é a ele quem devo responder. Passei a anotar 

as frases e as minhas reações. Percebi que com algumas deveria me relacionar 

diretamente, enquanto outras demandavam interferências tecnológicas com montagem 

de imagens. 

Percebi que ao usar minha própria imagem interagindo com as frases, não só estaria 

usando meu próprio corpo como sujeito e objeto, mas também, através da fotografia e 

do uso da rede social, estaria documentando minha interferência na interferência urbana, 

dando eco à multiplicidade de aspectos da paisagem de minha cidade.  

Mas não é apenas o aspecto documental que está em foco aqui. A própria fotografia faz 

parte da obra. Flávia Adami em seu artigo sobre a hibridação entre Performance e 
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fotografia
29

 alerta que “existem diferenças entre o registro da performance, que é feito 

por meio da fotografia e do vídeo, e os trabalhos que usam as linguagens da fotografia e 

do vídeo como meios para produzirem ações performáticas”(ADAMI, 2011, p.78) 

Dessa forma, comecei a ter o hábito de parar o carro e fotografar as imagens que 

dialogam comigo para que Ella – como nomeio a mim mesma no ato da Performance - 

possa estar ali depois, com alguém para fotografa-la de determinada maneira. Não é 

uma tarefa fácil e nem sempre essa logística funciona. Apesar de já estar em curso, o 

projeto é de médio a longo prazo, e sua tendência é criar outros diálogos com esse 

imaginário vasto, sempre em movimento. 

Ella Nacidade é alguém que responde, ao gosto de Alexandre Orion. Mas cuja resposta 

é também um pouco além do diálogo proposto, pois o processo artístico que a 

engendrou vem de uma percepção “que também é construída culturalmente e nos 

relacionamos com os objetos e com a paisagem, da maneira a qual nossa bagagem 

vivencial nos orienta” (RODRIGUES,2012,p.231).  

O Centro de Residência de Artistas Contemporâneos de Valparaíso, onde Celina fazia 

residência quando criou Movimientos Detenidos, propõe a seus artistas que suas obras 

possam problematizar a representatividade daquela cidade, ou seja, o diálogo da arte 

contemporânea com as ruas, com a morfologia da cidade. Dessa forma, Celina parte de 

sua inspiração, sempre performática no sentido de fazer seu corpo sujeito e objeto, mas 

também considera a forma com a qual atuará no retrato da cidade deixando sua marca 

pessoal. 

Várias questões se apresentam ao artista de rua. Onde estaria o limite? Até onde se pode 

infringir as leis urbanas e patrimoniais? Por outro lado, pelo seu caráter transgressor, 

essa arte levanta questões culturais acerca da cidade e trazem nova leitura a esta 

paisagem. A curiosidade, esse motor gerador de conhecimento, atrai os olhares que se 

vêem frente a fenômenos que precisam ser processados e de forma rápida, posto a 

efemeridade do evento. 

 

 

                                                             
29 Disponível em www.embap.pr.gov/arquivos/File/Forum/anaisvii/076.pdf acesso em 07/07/2018 

http://www.embap.pr.gov/arquivos/File/Forum/anaisvii/076.pdf
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O artista e pesquisador Wagner Barja, analisando a intervenção urbana, nos diz: 

A linguagem da intervenção urbana precipita-se num espaço ampliado 

de reflexão para o pensamento contemporâneo. Importante para o livre 

crescimento das artes, a linguagem das intervenções instala-se como 
instrumento crítico e investigativo para a elaboração de valores e 

identidades das sociedades. Aparece como uma alternativa aos 

circuitos oficiais, capaz de proporcionar o acesso direto e promover 
um corpo-a-corpo da obra de arte com o público, independentemente 

de mercados consumidores ou de complexas e burocratizantes 

instituições culturais. (BARJA, 2008,p.9) 

Espaços não destinados à exposição artística, como o caso das vias públicas, muros, 

paredes, escadas da cidade, são geridos por instituições públicas e sua tolerância com a 

arte de rua costuma ser nula, posto que ao invés de ser vista com bons olhos pelas 

autoridades, essa arte é considerada muitas vezes vandalismo.  

Apesar disso, com maior ou menor grau de repressão, sabemos que a mensagem é clara: 

a cidade é do povo que a habita e é ele que vai usar desse mobiliário urbano para se 

expressar seja através da arte, das frases de protestos, e da pichação de recados. 

No ano de 2004, na cidade de São Paulo, foram construídos alguns túneis revestidos por 

azulejos amarelos que, devido à poluição, tornaram-se pretos em apenas 3 meses. O já 

citado artista Alexandre Orion notou. Dois anos depois, retornou à passagem 

subterrânea entre a Avenida Europa e a Avenida Cidade Jardim e deu início à instalação 

OSSÁRIO. 

 Munido de material de limpeza, Orion passou a remover a fuligem criando crânios 

humanos, como um alerta ao absurdo nível de poluição que respiramos. As forças da 

ordem pública agiram imediatamente. Nas 17 madrugadas em que conseguiu fazer sua 

arte, era interrompido 7, 8 vezes pela polícia e sempre usava o argumento de que não 

estava pichando – o que é crime, mas limpando.  

Seu trabalho foi interrompido pelos jatos d‟água de um caminhão pipa municipal que 

removeu toda a obra do artista, limpando portanto somente metade do túnel, deixando 

clara a censura aquela mensagem. 
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Figura 9: Alexandre Orion produzindo sua instalação OSSÁRIO 

 

Fonte: https://cargocollective.com/alexandreorion/ossario 

 

A efemeridade de Ossário, no entanto, transforma-se no momento em que a fotografia e 

o vídeo tornam-se suporte e documento da obra que passa a ser disponibilizada na 

internet e exposta em galerias e catálogos.
30

.Esse projeto tão potente mereceu uma série 

de elogios por parte dos críticos e análises de sociólogos e pesquisadores. O crítico José 

de Souza Martins, chamou Alexandre de “arqueólogo do silêncio” e a professora Anna 

Waclawek definiu a obra como “ narrativas significativas criadas através de imagens 

impactantes que reverberaram entre o público”
31

 

Em seu projeto “Colgados”, Celina Portella surpreendeu os transeuntes de Valparaíso, 

interferindo em sua paisagem cotidiana. No entanto, a própria Celina, mesmo com o 

aval de renomada instituição cultural, segundo depoimento do galerista Thiago Barros,
32

 

assim como Orion, foi incomodada pela polícia, mais de uma vez, e teve algumas de 

suas colagens retiradas quase que em seguida, por estarem “sujando” os muros. 

                                                             
30

 Disponível em https://www,youtube.com/watch?v=balH6idDLwcA acesso em 27/10/2018 
31 Disponível em https://cargocollective.com/alexandreorion/ossario acesso em 27/10/2018 
32

 Depoimento dado a mim, informalmente, quando cursamos a disciplina “Processos Artísticos 
Contemporâneos (UERJ) no segundo semestre de 2018. 

https://cargocollective.com/alexandreorion/ossario
https://www,youtube.com/watch?v=balH6idDLwcA
https://cargocollective.com/alexandreorion/ossario
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Figura 10: Imagem colada num viaduto 

 

Fonte: https://www.cracvalparaiso.org 

 

Porém, existe uma linha tênue entre marginalidade e arte de rua. Se os trabalhos de 

Celina e seus companheiros de residência artística provocaram uma transformação, 

mesmo que transitória, na identidade da cidade, a arte cumpriu sua função de interação 

através de uma exposição acessível a toda coletividade. E uma vez documentada, a um 

público planetário.  

Celina Portella e Alejandro Delgado, levaram suas experiências para a academia, 

participando da Aula Magna da Universidade da Playa Ancha em 9 de maio de 2008. 

Ambos fizeram uma conferência sobre intervenção no espaço público, onde levantaram 

problemas relativos aos olhares públicos e se questionaram sobre como a arte 

contemporânea pode trazer luzes e adiantar algumas questões que certamente iriam 

surgir na leitura dessa nova cidade. 

Uma cidade que teve sua paisagem alterada por imagens, mesmo que efêmeras. Um 

lugar transformado em suporte para uma ação artística. Recorremos novamente ao 

pensamento do professor Barja: 

Pode-se também considerar este suporte/cidade, ou um determinado 

lugar, como um receptor não fixo e não passivo, mas variável e de 
caráter transitório, um multiplicador capaz de trazer ao projeto de 

intervenção um alto grau de visibilidade e interatividade com seus 

componentes espaciais e humanos, tendo-se em conta elementos 

primordiais como: os indivíduos, o fluxo urbano coletivo, o trânsito, a 
arquitetura, a paisagem, o clima, a cultura e os demais fenômenos 

ocorrentes nesse espaço público onde tal intervenção se 

insere.(BARJA,2008,p.15) 

https://www.cracvalparaiso.org/
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Figura 11: Celina Portella na Universidade da Playa Ancha 

 

Fonte: https://www.cracvalparaiso.org 

 

          2.3 –Palavra de artista  

As razões pelas quais os seres humanos são levados a produzir arte já foram analisadas 

em consonância com diversos aspectos: políticos, religiosos, sociais, comunicativos, 

psicológicos e até mesmo sob o ponto de vista mercadológico.  

Fato é que grande quantidade de artistas fala de uma inquietação interior, uma 

necessidade premente de comunicar uma ideia ao outro, ou mesmo de uma relação 

direta entre a arte e a vida, como vimos diversas vezes ser dito nesta pesquisa. 

 Em constante atividade, seja montando uma exposição numa galeria ou museu, seja 

fazendo alguma residência internacional ou ministrando algum workshop ou oficina, 

Celina Portella, por conta de toda essa movimentação e provavelmente por uma série de 

outros fatores inerentes à carreira artística, não tem concedido muitas entrevistas ao 

longo de uma década inserida no mercado das artes visuais.  

https://www.cracvalparaiso.org/
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Mesmo assim, usando as tecnologias digitais, pudemos recolher suas declarações, não 

só em seu próprio site como em páginas de galerias de arte (Galeria Inox, 

principalmente) da Caixa Cultural, do Itaú Cultual, da Rádio Internacional Francesa, de 

postagens no Youtube e no Instagram, para citar algumas, além de declarações de outros 

artistas que passaremos a analisar, procurando verificar as motivações que os 

conduziram a optar pelo uso desse tipo de ferramenta em seus trabalhos artísticos.  

