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RESUMO 
 

Essa pesquisa tem com objetivo principal traçar as conexões entre as artes 

contemporâneas, especialmente as da cena e as visuais. Estes possíveis fluxos 

midiáticos podem nos levar a repensar o conceito de montagem para além do meio 

audiovisual, numa possível hipermontagem que conecte diferentes mídias e 

sentidos. Essa é a hipótese que sustenta a idéia do Kinokaos. 

 A extensa e variada obra de Hélio Oiticica serve como objeto aonde 

aplicamos a metodologia selecionada para averiguar essa hipótese, já que em sua 

obra, encontramos um evidente fluxo inter midiático que parte da pintura, passa pela 

instalação e o cinema até chegar à performance. Por isso, no capítulo um 

apresentamos um diálogo entre as idéias de Eisenstein acerca da montagem com 

exemplos retirados na obra de Oiticica. Já o segundo capítulo busca os traços de 

performance possíveis na trajetória do artista, sempre cotejando-os com a 

metodologia do projeto. No terceiro capítulo analisamos todas as obras fotográficas 

produzidas para o projeto, dando especial atenção aos intercruzamentos, conexões 

e todos os possíveis fluxos que se estabelecem entre vida e obra, entre artista e 

pesquisador, até culminar com as conclusões do último capítulo.    

Estudar estes fluxos e se possível conceituar a hipermontagem como um 

ferramental teórico possível para se compreender as artes contemporâneas, pode 

ser muito útil a outros criadores e pensadores imersos em nossa sociedade 

fragmentada, fortemente midiatizada e permeada pela vida digital. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
 

Fluxos midiáticos, Hipermontagem, Hélio Oiticica, performance, fotografia.  
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ABSTRACT 

 

 Investigate the unexpected connections between performance and visual arts, 

based on Eisenstein ideas about montage and performativity concept were the aim 

of this research. To trace the so called mediatic flows, especially on Oiticica opus 

and kinokaos photographs, can give montage a wider range of application as a 

concept, beyond film editing, forwards to connect different senses and medias. This 

possible hypermontage is the main idea of kinokaos project and a contributing 

approach to cross-disciplinary field. 

 The Brazilian visual artist Hélio Oiticica’s work is an example of how these 

flows can migrate from panting to performance, cinema and installation. Chapter one 

explore these flows in a dialogue with Eisenstein’s montage. Next chapter seeks for 

traces of performativity in Oiticica’s life and work, using contemporary references as 

guidelines as the RSVP cycles and French post-structuralism. Third chapter focus on 

art material produced for this project: hundreds of photographs, some performances 

and one exhibition in UK. All this production is analysed using the theoretical tolls 

from the previous chapters that leads the discussion to the last chapter of possible 

conclusions. 

 To study mediatic flows and try to build hypermontage as a concept are the 

final outcomes of the thesis in order to give a contribution for contemporary artists 

and art researchers who are concerned about our fragmented society based on 

medias and digital life. 

 

KEY-WORDS 
 

Mediatic flows, Hypermontage, Hélio Oiticica, performativity, photography.  
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Introdução  
 

O maior objetivo dessa reflexão é lançar as bases do conceito de 

hipermontagem como ferramenta possível para a prática contemporânea de artes, 

especialmente as que invocam elementos de performance. Com isso, busca-se dar 

uma contribuição à teoria que se faz sobre as artes contemporâneas sem cair em 

novos dogmas ou paradigmas estanques. Ao final, pretende-se demonstrar que a 

hipermontagem é um conceito suficientemente aberto para ser aplicado a diferentes 

mídias, usando dispositivos, também indicados neste texto, como facilitadores do 

processo de montagem entre diferentes fluxos midiáticos. Desenvolvemos aqui um 

esboço conceitual e metodológico que se aplica a dois exemplos práticos, a obra de 

Oiticica e a minha própria, numa tentativa de colher dados de campo retirados de 

diversas mídias mas que compartilham de uma mesma trajetória de hipermontagem. 

 Durante todo o primeiro capítulo se busca mapear as origens da 

hipermontagem nas idéias de Eisenstein sobre a montagem que não dependeria 

exclusivamente do meio audiovisual para ser concretizada. O mestre russo nos 

lembra da importância da memória e do ritmo para que a composição artística se 

complete na mente do espectador. Essa partilha da significação das 

obras/processos artísticos com o outro além de ser uma ponte de alteridade, 

também é um traço da hipermontagem que se prolonga para além do controle do 

artista. Complementando os exemplos retirados de Eisenstein, introduzimos outros, 

extraídos da obra do artista plástico brasileiro Hélio Oiticica; divididos em não 

visuais, bi e tridimensionais. Nos aproximamos do estudo dos fluxos midiáticos pela 

obra de Oiticica já que nela podemos encontrar diversos cruzamentos entre mídias 

e linguagens, sempre dentro de uma mesma lógica e rigor poéticos. As imbricações 

de ritmo e memória em seus trabalhos nos dão pistas da aplicabilidade da 

hipermontagem, mas só ao longo do segundo capítulo há uma construção mais 

robusta da metodologia. 

 Durante a pesquisa foram agregados uma série de dispositivos de natureza 

teórica e prática, (ou de ambos), que nos ajudaram a problematizar a 

hipermontagem aplicada à obra de HO. Para cada dispositivo elencado, como o 
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umwelt ou os ciclos RSVP, há uma discussão posterior sobre a hipermontagem e a 

obra em questão. Estabelecemos este diálogo sempre que possível no intuito de 

demonstrar a utilidade do conceito para aplicá-lo plenamente no terceiro capítulo 

que cuida da discussão das imagens e performances produzidas para o projeto. 

 O experimento “kinokaos” teve um desenvolvimento visual inegável no 

decorrer dos últimos dez anos, com fotografias produzidas em São Paulo-Brasil e 

Manchester-Inglaterra, que cobrem diversos fluxos midiáticos possíveis, seja pelas 

relações do cotidiano com a fotografia ou dela com o cinema e a dança. Das 

centenas de fotos, foram selecionadas 50 para serem apresentadas no capítulo que 

conclui a reflexão. 

O terceiro capítulo indica os pontos chave durante o percurso de formação do 

olhar para o projeto, ao mesmo tempo que aponta algumas imagens cruciais para o 

mesmo. A discussão é aberta com as relações entre umwelt e memória na formação 

do fotógrafo e em seguida analisa algumas imagens em função da hipermontagem 

que carregam, desde as imagens graficamente mais simples dos primórdios, até a 

fase inglesa do projeto. A exposição ocorrida em Manchester em maio de 2008 

também é descrita neste capítulo assim como as performances de maio de 2009 

inspiradas nos textos de Oiticica. Todos estes dados são agrupados dentro de uma 

estrutura que faz um paralelo com a trajetória do personagem Fausto de Goethe, 

indo de sua inocência curiosa até sua síntese Mefistofélica. As fotos e performances 

são analisadas tendo a hipermontagem enquanto parâmetro. 

No último capítulo apresentam-se algumas conclusões possíveis, uma de 

natureza teórica, outra poética e por fim uma visual com todas as imagens que 

compõe a exposição final desta reflexão teórico e prática. Decidimos dar a voz final 

às imagens para enfatizar a natureza prática deste trabalho em arte contemporânea. 

Ainda que este não seja um livro esférico como desejava Eisenstein, já que 

ele deve ser lido preferencialmente do início ao fim, esperamos que ele seja tomado 

como um múltiplo de provocações. Longe de dar respostas às questões 

contemporâneas, o kinokaos com sua hipermontagem, traz novas questões para a 

arte que se pratica hoje e deposita algumas contribuições fragmentárias para os 

artistas do futuro. 
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Capítulo 01 – A montagem em Eisenstein e os fluxos midiáticos na Arte 
de Oiticica 

 

 

 Neste breve ensaio procuraremos articular as reflexões de Eisenstein sobre a 

montagem, tendo como foco não exclusivamente a análise da linguagem 

cinematográfica mas sim as possíveis relações de seu pensamento com a 

composição inter-midiática contemporânea. Em muitos de seus textos, podemos 

encontrar um diálogo entre fronteiras das artes, tentando aproximar a metodologia 

da montagem com a composição literária (1947:64), musical (1947:84), 

arquitetônica (1989) e pictórica (1947:152). Sendo assim, procuraremos seguir o 

caminho proposto por Eisenstein e ir além, tentando refletir e aplicar alguns 

aspectos da metodologia da montagem na organização dos fluxos de informação 

entre mídias.  

Não pretendemos com isso estabelecer uma nova teoria da montagem nem 

refletir sobre a estética audiovisual como um campo autônomo. Pretendemos, de 

fato, buscar pelos fios soltos e traços estéticos, especialmente nas efemérides da 

cena contemporânea em relação aos seus hibridismos midiáticos. Estes pontos de 

contato pouco mapeados, dispersos no campo entre mídias, representam o objeto 

dessa pesquisa, para além de qualquer rotulação artificial entre as diversas formas 

de manifestação artística.  

Sabemos que Eisenstein representa um ícone dentro da escola de estudos 

cinematográficos, mas não pretendemos pagar-lhe um tributo vazio, refletindo sob a 

mesma lógica consagrada sobre seus escritos. Suas idéias aparecem aqui 

dispostas como chamas postas para arder na fogueira dos trópicos, junto com 

algumas outras idéias de Hélio Oiticica e toda a poética do kinokaos1. Somente com 

                                                            
1 É o nome da proposição prática deste projeto, cujo processo  foi deflagrado por volta de 1998 com alguns 
experimentos em fotografia urbana. Em fases posteriores, incorpora a fotomontagem digital a todos os outros 
processos experimentais já utilizados em imagem analógica. Na última fase há um diálogo com elementos de 
video,  dança  e  principalmente  performance.  Suas  obras  e  processos  são  tema  de  análise  dos  dois  últimos 
capítulos. 
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essa alquimia pode-se chegar a um novo corpo de idéias, pulsante e vivo, aonde os 

ícones mortos renascem para dialogar despidos de todo medo e horror respeitoso. 

 

A montagem estendida 
 

Acreditamos que o pensamento de 

Eisenstein é uma resultante de sua formação 

híbrida como artista2. Tendo começado sua 

carreira como cenógrafo e depois como diretor 

de teatro até chegar ao cinema, ele conseguiu 

reunir uma aprendizagem prática em diversas 

linguagens que o faria expandir os limites da 

nascente linguagem cinematográfica. Além 

disso, sua base de formação intelectual foi 

muito sólida: fluente em várias línguas, com um 

conhecimento acadêmico que ia da pintura do 

renascimento à poesia de Rimbaud; soma-se a 

isso todas as viagens que fez pelo mundo.  

De certa forma, este background o capacitava, entre todos os artistas de sua 

geração, não somente os russos, como um potente teórico e realizador experimental 

capaz de construir um pensamento original fortemente arraigado a uma nova 

linguagem. Infelizmente essas mesmas características o tornavam quase 

incompreensível entre seus pares sendo objeto de perseguição e muitos mal-

entendidos. Sua teoria da montagem nasce dessa origem multifacetada e das 

contradições vividas em seu tempo.  

Seu tempo histórico representa o momento de maior efervescência do século 

XX, especialmente em solo russo, aonde miséria, morte, entusiasmo e conquistas 

se alternaram numa velocidade sem precedentes. Eisenstein foi encarado como 

                                                            
2 Como exemplo deste hibridismo,  temos na  figura acima o cartaz do  filme “Encouraçado Potemkin”  (1925) 
desenhado por ele. 
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herói e traidor da pátria num intervalo de tempo de apenas 30 anos, dependendo 

principalmente da boa vontade do governo.  Todos os choques oriundos destes 

movimentos sociais marcaram sua obra assim como a de Oiticica, analisada no 

próximo capítulo. Em ambos os casos é impossível pensar o artista e sua obra 

independente do meio social que lhes servia de substrato. 

Em primeiro lugar a montagem para Eisenstein é algo que independe de um 

suporte midiático, ainda que seja o principal meio de expressão da linguagem 

audiovisual. Como constante em todos os seus textos sobre o tema, o autor aponta 

duas características como fundamentais para a ativação do processo da montagem: 

a apreensão sinestésica e a memória, sendo que para essa última, temos que 

necessariamente equilibrar a memória social e a individual.  

Dentro das Humanidades, a memória pode ser encarada como uma 

construção do espírito livre e individual, como define o filósofo Henri Bergson ou 

como uma variante social segundo o pensamento sociológico de Maurice 

Halbwachs. Partindo da idéia de consciência coletiva de Durkheim, o autor define a 

memória como uma reconstrução do passado feita por um grupo social que 

compartilha as mesmas referências culturais e valores. A consciência deste grupo 

usa os valores do presente como um filtro que só deixa escapar da tradição 

passada, os dados que apresentam consonância com este presente. Ao passado 

que foi aprovado pelo processo seletivo do presente cabe a materialização em 

memória e patrimônio cultural. Halbwachs salienta ainda que neste processo, tempo 

e espaço também são construções sociais já que são instrumentos partilhados pela 

sociedade para a construção não somente de uma memória coletiva, mas também 

para a estruturação de um pensamento dominante.  

Há portanto um contínuo trabalho de readaptação entre o passado e o futuro, 

uma negociação dinâmica entre diferentes esferas de valores como proposto por 

Heller (1985). Para ele a memória individual representa somente um ponto de vista 

possível sobre a memória coletiva já que esta contém todas as individualidades. 

Ainda que não estejamos de acordo com tamanha generalização simplificadora do 

indivíduo, há que se levar em conta algumas constatações de Halbwachs e Heller 

para entendermos as conexões que uma obra de arte pode ativar com a memória e 
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seu contexto social, especialmente se consideramos, como Halbwachs, as 

paisagens, objetos e espaços em geral como materialização da memória dominante 

enquanto imagens coletivas. 

Os artistas em geral manipulam essas duas faces da memória em seus 

processos criativos, jogando com referências armazenadas de sua própria história e 

com os valores de sua sociedade. Neste instável equilíbrio, traços miméticos que 

compõe a memória do artista podem se sobrepor totalmente aos de ordem social, 

resultando numa provável alienação entre sua obra e sua sociedade. Este é o caso, 

por exemplo, das cosmococas de Oiticica onde a celebração cínica da cocaína 

contrasta totalmente com a vida social brasileira sob o regime militar da época. 

Estar antenado com a produção de arte contemporânea de seu tempo, o levou a 

viver a clivagem da desterritorialização de um artista que cria sua obra no exílio, 

sem partilhar da memória coletiva que se construía à época.  

Já em Eisenstein o exílio não chegou a se configurar como ruptura plena com 

os valores e a memória russa/soviética de seu tempo, em grande parte devido ao 

seu impedimento de estabelecer-se no estrangeiro. Além disso, a teoria marxista 

representava um grande alicerce na sua arte sendo virtualmente impossível 

desprender-se da mesma e alavancar uma carreira em Hollywood. Sendo assim, as 

manipulações de tempo e espaço nas obras de Eisenstein definem que tipo de 

construção mnemônica ele julgou pertinente segundo os valores de sua época e 

nação.  

Vale indicar aqui a imprevisibilidade resultante do deslocamento da obra e 

dos procedimentos de um artista de seu tempo e, portanto da memória coletiva que 

lhe era afim. O gap temporal3 pode fazer ligações insuspeitas e altamente criativas 

como no caso de alguns clássicos continuamente remixados e sempre revisitados 

                                                            
3 Quando não compartilhamos dos mesmos códigos, valores, tempo e espaço da arte, entramos no campo do 
clash  cultural  dentro  do  qual  ficamos  “quase”  impossibilitados  de  construir  qualquer  teoria  estética  que 
procure unir diferentes traço midiáticos. Por outro  lado, a prática artística em vários campos demonstra que 
mesmo  imersos  em  total  colisão  e  toda  sorte  de  mal‐entendidos,  os  artistas  sempre  foram  capazes  de 
trabalhar  sob o  fio  dessa  navalha.  Como  exemplo,  citamos  Picasso  e  sua  colisão  entre  a  arte  africana  e  o 
cubismo além de Artaud e a colisão entre seu teatro e o balinês. 
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ou então indicar a passagem do tempo de forma deteriorante para a vitalidade da 

obra.  

O fato da montagem se estruturar, primeiramente, como um processo mental 

foi motivo de discussão entre muitos cineastas e teóricos, especialmente aqueles 

que defendiam uma pureza da linguagem cinematográfica "documental", sem a 

interferência aparente do artista. Daí seu desentendimento com Dziga Vertov, um 

artista tão importante quanto, mas que de certa forma tinha uma certa ingenuidade 

com relação a criação e a manipulação do material audiovisual. Nas obras de 

Vertov, a manipulação é sempre aparente com o intuito de revelar mais sobre a 

realidade; é o olho estendido do kino-glaz.  

Eisenstein por outro lado manipula a imagem utilizando-se da combinação de 

todos os meios expressivos possíveis como direção de atores, fotografia, cenário, 

entre outros, para criar uma expressividade cinematográfica mais potente4. Essa 

potência não tem nada a ver com o mito da verdade perseguido por Vertov, mas sim 

com aquilo que o artista decide “dar a ver”. Seu julgamento estético e as relações de 

valor que ele compartilha com sua sociedade são fundamentais para a construção 

de suas obras em função do espaço e tempo.  

Em Oiticica, por exemplo, a arquitetura e o ritmo das favelas cariocas é 

desvelado ao restante da sociedade brasileira dos anos sessenta, por meio da 

instalação tropicália ou da forma de alguns bólides5. Em outras palavras, a realidade 

criada pelo artista depende em primeiro lugar de seus referenciais estéticos e de 

sua memória. Algumas vezes, como na obra de Oiticica e tantos outros, vemos que 

a potência estética do artista entra em choque direto com os valores da sociedade, 

                                                            
4 Dois  de  seus  grandes  feitos  nesse  sentido  são  as  seqüências  da  batalha  no  gelo  em  “Alexander Nevsky” 
(1938) e a escadaria de Odessa no “Encouraçado Potemkin” (1925). 

5  Bólides  são  objetos  produzidos  por  Oiticica  entre  1963  e  69,  usualmente  em  pequenas  dimensões  que 
lembram  estruturas  arquitetônicas  feitas  de,  ou  que  contêm,  vidros,  plásticos, materiais  coloridos,  caixas, 
espelhos, entre outros. Também chamados pelo artista de “estruturas para inspeção”, podiam ser olhados de 
dentro  e  de  fora  enquanto manipulados.  Com  eles,  Oiticica  descobre meios  de  infundir  a  cor  através  da 
luminosidade que atravessa os materiais, gerando o efeito de conter a cor/luz no núcleo do mesmo. Grande 
parte deles foi destruída durante incêndio na coleção de César e Claudio Oiticica, em outubro de 2009 no Rio 
de Janeiro. 
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sendo assimilada somente muitos anos após a morte do artista ou quando o 

contraste entre valores não é assim tão grande6. 