Em sua fala de artista, Celina sempre enfatizou o aspecto processual da arte. Para ela, é 

sempre “uma coisa, que leva a outra, que leva a outra”
33

. Dessa forma, percebemos que 

para a artista, é muito mais importante que tenhamos uma percepção de sua obra como 

um todo, do que concentrarmos nossa atenção numa só produção.  

Além disso, a artista nos revela o caráter multidisciplinar de sua arte, o que, segundo 

Randall Packer (2005) é uma das quatro características da arte multimídia. Ao participar 

da já citada nesta pesquisa, residência no LABMIS (2010, Museu da Imagem e do Som 

– SP), Celina tinha uma ideia. Mas, segundo a própria artista, foi através do contato com 

técnicos, inclusive de automação, que sua percepção inicial pode se desenvolver de uma 

forma , que a própria artista não imaginava que pudesse existir. 

Como vimos, Celina Portella começou a expressar-se artisticamente através da dança e 

só depois, através de estudos, ingressou nas artes plásticas. Essas duas modalidades da 

arte, sem dúvida, estão presentes em sua obra, cuja expressão sempre aborda o corpo, 

sua imagem e a preocupação “em como conectar o espaço visual com o espaço real”
34

. 

Utilizando como formato final o vídeo ou a fotografia, Celina sempre dialoga com suas 

referências chegando a resultados inusitados. 

A própria artista, em entrevista a repórter Kinha Costa da Rádio França Internacional 

(2018), define sua obra “no terreno ambíguo entre o material e o imaterial, entre a 

objetividade do mundo e a ilusão”. 
35

Essa ilusão se conjuga com a apurada pesquisa 

conceitual e estética, que Celina vem desenvolvendo durante toda sua carreira nas artes 

visuais. 

                                                             
33

 Disponível em www.premiopipa.com/2013/08/celina-portella-assista-a-entrevista acesso em 
12/04/2019 
34

 Disponível em https://br.rfi.fr/áfrica/2018-04-15-brasil-africa-celina-portella acesso em 15/04/2019  
35 Disponível em https://br.rfi.fr/africa/2018-04-15-brasil-africa-celina-portella acesso em 15/04/2019 

http://www.premiopipa.com/2013/08/celina-portella-assista-a-entrevista
https://br.rfi.fr/áfrica/2018-04-15-brasil-africa-celina-portella
https://br.rfi.fr/africa/2018-04-15-brasil-africa-celina-portella
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Com o intuito de colaborar com esta pesquisa, Celina enviou através de aplicativo para 

smartphones, sua mais recente entrevista concedida ao programa “Fique Ligado” da TV 

Brasil
36

onde pude ter contato com vários pensamentos da artista sobre o próprio 

trabalho. A entrevista gira em torno de sua exposição “Reunião” na Caixa Cultural, em 

São Paulo (2019), que apresentou uma retrospectiva dos dez anos de sua atividade 

artística. 

Durante a entrevista, discorrendo sobre sua obra, notamos a preocupação da artista em 

romper as limitações das imagens e dos suportes, o que acaba gerando uma nova 

linguagem. Dessa forma, como nos explica a artista, o que é moldura vira escultura – 

como na série “Dobras”, composta de fotografias de partes do corpo de Celina, que são 

dobradas e colocadas em molduras que são igualmente dobradas e colocadas em 

pedestais ou penduradas nas quinas das paredes. 

Ou a fotografia que passa a ter o efeito de vídeo, como na obra “Não”, onde vemos a 

imagem de uma mão, com um dedo em riste que se mexe, através de um mecanismo, 

simulando o gesto negativo. Uma imagem, que convencionalmente estaria parada, e que 

na visão da artista, ganha movimento. 

O estudo da imagem em movimento foi tema de relevantes estudos principalmente 

vinculados ao cinema. A pesquisadora Tatiana Giovannone Travisani em artigo sobre a 

imagem em movimento na arte, diz: 

As obras de Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, cineastas russos, são 

usadas com frequência para compreender a imagem-movimento do 

cinema. Mas importa perguntar como os artistas contemporâneos 

estão trabalhando o movimento no universo das imagens digitais: o 
que vem sendo criado e experimentado e quais recursos tecnológicos 

estão revolucionando os processos criativos. (TRAVISANI, 

2010,p.03) 

Ao observar o trabalho de Celina, podemos dizer que a artista utiliza a tecnologia como 

um estímulo à sua criatividade. Ela própria reconhece que são as limitações que a 

inspiram e a levam a ter ideias que ela acaba realizando com o auxílio das máquinas. 

Nesse campo das ideias, Celina se inspira também no que vê na rua. Ela diz: “porque no 

dia a dia você vê coisas incríveis, na verdade você vê trabalhos prontos na rua”
37

 

                                                             
36

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=30knjZNYves acesso em 30/04/2019 
37 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=30knjZNYves acesso em 30/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=30knjZNYves
https://www.youtube.com/watch?v=30knjZNYves
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A artista cria as imagens atenta a escrita do corpo em sua interação com o espaço, um 

fundamento herdado da dança, e essas imagens „se abrem para vários sentidos 

dependendo do olhar de cada pessoa que interage com a obra‟
38

. 

 Em postagem em sua conta na rede social Instagram, em 06 de fevereiro de 2019, 

comentando sobre sua obra “Puxa”, ela diz: “Tudo vai muito além do que vemos. Cada 

um carrega sua percepção do real. Que tal duvidar da imagem que você cria pra você 

mesmo, de você mesmo?” 

Da mesma forma, a performer  Marina Abramovic preocupa-se inteiramente com o 

público que ela nomeia de “experimentador”, demonstrando o caráter interativo de sua 

obra. Diferente de Celina que é conhecida, apesar de seus múltiplos talentos, como uma 

artista visual pelo mercado da arte, Marina é visceralmente performer, ou seja, apesar de 

flertar com as novas tecnologias, as utiliza como suporte e como veículo para 

documentação. 

Participando da série de conferências denominadas “Ted”
39

em Nova York no ano de 

2010, Marina, após submeter o público a uma experiência inusitada onde a plateia de 

olhos vendados ouviu da palestrante como foi submeter-se as vontades dos 

experimentadores durante sua Performance “Rhythm 0”, definiu o que para ela é 

Performance: “uma construção mental e física que o artista executa num tempo 

específico no espaço, na frente de uma audiência. E então acontece um diálogo de 

energia. A plateia e o performer constroem a obra juntos” (2010)
40

 

Embora tenha filmado e fotografado suas Performances ao longo de mais de 40 anos, e 

usado desde os locais tradicionais como museus e galerias aos mais improváveis, como 

as Muralhas da China ou as cachoeiras da Mata Amazônica; apesar de apresentar-se 

para plateias participantes da obra ou produzir vídeos e fotografias onde apenas a equipe 

está presente, a artista não utiliza programas de software para criar efeitos nem é adepta 

do uso de recursos da tecnologia digital para criação de novas linguagens. 

                                                             
38

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=30knjZNYves acesso em 30/04/2019 
39

 Technology,Entertainment, Design (TED) é uma série de conferências realizadas pela Fundação 
Sapling, dos Estados Unidos, voltada à disseminação de ideias pelo mundo. (www.ted.com) 
40 Disponível em 
https://www.ted.com/marina_abramovic_an_art_made_of_trust_vulnerabiliy_and_connection/discussi
on?language=pt acesso em 30/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=30knjZNYves
https://www.ted.com/marina_abramovic_an_art_made_of_trust_vulnerabiliy_and_connection/discussion?language=pt
https://www.ted.com/marina_abramovic_an_art_made_of_trust_vulnerabiliy_and_connection/discussion?language=pt
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Na verdade, Marina Abramovic demonstra uma preocupação com o uso excessivo que 

as pessoas vêm fazendo com as tecnologias o que, segundo ela, vem tirando do homem 

o domínio de seu próprio tempo. Justamente por isso, a artista planeja criar o “Instituto 

de Artes Perfomáticas Imateriais”, para que os experimentadores possam caminhar, 

beber água, meditar e até dormir, reconectando-se, segundo suas palavras,com o interior 

de cada um: “ não há nada de errado com a tecnologia. Nossa abordagem da tecnologia 

é que está errada. Estamos perdendo o tempo que temos para nós mesmos”(2010)
41

 

Além das performances ao vivo e da documentação disponibilizada em rede de fotos e 

vídeos das mesmas, Marina sai de uma relação direta com a plateia atuando no filme 

“Espaço além”, de Marco Del Fiori (2016) onde suas Performances foram roteirizadas 

ao lado de depoimentos e trilha sonora. O pesquisador Alex Beigui, analisa a obra: 

O filme-processo está construído sob a égide de uma experiência-

mística-memória-sinestésica que coloca o corpo como campo dos 

acontecimentos. Toda película centra-se no acompanhamento de uma 
via crucis do corpo da performer Marina Abramovic em estado de 

prontidão e do relato bio-performático de um work in progress 

fílmico, cujos limites entre o real, o editado e o performado são 
colocados explicitamente. Dentro dessa perspectiva, o filme pode ser 

considerado vídeo-performance, arquivo-filme a partir dos quais é 

possível agrupar elementos que envolvem a relação do cinema e da 

performance. ( BEIGUI, 2018,p.69) 

O experimentador não está presente,  porém é de certa forma impactado pela potência 

das imagens capturadas, tornando possível a realização de uma conexão com a artista, 

mesmo que mediada, levando-o a uma experiência objetivada por Marina para que a 

plateia obtenha uma consciência maior de si mesma. 

Esse também é o objetivo do consagrado videoartista Bill Viola que já na década de 

1970 usava o vídeo como suporte para explorar os temas ligados à existência e sua 

finitude. Seus projetos mais complexos exigem estúdios, grandes equipes 

especializadas, bem como um número razoável de atores, modelos e dançarinos para, 

usando a imagem em movimento, esperar contribuir para a expansão da compreensão da 

vida e do mundo que nos rodeia. 

Ao contrário de Marina Abramovic que usa o vídeo mais como uma plataforma 

documental e mais próximo do trabalho de Celina Portella que utiliza a tecnologia para 

                                                             
41 Disponível em 
https://www.ted.com/marina_abramovisc_an_art_of_trust_vulnerabilly_and_connection/discussion?la
nguage=pt acesso em 30/04/2019 

https://www.ted.com/marina_abramovisc_an_art_of_trust_vulnerabilly_and_connection/discussion?language=pt
https://www.ted.com/marina_abramovisc_an_art_of_trust_vulnerabilly_and_connection/discussion?language=pt


 
 

60 
 

expandir suas ideias, Bill Viola constrói aparatos tecnológicos para criar sua arte, não só 

através das imagens mas também com a invenção de instrumentos para a sonorização 

desses vídeos.  

Igualmente preocupado com a fenomenologia do corpo e as questões ligadas à 

temporalidade e à espacialidade, Viola reveste sua arte de grande espiritualidade para 

atingir seu público e fazê-lo transcender. 

As imagens em movimento de Viola baseiam-se no misticismo, uma 

estratégia que lembra os “exercícios espirituais” do filósofo francês 
Pierre Hadot (...) . Focalizando cada instante, Viola articula uma 

estética cujo objetivo é elevar “o indivíduo de uma condição de vida 

inautêntica, obscurecida pela inconsciência e atormentada pela 

preocupação, para um estado de vida autêntico, no qual ele atinge a 
autoconsciência, uma visão exata do mundo, paz interior e liberdade”. 

(HANHARDT, 2016,p.20) 

Usando a autorreflexão como ferramenta para seus trabalhos, influenciado por Gene 

Youngblood (1970) que trouxe novos conceitos para o cinema e o vídeo, e discípulo 

assumido de Nam June Paik (1974) e de Peter Campus (1974), Viola “força o visual a 

incorporar emoção, dando significado a suas imagens” (HANHARDT, 2016,p.139) 

Os três artistas aqui analisados – Celina Portella, Marina Abramovic e Bill Viola, 

mencionam suas preocupações com o humano, com as dimensões do corpo no espaço e 

na relação que suas obras mantêm com suas plateias. Consagrados pelo mercado de arte 

e acessíveis ao grande público sobretudo através da internet, esses artistas continuam a 

produzir para que alguém seja tocado pela obra, interaja com ela e expanda sua 

consciência. 
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3- O LUGAR DO PÚBLICO 

 

3.1- Audiências presentes 

Durante este trabalho sempre procuramos perceber a relação existente entre artistas e 

seus receptores – o público. Esta relação, dependendo do grau de interação, pode ser 

classificada em diferentes categorias. Julio Plaza nos esclarece: 

Quando, em 1922, Mohol Nagy decide “pintar” um quadro por 

telefone, inaugura-se, de forma pioneira, o universo da 
“interatividade”(...). Entretanto, é necessário fazer um levantamento 

conceitual das interfaces, tendências e dispositivos que se situam na 

linha de raciocínio da inclusão do espectador na obra de arte, que – ao 

que tudo indica – segue esta linha de percurso: participação passiva 
(contemplação, percepção, imaginação, evocação, etc.), participação 

ativa (exploração, manipulação do objeto artístico, intervenção, 

modificação da obra pelo espectador), participação perceptiva (arte 
cinética) e interatividade, como relação recíproca entre o usuário e um 

sistema inteligente. (PLAZA,2.000,p.07) 

Como “audiências presentes”, podemos definir o público que muitas vezes enfrenta 

filas, por vezes extensas, com o propósito de assistir a eventos culturais nos espaços 

convencionais das galerias e museus, cinemas e salas de espetáculos, bem como 

estamos falando do público que se faz presente, em determinado horário e local 

previamente agendado, para os eventos realizados ao ar livre nos espaços públicos 

urbanos. 

A performer iugoslava, Marina Abramovic, realizou no MoMa, em Nova York, em 

2010, a mais duradoura Performance que se tem notícia até hoje. Intitulada “A artista 

está presente”, durou exatas 700 horas, em três meses de duração, onde Marina 

permanecia sentada numa cadeira de madeira em frente a outra reservada para que 

alguém se sentasse e fosse encarado pela artista, olhos nos olhos. 

Em seu site
42

, Marina diz que achava que, por se tratar de Nova York, dificilmente 

alguém teria tempo para sentar-se ali. No entanto, a exposição foi um imenso sucesso. A 

cadeira jamais ficou vazia e, na verdade, as pessoas chegavam a dormir na porta do 

museu para garantirem seus lugares na fila, como fazem alguns consumidores em frente 

a lojas que anunciam liquidações ou lançamentos de novos aparelhos celulares. 

                                                             
42 Disponível em www.marinaabramovic.com acesso em 30/03/2019 

http://www.marinaabramovic.com/
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Sobre este fenômeno, a própria artista, comentando no seu site, nos diz que “sabia que 

seria muito difícil, mas também uma chance de aprender e mostrar ao público a força da 

Performance”. 

 Abramovic avalia que o público de hoje está mais preparado para esse tipo de 

experiência do que o de há vinte anos atrás. Ela diz que “agora estamos tão cansados de 

tanta tecnologia, da falta de comunicação e da total incapacidade de expressar emoções 

e cultivar relações” que, segundo ela, o público procura por algo que possa resgatar uma 

experiência pessoal. Essa experiência, “A artista está presente”, pretendeu proporcionar. 

A Performance, realizada ao vivo para uma audiência presente, foi transformada num 

documentário
43

 sob a direção de Matthew Akers e Jeffrey Dupre, imortalizando aqueles 

momentos tão naturais e íntimos que se estabeleciam entre a artista e seus co-autores na 

Performance. Risos, nervosismo, lágrimas, agressões, estranhamentos e emanações de 

amor e de raiva foram registrados, onde podemos, através dos closes, perceber toda 

linguagem não verbal que a potência da Performance gerou. 

A obra “Público”, de Celina Portella, já mencionada neste trabalho, também, 

guardando-se as devidas proporções, gerava uma fila de espectadores que aguardavam 

para entrar na instalação, cada um na sua vez e mergulhar dentro da obra onde, a própria 

Celina e mais de vinte convidados, apareciam em monitores aplaudindo a pessoa que 

pisava naquele pequeno palco. 

Apresentada dentro da Frestas – Trienal de Artes, do ano de 2017, no Sesc Sorocaba, 

inseria-se no tema “Entre Pós-Verdades e Acontecimentos” justamente por criar a 

possibilidade de um outro jogo de relações com sua audiência. O espectador tornava-se 

o alvo do aplauso numa inversão de papéis que trazia esta questão, tão ao gosto de 

Celina, de confundir o que de fato é real e o que é ilusório. 

Esta imersão do público que penetra um lugar e é envolvido pelas imagens, não é uma 

novidade da era digital. André Parente nos fala sobre o Panorama, criado no século 

XVIII e que proporcionava uma imersão total. 

 

 

                                                             
43 The Artist is Present. Disponível em www.marinaabramovic.com acesso em 30/03/2019 

http://www.marinaabramovic.com/


 
 

63 
 

O panorama é um tipo de pintura mural (patenteada em 1787 por 

Robert Baker) construída em um espaço circular em torno de uma 

plataforma central, de onde os espectadores podiam observar um dos 
espetáculos imagéticos mais apreciados do século XIX. 

(PARENTE,1999,p.125) 

 

Essa grande construção circular onde os espectadores penetravam, apresentava imagens 

da história, ou da natureza, mostrando cenas, ou aspectos da arquitetura e produzia nesta 

audiência, uma imersão ilusória ao mesmo tempo em que a mesma notava a ação do 

movimento. Sem dúvida, um novo espectador que está dentro da cena, dentro da obra e 

portanto entre a imagem que vê e a sua própria imagem nela inserida. 

André Parente, em seus estudos sobre a cibercultura nos fala sobre este sujeito da 

modernidade “submerso pelas imagens” e cita Walter Benjamin que, assim como 

Foucault, dedicou-se ao estudo dos processos de percepção do sujeito perante a 

modernidade. 

Walter Benjamin foi, sem dúvida, um dos primeiros a traçar uma linha 

de fuga entre a cidade e as tecnologias da imagem, em particular o 

panorama, dispositivo arquitetônico que já anunciava a fusão entre a 
pintura e o cinema como forma de espetáculo. Benjamin chegou 

mesmo a criar um personagem conceitual que exprime bem a 

transformação da paisagem contemporânea, seja ela urbana ou não, 

em espaço transitório, lugar de passagem – o flaneur. O flaneur, “ser 
ótico” por excelência, reinventa a paisagem urbana através de 

articulações topológicas que invertem as relações espaço-tempo 

(PARENTE,1999, p.134) 

Mas a audiência presente também pode ser identificada, nos tempos atuais, em eventos 

ao ar livre, em espaços não tradicionais da arte. No Rio de Janeiro, em dezembro de 

2018, a Casa França-Brasil realizou sua exposição “Literatura Exposta”, e dela fazia 

parte a obra A Voz do Ralo é a Voz de Deus, do coletivo artístico carioca És Uma 

Maluca. Esta obra consistia numa instalação com 6.000 baratas de plástico circundando 

um bueiro de onde saía a voz do presidente Jair Bolsonaro, elogiando os feitos do 

coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra – considerado por estudiosos do período, um dos 

maiores torturadores das Forças Armadas, que atuou durante a ditadura militar. 

No entanto, a pedido da direção do centro cultural, a voz do presidente não foi utilizada.  

O grupo, contundente em sua crítica, a substituiu por uma voz que ensinava uma receita 

de bolo, numa menção explícita ao comportamento dos jornais da época, que, ao terem 
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artigos censurados, publicavam estas receitas culinárias, deixando claro a seus leitores 

quantas informações estavam sendo omitidas. 