Mas qual seria a melhor abordagem para começarmos a pensar sobre uma 

montagem que independe de uma mídia? Tanto na memória quanto no uso dos 

sentidos existe uma idéia anterior de corpo, que acreditamos ser de fundamental 

importância para o tema da montagem. A princípio vamos considerar 

esquematicamente a existência de dois corpos um individual e outro social. O 

primeiro se relaciona com a arte selecionando e absorvendo aquilo que sensibiliza 

seus sentidos, toca-lhe a memória e o faz reconstruir-se de dentro para fora, 

adicionando referências à sua memória que no futuro poderão servir como 

receptores de estímulos sensoriais novos. Este corpo em eterno devir depende, 

portanto, da história de vida de cada um e das referências com as quais o indivíduo 

travou contato durante a ampliação de seu umwelt7. 

No corpo social acreditamos existir um processo análogo onde encontramos 

referências que são compartilhadas por um grupo mais amplo de indivíduos como, 

por exemplo, nos mitos, capazes de sensibilizar vários grupos humanos diferentes. 

Um artista que almeje se comunicar com algum grupo precisa compartilhar dessas 

referências incorporando-as em suas obras. Com isso acreditamos que a seleção 

de materiais/elementos/”resources” pelo artista já se configura como uma primeira 

manifestação da montagem ou em outras palavras, o corpo social interage com o 

corpo individual do artista resultando numa arte que retorna ao social resignificando-

o. Uma vez colocado em circulação, este objeto de arte é capaz de interagir com 

diferentes corpos individuais ativando novos e por vezes insuspeitos processos de 

montagem. Cada espectador é neste momento co-criador da obra posto que sua 

                                                            
6  Existem  inúmeros  exemplos  dessa  dinâmica  de  valores  na  história  da  arte,  como  por  exemplo,  no 
estabelecimento da performance art, primeiro como um grito de liberdade dos artistas da década de 60 e uma 
evolução natural do cenário da arte contemporânea até o quadro que observamos hoje aonde a performance 
em geral se apresenta esvaziada de todo seu conteúdo revolucionário e pode ser assimilada enquanto peça de 
museu, publicidade ou puro marketing pessoal. 

7  Termo  retirado  da  biossemiótica  que  em  alemão  significa  ambiente  (de  forma  genérica),  mas  que  na 
proposição  de  Uexküll,  abrange  também  a  forma  como  este  ambiente  é  percebido  pelos  sentidos  e 
incorporado à memória do  indivíduo. Durante este  texto, o  termo aparecerá várias vezes, dando  suporte à 
discussão contemporânea do corpo como elemento chave na criação de poéticas artísticas. 
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memória individual, mesclada e remontada com a obra, gera um novo conceito. 

Eisenstein (1947:17) indica este processo no trecho abaixo: 

 

“(...) No processo de rememoração, existem dois estágios fundamentais: o primeiro é 
a montagem da imagem, enquanto o segundo consiste no resultado dessa montagem em 

relação com a memória. (...) um trabalho de arte, entendido dinamicamente é somente este 
processo de arranjo de imagens nos sentimentos e mente do espectador. É isto que 

constitui a singularidade de um trabalho de arte com vida, distinguindo-o de um aonde a 
mesma é ausente, no qual o espectador recebe o resultado representado como um 

processo consumado de criação ao invés de ser atraído para o processo8 quando ele 
ocorre.”9  

 

Uma vez partilhado o mesmo código, o espectador pode realizar sua 

montagem individual, seguindo é claro alguns traços deixados pelo artista na obra. 

Utilizo aqui a palavra traço como o máximo (de indício) possível da concepção 

original que pode ser encaminhada ao público, mas, como dissemos antes, essa 

“recepção” nunca é totalmente condicionada. Assim, da mescla destes traços com a 

memória individual, por justaposição, nascem os possíveis significados da obra.  

Complementando um pouco essa questão, Aumont (1993:83) sublinha a 

importância do reconhecimento de constâncias perceptivas, ou seja, que estes 

“traços” possam ser percebidos como algo semelhante à experiência de realidade 

do público. Para ele, a imagem veicula um saber codificado sobre o real, uma 

linguagem aonde a mimese tem um papel fundamental.  

Eisenstein usa exemplos em diversas áreas para justificar seu pensamento 

de que uma possível estética da montagem já existiria em potência, ou de forma 

                                                            
8 Essa ênfase nos processos (devir) e não nos produtos acabados será analisada no próximo capítulo quando 
tocarmos em algumas das  idéias de Nietzsche aplicadas ao estudo da arte  contemporânea. Por hora basta 
indicarmos que o texto acima encontra eco em muitos aforismos do filósofo. 

9 No texto original em inglês: “(...) in the process of remembering there are two very essential stages: the first 
is the assembling of the image, while the second consists in the result of this assembly and its significance for 
the memory. (…) A work of art, understood dynamically, is just this process of arranging images in the feelings 
and mind of the spectator. It is this that constitutes the peculiarity of a truly vital work of art and distinguishes 
it from a lifeless one, in which the spectator receives the represented result of a given consummated process 
of creation, instead of being drawn into the process as it occurs.”  
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direta, em várias obras de arte anteriores à invenção do cinema, como na Acrópole 

grega ou em Da Vinci. Evita, entretanto utilizar exemplos de seu tempo (1947:63), 

como a poesia de Maiakóvski, com receio de não ser claro em sua tese já que na 

primeira metade do século XX, as fronteiras entre as artes já começavam a ficar 

indefinidas e a montagem cinematográfica já era uma das grandes influências da 

arte moderna do período. Como bem previu Eisenstein, a estética da montagem 

cinematográfica e especialmente a gradual aceleração de seu ritmo ao longo das 

décadas que se seguiram, se tornaram dominantes na sociedade pós-moderna, 

modificando nossa forma de ver e de nos relacionar com o mundo. Alguns artistas 

contemporâneos, como Robert Lepage (2006) tem plena consciência deste cenário 

e utilizam-no em seus processos criativos:  

 

Eu acho que o que é mais importante de ser entendido sobre a forma sobre a qual 
trabalhamos é que o público atual não necessariamente precisa ser instruído, eles são bem 

educados no sentido de saber o que é uma narrativa porque eles estão muito mais expostos 
a isso do que nós estávamos há 25 ou 30 anos atrás. O teatro é uma maneira de se contar 

histórias, o público atual está exposto ao cinema aos videoclipes, aos comerciais, ou seja, o 
sistema de narrativas é muito variado e sofisticado. O público não é capaz de dizer o que é 
tecnicamente um flashback, mas eles sabem realizar este exercício mentalmente. (...) Não 

temos a pretensão de dizer que estamos indo mais rápido que a platéia mais pelo menos 
tentando acompanhá-la, e a maneira de fazer isso é usando seu vocabulário, selecionando 

o que pode ser usado e entendido, neste sentido o teatro que praticamos é bastante fílmico, 
televisivo, usando de sua linguagem sem a preocupação de um teatro dito puro. 

 

Ainda que Lepage se refira ao fator narrativo do teatro, essa sincronia de 

linguagens entre o público e os realizadores é de fundamental importância para 

aqueles que desejam estar em permanente troca com o presente, não somente 

devido aos avanços técnicos, mas como sublinha Lepage, pela mudança na 

percepção que estes avanços trazem às mídias. Mimetizamos muitas imagens, 

assim como o fizeram nossos pais e avós. Estamos cada vez mais acostumados a 

ter a presença de telas em todos os espaços de convívio, sejam públicos ou 

privados.  

Essa multiplicação de telas, no espaço e no tempo, certamente afeta nossa 

capacidade mnemônica e nossa forma de recombinar e de criar imagens. Podemos 

facilmente cair no pântano do simulacro, incapazes de sair da esfera da 
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representação, quase sempre como mimese/analogon de uma realidade ideal e 

portanto falsa. Por outro lado diversos criadores contemporâneos, além de Lepage, 

exploram essa imbricação de linguagens, como Pipilotti Rist que constrói outras 

formas de percepção e de realidade em suas obras híbridas, entre videoarte, 

instalação e site specific10.  

A própria estética da montagem pode cair numa seqüência de clichês e 

dogmas, como tem provado o cinema atual, principalmente o norte-americano 

produzido nos grandes estúdios. Este crescimento vertiginoso e quase cancerígeno 

do áudio-visual nas últimas décadas acaba por atrapalhar uma visão mais precisa 

das idéias de Eisenstein e por isso achamos importante partir da memória até 

chegar à análise da montagem em cada meio11.  

Se fizermos um mergulho nas idéias de Eisenstein, uma supranoção de ritmo 

subjaz a todas elas, não somente na montagem rítmica propriamente dita. 

Entendemos ritmo aqui primeiramente no sentido amplamente aceito do termo como 

a composição entre intervalos de tempo, mas gostaríamos de ir mais além, 

definindo-o como as alternâncias entre ausência e presença de informação. Sendo 

assim, o ritmo está presente na dialética do silêncio e do som tanto quanto na do 

claro escuro. Levantamos a hipótese de que este ritmo supramidiático é a matéria 
básica da hipermontagem já que em Oiticica podemos observar a migração do 

mesmo ritmo manifestando-se em processos e obras distintos como vemos na série 

de imagens a seguir (em sentido horário: metaesquemas, bólides, relevo espacial e 

parangolé): 

                                                            
10 Um exemplo em: http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/307 

11 No  segundo  capítulo analisaremos o  caso do artista Hélio Oiticica e  veremos  como alguns dos  conceitos 
gerais da montagem, para além de seus dogmas cinematográficos, foram aplicados numa prática artística que 
buscou inicialmente estabelecer uma montagem entre cor e espaço, desdobrando‐se em seguida para o corpo 
performático. 
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 A pulsação destes tons alaranjados, continuamente pesquisados pelo artista 

(RAMIREZ, 2007:86) define um certo ritmo para além da dominância dos tons 

quentes. Acreditamos que a disposição espacial, a escolha de materiais, além do já 

citado jogo entre memória coletiva e individual, caracterizam a hipermontagem em 

Oiticica. Este mesmo ritmo que explode da tela, ocupando o espaço, é o mesmo 

que será aderido ao corpo do performer do parangolé ou mesmo durante as 

deambulações urbanas. 

 Quando Eisenstein pensa a montagem em outros meios, para além do 

audiovisual, certamente tinha em mente a articulação do ritmo no tempo e no 

espaço. Um exemplo claro é a subida do Parthenon em Atenas. Refizemos os 
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passos propostos nas anotações de Eisenstein (1982:62), e pudemos constatar o 

ritmo arquitetônico que se desenvolve desde a caminhada pela via do Areópago, 

saindo do distrito de plaka, até as escadarias do Propileus que levam ao Parthenon 

e ao Erecteion, culminando com uma visão geral da cidade. Certamente essa 

caminhada é uma sinfonia visual proposta pelos antigos com base em séculos de 

experimentação com o belo, aonde o ritmo, tem papel fundamental:  

 

“Não é um giro da câmera para o outro lado e sim um giro obrigatório do espectador em que 
abre uma nova tomada, uma perspectiva obliqua do Erecteion, que à medida que nos 

aproximamos dele, aparecerá como surgido da terra. (...) Difícil é que alguém possa negar 
nela, (a acrópole), o jogo de variação de sensações visuais, quadros ou tomadas 

concatenados com a duração dada (a distancia a percorrer) que distingue a montagem de 
toda construção clássica” 

 

Antes de prosseguir, convém anotar os rudimentos básicos da 

hipermontagem até o momento: 

1- A hipermontagem se desenvolve para além dos suportes midiáticos, 

conectando platôs12 em fluxos constantes; 

2- Sua poiesis está assentada em duas fundações: ritmo e memória. 

3- Para a memória, temos uma composição entre suas variantes sociais e 

individuais. Quanto maior o compartilhar de valores sociais da memória, como nos 

mitos,  maior serão as conexões possíveis em hipermontagem. 

4- As multifaces do ritmo são manifestações claras da hipermontagem pelas 

oposições entre claro/escuro, som/silêncio entre outras. Toda composição que 

trabalha os intervalos de tempo de forma visual, já está flertando com a 

hipermontagem. Um exemplo disso é a série de curtas de Norman Mclaren13 

baseadas no bebop do jazz como em Begone Dull Care de 1949, feito em parceria 

                                                            
12 Na  filosofia  de Deleuze‐Guattari,  são  os  diferentes  layers  de  pensamento  nos  quais  a  argumentação  do 
conjunto  de  livros,  “Mil  platôs”  se  baseia.  Refere‐se  aqui,  às  zonas móveis  de  interconexão  entre  campos 
diferentes, sejam midiáticos ou totalmente conceituais, mas em todo caso, permeadas por elementos dessa 
supra‐montagem esboçada por Eisenstein.  

13 Estes trabalhos foram minha primeira fonte de inspiração para a idéia da hipermontagem, ainda no tempo 
da graduação. Meu único  curta  finalizado neste período é um experimento nessa direção  já que adaptei a 
narrativa da letra de John Cale para a música “the gift”do Velvet Underground utilizando somente imagens de 
feedback de  vídeo e  formas geométricas. O  resultado  final,  chamado  Liebesterium está disponível em meu 
canal no youtube/kinokaos. 
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com Evelyn Lambart sob música de Oscar Petterson Trio. O jazz, aliás, é um campo 

fértil por excelência da hipermontagem, já que não é tão difícil mapear as conexões 

do gênero com a literatura de  Kerouac ou mesmo a pintura de Rauschenberg, 

estando todos baseados num certo ritmo impresso pela modernidade. 

 

1.1. Mídias não visuais (conglomerado/newyorkaises e héliotapes). 
 

 
"É muito difícil escrever um livro devido a sua natureza bidimensional. Eu gostaria que este 

livro fosse caracterizado por uma propriedade que não se encaixasse sob nenhuma 
circunstância na bidimensionalidade do elemento impresso. Essa demanda tem dois lados. 

Primeiro ela supõe que o conjunto destes ensaios não deve ser visto em sequência. Eu 
gostaria que percebessem todos ao mesmo tempo, simultaneamente, porque eles em 

essência representam um apanhado de setores, os quais estão organizados sob um 
determinado ponto de vista geral e alinhados em diferentes áreas. Por outro lado, eu 

gostaria de criar uma forma especial que tornasse possível a passagem de cada setor para 
outro e de tornar aparente sua interconexão. Tal maneira sincrônica de circulação e mutua 
penetração destes ensaios poderia ser plasmada somente na forma de ... uma esfera. Mas 

infelizmente, os livros não foram escritos como esferas... eu só posso esperar que eles 
sejam lidos sob a forma de reversibilidade mútua, de acordo com o método esférico – numa 
expectativa que nós aprendamos a escrever livros como bolas rolantes. Os livros que temos 

hoje são como bolhas de sabão. Particularmente na arte14.     

 

 Com essa nota, Eisenstein abria seu diário de cinco de agosto de 1929, 

enquanto iniciava sua aventura no estrangeiro, ávido por novas referências e com 

muita vontade de realizar filmes, os quais não aconteceram como planejados. Essa 

potência criativa está contida na citação acima, já que ela abre perspectivas muito 

concretas para entendermos uma possível hipermontagem nas mídias não 

tridimensionais. Isso se dá ao pensar as conexões entre idéias não de forma linear, 

                                                            
14 Grifo meu. No original em  inglês: "It  is very hard to write a book. Because each book  is two‐dimensional. I 
wanted  this book  to be characterized by a  feature  that does not  fit under any circumstances  into  the  two‐
dimensionality of the printing element. This demand has two sides. First it supposes that the bundle of these 
essays  is not to be regarded successively.  In any case  I wished that one could perceive them all at the same 
time,  simultaneously, because  they  finally  represent a  set of  sectors, which are arranged around a general, 
determining point of view and aligned to different areas. On the other hand I wanted to create a spatial form 
that would make  it possible to step from each contribution directly  into another and to make apparent their 
interconnection...  Such  a  synchronic manner  of  circulation  and mutual  penetration  of  the  essays  could  be 
carried out only  in the form... of a sphere. But unfortunately books were not written as spheres...  I can only 
hope  that  they will be  read  after  the method of mutual  reversibility,  according  to  a  spherical method  ‐  in 
expectation that we will learn to write books like rotating balls. The books we have now are like soap‐bubbles. 
Particularly on art." 
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mas de forma mais similar à de um hiperlink. A analogia da esfera mental que 

fornece um panorama geral e completo sobre uma idéia, a partir de agora será 

utilizada como figura conceitual sobre a qual nos apoiaremos. Encaramos a figura 

da esfera como uma territorialização possível para a articulação conceitual do 

discurso, indo além da pura analogia com a visualidade. Sendo assim essa figura 

nos ajudará a pensar uma possível hipermontagem em mídias não visuais, como 

por exemplo, nos arquivos de áudio dos heliotapes15 e no conjunto de material 

coletado para o “livro esférico” inacabado de Oiticica. Essa produção não se 

configura como poesia visual per si, ainda que contenha uma grafia própria e 

singular, evidenciando o estilo do artista e também sua forma de organizar o fluxo 

de pensamento. Para melhor organizar o fluxo deste texto, incluiremos também a 

produção teórica e poética de Oiticica dentro dessa categoria já que o próximo 

subcapítulo se ocupará de sua produção visual, da pintura até a performance, 

passando pelos quasi-cinemas e bólides. 

 A esfera é uma resposta possível ao como proceder quando a vertigem das 

idéias vem numa profusão muito superior a qualquer formatação de página e 

espessura de qualquer livro. Usualmente são idéias hibridas que fazem dialogar 

diversos campos e pontos de vista, sem preocupação alguma em instaurar uma 

hierarquia ou encadeamento seqüencial entre elas. O ponto de vista multifocal é 

sempre escolhido como o ideal ao encararmos este tipo de construção, parente da 

caixa verde de Duchamp e dos dados de Mallarmé16. Com a forma da esfera, não 

há lado negro ou oculto possível na cristalização de uma idéia, já que todos os lados 

são prioritários e se colocam como entradas possíveis para o pensamento do autor 

da esfera. É a multivisão panorâmica que oferece uma perspectiva mais coerente e 

                                                            
15 Os heliotapes são um conjunto de gravações em fita magnética K7 realizadas de forma caseira pelo próprio 
artista no  início dos anos 70. As quatro fitas que vieram a público são registros de conversas de Hélio com o 
artista Carlos Vegara e Haroldo de Campos além de monólogos do próprio artista sobre sua obra e a condição 
humana da época. As fitas discorrem sobre diversos assuntos, da tropicália ao teatro nôh, sempre com muita 
irreverência  e  leveza,  como  conversas  informais  de  botequim.  Este  projeto  realizou  a  primeira  transcrição 
digital do material, a qual foi doada para o Projeto HO no Rio de Janeiro. 

16 Refiro‐me a obra de Duchamp (publicada em 1934) que continha todas as anotações, esboços e idéias para o 
“grande vidro” (1915/23) e que se configura como uma espécie de livro multi‐objetual ou uma criação híbrida 
entre  literatura  e  artes  visuais. Mallarmé  é  citado  aqui  pela  impossibilidade  de  realização  de  sua  “Grande 
obra” e também por seu longo poema transmidiático, “Um lance de dados” (1914). 
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provável de nosso mundo estilhaçado e plural. Dentro da estrutura de pensamento 

arborescente, para utilizar a terminologia de Deleuze, poderia ser considerada como 

uma tentativa decadente de legitimar a superficialidade reinante no mundo 

contemporâneo; mas dentro da discussão rizomática, a esfera se coloca como 

experimento possível e legítimo que tenta entender, ou dar forma, a um mundo 

aonde as monovisões implodiram com o final do século XX, a despeito do 11 de 

setembro. Criar uma esfera é criar um microcosmo, uma bolha estendida de nosso 

umwelt. 

Oiticica deseja levar sua poética de experimentar o experimental ao campo 

da literatura, como podemos acompanhar no desenvolvimento de seus textos desde 

o período em Londres e especialmente em Nova York. A criação no exílio em muito 

estava influenciada por alguns paradigmas retirados da literatura, como por 

exemplo, Gertrude Stein, James Joyce, Sousândrade e Haroldo de Campos. Em 

termos formais, falamos de uma produção textual marcada por neologismos, ritmo e 

figuras poéticas pouco usuais. Não há duvida que um determinado estilo de 

escritura seduzia Oiticica a ponto do artista considerar a feitura de um livro como a 

obra mais importante do período em questão. Entretanto, esta publicação nunca 

veio a luz, em grande parte porque, além das referencias cruzadas e infinitas que 

Hélio sempre agregava a suas pastas/camadas de influências, havia um retro 

cruzamento entre diferentes mídias que tornavam o livro um objeto de desejo de 

realização impossível. Como conceber um livro visual que desse conta de todos 

seus pensamentos e poética e que agregasse também todas as referencias às 

leituras que o influenciavam à época, como Mcluhan ou os irmãos Campos? 

Muitos formatos foram idealizados por Oiticica, indo de um livro puramente 

visual com fotos; um livro sanfonado; um livro caixa cheio de pastas de recortes 

entre outros. De fato, este livro, fruto de um pensamento entre fronteiras, não 

haveria mais de ter a forma usualmente consagrada no campo das publicações, 

mas sim algo que se aproximasse da figura conceitual do livro esférico de 

Eisenstein. O mais próximo que Hélio chegou da resolução dessa cilada 

multimidiática foi a realização das cosmococas enquanto quasi-cinemas já que nas 

mesmas vemos um entrecruzamento entre texto, os traços da cocaína e 

especialmente nos blocos de texto que as acompanham. 
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A simultaneidade de discursos e mídias cria um labirinto17 para a escritura de 

Oiticica a ponto de ser difícil até a nomeação deste “livro”, depois “publicação”, logo 

após chamado newyorkaises,  até chegar ao conglomerado, sendo este último 

termo, o que talvez, melhor defina o que de fato foi criado e escrito. Para este 

projeto, Oiticica deixou um legado de diversas pastas organizadas segundo o fluxo 

de idéias. Algumas destas pastas já articulam, de forma  editorial, um conteúdo 

imagético, como uma foto ou esboço, com fragmentos de textos de sua autoria com 

conteúdo diverso, retirados de suas leituras e referências da época.  

Este aparente caos é organizado 

por uma superestrutura que une e edita 

os fragmentos independente de sua 

natureza. Haroldo de Campos é uma 

destas forças de montagem pois algo 

de seu estilo perpassa e influencia a 

organização do material bruto de 

Oiticica como podemos ver no exemplo 

ao lado. 

Textos de Haroldo também estão 

presentes nos héliotapes, quando numa 

conversa no Hotel Chelsea, os amigos 

falam sobre o livro Galáxias e sobre a 

tradução que Campos fez do texto Nôh 

“hagoromo, o manto de plumas” 

Os héliotapes se configuram 

como forma material mais evidente do registro do pensamento de Hélio Oiticica, já 

que a fala preserva o ritmo deste pensamento. A maioria das gravações é carregada 

                                                            
17  Ver  Oiticica  como  um  criador  de  labirintos,  além  de  nos  remeter  à  sua  publicação  “Aspiro  ao  grande 
labirinto” é, de fato, uma chave para entender seu pensamento. Paola Berenstein Jacques dedica um capítulo 
inteiro a essa questão ao estabelecer o diálogo entre a poética de HO e a estética arquitetônica das  favelas 
brasileiras. Ela nos diz, (2007:86), “a complexidade do labirinto é temporal; quem se perde é aquele que acaba 
de  surgir,  que  desaparece  tão  depressa  quanto  surgiu”.  É  essa  mesma  transitoriedade  instável  que 
encontramos no labirinto‐livro de Oiticica. 
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de espontaneidade, obedecendo aos fluxos deste pensamento, pautadas pelo 

improviso, sem muito planejamento ao analisar diversos assuntos que permeavam 

sua prática e reflexão teórica naquele momento do início da década de 70. Vale 

lembrar que a maior parte destas gravações foram feitas sob a influência de muita 

cocaína e álcool, e isso fica evidente na forma solta e desinibida da fala.  

Os héliotapes são documentos e ao mesmo tempo registros poéticos dessa 

fala teórica, reflexiva e cotidiana do artista, configurando-se como áudio-fotografias 

do seu pensamento e de sua forma de pensar.  

Durante a realização das performances que Hélio deixou para acontecerem 

na USP, e que nós concretizamos em maio de 2009, os arquivos dos héliotapes 

foram uma primeira aproximação ao pensamento de Oiticica para muitos dos 

participantes da oficina, motivando-os a criar um experimento novo a partir da fala 

do artista. Demos “voz ao morto”, mas não nos deixamos tragar pelo peso do 

fantasma que poderia vir a estratificar as idéias. Por isso afirmo que os héliotapes 

estabeleceram um diálogo de idéias e sem eles, e os filmes de Ivan Cardoso, o 

trabalho não teria transcorrido da maneira produtiva como transcorreu. Portanto 

além de puro registro documental, estes arquivos confessionais ainda podem ser 

considerados elementos detonadores de novos processos artísticos. São arquivos 

que não se apresentam como congelados no tempo, de interesse puramente 

histórico, mas sim como potências do porvir de um pensamento transgressor e entre 

fronteiras, que ainda hoje pode gerar conexões insuspeitas. Talvez a 

hipermontagem presente nos heliotapes seja exatamente este seu aspecto. No 

nosso caso construímos duas performances baseadas nas ações cênicas por ele 

descritas e também a “descida de parangolé pela rua augusta” que foi algo que 

surgiu espontaneamente no grupo, totalmente influenciado por suas idéias e 

estéticas, como por exemplo, o “delirum ambulatórium”. Foi uma apropriação, 

releitura, e de certa forma, uma tentativa de manter essa chama presente nos 

héliotapes acessa. Acreditamos que essa é a melhor forma de lidar com este 

material, e num campo maior, com estes documentos de história oral enquanto 

documentos vivos e transformáveis; fontes de inspiração para a criação de novas 

obras/processos. Essa é a força contida nos héliotapes.  
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1.2. Mídias visuais bi e tridimensionais 

 

Montagem que prescinde de formas, baseada em memória e ritmo, são 

alguns dos elementos constituintes da hipermontagem que encontramos no trabalho 

visual de Oiticica, como os bólides e relevos espaciais. No primeiro caso, estando 

mais próximos do campo do conceitual e do “objet trouvé”, fica mais fácil conceituar 

uma possível montagem anterior à forma. O mergulho na cor, proposto pelo artista, 

leva-o a buscar no cotidiano pelos matizes e densidades de cor que de alguma 

forma já faziam parte de seu repertório mnemônico. Uma vez atingido um certo 

desempenho tonal, podemos dizer que ele se dá principalmente em função da 

espacialidade dessa cor; ou no caso dos bólides, como as estruturas espaciais, 

(retiradas do dia-a-dia), irão revelar melhor essa qualidade da cor utilizando 

pressupostos de uma montagem supramidiática. 

Já falamos que a memória da cor precede a construção do 

objeto/experimento, mas não podemos esquecer que um determinado pulso de 

ritmo, marcadamente imbuído dos ritmos solares da América do Sul, condiciona 

também a escolha de todos os materiais e a forma final obtida. Sem a dança, fica 

impossível ter um panorama mais completo, não só dos bólides, mas de toda a 

produção do artista carioca. 

Nos relevos espaciais, temos mais uma vez essas relações de ritmo e 

memória aonde, apesar de não vermos o corpo do artista, ele está presente 

enquanto relicário de um ritmo que é ao mesmo tempo traço e indício de um 

movimento corporal anterior18. 

Analisar o ritmo nas formas espaciais não é tarefa fácil. Uma vez excluída a 

cor em Oiticica, por exemplo, fica muito difícil perceber este ritmo, essa dança ou 

este traço do corpo somente ao observar as formas dos bólides. Devemos levar em 

conta também que a maior parte deles é conceitualmente composta em cima da 

idéia do objet trouvé. Por outro lado, ao considerarmos os aspectos sócio-históricos 
                                                            
18 Ritmo de mesma natureza corporal  também é visível na pintura de Pollock ou nas obras de Gaudi entre 
muitos outros. 
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que permeavam a obra no momento de sua criação, como, a sociedade carioca, 

uma certa estética da miséria das ruas do Brasil, o contexto das favelas, o contato 

com o precário; então, por este viés, os bólides estão permeados de ritmo estrutural 

enquanto reflexos de algo que transcende a própria criação do artista, como se 

Oiticica estivesse em sintonia com toda uma forma de saber popular brasileiro e 

tropical que se plasmaria no ritmo destes bólides. Claro que com isso não se 

procura diminuir a autonomia da criação individual, mas sim recolocá-la num outro 

patamar social mais amplo, longe de qualquer mistificação elitista, e sim 

percebendo-o como um membro atuante de sua sociedade. Mesmo no caso de HO, 

ele é fruto das ruas do Rio de Janeiro, do contexto sócio-histórico em que viveu e 

produziu e isso dialoga totalmente com as formas e as preocupações de sua 

produção19. 

Em primeiro lugar o que mais chama a atenção nessa compilação dos 

bólides de Hélio Oiticica é o fato de que, uma vez ausentes os tons alaranjados, 

como podemos observar na figura anterior, grande parte da força plástica dos 

objetos desvanece. O ritmo que advêm da cor laranja e dos tons quentes de 

maneira geral, de certa forma condiciona o ritmo das formas. Se, concordamos com 

as palavras de HO quando diz que “o que faço é música”, essa música é 

                                                            
19 Seu amigo, LEFER Guimarães discorda deste ponto e em entrevista afirma: “Eu acho que pelo contrário, o 
Hélio não está nem ai. Ele não representa socialmente o que o Rio, o Brasil estão vivendo. Neste momento 
específico ele está construindo espaços mágicos, magic squares, ele esta trabalhando na cor que para ele era 
fundamental, a invenção da cor, ele tinha uma relação orgânica, ele fala sobre o amarelo, o que isso provocava 
no barato dele, tinha um sabor”.  
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plenamente audível se essas cores estão em evidência. Nessa relação entre mídias 

distintas e memória, os bólides podem ser considerados também como objetos 

carregados da mimese de contágio, (Taussig/Frazer), aonde os elementos sociais 

anteriores (como as tochas de sinalização de rua, e objetos dos favelados) são 

mimetizados numa releitura para muito além do analogon do real.  

Sobre os relevos espaciais, podemos dizer que temos a mesma relação das 

cores quentes; a mesma relação do ritmo de uma certa dança que se desenvolve no 

espaço, seguindo o fluxo midiático já anteriormente presentes nos bólides e 

esboçados nos metaesquemas. Os relevos espaciais são uma decorrência natural 

dessa pesquisa processual sobre o ritmo da cor que naturalmente levaria o artista a 

transcender o suporte da tela bidimensional e procurar um desenvolvimento mais 

complexo no espaço, que o levará, numa outra fase, a desenvolver ambientes ditos 

instalativos, como a tropicália ou as cosmococas. 

Os fluxos midiáticos e conclusão provisória 
 

Se as palavras escritas de Oiticica podem ser consideradas uma espécie de 

dança incompleta; se os héliotapes são as danças de suas palavras sussurradas ao 

microfone; se os bólides são fragmentos gestuais retirados do cotidiano e 

permeados por uma dança quente; se os relevos espaciais são reflexos dessa 

mesma dança ocupando o espaço: temos então um fluxo midiático baseado no 

ritmo e na memória do artista (sendo que a mesma, lembrando mais uma vez, tem 

seu componente individual e social), que perpassa diversas mídias, gerando 

diferentes processos e obras, conectadas por vestígios de hipermontagem. Usando 

uma metáfora poética, poderíamos dizer que se trata do mesmo fluxo de ar que 

soprou sobre essas diversas criaturas/criações arejando idéias e processos. 

Entender este ritmo, dançar essa dança, que subjaz em todos os trabalhos 

de Hélio Oiticica é fundamental para perceber a complexidade dos mesmos em 

suas diferentes manifestações processuais e formais. Se observarmos por este 

aspecto, que eu diria da hipermontagem, toda sua obra apresenta uma extrema 

coerência conceitual e formal. 
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Ao analisarmos as imagens do projeto kinokaos feitas nas cidades de São 

Paulo e Manchester, e também pelo intercâmbio com a colaboração de outros 

artistas, como a dança iraniana de Aida Foroutan; observamos a mesma 

superestrutura de hipermontagem que de certa forma estava presente nos alicerces 

do trabalho em 1997 no centro de São Paulo e que se desenvolve do outro lado do 

Atlântico e retorna novamente à cidade original mantendo uma mesma linha 

estética, um mesmo olhar sobre a cidade, uma mesma forma de produção dos 

retratos, por exemplo, ou da composição das imagens em tons de auto contraste 

utilizando técnicas que pretendem mergulhar num certo lado oculto da cidade e 

seus habitantes. Este tipo de poética estava presente desde o início do projeto até a 

última imagem.  

Étude sur la décomposition de la danse20 (2008) 

                                                            
20 “Estudo sobre a decomposição da dança” é uma  imagem feita no palco do “Martin Harris Arts Centre” da 
Universidade de Manchester‐GB  aonde  a dança  iraniana de Aida  Foroutan  foi decomposta num estudo de 
movimento que remete a Eadweard Muybridge mas também aos retratos das travestis da boate Prohibidu’s 
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Nas cinqüenta fotografias selecionadas que fecham essa reflexão teórica, 

podemos ver uma continuidade dessa possível trajetória fáustica do olhar, que 

também no meu caso, são reflexos de hipermontagem baseados no ritmo elétrico, 

metropolitano e fragmentado do mundo contemporâneo e no diálogo, por vezes 

esquizofrênico, entre minha memória pessoal e a do coletivo na virada do século e 

início do vinte e um, numa grande cidade latino americana.  

Não queremos com isso afirmar que no caso do projeto kinokaos ou na 

análise que fazemos das obras de Oiticica, haja um convencionalismo ou uma 

rigidez conceitual, e que todas as formas estariam condicionadas a um determinado 

estilo. Não estamos aqui falando sobre estilos, mas sobre como um mesmo fluxo 

midiático percorre diferentes formas e mídias, no desenvolvimento de um olhar 

sobre a arte. Este fluxo do olhar está claramente presente numa escala evolutiva e 

processual na carreira de um artista como HO assim como nas obras do kinokaos.  

                                                                                                                                                                                         
em 1998  (com  impressão de movimento) da primeira série de  imagens do kinokaos. Dez anos separam essa 
imagem de “La luna” por exemplo, mas as semelhanças entre elas não são coincidências e sim manifestações 
diferentes do mesmo fluxo de olhar e ritmo.  
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Capítulo 02 - Ensaio sobre fluxos midiáticos - performance em Hélio Oiticica 
  

Definimos performance aqui como sendo a ação ao vivo que o artista 

coordena e/ou participa com seu próprio corpo a qual tem raízes no ocaso do 

movimento modernista nas artes plásticas. Muitas vezes nestas ações não temos 

nenhuma narratividade nem um roteiro pré-estabelecido ainda que alguns 

elementos das artes cênicas sejam recorrentes como uma certa encenação (posta 

em cena ou construção de um espaço aonde a ação se dará) ou mesmo uma certa 

atuação. Distanciamo-nos dos estudos da performatividade na linguagem, gênero e 

também não entraremos nos embates estéreis entre teatralidade versus 

representação ou versus performance. Nos interessa somente traçar as conexões 

entre as práticas artísticas envolvidas em uma ação performática onde quase 

sempre vemos alguns elementos retirados da tradição teatral.  

Kaprow (1988) define o campo da performance como algo que 

necessariamente remete à tradição do virtuoso, expert em seu campo, ou ainda, na 

raiz inglesa da palavra como desempenho de um sistema. Esse background 

conservador para ele representa um retorno a uma espécie de artificação21 focada 

na figura do artista enquanto performer que pratica auto-exaltação de si ou, ao 

menos, que está totalmente focado em si mesmo. Seria uma rejeição ao 

modernismo pelo reconhecimento de sua exaustão, promovendo um retorno à 

protótipos ou modelos constituintes da arte. Ainda que a performance possa ter 

como subgêneros22 a body art, fluxus, happening, action poetry, intermídia entre 

                                                            
21 Refere‐se aqui à idéia de tornar arte certos aspectos do cotidiano ou que usualmente não são considerados 
como arte no sentido geral do termo. Podemos dizer que é uma prática que se inicia com Duchamp e progride 
até  as  fronteiras  do  design, do  entretenimento  e do marketing.  Claro que nem  sempre  como um  aspecto 
negativo de puro reducionismo, pois há uma profusão de trabalhos e processos, como os de Oiticica e Lygia 
Clark, que provam que a artificação da vida pode ser um processo estético e filosófico muito rico.   

22 Como o termo performance é essencialmente controverso, alguns artistas preferem nomear seus trabalhos 
simplesmente como ações enquanto outros, como os acionistas vienenses e os neo‐dadaístas, falam em  live 
art, action art e intervenção. De qualquer maneira fica evidente mais uma vez que com os avanços da dança e 
do teatro contemporâneos, qualquer tentativa de demarcar claramente uma fronteira entre campos que, de 
fato estão realizando obras muito semelhantes, é puramente artificial e obedece a paradigmas quase sempre 
criados não por artistas, mas por críticos e teóricos  interessados em definirem seu campo de atuação e sua 
distinção perante o outro como uma forma de se legitimar enquanto classe. 
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outros, Kaprow acredita que a maioria dos performers em atividade tendem a serem 

entertainers. Alguns como Laurie Anderson, altamente capacitados neste campo, 

mas outros, que pegaram o bonde andando e vindo do campo das artes visuais, não 

tem treinamento teatral no sentido de não dominarem o timming, posicionamento, 

transições de cena, técnica vocal, justaposição, ou seja, todos os momentos que 

fazem com que o teatro funcione bem. Segundo suas palavras: “é um bicho 

diferente, seja bom ou mau, daquilo que estamos fazendo, e eu penso que, em 

geral, mesmo os bons são (parte) de um movimento conservador23” 

Levantamos a hipótese que na trajetória artística de Hélio Oiticica 

(26/07/1937 - 22/04/1980) é possível rastrear traços de performance, latentes e 

manifestos, que surgem em seus penetráveis, parangolés, cosmococas, além de 

suas performances propriamente ditas. Acreditamos que essa performance é 

resultante de um jogo entre fluxos midiáticos que compõe a estética do artista em 

função de sua biografia.  