Esta obra do És Uma Maluca traduzia em arte o depoimento da presa política Lucia 

Murat, que relatou a tortura praticada pelo coronel Ustra com a utilização de baratas 

passeando pelo corpo e pela vagina das prisioneiras. E para explicitar esta referência, 

haveria uma Performance, no último dia da exposição, já em janeiro de 2019, onde uma 

artista deitaria nua entre as baratas que seriam distribuídas pelo seu corpo. 

No entanto, apesar do repudio a censura explicitado pelo curador da exposição, Sr. 

Álvaro Figueiredo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, órgão estadual, vetou a 

Performance e fechou a exposição um dia antes do previsto, alegando problemas 

burocráticos e  internos no centro cultural. 

A imprensa noticiou, a polêmica foi estabelecida e o grupo de artistas marcou então a 

realização da Performance, para o mesmo dia e horário, na rua, em frente a Casa 

França-Brasil. Inúmeras pessoas dirigiram-se para o evento, sabendo o que iam ver e 

conscientes de que a realização da Performance havia se potencializado perante a 

censura sofrida.
44

 

A artista usava um vestido e uma lingerie cor da pele, para que sua nudez – como seria 

mostrada na concepção inicial da Performance, não servisse de pretexto, por estar na 

rua, a um impedimento por delito de “atentado ao pudor”. Mesmo assim, a imagem 

causou grande impacto no público presente que, apesar da presença da polícia, 

manifestou-se com aplausos e protestos, não só ao passado ali representado, mas 

igualmente à situação presente, de explícita censura a arte, mesmo que não assumida 

pelo governo. 

 

 

 

 

                                                             
44

  Disponível em https://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2019/01/na-rua-artistas-
realizam-performance-em-protesto-a-censura-de-witzel acesso em 30/03/2019 

https://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2019/01/na-rua-artistas-realizam-performance-em-protesto-a-censura-de-witzel
https://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2019/01/na-rua-artistas-realizam-performance-em-protesto-a-censura-de-witzel


 
 

65 
 

 

 

Figura 11: A Voz do Ralo é a Voz de Deus 

 

Fonte: www.esumamaluca.com.br 

 

Nicolas Bourriaud, um estudioso das relações entre a arte e suas relações com a 

sociedade, considera que a arte contemporânea é dotada de uma estética dinâmica e que 

a mesma “adquire uma consistência real apenas quando coloca em jogo as inter-relações 

entre humanos e permite uma relação dialética entre obra e receptor, que só é possível 

por meio do choque de planos de realidade”(BOURRIAUD,2017, p.38). 

Nesse sentido, uma Performance cuja narratividade remete a período de nossa recente 

história política e que, como num retrocesso, traz a baila a figura do censor que tenta 

impedir a manifestação artística, gera, por parte da sociedade, uma manifestação de 

repúdio e ao mesmo tempo de posicionamento, transformando aquela audiência em co-

autora do ato performático. 

Público e artista vivenciaram a experiência estética juntos, ali no ambiente urbano nas 

calçadas do aparelho cultural que deveria abrigá-la e cujas portas estavam fechadas. A 

arte de intervenção e de experimentação, sobre a qual temos falado neste trabalho, 

demonstra o caráter transgressor a ela inerente, e nos aponta para um comportamento 

questionador dos aspectos do nosso cotidiano, da comunicação e da cultura. 

http://www.esumamaluca.com.br/
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O que leva alguém a sair de sua casa para viver a experiência de ser olhado nos olhos 

por uma artista, ou ter a sensação de ser aplaudido num palco ou a participar de um 

protesto que se faz como um espetáculo artístico?  

Em artigo escrito a partir de reflexões sobre o evento “Imagem da Cidade e Corpo 

Político”, realizado dentro do V Colóquio Franco-Brasileiro de Estética, realizado em 

março de 2008 em São Salvador, Bahia
45

, a pesquisadora Ivani Santana nos afirma que 

o ser humano e a cultura são indissociáveis e interligados na cidade à qual pertencem. 

Segundo a professora: 

Somos seres culturais e, portanto, processuais, pois ambos – ser 

humano e cultura – são indissociáveis, estão em constante 

transformação e são imbricados na polis a qual pertencem. (...) Há 

uma reciprocidade e uma implicação mútua entre a imagem da cidade 
e o corpo político que nela habita. O conceito “político” é admitido 

aqui como um elemento constitutivo de uma polis, segundo o conceito 

clássico da filósofa Hannah Arendt, para quem a polis é um espaço 
público, um lugar integrador que não separa estado e sociedade, ao 

contrário, horizontaliza-o (SANTANA,2008 p.114) 

Uma audiência presente faz também com que a arte esteja viva. A presença estabelece 

uma interação espaço-temporal de subjetividades que se estimulam mutuamente a um só 

tempo, gerando perguntas, respostas, dúvidas, sentimentos e sensações que conduzem 

artistas e receptores a estados catárticos. Um estranhamento, levando a transformações 

nos pensamentos e nos corpos cristalizados, mesmo que por alguns instantes. 

É como nos provoca John Dewey, ao afirmar que “o artista cria apenas o produto 

artístico. A obra de arte é o que ele provoca em quem o experimenta” (DEWEY,apud 

DUARTE,2017,p.169). Já com quase 90 anos e um dos nomes inaugurais da Escola de 

Chicago, ele nos propõe pensarmos a arte como promotora da integração entre sujeito e 

objeto, trazendo a quebra do pragmatismo, ressignificando o cotidiano e sua monotonia. 

 

            3.2- Audiências dispersas 

Ao contrário da “audiência presente” que sai de sua casa com o objetivo de assistir e 

participar do evento cultural que escolheu previamente, definimos “audiências 

dispersas” como aquelas que, ou são surpreendidas por um evento artístico para o qual 

não se programaram, ou acessam o evento através de máquinas, quando querem, onde 

                                                             
45 Disponível em https://portalseer.ufba.br/index.php/rcvisual/article/view/3671 acesso em 27/02/2019 

https://portalseer.ufba.br/index.php/rcvisual/article/view/3671
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querem e pelo tempo que quiserem podendo interromper o acesso e voltar a ele ou não, 

se tiverem interesse. 

Dessa forma, as intervenções urbanas e a arte de rua, são expressões artísticas realizadas 

para este público passante, um público cujo olhar nem sempre é capturado e, apesar de 

terem sido feitas para ele, dizem muito mais da necessidade do artista em expressar-se, 

do que sobre uma interação que pode ou não acontecer. 

Quem é esse público? Como defini-lo? Como diz o professor Milton Santos “as 

metrópoles contemporâneas são cidades plurais, onde convivem realidades, expectativas 

e forças diversas” (SANTOS, 1996, p.108), um espaço socialmente vivenciado por 

todos que ali habitam ou transitam. 

Celina Portella, ao produzir seu trabalho “Colgados”, usou a cidade de Valparaíso 

como uma galeria a céu aberto, colando suas fotos em diversos locais, alterando aquela 

paisagem urbana, podendo ou não, ter impactado este ou aquele espectador, que ao 

acaso deparou-se com a obra. 

 Sobre o “acaso”, a artista Fayga Ostrower comenta: “para se tornarem “acasos”, os 

fenômenos teriam que ser percebidos por nós. Vale frisar este ponto, pois, na verdade, o 

próprio tecido da vida não é senão uma infinita teia de acasos” 

(OSTROWER,1995,p.2). Na verdade, o que faz com que alguém interaja com a arte que 

vê ao acaso na rua, vêm de uma ligação abstrata, particular, uma espécie de epifania que 

se materializa no contato com a obra. 

Está tudo ali, com a possibilidade de ser visto por milhares de pessoas ricas ou pobres, 

pedestres, motoristas, passageiros, moradores debruçados em janelas, que podem parar 

para olhar, ou ver em movimento de forma transversal, em oposição ao olhar frontal de 

quem observa um quadro num museu. 

Cada uma dessas colagens de Celina expõe uma particularidade daquela locação 

escolhida. Cada uma criou um relato específico. Fazia parte das premissas de sua 

residência artística em Valparaíso, problematizar a representatividade da cidade. E 

trazer à tona o questionamento sobre como ler a cidade a partir de agora, através de uma 

interferência que deixa um legado, mesmo que efêmero e interfere na memória daquele 

lugar. 
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Figura 12: Intervenção de Celina Portella em prédio de Valparaíso 

 

Fonte: https://www.cracvalparaiso.org 

 

Essas pessoas, nomeadas aqui como “audiências dispersas”, notam ou não, a arte de 

Celina. A imagem do corpo da artista está ali provisoriamente, posto que efêmero, 

contribuindo para, através da arte, fomentar questionamentos, motivar artistas locais e, 

por que não dizer, trazer beleza à paisagem urbana. 

Analisando esta relação entre arte contemporânea e a paisagem urbana, Robert Moses 

Pechman nos fala sobre o que ele conceitua de “cenografia urbana”, onde público e arte 

de rua se encontram ao acaso: “de imagem em imagem, a paisagem urbana vai se 

transformando num cenário, que não é mais um lugar, mas um “décor” para a 

teatralização de fantasias” (PECHMAN,2012,p.257) 

A paisagem, na verdade, foi alterada bruscamente, sem autorização de motoristas e 

pedestres. Ela simplesmente ganha um elemento novo demonstrando a instabilidade que 

caracteriza a cidade contemporânea. E nessa cidade é preciso “refletir sobre a 

https://www.cracvalparaiso.org/
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multiplicidade das mensagens emitidas pelas paisagens urbanas contemporâneas (...) tão 

vistas, gastas e filtradas que tendem a se tornar opacas antes mesmo de serem 

desvendadas. (SCHELEE,2012, p.329) 

A Performance realizada na rua, também provoca uma relação que alia o estranhamento 

de uma quebra na rotina dos que passam pelo local – paisagem alterada – com a 

possibilidade de uma interação direta com o artista que está ali como sujeito e objeto de 

sua arte. 