Num primeiro momento apresentaremos alguns recortes da obra de Oiticica 

para em seguida analisar seus possíveis fluxos em função de suportes teóricos 

retirados da crítica contemporânea das artes cênicas. Ao final, pretendemos 

confrontar objeto e metodologia para sustentar a 

hipótese de que o hibridismo de Oiticica se insere na 

prática de arte resultante do fim do projeto modernista 

em que não é mais possível separar as Artes em 

diferentes escolas e formas. Além disso, refletiria a 

tendência que as artes ditas plásticas manifestam, 

desde o final dos anos 60, de absorver conceitos 

antes restritos às artes cênicas, como a teatralidade, 

corporalidade, entre outros. Por fim, sua performance 

refletiria sua experiência vivenciada; suas 

idiossincrasias em função de seu tempo e espaço. 

Hélio Oiticica “paramentado” para a performance na Rua Augusta em São Paulo “delirium 
ambulatorium-mitos vadios” (1978). 
                                                            
23 Original em  inglês:  “it's another animal, whether good or bad,  from what we were doing, and  I  think,  in 
general, even the good ones are a conservatizing movement”.  
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2. 1. Hélio Oiticica – buscas e processos 
 

Hélio Oiticica é um caso exemplar onde a vida e obra do artista mesclam-se 

de forma indissociável formando um complexo de formas híbridas na arte e de 

atitudes contraditórias, e às vezes exageradas, em sua vida. Em entrevista24 

concedida ao pesquisador, o ator LEFER Guimarães, melhor amigo do artista diz o 

seguinte: 

(...) o Hélio é neto de dicionário, de um filólogo importante, (...) tem uma formação 
cartesiana, nacionalista. (na Mangueira) É aonde ele dá o primeiro dois dele, o primeiro 

baseado, aonde ele vai dançar. Não é aonde ele vai fazer a primeira pegação da vida dele 
mas é aonde ele vai ver o mundo ué! Vai ver o mundo, tanto ele como a Lygia (Pape), um 

mundo que não se restringe, você tem que pegar a evolução (...) o Brasil que pensa um 
outro mundo.(...) (sua mente), era super estruturada ao ponto de detonar (...), ficar 

completamente porrado, cheirado e o caralho e ao mesmo tempo entender a realidade, o 
aqui agora. 

 

Poucas vezes antes dele o Brasil teve um artista tão comprometido e tão 

coerente em sua posição marginal quase como um mártir do evangelho de Genet25. 

Oiticica viveu o encanto esperançoso dos anos 60 a derrocada entorpecedora do 

final dos anos 70 e não sobreviveu a década de 80. Se pudermos sintetizar dois 

grandes momentos de sua trajetória artística, temos como marco estético e 

conceitual da década de 60 os parangolés e nos 70 as cosmococas. Ainda que 

aparentemente muito distintas entre si, estes dois pontos quando unidos ao seu 

início de carreira neo-concreto e ao final do delirium ambulatorium, formam uma 

espécie de curva trágica no sentido nietzscheano, onde o processo de trabalho do 

artista reflete sua entrega ao rigor cósmico à maneira de Artaud. Sua prática 

artística cotidiana foi sempre pautada por uma extrema seriedade e objetividade, 

levando-o por vezes ao isolamento ou a incompreensão, especialmente devido ao 

                                                            
24 Entrevista com LEFER (Luiz Fernando) Guimarães realizada em São Carlos – Brasil, em Outubro de 2007. 

25 Jean Genet (19/12/1910 – 15/04/1986) foi um escritor, dramaturgo e ativista francês conhecido por articular 
a  vida marginal,  da  qual  sempre  fez  parte,  com  erotismo  homossexual.  Em  seus  escritos  encontramos  a 
associação  deste  erotismo  com  o mal,  numa  espécie  de  evangelho  as  avessas,  aonde  os mais  impuros  e 
decadentes poderiam alcançar a gloria divina através de atos de baixeza como em Nossa Senhora das Flores 
(1944). Na biografia de Oiticica encontramos  vários momentos aonde é possível  traçar  indícios genetianos, 
como por exemplo em suas práticas sexuais com moradores de rua. 
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fato de seu comportamento e atitudes serem tomados como puro deboche por 

grande parte da mídia e da sociedade da época. Em realidade, tratava-se de uma 

recusa contundente em partilhar os códigos viciados do mercado de arte ou do 

nascente culto à celebridade vazia. Oiticica pagou um preço muito alto em vida por 

ser coerente com sua posição de tentar permanecer o máximo possível nas 

margens dos sistemas. Representa, ao nosso ver, uma tragédia no sentido clássico 

do termo pois o individuo é impelido por sua solidez ética e de caráter à sucumbir 

perante uma sociedade avessa aos seus valores. 

Este Hélio Oiticica trágico nos interessa na medida em que reflete uma certa 

tragédia brasileira, e quem sabe contemporânea, que transparece em suas obras a 

partir dos bólides e penetráveis. Interessa-nos investigar este fluxo criativo trágico 

em constante devir e que, supomos, vai estar presente em várias das formas 

escolhidas por Oiticica para expressão do que pode ser considerada uma mise en 

scène transformativa, como pretendemos demonstrar ao final deste ensaio. 

 

2.2. Artista em busca – o corpo da luz 

“Aliás na casa (de Oiticica) tinha isso, uma frase do Malevitch que ele botava com a 
mão, “let the old rejection of arts world be traced in the palms of your hands”26 (...) ele 

estava procurando o branco sobre o branco, a partir (disso) procurando as cores. 

(LEFER Guimarães) 

 

Podemos afirmar que o caminho que acabaria por levar Oiticica à 

performance começa, do ponto de vista conceitual, com suas investigações práticas 

acerca da cor, tendo como uma de suas principais referências, no período neo-

concreto, o trabalho de Mondrian e, posteriormente, o suprematismo de Malevitch27, 

                                                            
26 Originalmente a frase é: “Que o repúdio ao velho mundo da arte fique inscrito nas palmas de suas mãos”. 

27 Paulo Herkenhoff em seu texto para a 24ª Bienal de São Paulo citando "Teoria do não‐objeto" de Ferreira 
Gullar diz : "é com Mondrian e Malevitch que a eliminação do objeto continua. [. . .] Enfim, é a pintura que jaz 
ali desarticulada, à procura de uma nova estrutura, de um novo modo de ser, de uma nova significação". Em 
seguida cita "Cor, tempo e estrutura", de Hélio Oiticica sobre a análise do sentido da cor, e o branco como a 
"mais estática, favorecendo a duração silenciosa, densa e metafísica. O encontro de dois brancos diferentes se 
dá  surdamente,  tendo um mais alvura e o outro, naturalmente, mais opaco". Terminando por afirmar que 
“Oiticica busca o lugar da cor, a "relação orgânica forma‐cor", desloca‐a do plano para ser espaço concreto, até 
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sempre tendo a leitura da doutrina das cores de Goethe como um dos caminhos 

possíveis para sua poética.  

Com um aprofundamento da natureza cromática e da densidade luminosa, 

Oiticica transcende o plano bidimensional da pintura/tela e começa a explorar a 

espacialidade da cor em volumes. Este é o caso dos bilaterais, relevos espaciais e 

núcleos. Num segundo momento essa pesquisa com a luz exige a construção de 

ambientes participativos que dinamizam a presença do espectador frente à obra; 

assim nos penetráveis28 temos uma primeira materialização performativa com a 

construção de um espaço cênico que pressupõe um público. Inseridas talvez na 

categoria de “instalações” essas obras, segundo Oiticica, permitem que o público 

vivencie subjetivamente a cor, fazendo dele atuante, ainda que em pequena escala 

se comparadas ao seu trabalho posterior. 

 Essa “pintura” volumétrica que flerta com o tempo, adquire maioridade nos 

parangolés, ninhos e nas cosmococas. Sobre os primeiros podemos dizer que são 

até hoje a obra mais potente e pela qual o artista se tornou conhecido do grande 

público brasileiro. A mescla de texturas feitas para vestir, incorporadas como 

vestimentas escultórias por passistas da escola de samba, representa uma síntese 

do Hélio artista rigoroso com o Hélio carioca marginal, gay afetado e chegado ao 

desbunde, que lhe levaria a ser apresentado como costureiro no programa do 

Chacrinha29. Os ninhos, como parte da experiência do crelazer30, são um passo 

                                                                                                                                                                                         
se  tornar arquitetura penetrável. A corporeidade da cor é o caminho que endereça a experiência da arte à 
potencialidade sensorial plena dos indivíduos”. 

28 O penetrável, em uma síntese proposta por Lisette Lagnado (2005), desenvolve‐se perceptivelmente a partir 
de  alguns Metaesquemas,  tendo  como  objetivo  a  desintegração  da pintura no  espaço  numa  pesquisa  que 
conduz a  formas não contemplativas de  recepção, demandando uma postura mais  sensorialmente ativa do 
receptor. Hélio ainda nos diz que o penetrável é “estrutura fixa a ser desvendada pela incursão do indivíduo. 
(...) É jogo onde o corpo conta com si próprio em momento não‐linear‐naturalista”, escreve em 11/06/1973.”. 
Segundo Lagnado, “sem a vivência  temporal do  indivíduo dentro do penetrável, este seria  tão “gratuito” ou 
“morto”  quanto  uma  escultura  ou  um monumento  jogado  no  espaço  público.  Trata‐se  de  transformar  o 
espectador em participador, (levando‐o) a penetrar e viver a cor”. 

29  Abelardo  “Chacrinha”  Barbosa  (30/9/1917 —  30/6/1988)  foi  radialista  e  apresentador  de  um  programa 
popular da TV brasileira entre os anos de 1956 e 1988. Como o parangolé representa um ponto crucial na vida 
de Oiticica, voltaremos a falar dele no próximo tópico do texto. 
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além no desenvolvimento de uma espacialidade encenada, construída para a 

participação ativa do espectador, como parte do devir/processo da obra no espaço. 

Neles somos convidados a executar ações que interagem sensorialmente com os 

elementos dispostos no ninho, como areia, palha, e os outros participantes. É como 

se Oiticica nos indicasse os rumos possíveis de uma ação cênica, como resource de 

um ciclo RSVP onde, nós como atuantes-atores, entraríamos num processo 

colaborativo com ele, reconstruindo a obra sempre que jogássemos com seus 

materiais. O mesmo pode ser dito do parangolé e dos ambientes das cosmococas.  

Nelas a cocaína e os ícones da cultura pop dão um certo tom obsessivo e 

cínico à experiência, mas mesmo assim, como participante, posso dizer que todo o 

ambiente pode ser resignificado em função dos players.  Fui um deles na primeira 

montagem mundial de CC2 ONOBJECT na Pinacoteca de São Paulo em 2003 e 

pude perceber que, numa primeira vivência, um grupo permanecia alheio as 

imagens projetadas e jogava com as formas coloridas entre si, como numa espécie 

de guerra de travesseiros patrocinada pelo ministério da cultura. Num outro 

momento, saí da postura do espectador passivo da cena, e joguei os volumes 

coloridos em direção as imagens; instaurou-se uma espécie de “siga o mestre” 

mimético. Neste momento, tínhamos no ambiente a postura da violência alheia, do 

jogo com as imagens e, por fim, o jogo com a disposição corporal dos participantes. 

Como o chão da CC2 é propositalmente fofo e desestabilizado, os participantes 

podem jogar com a percepção das imagens audiovisuais de várias formas, de 

cabeça para baixo, em cima dos outros, etc.  

Os três jogos cênicos somados criavam uma ambiência que certamente 

interessaria a Oiticica, pois ao mesmo tempo que fomos iniciados à cena por suas 

proposições, em dado momento, já podíamos subvertê-las segundo nosso próprio 

tempo energético grupal, de certa forma retirando a obra do imobilismo museológico 

e temporal, para torná-la de novo pulsante e viva, como em 1973, no dia que dois 

grandes amigos, cheiradores contumazes de pó, transformaram o vício em virtude 

                                                                                                                                                                                         
30  Segundo  Buchman  (2008):  ”Crelazer”  é  um  neologismo  baseado  em  uma  junção  bem‐humorada  das 
palavras “criatividade” e “lazer”, cuja referência implícita à cultura do lazer do proletariado opunha‐se tanto à 
idéia  elitista  de  arte  da  burguesia  quanto  ao  ethos  produtivo  do  proletariado  como  expressado  na  arte 
concreta. 
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(citando Neville D’almeida) a partir de uma brincadeira irônica com a capa de um 

disco de Zappa. (CARNEIRO). Aliás, gostaria de sublinhar como nota, a capacidade 

de resignificação de materiais na arte, usando como exemplo o caso acima. No 

vocabulário deleuziano, os intercessores, essas referências detonadoras de 

processos, podem ser colhidas de diversos campos; citando Vasconsellos (2005), 

“os intercessores são quaisquer encontros que fazem com que o pensamento saia 

de sua imobilidade natural, de seu estupor”. Agora vejamos o intercessor para a 

cosmococa de Oiticica/D’almeida: 

 

As doninhas intercessoras e sanguinárias saíram da capa absurda de uma 

revista conservadora e foram retrabalhadas com ironia pop pelo artista Neon Park 

para enfim chegar a uma cosmococa.  

Outro resource/intercessor que tem relação com a cena é o uso galhofeiro do 

neologismo mancoquilagem, fundindo maquilagem com o nome de Manco Capac, o 

mítico primeiro governante inca, em cuja lenda aparece a coca como dádiva dos 

deuses. Sobre isso, nos fala Oiticica:  

 
“a PRESENÇA DA COCAÍNA como elemento-prop nas primeiras CC não significa q 
essa presença seja obrigatória ou q justifique a idéia-INVENÇÃO de COSMOCOCA-

programa in progress: essa PRESENÇA é mais um lado da blague geral: why not?: se se 
usam tintas fedorentas e tudo q é merda nas "obras de arte (plásticas)" por que não a 
PRIMA tão branca-brilho e tão afim aos narizes gerais?: BRINCAR SEM SUAR: uma 
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premissa e a meu ver importante característica desse 
programa in progress é a de q o dever de o artista artesanar 

seus dons e suar suor físico "na construção de sua obra" 
(trabalhar-trabalhar) é encarado como uma gargalhada: HA! 

HA! HA!” 
(OITICICA, retirado de "BLOCO-EXPERIÊNCIAS in 
COSMOCOCA - programa in progress", Nova York, 

03/03/1974. Ao lado vemos algumas das imagens das CC 
com o uso da cocaína) 

 

 

Vemos assim, que a pesquisa de Hélio com a 

cor levou-lhe ao estudo da luz e uma vez que essa se 

projeta no espaço, como volume cromático, guiou-o até 

a construção do olhar do outro; de certa forma percorrendo toda a trajetória 

luminosa, do objeto iluminado, passando pela fonte de luz até atingir o olhar do 

outro. Temos um movimento, razoavelmente claro, que começa na criação artística 

de formas e vai ate a proposição de alteridades. Até este ponto, vimos o artista com 

um certo distanciamento, o Oiticica pesquisador; agora resta-nos examinar como 

essa pesquisa adere à seu corpo, transformando-o em performer de si mesmo. 

 

2.3. Artista em processo – o corpo da rua 
 

“O Hélio se chamava cadelélia,( cadela de rua) o Hélio tinha as perambulações dele a 
qualquer hora. Uma hora, duas da madrugada, eu vou para a Central (do Brasil)!, e o Hélio 
ia, tivesse buzou (ônibus), outra parte ele andava, ele ia na dele, como ia no Rio, em Nova 

Iorque - Manhattan, em Londres, em qualquer lugar que ele morou. 
 

(LEFER Guimarães) 

 

 Hélio é fruto do Rio, e isso significa que em sua constituição como homem 

encontramos todas as contradições do esplendor e da decadência carioca. Antes de 

conceber suas deambulações urbanas, Oiticica já tinha como antepassado João do 

Rio e suas andanças pelas ruas da cidade no raiar do século XX. Podemos supor 

que a alma encantadora das ruas sempre exerceu fascínio ao jovem abastado 

Oiticica, até que ele estivesse pronto para descobrir sua própria dança urbana. 

Ainda que hoje as ruas do Rio de Janeiro representem um certo desafio ao “andar 
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desinteressado”, se nos propomos a encarar os desafios, a cidade se abre como um 

corpo pronto para a cópula ainda que mortalmente doente. Suas ruas não foram 

feitas para carros, com nas grandes metrópoles americanas, mas sim para a 

contemplação da paisagem e dos tipos humanos que lá parecem ter uma alegria de 

viver que podemos definir poeticamente como umbigo do Brasil. As várias faces 

dessa cidade parecem magnetizar os olhares, mesmo quando corrompidas e 

decadentes, como no caso da Lapa e da zona do porto. Certamente Oiticica ouviu o 

canto da sereia-exu que lhe abriu os caminhos não só do morro, mas também de 

forma fáustica, para uma existência de potência trágica à maneira de Nietzsche. 

Aliás, o mito faústico do intelectual que é convidado pelas forças do submundo, a 

descer de sua torre para reencontrar seu povo e lidar com a árvore do 

conhecimento de forma quase carnal, é totalmente verdadeiro no caso de Oiticica 

com a diferença poética de que este homem, com nome de árvore, que sempre 

esteve plantado no nível do asfalto, subirá as ladeiras e vielas do morro para 

aprender a sambar sob a sombra não de uma macieira mais de uma mangueira: 

 
Antes de mais nada é preciso esclarcer que o meu interesse pela dança, pelo 
ritmo, no meu caso particular o samba, me veio de uma necessidade vital de 

desintelectualização, de desinibição intelectual [...] Seria o passo definitivo para a 
procura do mito, uma retomada desse mito e uma nova fundação dele na minha 
arte. É portanto, para mim, uma experiência da maior vitalidade, indispensável, 

principalmente como demolidora de preconceitos, esteriotipações etc.  
(OITICICA: 1965) 

 

LEFER Guimarães, em entrevista ao pesquisador, dá o testemunho que essa 

descoberta da dança opera em HO uma síntese ente corpo e mente, antes clivada 

pelo paradigma cartesiano: “Ele era uma pessoa absolutamente cerebral, e o mundo 

da mangueira abriu para ele a possibilidade de ser passista, e ele foi um grande 

passista (...) tanto que ele vai recuperar estes fragmentos31 onde ele pisou muitos 

anos”. Lembra também que a natureza dessa dança é, acima de tudo, libertária -  

“dança é a dança que se dança” - e isso levará Oiticica a se distanciar dos passos 

coreografados do samba em direção à apoteose do rock’n’roll: “Ele tinha horror a 

essa coisa de dançar coreografia, em parceiros, dançar ritmos, (...), para ele a 

função da dança era (...) libertar o corpo! (...) A partir da noção, tanto dele como da 
                                                            
31 Refere‐se à Manhattan brutalista. 
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Lygia, do corpo e da dança, as coisas mudam no sentido de que começam a ser 

outra coisa que depois as pessoas dizem que não tem mais nada a ver com artes 

plásticas”. 

 A mitologia aqui indicada por Oiticica representa antes de tudo sua própria 

mitologia pessoal. Acreditamos que como performer, sua busca por aspectos da 

cultura brasileira, e especificamente da carioca, representa um passo necessário e 

definitivo pelo qual muitos outros performers passaram. Veja-se o exemplo da 

mitificação sérvia de Marina Abramovic ou da quebequense em Robert Lepage, só 

para citar artistas de campos distintos de expressão. Todos esses artistas 

contemporâneos necessitaram lidar com seu universo pessoal de referências 

(umwelt32) de uma maneira que as aproxima do mito ou nas palavras atribuídas a 

Tolstói: "se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia". Talvez este 

movimento tenha um sentido de religamento do artista, como ser social, ao seu 

meio, expandindo seu corpo/consciência em direção ao universo que lhe rodeia. 

Sobre o abalo que este contato produziu em sua vida/obra, Oiticica escreve em seu 

diário em 1965: 
 

O desequilíbrio que adveio desse deslocamento social, do contínuo descrédito das 
estruturas que regem nossa vida nessa sociedade, especialmente aqui a 

brasileira, foi inevitável e carregado de problemas, que longe de terem sido 
totalmente superados, se renovam a cada dia. Creio que a dinâmica das 

estruturas sociais revelam-se aqui para mim na sua crudeza, na sua expressão 
mais imediata, advinda desse processo de descrédito nas ‘camadas’ sociais; não 

que considere eu sua existência, mas sim que para mim se tornaram como que 
esquemáticas, artificiais, como se, de repente, visse eu de uma altura superior o 

seu mapa, o seu esquema, ‘fora’ delas – a marginalização, já que existe no artista 
naturalmente, tornou-se fundamental para mim – seria a total ‘falta de lugar social’, 
ao mesmo tempo que a descoberta do meu ‘lugar individual’ como homem total no 

mundo, como ‘ser social’ no seu sentido total e não incluído numa determinada 
camada ou ‘elite’, nem mesmo na elite artística marginal mas existente (dos 

verdadeiros artistas, digo eu, e não dos habitués da arte); não, o processo aí é 
mais profundo: é um processo na sociedade como um todo, na vida prática, no 
mundo objetivo de ser, na vivência subjetiva – seria a vontade de uma posição 

inteira, social no seu mais nobre sentido, livre e total. O que me interessa é o ‘ato 
total de ser’ que experimento aqui em mim – não atos parciais totais, mas um ‘ato 

total de vida’, irreversível, o desequilíbrio para o equilibrio de ser. 
 

                                                            
32 O termo será definido em passagem posterior deste texto. 



 

 

 

43  KINOKAOS ‐ A hipermontagem como articuladora de fluxos midiáticos na cena.   

43

 Compreender a ginga e a malandragem foram essenciais para o parangolé e 

para toda a sua produção subseqüente, seja no ambiente quase favela de tropicália 

ou em sua mostra na galeria Whitechapel, onde empolgado, Hélio conta a Guy Brett 

detalhes do bas-fond travesti no Rio. Com essa fertilização estética, Oiticica se 

aproxima da dança popular dos blocos de carnaval33 e cria um intercessor 

performativo, resultante de sua busca acadêmica e principalmente de seu umwelt 

ampliado. Brett ainda sublinha o fato em “The Experimental Exercise of Liberty34” 

que os primeiros parangolés-capa são por natureza transexuais, onde os gêneros 

se mesclam na intenção de incitar a expressão, à maneira de nossa tradição 

carnavalesca, diga-se de passagem. Voltando à dança, Oiticica usa-a neste período 

da carreira para (re)descobrir seus mitos, repensando seu corpo e sua estética: 

 

A dança é por excelência a busca do ato expressivo direto, da imanência desse 
ato: não a dança de balé, que é excessivamente intelectualizada pela inserção de 

uma ‘coreografia’ e que busca a transcendência deste ato, mas a dança 
‘dionisíaca’, que nasce do ritmo interior do coletivo, que se externa como 

característica de grupos populares, nações, etc. A improvisação reina aqui no 
lugar da coreografia organizada; em verdade, quanto mais livre a improvisação, 
melhor; há como que uma imersão no ritmo, uma identificação vital completa do 

gesto, do ato com o ritmo, uma fluência onde o intelecto permanece como que 
obscurecido por uma força mítica interna individual e coletiva (em verdade não se 

pode aí estabelecer a separação). As imagens são móveis, rápidas, 
inapreensíveis – são o oposto do ícone, estático e característico das artes ditas 

plásticas – em verdade a dança, o ritmo, são o próprio ato plástico na sua crudeza 
essencial – está aí apontada a direção da descoberta da imanência. Esse ato, a 

imersão no ritmo, é um puro ato criador, uma arte – é a criação do próprio ato, da 
continuidade; é também, como o são todos os atos da expressão criadora, um 

criador de imagens – aliás, para mim, foi como que uma nova descoberta da 
imagem, uma recriação da imagem, abarcando, como não poderia deixar de ser, a 

expressão plástica na minha obra. [...] ainda outro ponto surge, qual seja, o da 
verificação de uma verdadeira retomada, através do conceito de Parangolé, dessa 

estrutura mítica primordial da arte, […]. Da arte renascentista em diante houve 
como que um obscurecimento desse fator que tendeu, com o aparecimento da 

arte do nosso século, a emergir cada vez mais. Resta verificar no Parangolé, p. 
ex., a aproximação com elementos da dança, mítica por excelência, ou a criação 

                                                            
33 Em seus manuscritos, Oiticica deixa claro que há uma diferenciação entre o samba dançado quase que como 
coreografia num desfile de escola de samba e a dança mais aberta à improvisação dos blocos carnavalescos de 
rua. Traça ainda um paralelo entre essa liberdade de movimentos expressivos com os concertos e a música do 
rock and roll, do qual era admirador e entusiasta.  

34 Texto presente no catálogo da exposição Hélio Oiticica na Galerie Jeu de Paume em 1992. 
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de lugares privilegiados, etc. Há como que uma ´vontade de um novo mito´, 
proporcionado aqui por esses elementos da arte; há uma interferência deles no 
comportamento do espectador: uma interferência contínua e de longo alcance, 

que se poderia alçar nos campos da psicologia, da antropologia, da sociologia e 
da história. (OITICICA: 1965 – grifo meu) 

 

Partiremos agora para a exposição de algumas ferramentas metodológicas que 

nos darão suporte para analisar a obra de Oiticica futuramente. 

 

Tópicos sobre a teoria da mimese. 
 

 Vários autores indicam o fato de que não é possível se chegar a um conceito 

unificado a cerca da mimese. Desde os pré-socráticos até a crítica contemporânea, 

o conceito de mimese foi revestido de múltiplas acepções, com variações que 

dependiam do momento sócio-histórico e das traduções que o termo grego μίμησις 

recebia. O pensamento pré-platônico tende a enfatizar os aspectos 

representacionais da mimese e sua denotação de imitação. A primeira menção ao 

termo mimo, é encontrada na tragédia Edônios de Ésquilo (aproximadamente no 

século 4 a.c.) quando da chegada de Dionísio na Trácia35, acompanhado do som 

assustador, de um instrumento antigo, que se assemelhava ao bramido de touros  

(Halliwell 2002: 17). Em Platão temos sentidos ambíguos para o conceito nos livros 

2, 3 e 10 da República, com o mimético como oposição ao diegético/narrativo. Não 

há distinção entre a mimese teatral e a da pintura, mas de qualquer forma, para 

Platão a mimese poética não tem qualidade intrínseca, sendo inferior à vida. Para 

ele a atividade mimética produz aparências e ilusões que afetam a percepção e o 

comportamento das pessoas, gerando efeitos perniciosos. Na República, Platão vê 

a Arte como uma imitação mimética de uma imitação (arte mimetiza o mundo 

fenomenológico, o qual mimetiza um original "real"). A mimese é posicionada na 

esfera da percepção sensível, e a ilusão produzida através de representação 

mimética na Arte é vista como alienante, enganosa, e inferior. 

                                                            
35 A antiga região da Trácia corresponde hoje à parte européia da Turquia e pequenas porções das fronteiras 
com a Bulgária e a Grécia. Vale lembrar que é uma região de cruzamentos entre povos sendo a cultura grega 
apenas um dos elementos que se misturam num caldeirão balcânico e também oriental. 
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 Na Poética de Aristóteles, encontramos um posicionamento diferente na 

relação entre Arte e imitação. Para ele a inclinação natural do homem para imitar é 

descrita como inerente desde a infância, diferindo dos outros animais por ser o mais 

mimético e o que mais aprende através de imitação; também inato em todos nós é o 

instinto de desfrutar de obras miméticas. Temos assim uma conciliação entre razão 

e emoção na prática mimética. A mimese é concebida como algo natural ao homem, 

e as artes e mídias são, portanto, expressões naturais de faculdades humanas.  

Em oposição a Platão, Aristóteles vê a mimese e a mediação como 

expressões fundamentais de nossa experiência humana dentro do mundo - como 

meios de aprender sobre natureza que, pela 

experiência da percepção sensória, nos permite 

estar mais próximos da "realidade”. O mimema é 

codificado de uma forma que torna possível o 

reconhecimento de experiências do mundo perante 

os homens, formando uma ponte comunicacional e 

uma possível alteridade. Aristóteles vê a mimese 

como algo que a natureza e o homem têm em 

comum - isso não só embutido no processo criativo, 

mas também na constituição de nossa espécie.   

Se nos apoiamos em Aristóteles, podemos considerar a mimese sob a luz da 

discussão mnemônica já descrita quando expusemos as considerações de 

Eisenstein sobre a montagem em seus rudimentos pré audiovisuais. Com isso 

podemos criar um circuito dinâmico para a mimese criativa, aonde, via percepção 

sensível, ampliam-se os horizontes do indivíduo, (seu umwelt) numa troca contínua 

com o meio, utilizando a memória. Uma vez que o mimema é um código partilhado, 

ele também faz parte da estrutura da hipermontagem ao conectar diferentes formas 

de expressão, do gestual à linguagem verbal e com certeza à linguagem 

visual/plástica. Essa ponte comunicacional citada anteriormente é um rizoma dos 

fluxos midiáticos. 
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Ampliando a discussão, Walter Benjamim36 debate algumas dessas noções 

aristotélicas, mas suas considerações históricas sobre a prática mimética são 

correlatas à sua concepção tecnológica da história natural. Em um desvio da 

tradição aristotélica, Benjamin não situa a mimese como uma imitação ou 

suplemento da natureza, mas como um elemento material irredutível da própria 

natureza. "A natureza cria semelhanças", ele afirma, citando o mimetismo como 

exemplo. Argumenta também que a capacidade humana para produzir semelhanças 

é maior que a da natureza, desde que esteja arraigada na prática e especificamente 

na prática de tornar-se outro37: “O dom (humano) de reconhecer semelhanças é 

nada mais que um rudimento da compulsão poderosa, em tempos passados, de 

tornar-se e comportar-se como outra coisa”. As correspondências sensoriais que 

antes governavam a natureza acharam sua verdadeira importância nos seres 

humanos, cujo dom para a mimese, segundo Benjamin, foram estimulados e 

despertados. Consequentemente a capacidade mimética é um produto humano 

profundamente histórico e que vem mudando ao longo do tempo: 

 

“Ler o que nunca foi escrito. Esse ler é o mais antigo: um ler anterior ao ato da linguagem, 
cujo objeto são as entranhas, as estrelas, as danças. Só mais tarde foram utilizados pelos 

intermediários, em direção a uma nova leitura, como as runas e os hieróglifos (...) Dessa 
forma, a linguagem seria o grau mais elevado do comportamento mimético, e o mais 

completo arquivo de semelhanças supra-sensíveis: um medium para  o qual migraram 
inteiramente as antigas forças de produção e percepção mimética”. (1978:333) 

 

 Entranhas, estrelas e danças que se conectam por uma mídia mimética 

baseada em relações de semelhança. Temos aí a primeira chave para entender a 

dinâmica da hipermontagem enquanto linguagem possível. Reconhecer essas 

semelhanças é um primeiro passo para interconectar diferentes elementos vindos 

de campos e mídias distintos. 

                                                            
36 Benjamin refere‐se a capacidade mimética em dois ensaios de 1933, "Sobre a faculdade mimética" e "Die 
Lehre  von Ahnlichkeit"  (The  doctrine  of  the  similar).  Benjamin  tratou  do  desenvolvimento  da  linguagem  a 
partir de uma  suposta  capacidade mimética original, pela qual o homem  se  colocaria epistemologicamente 
frente ao mundo, descobrindo principalmente na natureza, um campo mimético por excelência, relações de 
analogia e correspondência. 

37 Grifo meu. 
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Os dois ensaios se concentram no momento de transição na história da 

mimese quando a experiência sensorial é sobrepujada pela não-sensorial. Essa 

ruptura trás a capacidade mimética da linguagem para um primeiro plano, e com 

isto, certa diminuição em nosso comando prático materialmente corporificado e 

situado no ser. Nossa existência passa a ser mediada pelo cânone da linguagem. 

Entretanto, outros autores restauram essa capacidade mimética de estar entre 

fluxos para além da linguagem. 

Michael Taussig em seu livro sobre mimese e alteridade (1993) restabelece 

essa mimese primitiva citada por Benjamin ao analisar as práticas ritualísticas dos 

Cuna no Panamá, especialmente seus bonecos de cura (figura abaixo) que se 

assemelham aos conquistadores europeus. Em sua definição de mimese por 

contágio ou por similaridade ele utiliza idéias de Frazer sobre a prática da magia: 

 

“A análise demonstra que a magia repousa 
sempre em dois princípios fundamentais: o de que o 

semelhante produz o semelhante, e o de que as 
coisas que estiveram outrora em contato umas com as 

outras continuam a agir uma sobre as outras. O 
primeiro princípio pode ser chamado a lei de 

similaridade, e o segundo, o de contato, ou contágio. 
Do primeiro, o mágico deduz que pode produzir 

qualquer efeito que desejar simplesmente imitando-o 
de antemão; do segundo, que o que fizer com um 

objeto material afetará imediatamente a pessoa com 
quem esteve antes em contato. As práticas baseadas 

na lei de similaridade podem ser chamadas mágica 
homeopática; as baseadas na lei do contato, mágica 

contagiosa. (tradução Sérgio Rouanet)” (1959:07) 

 

A lei da similaridade lida com a mimese enquanto representação e cópia do 

real, no sentido mais banal do termo. Temos, no entanto, uma forma mais 

contemporânea de mimese enquanto recriação de uma realidade no princípio de 

contágio. Taussig nomeia essa característica como o “conhecimento aderido à pele 

das coisas”, dando como exemplos no campo da antropologia o uso de cabelos, 

unhas e sangue em rituais religiosos. No caso brasileiro temos o ritual canibalístico 

tupinambá como um exemplo possível desta mimese contagiosa já que só eram 
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devorados os inimigos portadores de algum poder que os nativos acreditavam estar 

aderido à sua pele. Com a ingestão do corpo do inimigo abatido, estes poderes 

seriam assimilados pelos tupinambás. 

Ao lidar com estes dois princípios, o curandeiro, ou o artista, cria sua 

ação/mimema sobre o real. Imaginemos por exemplo, a escrita com as entranhas 

proposta por Benjamin, podemos supor que ela traz algum grau de representação 

do real por contar traços de similaridade com o mesmo, a maneira de um hieróglifo 

antigo. Este mimema, no entanto, será transcrito para uma outra esfera de 

linguagem (não verbal) quando combinado com outros elementos num processo 

ritualístico como o dos Cuna ou num processo artístico como o proposto por 

Eisenstein em sua reflexão sobre os haikais e ideogramas chineses em função da 

montagem (1949:30).   

Para Taussig, contágio e similaridade são passos de um mesmo processo 

mimético aonde mimema e realidade se completam e se resignificam 

continuamente. Amplia-se assim nossa noção de mimese enquanto fio que conduz 

um processo de hipermontagem.  

Os fluxos miméticos via contágio são especialmente interessantes nos 

processos performativos “clássicos” como os 

dos acionistas vienenses aonde instaura-se 

um paralelo com este rituais mágicos de 

contágio, ao utilizar sangue e outros 

materiais corporais enquanto mimema 

contagioso. A foto ao lado também 

exemplifica este contágio mimético na 

hipermontagem. Nela, Ivone Barriga realiza 

uma performance baseada no contágio com 

as idéias da ações de Artur Barrio, seu 

objeto de pesquisa à época, via contato com 

a obra-instalação “Fortaleza-Lisboa”, 

participação do artista português na 26ª 

Bienal de São Paulo (2006). Os elementos 
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da jangada e todos os outros dispostos pelo artista serviram como resources para a 

performer criar ciclos de improvisação com os materiais, seguindo-os como 

referência poética ao estabelecer contato físico com eles. Minha presença como 

fotógrafo, do público, ou do staff da mostra, em nenhum momento abalaram essa 

conexão hipermidiática entre Ivone e seus materiais. Longe de realizar atos 

miméticos que poderiam imitar o uso que os pescadores fazem da jangada, a artista 

ativou seu repertório mnemônico e sensível rumo a um modelo não representacional 

(conceito chave de sua investigação sobre Barrio38) 

 Para entendermos a natureza da mimese e suas diferentes interpretações é 

importante enfatizar a ligação histórica entre mimese e as atividades artísticas e 

performativas atuais. A mimese nem sempre foi pura categoria teórica segundo 

Gebauer e Wulf (1995) as raízes da mimese estão na prática e principalmente na 

tradição oral e este fato, lhe dá um dinamismo que impossibilita o seu 

aprisionamento em uma categoria conceitual estanque. Há uma íntima ligação entre 

mimese e o conhecimento prático corporificado incluindo aí movimentos corporais, 

ritmos, gestos e sons. Neste ponto, vale citar o paralelo entre o pensamento da 

memética e a mimese (Garcez 2005:19; Maran 2003) ao aproximar o caráter 

pedagógico da mimese com uma possível capacidade inata da humanidade em 

desenvolvê-lo via meme, como uma espécie de DNA cultural. Dawkins (1979) define 

o meme39 como unidades auto-replicantes de cultura que tem vida própria e 

propagam-se de indivíduo a indivíduo, tal quais os genes:  

"Há uma ecologia de memes, (...) Os memes não apenas saltam de mente pra mente 
através da imitação40, na cultura. (...) Eles também florescem, multiplicam e competem 

dentro de nossas mentes. Quando anunciamos uma boa idéia ao mundo, quem sabe qual 
seleção quase-Darwiniana aconteceu por trás de tudo dentro de nossas cabeças? Nossas 

mentes são invadidas por memes, como uma bactéria antiga que invadiu as células de 
nossos ancestrais e se tornou a mitocôndria. Os memes se fundem em nossas mentes 

tornando-se nossa própria mente”. (Dawkins 2000) 

 

                                                            
38 Mais  referências em: BARRIGA, Merle  Ivone. As Ações de Artur Barrio  : um modelo não  representacional 
para o ator contemporâneo. Dissertação de mestrado. Departamento de Artes Cênicas da ECA‐USP, 2006. 