A performer Ana Luisa Santos, em 2017, no Largo da Carioca, no centro do Rio de 

Janeiro, surge entre os transeuntes, usando um vestido feito com notas de 10 reais, na 

Performance “Melindrosa”. Documentada em vídeo e fotos, notamos que a artista não 

fica muito tempo despercebida naquele local. Logo as pessoas vão criando uma roda em 

torno dela, atraídas pelo inusitado daquela figura e também pelo fascínio que aquele 

monte de notas de reais, ao alcance das mãos, provocava. 

Ana Luisa pretendia falar de estupro e violência contra as mulheres, a relação de posse 

do corpo feminino. Aos que perguntavam se podiam arrancar as notas, ela devolvia com 

outra pergunta: “você vai me deixar nua no meio da rua?”
46

Não demorou muito tempo 

para que ela terminasse dessa forma, apesar de alguns rostos envergonhados, apesar de 

alguma solidariedade por parte de algumas mulheres. O “anonimato” garantiu o ato dos 

que arrancaram as notas e saíram correndo. 

A artista relata ser exatamente essa troca viva que o ato performático possibilita, algo 

que a interessa em sua prática artística. Mesmo não sendo explícita – durante a 

Performance -  quanto às suas intenções em levantar essas questões diretamente ligadas 

a temática feminista, Ana Luisa, com sua presença, provoca uma discussão sobre 

gênero. Será que um homem, vestido igualmente com dinheiro vivo, teria as notas 

arrancadas? 

 

 

 

 

                                                             
46 Disponível em https://anasantosnovo.com/MELINDROSA-1 acesso em 27/02/2019 

https://anasantosnovo.com/MELINDROSA-1
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Figura 13: Público interage na Performance “Melindrosa” 

 

Fonte: https://anasantosnovo.com/MELINDROSA-1 

 

Alguns artistas, entre eles os performáticos, preferem uma relação “dispersa” com suas 

audiências e realizam seu trabalho unicamente através da mediação das máquinas, 

evitando assim qualquer contato direto. Um deles, o artista Carlos Melo, define seu 

trabalho como sendo de “pós-performance”, justificando o conceito, por ser a 

Performance, realizada sem audiência
47

.  

Em depoimento, ao também artista performático Cabelo, apresentador do programa 

Brasil Visual, da TV Brasil, o artista revela nunca pensar na possibilidade de público, 

uma vez que o mesmo exerceria, segundo suas palavras, uma interferência em sua obra, 

tirando da mesma uma espécie de pureza criativa. Radical nesta linha de conceituação, 

Melo se autofotografa através de um dispositivo, dispensando a presença de uma outra 

pessoa ali. 

                                                             
47

 Disponível em www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodoo/formas-hibridas-da-videoarte acesso 
em 24/06/2018 

https://anasantosnovo.com/MELINDROSA-1
http://www.tvbrasil.ebc.com.br/brasilvisual/episodoo/formas-hibridas-da-videoarte
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Esses artistas, apresentam seus trabalhos algumas vezes em galerias, para audiências 

presentes, mas usam a internet como suporte para sua exibição. É o caso também da 

artista carioca Brígida Baltar, que realiza Performances vídeo-fotográficas. Seu 

premiado trabalho “Umidades” (2002) registrava a artista capturando neblina da serra, 

maresia da praia e orvalho da manhã, com a intenção de investigar o tempo a as 

dimensões do efêmero.
48

 

Brincando com o real e o imaterial, a artista faz um registro fílmico e fotográfico dessas 

Performances, onde a linguagem artística passa a ser memória. A utilização das técnicas 

fotográficas faz parte do resultado da obra performática, o que nos remete à 

pesquisadora Regina Melim, que analisa esta questão: 

Pensar a partir desta perspectiva é também assumir que não é somente 

a presença inicial do público que faz a obra ser uma Performance, mas 
o enquadramento como Performance através do ato performativo de 

documentá-la como tal. E isso nos permite migrar e estender para uma 

outra questão, que é a relação entre o documento e a audiência, 
autorizando-nos a perceber o documento em si como uma 

Performance, que reflete diretamente o projeto estético do artista e 

para o qual nós (em nossos permanentes acessos como pesquisadores, 

por exemplo) somos sua audiência. (MELIM,2008.p.2) 
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Figura 14: Brigida Baltar coletando neblina (2002) 

 

Fonte: www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttex&pid=s1647 

 

Colocando-se numa plataforma que, de certa forma, o afasta da presença imediata de 

seu público, o artista, ao contrário de estar imune a este público, torna-se muito mais 

vulnerável, na medida em que a exposição de seu trabalho se disponibiliza em rede e 

passa a ser alvo de manipulação e crítica, por um número muito maior de pessoas, do 

que quando a Performance é feita ao vivo. 

 

Arte é também uma forma de comunicação. Vimos que com a utilização das mídias 

digitais, das redes e aplicativos mudaram-se as configurações na comunicação social. 

As questões ligadas às relações de tempo e espaço compartilhados, tão necessários à 

Performance realizada ao vivo, se transformaram. Porém, mesmo que em outras 

temporalidades e mesmo que a ocorrência da obra se dê numa outra dimensão espacial, 

não podemos de fato falar em perda de presença. 
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O público está ali. Mesmo que o artista não possa vê-lo, nem ler seu nome numa lista de 

presença, nem ouvir o seu aplauso. São novas e sutis configurações de comunicação, 

que o artista não só não ignora, como transita nesta nova frequência se apropriando das 

ferramentas que o levam a se expressar, jogar nos muros, nas ruas, na profusão de telas 

e saber, que alguém será afetado pela obra.  

 

 

                  3.3 – Outras possibilidades de contato 

 

Essas novas configurações de comunicação as quais nos referimos, cada vez mais 

transformam a relação com o espectador, ou pelo menos, dão a ele, possibilidades novas 

de recepção. No mundo do audiovisual, onde o artista performático contemporâneo 

vem, cada vez mais, se aventurando, o avanço das tecnologias digitais tem aberto uma 

gama infinita dessas novas possibilidades. 

 

Estamos falando das narrativas interativas, hologramas, narrativas imersivas, realidade 

virtual, realidade aumentada, que transformam o espectador no que está sendo chamado 

de “interator”. Nessa nova conceituação, o usuário que interage com a interface de uma 

narrativa interativa, é convidado a interagir fisicamente com a obra para a história 

avançar. 

 O especialista em narrativas imersivas André Paz, nos explica que se esse “interator”, 

por conta de sua interatividade, “precisa ir além das interfaces para acessar o conteúdo, 

deixar sua zona de conforto. Se não se mexer, nada acontece. Nem a obra original é 

exibida”(2018)
49

 

 

No ano de 2018, aconteceu no Oi Futuro do Flamengo, no Rio de Janeiro, o primeiro 

evento dedicado exclusivamente a narrativas interativas, imersivas e transmídia 

realizado no Brasil, a Mostra BUG + BUG Lab. Nele, o espectador pôde escolher entre 

assistir a vídeos em 360°, animações em realidade virtual e narrativas em realidade 

aumentada ou ainda, penetrar em instalações transmídia em vários suportes, e teve, a 

seu dispor, diversas oficinas para que pudesse criar seus próprios produtos. 
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Um dos organizadores do evento, o já citado especialista em narrativas interativas 

André Paz, em entrevista à jornalista Rosane Serro, do Segundo Caderno do jornal O 

Globo
50

, ressalta que “as novas narrativas transformaram a recepção em experiência 

física” (2018).  Gamers, ou seja, jogadores de videogames, estão na ponta desse novo 

papel dado ao espectador. 

 

Princípio básico do jogo, os games sempre contaram com a interatividade, através da 

qual passavam a funcionar efetivamente. Agora, assistimos a evolução dessa cultura 

interativa para outra, bem mais participativa. Os conceitos de “mundo aberto” ou 

“openworld”, onde o jogador pode se mover livremente e tem liberdade de escolha para 

realizar os seus objetivos e o de “sandbox”, onde além disso o jogador consegue 

modificar o mundo e criar a forma como quer jogar, vêm evoluindo, desde a década de 

1980, dando ao jogador a possibilidade de mexer no tecido da narrativa, projetando suas 

próprias ideias.
51

 

 

Nessa evolução, chegamos aos conceitos de “cidade aberta” e de “jogabilidade não-

linear”. Paz nos explica que estes subgêneros se agregam no conceito de “walking 

simulator”(“simulador de caminhada”) e segue, em sua esclarecedora entrevista, nos 

explicando que “ não há um objetivo claro: você caminha, interage e controla sua versão 

da história” (2018).  

Na verdade, nem é preciso entrar no jogo propriamente dito. No mais recente game do 

Homem-Aranha, lançado em 2018 pela Sony para PlayStation4, os jogadores podem 

passear por Nova Iorque, se pendurar em teias, escalar paredes e não enfrentar nenhuma 

batalha para isso. 

A realidade virtual não está apenas nos games. Suas aplicações vão desde os 

simuladores de vôos nos treinamentos de pilotos ou aplicações no campo da medicina, 

ao campo do entretenimento e das artes. O professor de Tecnologias imersivas da USP, 

Romero Tori, em entrevista ao programa Mundo Virtual, da TV Brasil, define 

“realidade virtual” como a que é capaz “de transportar o usuário para uma outra 

realidade criada sinteticamente” (2017)
52

  

 

                                                             
50 Disponível em www.segundocaderno@oglobo.com.br edição de 04/08/2018 acesso em 04/08/2018 
51

 Disponível em https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br>games acesso em 05/04/2019 
52 Disponível em www.tvbrasil.ebc.com.br/midia-em-foco/realidade+imersiva  acesso em 03/04/2019 

http://www.segundocaderno@oglobo.com.br/
http://www.tvbrasil.ebc.com.br/midia-em-foco/realidade+imersiva


 
 

75 
 

 

Figura 15: Público interage com óculos VR na Mostra BUG+ BUG Lab 

 

Fonte: www.buglab.com 

 

Já a “realidade aumentada” de certa forma vai unir o mundo real ao virtual. O público 

percebe quando o elemento virtual é inserido. Exemplo disso, é o aplicativo Pokémon 

Go, um jogo eletrônico para smartphones lançado em 2016, onde “bichinhos” em 

animação apareciam no mundo real e deveriam ser capturados. O jogo atingiu a marca 

de 752 milhões de acessos em 2017
53

. Mas é importante perceber, que tanto a realidade 

virtual quanto a aumentada, estão dentro de um conceito mais amplo que é o da 

narrativa imersiva. 

 

A narrativa imersiva é um novo jeito de se apresentar conteúdos. No entanto, sua 

“novidade” deve ser vista com parcimônia, já que, como falamos neste trabalho, o 

Panorama, proporcionava uma imersão a seu público no século XVIII. E neste mesmo 

século, já tínhamos as apresentações de espetáculos teatrais de terror, nomeados de 

“Fantasmagoria”, que utilizavam bonecos, fumaça, efeitos sonoros, projeções 

luminosas, provocando sensações realistas e assustadoras na plateia. 

 

O primeiro exemplo de realidade virtual, como conhecemos hoje, é o “Sensorama”, 

criado em 1962 por  Morton Heilig. Classificada por ele, como sendo um “cinema de 
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experiências”, tratava-se de um simulador com tela 3D, som estéreo, inclinação do 

corpo e sensações que colocavam o espectador dentro da ação. 

 

Heilig acreditava que todos os sentidos deveriam ser contemplados, tornando a 

experiência de assistir a um filme, um entrosamento completo. Cheiros, movimentos, 

sensação de receber o vento no rosto nos cinco filmes de curta-metragem 

disponibilizados, proporcionavam a imersão que hoje é feita através dos óculos 3D, dos 

“óculus Rift” ou dos óculos VR
54

. 

 

De lá para cá, a tecnologia foi se aperfeiçoando. Em 2015, o Google lançou um novo 

vídeo imersivo em 360° graus, em seu aplicativo Spotlight Stories – HELP, um filme de 

curta-metragem, cheio de ação dirigido por Justin Lin, da franquia Velozes e Furiosos, 

que contava, pela primeira vez, com atores humanos e não com animação.
55

 . 

 

Neste mesmo ano, a cantora canadense Björk, lançou o videoclipe “Stonemilker”. Os 

espectadores do Music Video Festival
56

, em São Paulo, usando óculos 3D, eram 

transportados para o mesmo cenário onde a cantora se apresentava – uma praia na 

Islândia, tendo a sensação de estarem realmente presentes ao show, ao lado de centenas 

de fãs. 

 

Podemos ter uma experiência imersiva, através de aplicativos de celular. Durante a 

Mostra Varilux de Cinema Francês, apresentada em São Paulo em 2017, os usuários, 

usando óculos VR acoplados aos celulares e sentados em poltronas giratórias, entravam 

dentro dos filmes, onde passavam a viver experiências reais, dentro de uma realidade 

virtual.
57

 

 

São múltiplos os exemplos da utilização das narrativas imersivas nas artes. Dentro do 

FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, em sua versão de 2018 no Rio 

de Janeiro, a Mostra “Disruptiva”, privilegiava a imersão dos espectadores através de 

obras interativas que utilizavam, entre outras possibilidades, a realidade virtual com a 

utilização de óculos VR. 
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 Considerada, até hoje, como uma das Mostras mais vistas no Rio de Janeiro, abrigada 

no CCBB, a “Disruptiva”, apresentava ao usuário, a oportunidade de ficar no meio de 

um furacão, de pegar impulso num balanço até se sentir nas estrelas ou ser embalado à 

vácuo. Também podia experimentar mudar de sexo, na instalação “Be Boy Be Girl”, de 

Frederik Duerinck e Marleine van der Werf, através de uma experiência 4D, usando 

óculos VR, e sentindo “brisa do mar” e calor. 

 

Celina Portella, esteve presente nesta exposição com a obra “Vídeo-Boleba” onde, mais 

uma vez, explora as fronteiras entre o virtual e o real. Nesta obra, Celina não está 

presente na imagem. São meninos, em tamanho natural, agachados, lançando bolinhas 

de gude de dentro da TV enquanto, em perfeita sincronia, as bolas “saem” da tela e 

rolam pelo chão do CCBB. A instalação, embora não proporcionasse imersão, 

confundia a percepção da realidade, uma das características constantes em seus 

trabalhos. 

 

Na realidade imersiva, seja de forma virtual ou aumentada, o espectador não apenas 

interage com imagens criadas de forma sintética, alterando e até mesmo enganando 

nosso cérebro. Sem precisar da utilização de óculos, comparecendo a locais disponíveis 

à experiência, ou em sua própria casa, com a utilização de projetores, as imagens 

surgem no ambiente a ponto de parecer que de fato fazem parte da realidade imediata 

em que se encontra o espectador. 

 

A realidade virtual e a narrativa imersiva, pouco a pouco, vão entrando e modificando a 

comunicação, em todas as áreas. Segundo Ricardo Laganoro, sócio e diretor da Árvore 

Immersive Experiences, uma companhia voltada para produção de conteúdo, devido a 

esta capacidade de enganar o cérebro, “estamos na ponta do iceberg das possibilidades 

de exploração desses recursos”.
58

 Entusiasta das novas tecnologias, Laganoro considera 

a chegada da narrativa imersiva aos celulares em 2012, uma nova revolução. 

 

Em maio de 2016, o curta-metragem de animação “PEARL”, produzido pelo Google 

Spotlight Stories, foi o primeiro filme em realidade virtual indicado ao Oscar. “Carne y 
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Arena”, do prestigiado diretor mexicano Alejandro Gonzalez Iñarritu, igualmente em 

realidade virtual, foi selecionado para o Festival de Cannes. Conteúdos e domínios das 

tecnologias imersivas, já se popularizaram no campo das artes e do audiovisual. 

 

Audiências presentes ou dispersas, o público consumidor de narrativas imersivas está 

em busca de uma outra relação, seja com a arte ou com serviços, que o conecte com 

possibilidades que tragam maior autonomia de escolha e uma participação muito mais 

autoral. Néstor Garcia Canclini, no entanto, analisa desta forma essa valorização do 

indivíduo: 

 

Nem indivíduos soberanos, nem massas uniformes. Os estudos sobre 
quem assiste filmes em salas de cinema, vídeos ou televisão, ouve 

música em concertos, no rádio e na Internet (por exemplo, os de David 

Morley) há anos abandonaram as generalizações apocalípticas sobre a 
homogeneização do mundo. E, também, a idealização romântica que, 

no polo oposto, via cada pessoa mantendo uma relação única com a 

arte a partir de uma subjetividade incondicional. (CANCLINI, 2008, 

p.17) 
 

 

Figura 16: Experiência em 4D, “Be Boy Be Girl” 

 

Fonte: https://www.beboybegirl.com 
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Fato é que as possibilidades de contato entre produtores de conteúdo e público 

consumidor não param de se expandir. A rede social de um futuro bem próximo, será 

em realidade virtual. A afirmação é do professor Romero Tori, que nos fala de 

encontros com nossos amigos virtuais e reais, de maneira imersiva e diz que o Facebook 

já comprou a empresa fabricante dos óculos VR, com este propósito.
59

 

 

Segundo Alexandre Calil, consultor de realidade virtual, a tendência para os próximos 

dez, vinte anos, é de conexão direta entre nossos cérebros e computadores, ampliando as 

possibilidades imersivas. Calil, revela em entrevista à jornalista Paula Abritta, que 

empresas como Facebook e Neurolink, já desenvolvem pesquisas a respeito.
60

 

 

Artistas criam conteúdos através de diversas formas e as disponibilizam em diversas 

plataformas. Públicos interagem,consomem, participam, modificam as obras, as quais 

percebem algum tipo de identificação, seja em concordância ou discordância. 

Estudiosos debruçam-se sobre os novos fenômenos da comunicação social a partir da 

tecnologia digital. Thomas Elsaesser comenta: 

 

Os estudiosos e o grande público estão especialmente empolgados 

com as mídias sociais e outras formas participativas de engajamento 

com sons e imagens, que tanto afetam como conectam muito mais 
pessoas que o cinema, e que levantam importantes questões políticas e 

éticas em torno da democracia direta e do ativismo político: 

preocupações sobre a proteção da privacidade; rastreamento e 

monetização de nossos sentimentos, nossas preferências e desejos; a 
ameaça de vigilância total pelo Estado; e, por fim, a exploração 

criminosa de nossas vulnerabilidades on-line. 

(ELSAESSER,2018,p.19) 

 

 Resta saber, se o fascínio com as novas tecnologias e possibilidades de contato com 

realidades diversas, transformarão o homem a ponto de sua consciência ser controlada e 

manipulada por máquinas. Não devemos esquecer, que ao passear pelas ruas de Nova 

Iorque, no já citado game do Homem-Aranha, o usuário não deixa de ler muita 

propaganda em outdoors, ônibus, táxis, e que as marcas, não só estão de olho neste 

mercado como investem, elas próprias, em universos imersivos para vender. 

 

 

                                                             
59

 Disponível em www.tvbrail.ebc.com.br/midia-em-foco/realidade+imersiva  acesso em 03/04/2019 
60 Disponível em www.tvbrasil.ebc.com.br/midia-em-foco/realidade+imersiva  acesso em 03/04/2019 

http://www.tvbrail.ebc.com.br/midia-em-foco/realidade+imersiva
http://www.tvbrasil.ebc.com.br/midia-em-foco/realidade+imersiva


 
 

80 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar esta pesquisa, me senti motivada por algumas perguntas que diziam respeito 

às modificações sofridas nas relações entre público e artista a partir do advento da 

tecnologia digital. Meu interesse recaiu especialmente sobre o artista performático, 

quando a arte da Performance passava a ser mediada por máquinas e com isso alterava a 

cumplicidade de tempo e espaço entre executante e participador, figuras indispensáveis 

para que a arte cumprisse sua função interativa. 