39 São exemplos de memes: canções, gestos, hábitos, etc. 
 
40 Grifo meu. 
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Gebauer e Wulf indicam, entretanto, que a redução desde dinamismo 

mimético está relacionada com o aumento da cultura literária no pensamento 

ocidental, como indicamos no comentário sobre Benjamin. 

 

A mimese antropofágica de Oiticica. 

Se caminharmos com o apoio dos autores citados acima, podemos pensar 

que em Hélio Oiticica, encontramos tentativas miméticas que buscam reatar o 

mimema com as linguagens sensoriais situadas fora do cânone da linguagem e que, 

além disso, não se configuram em momento algum como cópia/representação da 

realidade, mas sim como portas abertas e lentes de aumento para outras 

realidades41.  

Acreditamos na possibilidade conceitual de uma “mimese antropofágica” 

como forma operante primordial da cultura e da estética brasileira como assinala 

Oswald de Andrade em seu manifesto antropófago (1928). A idéia em si não traz 

nada de novo, pois há centenas de trabalhos de antropologia cultural que 

demonstram essa operação (de fagocitar elementos estranhos) em diferentes 

culturas. A diferença está no fato de que a antropofagia como defendida pelos 

modernistas brasileiros, é uma força atrativa que fragmenta aspectos culturais 

diversos, como por exemplo, os intercessores das cosmococas, e devolve uma 

resultante híbrida que mimetiza as experiências e o umwelt do artista. Mais uma vez 

indicamos este caráter rizomático da prática artística, no qual os fluxos do caos de 

referências são organizados por uma estrutura de hipermontagem, tendo agora a 

mimese por contato um papel preponderante ao ligar platôs distintos como o da 

experiência sensível ao da prática de arte.  

Lembramos também que o deslocamento de objetos do cotidiano que Oiticica 

pratica nos bólides ou nos fragmentos de asfalto de suas deambulações, também se 

inserem nesta prática mimética renovada, onde a representação e a narratividade 

são sobrepostas pela sensorialidade e por uma possível mimese de contágio, que 

                                                            
41 Como indica Luiz Fernando Ramos em suas reflexões sobre a multiplicidade da mimese. 
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se encontraria aderida ao objeto, como defendida por Taussig. O exemplo mais 

claro deste processo ocorre na foto de Oiticica por Bob Wolfenson: 

 

 Para muitos a imagem acima representa somente a mimese por semelhança, 

do pedaço de asfalto com a forma da ilha de Manhattan, já que o próprio Oiticica 

chama o fragmento de “Manhattan brutalista”. Entretanto, como observado em 

depoimento (gravado pelo autor) de Luis Fernando Guimarães (LEFER), este 

fragmento foi colhido, junto com muitos outros, em deambulações performáticas de 

ambos pela região da Av. Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro, num 

momento de grandes obras públicas na região. A escolha do local não foi gratuita já 

que neste solo ocorriam os desfiles de carnaval da cidade antes da construção do 
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sambódromo de Niemeyer. Portanto o pedaço de asfalto está também imbuído da 

memória e história pessoal do artista, já que inúmeras vezes Oiticica sambou no 

local. A descoberta do corpo, potencializado pelo samba, que é fundamental para 

entendermos a trajetória de Oiticica, está, portanto mimetizada neste pedaço de 

asfalto. Neste exemplo temos um mimema portador das duas mimeses propostas 

por Taussig sendo que este caráter duplo também indica sua força enquanto 

exemplo de hipermontagem entre a dança de HO, a fotografia de Wolfenson e a 

proposta de instalação "jardim Presidente Vargas-Kyoto-Gaudi" feita por Oiticica em 

sua casa42. 

 

Umwelt e a biosemiótica. 

“Cada sujeito tece fios que são as suas relações com determinadas propriedades das 
coisas (objetos), tal qual a aranha tece a sua rede, a qual por sua vez, dará sustentação à 

própria existência do sujeito”.  Jakob von Uexküll 

 

A tradução literal do alemão para o termo é ‘mundo ao redor’, sendo que ele 

aparece na obra de Uexküll de forma melhor elaborada em 1928 com o livro 

considerado como sua obra principal: "Theoretische Biologie". Em linhas gerais, o 

termo diz respeito ao ambiente subjetivamente interpretado por nossos sentidos, 

sendo que, segundo Barbieri (2001): 

 

“Uexküll partiu da idéia de Kant de que nós não conhecemos o mundo como é, a coisa em 
si, mas somente aquilo que nossa mente reconstrói a partir dos estímulos dos sentidos, e a 

mente não começa a partir de idéias inatas; a mente apresenta-se como duas coisas em 
uma: uma mente interna, que oferece “ferramentas básicas” e a externa, que constrói o 

mundo das aparências que nos cercam.”    

  

 Indo além, Uexküll reconheceu a importância do corpo como parte 

fundamental na produção de imagens mentais; por isso ele abandona as noções de 
                                                            
42 No capítulo sobre territorialização rizomática aplicada à obra de Oiticica, Paola Berenstein (2007:128) analisa 
a idéia de jardim para HO refletindo primeiramente sobre os fluxos mitificação/desmitificação em sua vivência 
pelas  ruas do Rio de  Janeiro,  tendo o  “delirium  ambulatorium”  como prática  chave na organização destes 
fluxos. 
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mente interior e exterior, passando a se referir a umwelt e innenwelt, como veremos 

mais detalhadamente a seguir. Neste pensamento, algo permanece privado ao 

organismo/sistema perceptivo e algo é projetado em direção ao mundo externo. 

Para Barbieri, o umwelt seria como uma bolha mental que nós percebemos como 

nosso mundo circunvizinho. Essa valorização da subjetividade está condensada na 

máxima de Uexküll: "Alle wirklichkeit ist subjektive erscheinung" (Toda realidade é 

um fenômeno subjetivo). O resultado claro deste sistema de pensamento é o 

distanciamento inevitável da visão mecanicista na biologia em direção a uma 

reflexão mais próxima das ciências humanas; daí o diálogo constante do que viria a 

ser chamada de Biosemiótica com a Psicologia, a Comunicação e as Artes entre 

outras. 

 Antes de nos aprofundarmos na noção de umwelt, convém apresentar de 

forma resumida algumas das reflexões da Biosemiótica em sua recente história 

como campo interdisciplinar, para termos idéia da importância de Uexküll. Depois de 

algum tempo no ostracismo, o pensamento de Uexküll foi revalorizado por Thomas 

Sebeok entre as décadas de 60 e 70 do século passado. Sua contribuição para 

reaproximar a biologia da semiótica foi a teoria da zoosemiótica, onde os signos 

usados por animais (visuais, acústicos e químicos) são processados pelo sistema 

nervoso, da mesma maneira que em seres humanos.  

Estudos posteriores, como o de Krampen em 1981, indicaram que a 

interpretação dos signos não necessariamente demandava um sistema nervoso 

(sistemas metabólico/hormonais, imunológicos, etc), ao sugerir que plantas eram 

capazes de interpretar signos e em 1982 Pattee sugeriu que a comunicação é uma 

característica essencial da vida. Em 1997 Hoffmeyer desenvolveu a visão de que 

um organismo é uma mensagem para as gerações futuras, descrevendo a arte da 

sobrevivência e da reprodução. 

Na definição original de Uexküll, o umwelt pode ser definido como 

compreendendo os aspectos fenomenológicos das partes do ambiente de um 

sujeito (um organismo animal), ou seja, as partes que este seleciona por meio dos 

órgãos sensoriais específicos de sua espécie, de acordo com sua organização e 

suas necessidades biológicas. No conceito ampliado, o umwelt pode ser definido 
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como compreendendo os aspectos fenomenológicos das partes sensíveis do 

ambiente que envolve um dado sistema, ou seja, as partes com que o sistema é 

capaz de interagir por meio de seus sensores e atuadores, de acordo com sua 

organização interna e seus objetivos próprios43. 

Exemplos de Umwelt: 

 

 

 O ambiente pode conter elementos que não são sensíveis ou detectáveis pelo 

sistema; estes elementos não farão parte do umwelt do sistema. 

 

Os ambientes de um Carvalho. 

Uexküll toma como exemplo um carvalho habitado por diversas espécies 

animais e integrado também em um ambiente percebido pelo homem. Para o 

lenhador, o carvalho representa somente um lote de lenha a ser medido e 

contabilizado; ele tende a ignorar a percepção estética do carvalho. Assim, seu 

tronco, com formações que se assemelham a uma feição humana, não é por este 

observada. Já para uma garotinha, em seu mundo encantado, a floresta é habitada 

por gnomos e duendes e a menina se assusta com as feições ‘demoníacas’ do 

carvalho. Em sua subjetividade, o carvalho é percebido como algo perigoso. Para a 

raposa, o carvalho não possui a conotação econômica dada pelo umwelt do 

                                                            
43Grifos meus. 
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lenhador, nem a de perigo dada pela menina. Para a raposa, ele tem uma 

conotação simplesmente de protetor, teto para sua toca. Essa é a mesma 

conotação dada pela coruja, pelo esquilo, pelos pássaros, pelas formigas e cupins; 

cada qual percebendo o carvalho segundo sua escala e sistema perceptivo.  

Nestes inúmeros ambientes construídos pelos observadores do carvalho, ele 

desempenha papéis completamente variados: ora assustador, ora protetor, ora 

econômico, ora grande, ora pequeno, enfim multifacetado. Em cada ambiente o 

sujeito realiza um recorte da realidade, a partir das suas percepções, das 

propriedades às quais se conecta, ou seja, que possuem significado e, portanto 

importância para a sua existência. Essas propriedades são percebidas 

subjetivamente e fazem parte de uma mesma realidade a qual engloba todas as 

realidades, todos os ambientes, não percebidos e não possíveis de o serem por 

todos os seus habitantes. 

 

O innenwelt 

 

Seria o mapa cognitivo desenvolvido dentro de cada indivíduo, capacitando-o 

a encontrar seu caminho no ambiente e a inserir-se em uma rede de comunicações, 

interesses e meios de vida compartilháveis com outros organismos dentro de seu 

umwelt. Fica evidente aqui, a dependência deste conceito com o de memória, 

característica também apontada por Greiner (2005:40) onde: 

 

“é importante observar que o tipo de performance de um corpo depende sempre da 
estrutura do sistema, na relação com o ambiente (construção do umwelt) e na forma como a 

memória se manifesta, já que a memória é também uma propriedade sistêmica e é 
fundamental para a sobrevivência do vivo” 

   Ainda segundo Uexküll, o umwelt e a sua representação diferem do ambiente 
e também entre si (figura a seguir) 
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O lebenswelt e algumas notas 
sobre Biosemiótica 

O lebenswelt pode ser tomado 

como o umwelt de um indivíduo 

humano, ampliado com os recursos 

que a tecnologia humana pode 

desenvolver; a união dos umwelts de 

todas as outras espécies animais; a 

melhor aproximação que podemos ter do ambiente real. Para Uexküll o umwelt 

(mundo ao redor) é composto de sistemas abertos ou semi abertos como por 

exemplo os vírus que ficam incubados à espera de um ambiente favorável para agir 

e reproduzir-se. O conceito de umwelt traz para Uexküll uma conotação da história 

evolutiva entre sistemas abertos, ou seja, de uma interação. A evolução é 

considerada como sendo uma incorporação das relações do sistema com o mundo 

(umwelt) gerando uma memória especifica (innenwelt). Cada organismo cria seu 

próprio mundo, sua própria realidade (umwelt), que inclui seu corpo e os objetos 

circunvizinhos. Isto enfatiza o papel do observador na interação com o mundo. 

Organismos avançados podem produzir signos que correspondem a elementos de 

seu próprio umwelt.  

Retornando à Oiticica, sua criação de um ambiente sensorialmente 

interpretado, representou um salto existencial sem par em sua biografia. Como cria 

da zona sul carioca, seu encontro com a mangueira e a cultura do morro foi como 

uma explosão de idéias e intenções que, de alguma forma, já estavam no imaginário 

(innenwelt) do artista; uma vez no morro, andando por suas vielas, sambando, 

fumando muita maconha, essas referências passaram a fazer parte de seu umwelt. 

Vianna (2001) lembra que o contato da zona sul com o morro assumiu várias 

formas nos anos 60, muitas delas diversas da abordagem de Oiticica. Construída 

como mito pelas mídias e celebridades da época, ir ao morro de certa forma se 

consolidou como um programa fashion. Buscas pelo Brasil profundo, pelo folclore do 

morro, suas raízes, também foi uma abordagem possível para os ditos de esquerda 
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da época. Oiticica era marginal a essas formas de lidar com o contexto, pois seu 

corpo estava em contato direto com o ambiente, se resignificando em função da 

memória, como aponta Greiner em seu ensaio. A performance de Oiticica na 

mangueira era de corpo e alma e sempre muito coerente com todos os excessos 

que o artista praticava em sua vida pessoal.  

Assim, dizemos que havia vários umwelts possíveis na mangueira pra 

sempre apreendidos, mas Oiticica seguiu um, o único possível para ele, e este 

contato o marcará de tal forma que tudo que for produzido em sua arte em 

seqüência, será reflexo disso, não só no já citado parangolé, mas também na 

tropicália, construída como mimese re-interpretativa dos morros e também como 

uma forma de “comunicar o umwelt” que ele havia criado para si, pós-mangueira. O 

fato de ser estruturada como penetráveis para se explorar sensorialmente, “um pisar 

na terra brasileira”, é um deslocamento necessário e fundamental para o Brasil do 

museu, aquele que estava mumificado na garota de Ipanema, em direção ao Brasil 

dos parceiros de Hélio: Jerônimo, Mosquito, Luiza, Roberto, Nildo, Nininha, Bidu, 

Bulau, Manga e Mirim. Sobre a ampliação de seu umwelt, com a experimentação 

vivencial de outros espaços, o próprio artista diz:   

A derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes, etc., seria 
indispensável e essencial na realização dessa experiência vital. Descobri aí a conexão entre 

o coletivo e a expressão individual – o passo mais importante para tal – ou seja, o 
desconhecimento de níveis abstratos, de ´camadas´ sociais, para uma compreensão de 

uma totalidade […] O condicionamento burguês a que estava eu submetido desde que nasci 
desfez-se como por encanto – devo dizer, aliás, que o processo já se vinha formando antes 
sem que eu o soubesse. […] Creio que a dinâmica das estruturas sociais revelaram-se aqui 
para mim na sua crudeza […] a marginalização […] seria a total ‘falta de lugar social’ […] ao 
mesmo tempo que a descoberta do meu ‘lugar individual’ como homem total no mundo [...]  

(texto retirado do projeto H.O. online) 

 

Essa memória individual que se alimenta da social e devolve ao meio o fruto, 

mimético ou não, dessa operação, como já indicado anteriormente é uma das 

formas de se operar com a hipermontagem no campo da criação. A discussão do 

umwelt e a visão do corpo como mídia de si mesmo, são peças chave para se 

entender uma metodologia de construção performática tanto para os campos dos 

estudos da performance (em seu recorte mais social) e os da performance art.    
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  2.4. – Fluxos e contemporaneidade 

 

O devir em Nietzsche. 

Dentro dos volumes de “Humano, Demasiado Humano”, podemos fazer uma 

reflexão que evidencia a importância da experiência na realização de qualquer ato 

artístico, principalmente se recorremos ao conceito de devir, presente em alguns 

dos aforismos encontrados no texto de Nietzsche. Na quarta parte, sobre a alma 

dos artistas e escritores, temos, por exemplo, o de numero 145, onde ele nos fala 

que diante de todo o perfeito estamos habituados a não perguntar sobre seu 

processo, somente a gozar o presente como se tivesse brotado do solo por arte da 

magia. O artista, sabendo deste efeito ilusório, cultiva-o para obter maior controle 

sobre o público, posto que tudo o que é acabado e perfeito, contempla-se atônito, 

tudo o que vem a ser (o devir) se subestima. Nietzsche enfatiza a importância da 

arte contradizer-se e expor o que chama de “maus hábitos do intelecto.”  

Daí a importância de HO defender seu trabalho não como obras acabadas, 

mas sim como “categorias in progress”, programas e experimentos. Para grande 

parte da geração do artista, não fazia mais sentido produzir obras para o consumo 

do mercado de arte e sim apresentar processos abertos que convocassem à novas 

leituras e experiências. É o que HO chama de experimentar o experimental, aonde 

cada categoria, (e não obra/produto), se refunda à medida que o artista inventa 

novos processos e procedimentos para si.  

Observando mais atentamente o processo criativo de Oiticica, vemos que em 

nenhum momento há o culto ao gênio nem a vaidade; seus rigorosos processos 

criativos foram acompanhados por todos os seus amigos e registrados 

minuciosamente em seus diários e notas. Suas experiências foram como um livro 

aberto e o devir passa a ser uma referência conceitual a partir dos parangolés, já 

que nele temos a arte em potência, mas que necessita do contato com o corpo para 

voar às mais altas esferas, como o hagoromo da peça nô. 

 Expandindo essa idéia, (aforismo 155) o filósofo aponta que em todo 

processo artístico, são produzidas coisas boas, medíocres e más e que é o 

treinamento do artista, com seu capital cultural e técnico que descarta, escolhe e 
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compila o que será finalizado. Como levantamos no capítulo um, essa já pode ser 

considerada uma primeira manifestação da montagem, mas ao se esconder este 

trabalho processual dos olhos dos outros, a crença na “inspiração do gênio” é o que 

resta ao público desavisado. A idéia do gênio alimenta a vaidade do artista e o 

distanciamento do público, que o cultuará por tornar-se inatingível (aforismo 162). O 

comportamento cínico dos artistas em valorizar excessivamente o produto, 

rejeitando todo o processo, o devir, acaba por separar as artes (salpicadas de 

genialidade inatingível) das ciências aplicadas, onde o processo de trabalho é 

evidente.  

Nietzsche reconhece, porém que não há diferença substancial entre as 

atividades de artistas, cientistas ou técnicos; todos eles focam o pensamento numa 

direção, aproveitando tudo como material, sempre observando com cuidado a 

própria vida interna e a do outro (umwelt); porque por toda parte surgem modelos e 

estímulos, com os quais não se cansam de (re)combinar, criando novos meios a 

partir destas experiências (mimemas). Daqui tiramos a importância de vivenciar o 

mundo para podermos criar sobre ele. Alimentando nosso umwelt de referências, 

estaremos ampliando nossa bolha perceptiva e, assim, nossa capacidade de 

criação (artística), como o fez Oiticica. 

 No aforismo 178, o filósofo defende o incompleto como eficaz, na 

transmissão de uma mensagem, já que se é deixado mais ao trabalho do 

espectador, este poderá desenvolver um pensamento próprio ao final. Como num 

estímulo artístico com um grau de irracionalidade que espelhe um mar de fantasia 

no ouvinte, ocultando com névoa as praias da costa oposta (aforismo 199). Esta 

mesma idéia já foi apresentada antes ao falarmos sobre o processo de montagem 

em Eisenstein quando algo é deixado para ser montado e criado na mente de cada 

espectador em função de seu umwelt e memória. Por fim, transcrevemos três 

aforismos do Volume 2 do “Humano, Demasiado Humano”, que pensamos estarem 

em sintonia com o que foi exposto até o momento: 

 

306 - Perder a si mesmo. Uma vez que se tenha encontrado a si mesmo, é preciso saber, 
de tempo em tempo, perder-se e depois reencontrar se: pressuposto que se seja um 

pensador. A este, com efeito, é prejudicial estar sempre ligado à uma pessoa. 
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307 - Quando é preciso despedir-se. Daquilo que sabes conhecer e medir, é preciso que te 
despeças, pelo menos por um tempo. Somente depois de teres deixado a cidade verás a 

que altura suas torres se elevam acima das casas44. 

333 - Morrer pela “verdade” - não nos deixaríamos queimar por nossas opiniões: não 
estamos tão seguros delas. Mas talvez, por podermos ter nossas opiniões e podermos 

mudá-las. 

 

Em sua trajetória, Oiticica empreendeu uma tremenda tour de force em 

direção à alteridade e ao contato com o outro, sempre rompendo com certos 

paradigmas passados e seguindo com sua pesquisa por novos caminho. Alves 

(2004:100) nos lembra que os pólos: apolíneo e dionisíaco, tão caros à Nietzsche, 

são como pólos opostos e complementares de força que movem Oiticica em seu 

caminho, principalmente a partir da “descoberta do corpo” e a feitura dos primeiros 

parangolés. Sendo filho de cientista, seu componente apolíneo era dominante até os 

metaesquemas, mas sua busca rigorosa sobre a cor e a vivência da mesma, o 

levará diretamente ao contato com o corpo e o rito dionisíaco. A tríade 

“música/samba/rock”, “corpo/dança” e drogas, formará a partir do início dos anos 60, 

um prisma por onde Oiticica filtrará seu rigor apolíneo. O caminho que vai sendo 

construído a partir daí, formará a nosso ver um arco trágico, a maneira como 

Nietzsche o conceitua, posto que Hélio “aspira ao grande labirinto” e de certa forma, 

os momentos finais, em seu encontro com a morte, traduzem materialmente este 

desejo trágico do artista cindido entre Apolo e Dionísio. Oiticica sofre um AVC que o 

paralisa durante dias em seu apartamento, trancado e só, rodeado pelo labirinto de 

todas as obras que produziu em vida e que até o momento não haviam sido 

devidamente reconhecidas. Sua tragédia é bem diferente da do herói romântico já 

que Oiticica não morre por uma utopia, mas sabendo que viveu intensamente, com 

o maior brilho possível, num intervalo de tempo muito curto. 

                                                            
44  Fernando Pessoa  ‐ Alberto Caeiro obviamente  faz uma elegia ao movimento oposto, do apego à  terra e 
aquilo que conhecemos: Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo... 

            Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer 
            Porque eu sou do tamanho do que vejo 
            E não do tamanho da minha altura... (...) 

Entretanto Nietzsche  nos  fala  de  um  homem  em mutação,  cuja  altura  é  “variável”  e  cujo  olhar muda  em 
função daquilo que ele vê e vivencia. Despedir‐se das velhas certezas é fundamental para termos uma noção 
mais clara do quanto estávamos imersos em erros encarcerados em torres altas. 
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     Em suas anotações sobre Nietzsche (vontade de poder), Oiticica busca 

separar a paixão do ato criador da arte, colocando-a não como uma atividade 

cultural de construção do belo, mas vendo-a talvez como a própria incapacidade de 

fazê-lo. Por isso logo em seqüência cita a desintegração das fronteiras da arte e a 

máxima de Malevitch que mantinha dependurada numa parede de sua casa: “Que o 

repúdio ao velho mundo da arte fique inscrito nas palmas de suas mãos”. Por isso 

termina dizendo que o que faz é música, não como uma das artes, mas como 

síntese de sua descoberta do corpo, ou seja, de seu batismo dionisíaco. Os fluxos 

resultantes desta constatação de fratura das linguagens, e do sujeito, o levarão a 

caminhos diversos, cada vez mais distantes de uma “unidade pura apolínea” e mais 

afinados com os ares de seu tempo: "When things get too heavy, just call me 

helium” (Jimi Hendrix) 

 

Algumas palavras sobre o Rizoma 

A palavra rizoma vem do grego ῥίζωμα que quer dizer “tufo de raízes”, de 

ῥίζα [riza], a raiz. Na Botânica, pode-se defini-lo como uma espécie de caule 

subterrâneo, geralmente horizontal, de certas plantas. Difere de uma raiz pela sua 

estrutura interna, a qual pode produzir caules aéreos e raízes adventícias. Caso 

seja cortado, produz várias plantas novas e não perece, como uma raiz, 

espalhando-se facilmente por áreas nuas, cobrindo-as com folhagem e flores. É 

freqüentemente um órgão de reserva que armazena amido e/ou inulina. O rizoma 

pode, em certos casos, ramificar-se consideravelmente e permitir assim a 

multiplicação vegetativa da planta; é o caso da grama, bambus e de muitas 

espécies de ervas daninhas. Certos rizomas podem ser comestíveis, como o 

aspargo e o gengibre e eventualmente transformam-se em tubérculos, como a 

batata e o inhame.  

Alguns aspectos morfológicos do rizoma foram utilizados depois como 

metáforas para descrever fenômenos complexos. Carl Jung (1986:7) utilizou-o como 

metáfora em seu livro de memórias para enfatizar a natureza invisível e subterrânea 

de vida: 
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“A vida sempre se afigurou para mim como uma planta que extrai sua vitalidade do rizoma; 
a vida propriamente dita não é visível, pois jaz no rizoma. O que se torna visível sobre a 

terra, dura um só verão, depois fenece... Aparição efêmera. Quando se pensa no 
crescimento interminável e na decadência da vida e das civilizações, nós não podemos 

escapar a impressão de nulidade absoluta. Entretanto, nunca perdi o sentimento de que 
algo vive e persiste sob o fluxo eterno. O que vemos é a floração – e ela desaparece. Mas o 

rizoma persiste”. 

  

Jung nos remete ao rizoma como uma espécie de super-estrutura histórica 

que assim como no conceito da Botânica, esconde-se no underground, longe de 

nossas vistas, formando uma rede complexa de pequenas estruturas vitais, que 

mantêm uma certa autonomia entre si, e cuja existência só percebemos por seus 

rastros, como uma floração efêmera. Os fluxos a serem conectados via 

hipermontagem também tem a mesma natureza deste rizoma jungiano já que suas 

conexões não são aparentes e sua “floração” na obra/ processo de arte também é 

efêmera. A hipermontagem está em constante devir uma vez que pode ser 

articulada por uma infinidade de detonadores/resources. Os mesmos rastros e 

complexidades podem ser encontrados na definição de Deleuze e Guattari (DG). 

Em DG, o rizoma surge como um conceito-metáfora que se comporta como 

bússola para entendermos a contemporaneidade. Em primeiro lugar ele tem uma 

correspondência espacial que é inspirada na Botânica, com o suplemento que o 

lugar ocupado pelo feixe de fluxos, os platôs45, estão em constante movimento e em 

troca constante com outros sistemas. Para os autores franceses, o rizoma é um 

lugar onde podemos captar fluxos de informação, como num mapa que se constrói 

continuamente, num constante vir a ser entre sistemas abertos. Em segundo lugar, 

essa estrutura complexa e multidirecional está em contraposição ao modelo de 

árvore que simboliza estruturas hierárquicas (de conhecimento), estratificação 

extrema (dos fluxos), e pensamento linear. Sistemas arborescentes são sistemas 
                                                            
45 Além deste componente espacial dos platôs, Deleuze e Guattari afirmam que o platô esta sempre no meio 
de algo, sendo elemento que fundamenta os rizomas. Indicam também, citando Gregory Bateson, que o termo 
designa um contínuo especial composto de uma região auto‐vibratória de intensidades, cujo desenvolvimento 
evita qualquer direcionamento rumo a um clímax. O termo foi retirado da obra Steps to an Ecology of Mind 
(1972) aonde Bateson estuda a economia libidinal na cultura balinesa a partir de seu trabalho de campo com 
Margaret Mead (Balinese Character – 1942). Para o autor os balineses são treinados desde a infância a buscar 
platôs  de moderação  em  suas  relações  interpessoais.  Essa  economia  do  clímax  salvaria  energia  para  ser 
reintroduzida em outras atividades. 
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unidirecionais com centros de significação central, onde o fluxo de informação 

segue uma linha pré-estabelecida. Deleuze e Guattari indicam que a maior parte do 

conhecimento no Ocidente esta organizado de forma arborescente, (numa estrutura 

de poder dominante e opressora), e que grande parte do impasse contemporâneo 

vem do esgotamento dessa fórmula. 

O rizoma de DG é diferente do botânico, mas tem pontos em comum: não 

existe nenhum centro nem centros, nada está pré-definido, as ligações fazem-se 

através de linhas que podem interligar qualquer ponto, não respeitando nenhuma 

hierarquia. As conexões são heterogêneas: uma ligação estética pode conduzir seu 

fluxo para uma outra social ou econômica, etc. Num processo de hipermontagem 

temos essas mesmas características e a organização do fluxo midiático vai 

depender em primeiro lugar das escolhas que o artista faz em função de sua 

memória; do seu ambiente/umwelt; de que tipo de mimese opera em sua poética e 

dos materiais detonadores de ciclos criativos (RSVP) só para citar alguns exemplos.   

No rizoma não há uma unidade central, qualquer tentativa de unificação deve 

ser suprimida46; não há um eixo que conduza o crescimento de uma forma 

genealógica. As suas linhas não são ramificações de uma árvore, são apenas linhas 

que a qualquer momento podem deixar de existir e dar lugar a outras de natureza 

diferente: “Trata-se apenas de um movimento de desterritorialização e 

territorialização do rizoma”. O que encontramos no rizoma são multiplicidades 

recombinantes, sem sujeito nem objeto; são determinações, tamanhos e dimensões 

que não podem aumentar sem que mude sua natureza rizomática. 

Berenstein (2007:137) aponta a característica da cartografia do rizoma ser 

transitória, sem modelos prévios, ao contrário do decalque. Neste sentido não 

haveria mimese enquanto cópia, pois não se trata de substituir o modelo 

arborescente pelo multiradial do rizoma. Na carta rizomática há uma unicidade entre 

rizoma e cartografia e o importante é o movimento que por ela flui. Nele circulam 

apenas estados momentâneos sem qualquer controle ou codificação central, como 

num sistema arborescente mimético de analogon do real. Os pontos não são fixos, 

existem sem princípio e sem fim, apenas no “meio”, por isso sua cartografia é 
                                                            
46 É o Uno menos um, que aparece várias vezes no texto: n ‐1 
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sempre transitória: “uma das características mais importantes do rizoma talvez seja 

a de ter sempre múltiplas entradas”. Estes "meios" supracitados são os platôs do 

qual o restante da obra trata. 

 Na pesquisa em Artes, o que mais interessa no conceito de rizoma, é sua 

peculiaridade polimórfica ao lidar com os fluxos de informação ou midiáticos. Sua 

cartografia mutante pode ser aplicada com sucesso ao diálogo entre mídias, como 

por exemplo, a ação cênica e a audiovisual. Uma prática performática pode ser vista 

como um espaço de diálogo entre rizomas, um platô eminentemente estético, mas 

que dialoga com outros platôs, como o fisiológico e o socioeconômico. Lembrando 

da definição Jungiana, as florações de uma performance, ou seja, suas ações 

cênicas, não são o mais importante, posto que são transitoriedades, breves 

emanações de fluxos subterrâneos onde diversos platôs e infinitos rizomas estão 

em conexão. 

 

Rizomas e platôs em Oiticica 

Ainda que as idéias pós-estruturalistas raramente sejam direcionadas ao 

pensamento teatral, algumas das considerações expostas acima são utilizadas de 

forma recorrente nas tentativas de conceitualização da cena contemporânea. 

Pretendemos fazer algumas reflexões possíveis entre a idéia de rizoma e de platôs 

acima descritas com a obra de Oiticica numa tentativa de mapear os caminhos de 

sua performance. 

Quando Oiticica transcende o meio da pintura, flertando com a instalação e o 

cinema, por exemplo, temos um claro movimento entre platôs estéticos, onde os 

meios colidem em pontos de intersecção, formando uma rede rizomática que reflete 

a pesquisa do artista. Se até os metaesquemas vemos um Oiticica que domina o 

meio/platô da pintura; a pesquisa com a cor vai formando uma malha rizomática 

onde cada ponto sintetiza um marco para o artista, sendo por exemplo Mondrian e 

Pollock pontos rizomáticos iniciais que culminam no “vivenciar a cor”. Acreditamos 

que este rizoma é o ponto de colisão entre o platô da pintura e o das artes cênicas, 

pois a partir dai, a busca do artista o levará a explorar alguns territórios onde se 



 

 

 

65  KINOKAOS ‐ A hipermontagem como articuladora de fluxos midiáticos na cena.   

65

cruzam teatro, performance e dança, sem abrir mão do platô que ele já dominava, o 

da visualidade plástica. Falando mais uma vez dos parangolés, é evidente em seu 

conceito e forma que temos uma mescla entre corporeidade, quase sempre 

manifesta pela dança e/ou ginga, e a plástica deste figurino/escultura. É uma obra 

essencialmente rizomática e sincrética, onde além dos platôs das artes, vemos 

outros de ordem sócio-histórica, por exemplo, (morro da mangueira, “seja marginal - 

seja herói”). Procuraremos demonstrar, nos desenvolvimentos futuros desta 

reflexão, que este tipo de obra resultante da síntese de fluxos rizomáticos tem 

elevada carga polissêmica e que pode abrir fronteiras de diálogo com campos 

estéticos e sociais insuspeitos. Em outras palavras, cada rizoma aberto no 

parangolé pode se completar num outro corpo, ou contexto social, a maneira de um 

hiperlink. Essa característica dificulta a catalogação47 por sua multiplicidade 

fortemente contemporânea.  

Na brilhante reflexão pós-estruturalista que Berenstein (2007:140) faz da obra 

de Oiticica em função da arquitetura das favelas, há todo um capítulo desenvolvido 

sob a idéia do rizoma de DG que culmina com a análise que ela faz da obra 

inacabada e processual de HO, o “barracão”, especialmente pela maneira como lida 

com o fluxo do movimento. Acrescentaria aí também como exemplo, a obra de 

mesma natureza processual, o “conglomerado” enquanto sobreposição de platôs 

distintos conectados a redes de rizomas. Sobre territorialização, Berenstein nos 

lembra que Oiticica era um construtor de ninhos, como seus babylonests em Nova 

Iorque, e com isso produzia territórios ainda que efêmeros. 

Podemos dizer também que Oiticica acima de tudo era um homem curioso 

com o mundo e com os meios de expressão. Dai surge a necessidade natural de 

lidar com diferentes meios/platôs. Outro exemplo possível pode ser dado com 

“Agripina é Roma Manhattan” (super-8 de 1972), onde ele tenta lidar com a 

linguagem cinematográfica ate a criação conjunta das cosmococas com Neville 

D’almeida. 

 

                                                            
47 Este talvez seja um dos motivos de até hoje não termos um catálogo raisonné de Oiticica. 
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Décalage entre linguagens aplicada ao ciclo RSVP. 

Se até este momento analisamos o fato de Oiticica buscar por origens 

míticas na brasilidade e se redefinir em função deste contato, vamos agora fazer o 

movimento inverso ao analisar o deslocamento geográfico/conceitual que o exílio 

em Nova Iorque produziu em sua vida/obra, especialmente no programa das 

cosmococas e na busca pela desmistificação de suas obras no período final de sua 

carreira. Acreditamos que poderemos mapear traços do que em Lepage é 

considerado poética do décalage. Antes de prosseguir, convêm apresentar a 

metodologia que será usada para analisar a obra de Oiticica em função de uma 

possível mise em scène transformativa em função da hipermontagem.  
 

O Ciclo RSVP 

 

Os Ciclos RSVP surgiram no final dos anos 60 na Califórnia a partir dos 

trabalhos práticos e teóricos do casal Anna e Lawrence Halprin, ela dançarina e 

coreógrafa do Dancers’ Workshop de São Francisco e ele urbanista e paisagista. O 

método consiste em focar nos processos de criação da arte, sem uma preocupação 

exclusiva com o produto final acabado. Estes processos eram quase sempre 

conduzidos por grupos que dividiam a autoria da “performance final”. Até este ponto, 

os ciclos em pouco diferem de outros métodos comuns à prática artística do 

período. Lawrence (1969), entretanto vai além, pois tenta organizar os fluxos 

criativos em diversas atividades, indo do happening à arquitetura, numa metodologia 

processual que permite uma intensa criação e troca entre os participantes. Segundo 

Dundjerovic (2007) a ênfase do método esta no processo, na resposta do público e 

nas metas (scores) atingidos durante os ciclos. Os passos do ciclo são mostrados 

no diagrama a seguir. 

Os Resources (fontes) variam para cada tipo de aplicação prática do RSVP, 

mas no geral, podem ser objetos trazidos pelos membros do coletivo, como as 

capas de disco utlizadas por Oiticica em seu trabalho conjunto com Neville 
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D’almeida, ou narrativas como no caso de Lepage com o Ex Machina48; em ambos 

os casos, o material apresentado tem que ser suficientemente potente para aquele 

que o propôs ao grupo.  

 
Uma vez apresentados alguns resources, eles são utilizados de forma 

lúdica, como jogo cênico e estético. Em seu processo, Lepage considera os signos 

do teatro (cenários, iluminação, vestuário, espaço, tempo, etc.) como resources para 

o jogo (play) entre os atores/jogadores (players). Cada membro do coletivo não 

precisa desenvolver necessariamente seus próprios resources, mas deve seguir a 

intuição e eventualmente contar com uma avaliação externa que indique se o 

caminho proposto chegará a um score ou não. Obviamente essa função no Ex 

Machina usualmente é atribuída a Lepage, sendo esta sua primeira manifestação 

como encenador.  

O segundo ponto do ciclo são os scores, os quais não precisam 

necessariamente serem metas atingidas como na produção industrial. Chega-se a 
                                                            
48 Em 1993, Lepage fundou o “Ex Machina”, uma companhia de produção multidisciplinar, na qual assume a 
posição  de  diretor  artístico.  Seus  trabalhos  mais  aclamados  são  “Os  sete  afluentes  do  rio  Ota”  (1994), 
“Elsinore” (1995), “Geometria dos milagres” (1998) e “O lado distante da lua” (2000), um show solo no qual ele 
comparou  a  competição dos  americanos  e  dos  soviéticos  no  espaço  com  a  relação  competitiva  entre  dois 
irmãos após a morte de sua mãe. 
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scores seguindo-se o ritmo de criação de cada trabalho e a dinâmica de cada 

membro envolvido. Alguns membros podem chegar a vários scores e outros a 

poucos. Além disso, o score de um pode vir a ser o resource para outro membro. 