Como vimos, a potência de uma Performance realizada ao vivo, transformava sua 

audiência em co-autora, uma vez que a mesma passava a interagir através de suas 

reações e emoções e muitas vezes através de algumas ações físicas praticadas junto ao 

executante. 

No entanto, também é identificada como co-autora, a audiência que utiliza a plataforma 

digital através de sites ou de páginas em rede social, que acessa a obra performática e 

mantém com ela uma relação de interatividade, assistindo ou modificando a imagem 

através de recursos tecnológicos disponíveis em aplicativos e programas de 

computação. 

Também pode o performer interagir com outros co-autores artistas – músicos, 

iluminadores, operadores de programas de computação que compõe uma apresentação 

de live cinema, onde projeções são feitas no corpo do artista e nas telas possíveis, e a 

música geralmente é feita ao vivo. O pesquisador Wilson Oliveira Filho, nos esclarece:  

“As projeções nas performances audiovisuais em tempo real 

redefinem a experiência do cinema. A expressão live cinema apareceu 

segundo Makela (2008), em um release do evento de arte e tecnologia 

Transmediale de 2005 na Alemanha” (OLIVEIRA FILHO,2017, 
p.138) 

O artista e professor Rodrigo Gontijo desenvolve, há mais de uma década, projetos de 

live cinema, performance, cinema expandido, instalações, documentários que circulam 

em mostras e festivais nacionais e internacionais. Com uma sólida pesquisa sobre as 

práticas expandidas do cinema com ênfase no cinema experimental, Rodrigo analisa 

esse caminho como pleno de propostas aos artistas, inclusive aos performáticos: 
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Com mais de dez anos de existência, as performances de Live Cinema 

apontam para diversos caminhos com o surgimento de novas ideias e 

experimentações impulsionadas pelo aparecimento de softwares e 
aparatos tecnológicos, pelo resgate de propostas desenvolvidas ao 

longo da história do audiovisual e sobretudo com a chegada de novos 

artistas advindos de diversas áreas, como performance, cinema, 
videoarte, música e computação. (GONTIJO, 2015, p.13) 

Cabe, portanto, ao artista, a escolha do tipo de contato que quer manter com o público e 

com equipes através de uma determinada obra. Ao mesmo tempo em que pode 

submeter-se à audiências presentes em locais delimitados, também é possível inserir a 

obra em outras plataformas e suportes, buscando assim uma outra maneira de 

relacionar-se. Arlindo Machado nos diz: 

À medida que a arte migra do espaço privado e bem definido do 
museu, da sala de concertos ou da galeria de arte para o espaço 

público e turbulento da televisão, da Internet, do disco ou do ambiente 

urbano, onde passa a ser fruída por massas imensas e difíceis de 
caracterizar, ela muda de estatuto e alcance, configurando novas e 

estimulantes possibilidades de inserção social. (MACHADO, 2007, 

p.30) 

Penetrando em novas esferas de investigação e consequentemente em novas 

possibilidades de experimentação, rompendo as fronteiras espaciais e modificando as 

relações temporais, o performer que cria sua arte para este receptor navegante do 

ciberespaço, opta naturalmente, por uma linguagem que prevê outro tipo de 

interferência.  

Como vimos, essa interferência acontece através da interatividade que fornece ao 

espectador, ferramentas com as quais pode acessar o tecido da obra. Diana Domingues 

acrescenta a esta proposição, o conceito da mutabilidade:  

O princípio que rege a interatividade é o da mutabilidade, da 
efemeridade, do vir-a-ser em processos que demandam a 

reciprocidade, a colaboração, a partilha para aquele que se constitui o 

espectador nas manifestações artísticas anteriores. (...) Chegamos ao 
que Roy Ascott (1997) nos propõe como a “arte de aparição”. É a 

ideia da arte como processo e não mais como obra/objeto que não 

contém em si o gérmen da mutabilidade. A intervenção do 
“espectador” é ativa e participativa. (DOMINGUES, 2005,p.64). 

Celina Portella nos chamou a atenção para a importância do processo em sua produção 

artística, seja ela analógica ou digital. São as ideias que se encadeiam e que necessitam 

dessa ou de outra solução para materializar-se. Além disso, a própria plataforma e o 

próprio suporte também podem interferir na conclusão final da obra. 
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O poeta e multiartista Torquato Neto (1944-1972) buscava formas de libertar a poesia 

da literatura. Dessa forma, utilizando uma câmera Super-8, produziu o filme “O Terror 

da Vermelha”(1972), onde cartazes com as frases “viver ou ver”, “aqui ali” e “só 

matando” apareciam no cenário ou nas mãos do elenco. Torquato optava pela bitola 

Super-8, usada com frequência pelo chamado cinema marginal “porque é moda e é 

também cinema”
61

. Como também fez Celina Portella em suas primeiras experiências 

com a arte tecnológica. 

Hoje podemos ver Celina em vídeos e fotografias na internet, nas galerias e museus, 

bem como observamos suas obras em esculturas que são fotografias, vídeos que são 

fotografias, performances que estão em monitores que se mexem, ou seja, de acordo 

com suas próprias palavras, uma junção de formatos e linguagens diferentes a serviço de 

sua arte. 

Se uma preocupação dessa pesquisa era verificar a perda sofrida pela Performance 

relativa ao contato direto com seu público, quando a mesma deixa de ser apresentada 

para audiências presentes, Regina Melim nos propõe uma reflexão a respeito da 

plataforma digital que abriga Performances documentadas em fotografias e vídeos: 

São modos, formatos ou dispositivos de tornar o transitório e único em 

permanente e possível de ser indefinidamente. Isso nos permite 
vislumbrar uma noção mais ampliada para a performance, restrita não 

apenas às apresentações ao vivo, mas prolongando-se na 

performatividade presente em suas documentações. Assumido por 

esse viés é possível considerar a performance nas artes visuais como 
um procedimento cuja vida continua através da publicação.  

(MELIM,2004, p.228) 

Dessa forma, mesmo não estando presente ao Largo da Carioca em 2018, pude sentir a 

potência e a tensão da Performance “Melindrosa” já descrita neste estudo, ao assistir o 

vídeo na internet. Estava tudo ali, flagrado pela câmera: a atitude da performer, desde 

sua chegada ao local, o momento em que o público começa a rodeá-la, a interação entre 

executante e audiência, o instante em que vários presentes cercam a artista, arrancam as 

notas de 10 reais e correm, a artista semi nua sendo coberta e encerrando a Performance. 

Outras informações como, por exemplo, o depoimento da artista, a exposição de seus 

objetivos com a Performance, a revelação de alguns contatos realizados que não 

constaram da edição final do vídeo, tudo isso pude ver na internet e ampliar o efeito 
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emocional em mim, potencializando a obra através desse outro tipo de contato, que 

mesmo não sendo direto, me colocou naquele espaço. 

Não se trata, portanto, de uma perda substancial estar ou não presente mas sim uma 

maneira diferente de vivenciar a experiência. Colocando-se em outro local e tempo que 

o performer, o espectador conectado ao ciberespaço não deixa de interagir e ser atingido 

por uma arte que lhe propõe questionamentos acerca do que chama Glusberg (2009), de 

“programas gestuais”, referindo-se aos padrões comportamentais da sociedade. 

Ou perceber novas formas de apreensão da realidade, outras formas de expressão ou 

outras atuações estéticas que o motivem a uma interferência mais ativa através de uma 

interatividade que o leve a co-criar a obra, ou seja, penetrar no tecido da Performance 

digital. 

Diante desta constatação, torna-se bem menos importante preocupar-se se a arte da 

Performance permanece em sua conceituação inalterada ou recebe outra denominação 

ao sair do evento realizado ao vivo para acontecer em rede. Vimos que ela pode ser 

rotulada de forma genérica como “arte visual”, como “arte virtual”, ou mais particular 

como “performance digital”, “vídeo-performance” e até mesmo como “pós- 

performance”. 

De toda forma, o ato performático continua a acontecer conservando suas funções. A 

Performance funciona como uma arte produtora de novas sensibilidades. Uma arte que 

realiza, segundo Janice Caiafa, “um trabalho criador com as formas expressivas abrindo 

brechas nas subjetividades padronizadas, fazendo surgir singularidades” 

(CAIAFA,2.000,p.66). 

Performances que dialogam com grupos de discussões na internet voltadas, por 

exemplo, a questões de gênero, de preocupações ambientais, de racismo, de feminismo, 

de xenofobia, podem ser encontradas nas redes sociais revelando artistas, cujos corpos 

políticos se tornam representativos dessas causas. 

 É o caso, por exemplo, de Aleta Valente, multiartista que utiliza as redes sociais como 

plataforma para levantar questões ligadas ao feminismo ou de Linn da Quebrada, que se 

auto intitula “bixa-travesty”, e usa as músicas que compõe em suas vídeo-performances, 

para quebrar paradigmas. Ambos performam para milhares de seguidores no Instagram 
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e Youtube atingindo um público muito maior e ampliando também suas ousadias e 

provocações. 

 Sobre este fenômeno, Ivani Santana nos fala que “trata-se do crescimento iconoclasta 

de artistas voltados para a imagem em si mesma, sua própria condição quanto 

informação, quanto conceito, quanto código” (SANTANA, 2008, p.119). São artistas 

que já iniciaram suas atividades artísticas dentro da rede e que portanto, de certa forma 

dominam as técnicas necessárias para a expressão de sua arte. A estudiosa dos 

fenômenos ligados ao Instagram, Mariana Musse, comenta 

A construção da narrativa de si feita através das imagens produzidas 

por cada indivíduo, e que ganham rapidamente o novo espaço público 

das redes sociais, será ressignificada a partir da leitura da imagem 

feita por outros usuários contemplando o jogo de significados e da 
tentativa de cada indivíduo em, através de uma única foto, conseguir 

representar o máximo de discursos sobre si e sobre suas identidades. 

(MUSSE, 2017, p.154) 

 

Em entrevista disponibilizada em sua página na internet, Celina Portella nos diz que ao 

expor o próprio corpo em suas obras sabe que está falando de uma identidade que não é 

só sua
62

. Há uma afinidade entre a obra e quem se relaciona com ela, seja durante uma 

apresentação ao vivo ou quando o contato é feito sem compartilhamento presencial.  

Da mesma forma que interrompemos um vídeo, ou rolamos a tela do smartphone 

quando a imagem não nos interessa, igualmente abandonamos uma Performance ao 

vivo no meio e vamos embora. Assistindo ao vídeo da Performance “Melindrosa” pude 

verificar várias pessoas não se interessando com o evento, passando por fora da roda, ou 

dando uma olhada e saindo. 

Se a obra não gera cumplicidade, o espectador não interage nem há interatividade. A 

oferta de conteúdo – no caso desta pesquisa, conteúdo artístico – performático , 

ampliou-se sobremaneira com o advento da Web 2 e da consequente exposição de uma 

profusão de vídeos e fotografias de Performance na rede.  

Apenas o Youtube é responsável por um número surpreendentemente alto de postagens 

diárias. O pesquisador Wilson Oliveira Filho analisando a plataforma como um possível 

espaço de memória, entende que “o Youtube, meio dentro de meio, alimentado pelo 
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usuário que cada vez mais entende que não é só consumidor de audiovisual, mas criador 

ou co-criador quando comenta, quando recria, também é mensagem” (OLIVEIRA 

Filho, 2017, p.124) 

Artistas criam exclusivamente para este meio ou apenas usam a ferramenta como 

suporte para a documentação e difusão de suas obras, como é o caso de Celina Portella. 

Em sua página no Youtube, Celina disponibiliza 20 vídeos
63

. Porém ao pesquisar seu 

nome nesta mesma plataforma, encontramos cerca de 50, entre entrevistas, exposição de 

suas obras e inclusive apresentações da artista como dançarina. 

Estamos apenas no que poderíamos chamar de ponta do iceberg quando pensamos nos 

possíveis avanços da tecnologia digital e suas relações com a arte.  Em 25 de janeiro de 

2019, na sede do Oi Futuro, no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, a diretora do 

prestigiado Estúdio SuperUber
64

,  Liana Brazil, chamou a atenção para a chegada da 

tecnologia 5 G
65

, prevista para chegar ao Brasil em 2023. 

Segundo Liana, esta tecnologia de telefonia celular será responsável por uma 

conectividade 300 vezes maior do que temos hoje e capaz de gerar uma camada virtual 

ao nosso redor durante todo tempo. A artista levantou a questão sobre quem é dono do 

espaço público digital e citou a experiência artística proporcionada pelo artista visual e 

fotógrafo Jeff Combs no Central Park, em Nova Iorque, no ano de 2018, que já 

explorava essa virtualidade. 

Combs utilizou o sistema do “autostereograma lenticular” que é uma imagem com 

profundidade estéreo que pode ser vista sem óculos de realidade virtual, mas mesmo 

assim, apresenta uma perspectiva 3D
66

. Um processo complexo, onde várias fotografias 

são tiradas e posteriormente combinadas numa única imagem digital de alta resolução. 

A imagem gerada por Combs apareceu diante das pessoas proporcionando uma 

experiência de realidade aumentada. 

Em 1997, a pesquisadora Diana Domingues, estudiosa das relações entre arte e 

tecnologia já levantava questões pertinentes ainda hoje: 
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 Disponível em https://www.youtube.com/user/celinaportella acesso em 15/10/2017 
64

 Estúdio brasileiro que une arte, design e tecnologia e é referência internacional em instalações 
interativas (www.superuber.com.br)  
65

 Quinta geração da internet móvel.(https://canaltech.com.br)  
66 Disponível em https://www.jeffcombsart.com acesso em 25/01/2019 
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 Ora, se a natureza da arte mudou, é porque os meios que produzem 

subjetividade hoje mudaram. O artista sabe muito bem que a 

tecnologia nada mais é que o devir-outro do humano. Ela não é uma 
simples extensão ou continuidade do indivíduo, mas sua virtualização, 

isto é, uma potencialização que o lança nesta região onde os limites do 

humano não-humano tornam-se indiscerníveis, onde o mais distante 
acaba por se tornar o mais próximo. (DOMINGUES,1997, p.65) 

Percebemos então, que o uso das tecnologias digitais é apenas um dos caminhos que o 

artista encontra para expressar-se, mas está longe de ser o único. Enquanto vivenciamos 

um tempo onde a tecnologia é capaz de promover festivais de arte onde as atrações só 

podem ser vistas no computador ou nos celulares
67

, onde arte e ciência se encontram 

para produzir fotos artísticas de células, feixes cerebrais e neurônios
68

, só para citar 

alguns exemplos, uma arte presencial, artesanal e desprovida de tecnologias 

computacionais, também mantém o seu prestígio. 

Marina Abramovic já nos falava a respeito do cansaço das pessoas em relação ao uso 

excessivo das tecnologias e seu afastamento das relações interativas entre humanos. 

Jaron Lanier, cientista criador do conceito de “realidade virtual”, hoje encabeça um 

movimento que alerta as pessoas para que deletem suas contas nas redes sociais. A 

repórter Rosane Serro, em matéria de capa
69

, nos diz sobre o movimento: 

Quando a internet comercial ainda engatinhava, um grupo de 

pensadores – cientistas, filósofos, sociólogos, profissionais liberais – 
se dedicou a imaginar e construir o ciberespaço, a então nova fronteira 

da Humanidade. Ela tomaria forma com a hiperconectividade dos 

indivíduos em rede, que poderiam, se quisessem, adotar múltiplas 

identidades naquele ambiente artificial. Só que hoje, pouco mais de 30 
anos depois, os protagonistas desse círculo estão fazendo um apelo 

desesperado para que a sociedade se desconecte, sob pena de extinguir 

o que nos resta de humanos. (SERRO, 2018, p.1) 

Pensar numa desconexão em massa, parece algo utópico e até mesmo ingênuo, uma vez 

que as grandes corporações que lucram com a internet saberão oferecer vantagens cada 

vez maiores aos usuários. Artistas, que enxergam a internet como ferramenta de 

trabalho e veem as tecnologias como veículos para novas possibilidades criativas, 

marcam, por exemplo, pelo Whatsapp onde se encontrarão para a realização de um 
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 Em 2018 aconteceu o Riofestv.al com projetos ligados ao cinema, teatro,multiplicidade, música e 
literatura.( www.riofestv.al/pt/)  
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Projeto ArtBio (www.artbiobrasil.org)  
69 Matéria “Radicais Livres”, capa do Segundo Caderno de O Globo edição de 07/07/2018 
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flashmob
70

, uma Performance ou outro tipo de intervenção urbana. Coletivos artísticos 

promovem eventos onde experiências interativas diversas são oferecidas ao público, 

com ou sem a utilização de aparatos tecnológicos. 

Parece mesmo que a arte, desde as primeiras experimentações com vídeos e câmeras 

Super 8, tem se voltado menos para a utilização de tecnologias e mais para uma 

reaproximação com o contato mais humano, mais simples e direto. Como se o fascínio 

pelo digital estivesse cedendo espaço para a busca de materiais mais reais, tocáveis, um 

real sem aspas e sem ilusões. 

No mesmo período em que Celina Portella apresentava em São Paulo sua retrospectiva, 

bem perto dali, no Centro Cultural Fiesp , o artista cearense Leonilson (1957-1993) era 

homenageado na exposição “Leonilson: Arquivo e memórias vivos”, onde 17 , dos 125 

trabalhos expostos, eram feitos com panos e bordados, o que não poderia ser mais 

artesanal. 

Na verdade, o uso de linhas, agulhas e tecidos, em contraponto a monitores, luzes e 

óculos 3D, tem servido não só as artes plásticas como também aos atos performáticos, 

como numa volta a técnicas antigas e consagradas e que haviam caído em desuso. O 

curador Ricardo Resende esclarece que “o movimento atual vem, em parte, de uma 

necessidade de obras que tenham materialidade, com a marca da mão do artista, depois 

de um deslumbramento com a tecnologia digital”
71

 

A era digital soma mas não elimina a mídia não digital. Renato Cohen, um artista e 

estudioso da Arte da Performance nos traz a seguinte reflexão: 

Caminhamos, de um lado para mídias cada vez mais complexas – 
tecnologicamente falando – e dinâmicas, tendo na transformação sua 

função básica, e, de outro lado, para o eterno resgate das funções 

essenciais do homem, permitindo entendê-lo como um ser harmônico 
e inteiro. Nesse ponto, Battcock (ver citação) é um visionário, 

percebendo que linguagens como performance e a body art que lidam 

com a dialética (uso de suportes/essencialidade), terão muito mais 

eficácia de comunicação que as linguagens estéticas da arte.  
(COHEN,2013,p.164) 

 

                                                             
70 Reunião de um grupo de pessoas para realizar uma ação coletiva inusitada ( oreografias, em geral) , 
previamente combinada nas redes sociais e logo após se dispersarem. 
71 Disponível em www.segundocaderno@oglobo.com.br edição de 19/02/2019 
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Celina Portella e seu trabalho como artista visual, performer, artista plástica e 

coreógrafa, foi a inspiração e ponto de partida para essa pesquisa, quando, na posição de 

público, me vi impactada com sua obra. Celina nos proporciona experiências sensoriais 

através de suas narrativas pessoais. Guardo, ainda hoje, a sensação de surpresa e 

deslumbramento e ao mesmo tempo de uma grande curiosidade ao assistir pela primeira 

vez “Movimientos Detenidos” Que arte era aquela? Quantas plataformas e meios e 

relações se apresentavam? 

Dois anos depois concluo este trabalho ainda mais curiosa e, sem dúvida, bem mais 

cética, a respeito das relações da arte com a tecnologia e toda complexidade e sutileza 

daí advindas. Não há perda de presença quando o que está em jogo é a singularidade de 

um trabalho artístico cujo objetivo é procurar desvendar as particularidades das 

representações do corpo e das identidades, como acontece na arte da Performance.. 
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