Como vemos no diagrama, o ciclo é multidirecional. Dundjerovic lembra ainda que 

os scores são a parte mais importante do ciclo, servindo como uma espécie de 

anotação passo a passo do processo criativo tornando-o claro. Essa simplicidade 

aparente motivou Lawrence Halprin a escrever sua teoria e poderia ter, segundo ele, 

o poder de nos envolver no fazer, por não esconder a estrutura latente do processo 

de criação artística e nem romantizá-la49 como Nietsche preconizava no “Humano, 

Demasiado Humano”.  

Os scores quando claramente definidos como simbolização do processo e 

principalmente as ações resultantes do “processo de ensaio” que mantêm sua 

própria integridade de célula criativa, são avaliadas no momento do valuaction que 

as organiza em direção à uma performance pública ou aberta aos outros membros 

do coletivo. Nos coletivos de Lepage, a performace significa o momento de jogar 

somente com os scores selecionados, enxugando-se o material com a intenção de 

refiná-lo e manter somente o que é mais potente artisticamente; e quase sempre o 

mais eficaz é o mais simples. Sobre isso Lepage (2006) nos diz: 

“Qualquer dramaturgo ou pessoa de teatro que importa dirá que a simplicidade na Arte é a 
melhor coisa. Tornar simples: um ator, uma cadeira, uma luz. Eu também penso que isso é 

importante, mas não é possível começar a partir disso; você precisa ter uma completa 
bagunça, um grande caos e a simplicidade vêm com o tempo. A simplicidade irá se impor e 

eventualmente as coisas extremas serão excluídas e você encontrará o que quer dizer de 
maneira mais sintética, poética e artística. Porém, isso vem no final, não é possível se 

começar a partir disso. É por isso que eu não tento oprimir ninguém quando surgem com 
montanhas de material; nós tentamos de tudo. É preciso permitir que isso aconteça, pois 
quanto mais se pratica e ensaia, quanto mais você tem o feedback da platéia, mais você 

esculpe aquilo que esta fazendo livrando-se de materiais excedentes. Mantendo os 
elementos fortes e tornando aquilo que você quer dizer mais claro”. (Lepage: 2006) 

 

É preciso notar que um momento como este, não necessariamente significa 

o final do ciclo, pois outros podem ser gerados a partir deste ponto, transformando 

uma “performance” em resource para um outro ciclo. Sob este aspecto já citamos a 
                                                            
49  Evidentemente há outros  casos, por  exemplo, na  área das  teorias do  teatro de processos que  tentaram 
racionalizar a  criação  cênica de  forma quase  científica. No  século XX  talvez o mais notável de  todos  seja o 
modellbuch brechtiano.  
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capa do álbum de Frank Zappa, mas vale lembrar também que uma cena 

aparentemente pouco importante do épico de Lepage “Os sete afluentes do rio Ota” 

deu origem ao filme ”Nô”. Ainda falando do Ex Machina, em geral antes das peças 

serem cristalizadas em repertório do grupo, em cada apresentação, se apresenta 

uma “performance” possível, chegando perto daquilo que Luiz Fernando Ramos 

chama “encenação mutante”. 

Como o ciclo RSVP é uma estrutura aberta que aceita diferentes inputs 

midiáticos, seu processo de trabalho é um dos mais adequados para lidar de forma 

prática com a hipermontagem. Ao jogar com vários resources, quase sempre 

selecionados em função da memória e do umwelt do artista, a performance RSVP 

organiza os platôs de fluxos midiáticos e potencializa sua energia na cena, 

entendida aqui como a ação ao vivo que o artista executa com seu corpo. Atingir 

metas, ainda que com forma de esboço, é outra característica contemporânea válida 

em sua estrutura. Assim se valoriza o devir do processo apresentando seus 

estágios de desenvolvimento como queria Nietsche. Saber que o ciclo não é uma 

curva dramática e não se fecha na produção de uma obra acabada, traz mais 

segurança ao artista contemporâneo alheio à fetichização do objeto de arte e da 

mistificação das linguagens artísticas. Fomentar a mixed-media, a mestiçagem 

cultural do antropófago nômade são as resultantes do desenvolvimento rizomático 

do RSVP ao detonar processos criativos em outros platôs midiáticos.   

Em Oiticica, podemos ter um possível ciclo RSVP em sua conceitualização 

tardia do parangolé em Nova Iorque, 1972 (a editoração está mantida como indica o 

artista em texto retirado do projeto H.O.). Nele vemos operando a memória social da 

Mangueira, e a individual, no que Oiticica chama de desmistificação do parangolé já 

que a mitificação foi criada pelo próprio artista, (e pela crítica de arte da época), 

quando de seus primeiros contatos com a estética da favela e o mundo do samba. 

Oiticica organiza um certo ciclo RSVP para si, aonde o parangolé surge como objeto 

aberto para o jogo, longe das categorizações estanques das artes cênicas e 

plásticas. Valoriza-se o fazer do ato performativo, o instante fora do rito e da 

representação: 

Desmitificação do Parangolé  
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programa do  circunstancial   ------------     ‘objecto-event’ 
                                                   aberto 

                                                   não-mitificado 

não-teatro 
não-ritual 

não-objeto d´arte 

                                                o q restou do PARANGOLÉ primeiro 
                                                foram as situações circunstanciais 

não-mito 

                                                encontros-events de experimentalidade 
                                                aberta sem aspirações a mito 

                                                ou ritualidade do momento 

 

Oiticica prossegue evidenciando este caráter efêmero do parangolé, 

completamente dependente do tempo e espaço no qual está inserido. Valorizar o 

instante criado pelo parangolé enquanto resource para um processo de improviso, 

como o de um score aonde não se almeja nada a não ser criar com liberdade, 

improvisando com o material e as circunstâncias dadas pelo umwelt. HO também 

deixa claro que a dança mítica do primeiro parangolé, em grande parte tributária dos 

passos de samba e da ginga dos favelados cariocas, está agora desprovida de 

qualquer carga mítica, sendo simples ato de expressão de si. O eu que “dança a 

dança que se dança” tem seu próprio corpo, espaço e tempo como medida de 

fruição para o jogo com o parangolé. 

amomento 
amamentar o momento: não elevá-lo a categoria de mito ou   

de preciosidade estética 

1964, PARANGOLÉ-primeiro 

  
        = A obra requer aí a participação corporal direta: além 
       de revestir o corpo, pede que este se movimente, que  

       dance em última análise =   

naquela época a 

                                            DANÇA  
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era para mim aspiração ao mito, mas, mais importante 
            já era 

in-corporação 
            hoje ela nada mais q 

            climax corporal  

não-display 
            auto-climax 

            NÃO-VERBAL 

 

Por fim, Hélio avalia essa circunstância de ação cênica do parangolé e 

chega a uma nova categoria, o parangolé-play, aonde a performance unida a essa 

dança livre geram, provavelmente, um novo ciclo de RSVP, ou seja, um novo campo 

de experimentação. Acreditamos que estamos diante de um bom exemplo de 

hipermontagem, dado o processo híbrido de articulação de fluxos midiáticos a que 

se refere Oiticica.  

(...) é 

INVENÇÃO-PLAY 

Disso ao conceito de  

PERFORMANCE 

(...) 

PERFORMANCE   

      PARANGOLÉ-PLAY 
DANÇA   

 

O parangolé-play certamente não é uma peça de teatro, mas sim um jogo 

instaurado pela idiossincrasia do parangolé enquanto elemento de uma possível 

hipermontagem. O termo surge primeiramente pelo contato de Haroldo de Campos 

com a obra de Oiticica relacionada com a peça Nôh, Hagoromo de Zeami. Desta 

intersecção surge o texto “parafernália para Hélio Oiticica” no qual o manto da peça 

é relacionado ao parangolé e à dança final da personagem sobrenatural que é um 
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fundir-se de dança sobre o cenário branco de neve do monte Fuji. Em entrevista ao 

pesquisador, LEFER resume as ligações midiáticas:   

O Haroldo escreve a parafernália para o Hélio, fazendo as relações com o Zeami e 
o manto de plumas dizendo que o parangolé é um parangolehelium, que ele também se 

funde neste desaparecer. E eu acho que ai entra Jimi Hendrix. Na ultima entrevista do Jimi 
Hendrix, ele fala: when things get too heavy, just call me helium50: O que o Helio diz na 

correspondência com o Haroldo, é da vontade de fazer um parangoplay, uma parangopeça, 
ou seja, um parangolé que seja uma peça (e) essa peça existe: Zeami, uma trama simples, 

bucólica até entre um manto que é roubado e devolvido através de uma dança, até ela se 
desfazer dentro do monte Fuji, branco no branco, Malevitch e tal. Todas essas ilações do 

poema do Haroldo, do Zeami e das performances. No meio tem uma performance 
lindíssima que é para ser feita em Brasília que é apenas abrir e deixar a luz (...) ela é para 

ser gravada, não só vivenciada, mas gravada para compor isso ai. (...) porque é uma 
questão de linhagem, máscaras, personas, performances e não é nada. No fundo é aqui e 

agora. , (...)  Helio é proposta para performances que não se prendam a obra pronta, 
working progress total: não tem porque ficar com expectativas do que vai fazer, é o que é 

ué. 

O princípio da décalage. 

 

Décalage é a sensação de vertigem que nos atinge toda vez que viajamos 

longas distâncias, mudando vários fusos horários. O corpo sofre dificuldades de 

adaptação e por alguns dias, este chão que se pisa pode apresentar instabilidades e 

perturbações advindas do choque entre mundos. Vivenciamos um “ser-estar” entre 

culturas que pode ser muito interessante e desagradável ao mesmo tempo, assim 

como toda vertigem. Em arte, a décalage, pode vir da composição sobreposta de 

diferentes referências culturais, mas também de mídias diversas que não se 

mesclam harmoniosamente, trazendo em ambos os casos, a mesma sensação de 

vertigem. A grande questão na décalage é que ela não borra as fronteiras entre as 

referências e/ou mídias, sua aparência mais evidente é a da sobreposição, da 

colagem, aonde podemos ainda reconhecer certos aspectos em fricção. 

No senso comum, em língua francesa, décalage significa o mesmo que "jet 

lag" para os anglófonos e se refere ao mesmo fenômeno: o intervalo de tempo 

alterado ente fusos horários que usualmente vem acompanhado de um desconforto 

                                                            
50 Citando a ultima entrevista de Hendrix para Keith Altham em 11 de setembro de 1970. Vale lembrar que a 
música  de Hendrix  era  fonte  de  inspiração  para Oiticica  estando  presente  em  uma  de  suas  cosmococas  e 
também nas performances escritas para LEFER realizar na USP. 
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físico que advêm do desequilíbrio dos ritmos de sono e de outras funções 

fisiológicas. O indivíduo pode apresentar os sintomas quando experimenta uma 

troca de fuso muito rápida, como numa viagem de avião. Em francês ainda há uma 

acepção mais ampla, pois o termo pode ser aplicado a um gap de tempo dissonante 

entre imagem e som, por exemplo, entre outros. O décalage pode ser lingüístico, 

cultural, visual ou comportamental.  

Lepage, como indicado por Bunzli (1999) usa o termo nos sentidos mais 

amplos possíveis, partindo do desconforto físico e psicológico de quem viaja para 

outro país. Como canadense, e figura internacional do teatro, o décalage para ele é 

onipresente e é utilizado como intercessor criativo em várias obras, desde o trabalho 

na companhia do Théâtre Repère, onde, aliás, conheceu a adaptação dos ciclos 

RSVP via Jacques Lessard. Hébert e Perelli (1998) já salientam que no espetáculo 

do Repère de 1984, Circulations, o ponto de partida são dois objetos, um visual 

(carta) e outro sonoro (um curso de inglês num cassete) explorando os fluxos 

culturais entre a cultura francofóna e a anglo-saxã no hemisfério norte. Deste fluxo 

inicial, dentro de seu próprio país, Lepage ao longo de sua carreira irá absorver 

elementos asiáticos, primeiramente via os imigrantes chineses no Canadá, mas 

depois expandindo as referências em função de sua criação artística globalizada e, 

portanto profundamente em décalage geográfico e lingüístico. Numerosos exemplos 

poderiam ser retirados de sua obra, mas por hora indicamos as décalages 

temporais e geográficas dos segmentos de “Os Sete Afluentes do Rio Ota” 

apresentados no Brasil entre 2003/2005: 1. Fotografias — Hiroshima, 1945/1946; 2. 

Jeffreys — Nova York, 1965; 3. Palavras — Osaka, 1970; 4. Um Casamento — 

Amsterdã, 1985; 5. O Espelho — Hiroshima, 1986 / Terezin, 1943; 6. A Entrevista — 

Hiroshima, 1995 e 7. O Trovão — Hiroshima, 2000 

Para Bunzli (1999) o processo de fluxos midiáticos de Lepage também pode 

ser um décalage co-construtivo entre a obra e o público. Para Lepage, essa forma 

multimídiática de escrita cênica lembra em alguns pontos o barroco51 de uma 

maneira “teatral-televisiva-cinematográfica-videoclíptica-internética”, ou seja, em 
                                                            
51 Um exemplo deste barroco  tecnológico ocorreu quando ele estava montando Shakespeare no  Japão e os 
atores  escolhidos  por  ele  vinham  de  formações  e  estilos  diferentes,  de  certa  forma  representando  e 
embaralhamento de categorias no teatro japonês contemporâneo.   
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total hipermontagem. Essa mistura tecnológica está a serviço de novos pontos de 

vista para se narrar histórias, gerando uma forma híbrida de dramaturgia, onde o 

efeito zapping, de surfar por entre centenas de canais de informação, estrutura uma 

nova montagem e, portanto uma nova narratividade a partir de fragmentos 

aparentemente díspares. Pode-se ter vários décalages temporais: um corte abrupto, 

um flashback ou um parênteses entre estes fragmentos, mas o reconhecimento de 

certa forma é sempre mantido para que o público possa seguir a trajetória proposta 

por Lepage.  

Voltando finalmente à Oiticica, acreditamos que o programa in progress das 

cosmococas (CC), é profundamente crivado de décalages e a seguir vamos indicar 

as mais evidentes. Há as de ordem geográfica, já que os artistas estavam em exílio 

nos Estados Unidos quando da criação do primeiro ciclo de CC em 1973. Foram 

utilizados como resources vários elementos da cultura norte-americana, como as 

imagens de Hendrix, Marilyn e Yoko Ono (por si só uma décalage ambulante). 

Temos também as décalages midiáticas já que as CC não apresentam audiovisuais 

sincrônicos em lipsynch, mas projeções de quadros parados, os quasi-cinemas de 

Neville D’almeida. Dentro da esfera do desenho de som vemos décalage entre as 

trilhas utilizadas: Yma Sumac, Hendrix, Dominguinhos, Luis Gonzaga, Pífanos de 

Caruaru e Stockhausen às vezes reunidos numa mesma CC. Nas imagens, ainda 

que os desenhos das linhas de cocaína formem uma certa continuidade, temos 

além das supracitadas, as de LEFER, Buñuel e do próprio Neville entre outras. O 

cubo cênico das CC além destes audiovisuais forma espaços cênicos em décalage, 

como na CC5 HENDRIX-WAR onde a imagem do guitarrista nos é oferecida 

tracejada pela cocaína, ao som de sua guitarra enquanto descansamos em redes. 

Segundo Alves (2004), este tipo de justaposição/décalage representa uma amarga 

ironia dentro da trajetória de Oiticica, agora desprovido, da busca mítica do 

parangolé e imerso numa nuvem de pó, alienado das questões que afligiam seu 

país sob o julgo ditatorial. 

Definimos aqui brevemente a mise en scène transformativa como tendo dois 

ferramentais teóricos possíveis: o uso contínuo dos ciclos RSVP, onde a obra está 

em constante devir, e o décalage como linguagem contemporânea por excelência. 

Como estudo de caso, propusemos um olhar panorâmico sobre a vida e obra de 



 

 

 

75  KINOKAOS ‐ A hipermontagem como articuladora de fluxos midiáticos na cena.   

75

Hélio Oiticica, cotejando, quando possível com a de outros artistas, especialmente 

Robert Lepage. A escolha do encenador canadense se dá pelo fato de ser 

considerado um dos grandes criadores do teatro contemporâneo fortemente 

marcado pela visualidade. Sobre Oiticica, vimos que sua pesquisa dentro da pintura, 

com a cor e as luzes, levou-o a romper com o suporte e debruçar-se sobre o 

espaço. Sua preocupação com o olhar do público acaba por aproximá-lo mais e 

mais de questões típicas das artes cênicas. Analisamos, ainda que brevemente, os 

parangolés e as cosmococas em função dessa mise en scène da hipermontagem 

(através do uso de resources, alguns scores alcançados e as décalages aparentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragmentos de Heliorama (2004), de 
Ivan Cardoso. 
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Capítulo 03 – Considerações sobre o experimento do KINOKAOS.  
 

Este capítulo tem como meta reorganizar todos os materiais escritos e as 

resultantes fotográficas, desde as primeiras fases do projeto, em função da 

relevância para a metodologia criada durante a pesquisa de doutorado. Sendo este 

um projeto desenvolvido extra academicamente há mais de dez anos, lidamos com 

aproximadamente mil fotogramas, dezenas de manifestos e algumas ações cênicas 

que representam um desafio estimulante e rico ao estudo dos fluxos midiáticos. 

Veremos como diferentes imagens se comunicam entre si, que relações constituem 

com o meio da qual foram retiradas e/ou inspiradas assim como as conexões que 

certas imagens estabelecem com outras mídias, como o texto do Fausto de Goethe, 

ou com a dança no caso da série de imagens produzidas em Manchester.  

A própria estrutura do capítulo se inspira na obra de Goethe, dividindo-se em 

partes que tem paralelo com o desenvolvimento do personagem na trama. Primeiro 

temos a seção chamada “desejo político” aonde veremos as motivações éticas e de 

renovação social que moveram esta pesquisa desde seus primeiros anos. Depois 

nas duas seções seguintes “paraísos artificiais” e “clandestino”, mergulharemos na 

análise da estética contemporânea que permeia as imagens do kinokaos até chegar 

as conclusões finais sobre uma possível consciência fáustica. Cada seção evidencia 

os fluxos e conexões rizomáticas entre traços biográficos do autor, espacialidade 

urbana e estética. Em outras palavras, tempo, espaço e estética são os platôs 

fundamentais nos quais se baseia a análise, onde não há um limite claro entre eles 

assim como não é possível pensar a estrutura de um sem levar em conta os 

hibridismos que o constituem.  

Parafraseando Proust, o kinokaos é como um registro temporal de 

determinados espaços em função de um olhar estético que tem uma dupla face: em 

uma são visíveis os componentes sociais e compartilhados dessa experiência 

enquanto que na outra vemos a maneira como um artista criou sua relação espaço 

temporal de forma individual. Como ponto de partida, transcrevo o primeiro 

anteprojeto de doutorado, escrito em dezembro de 2005 onde aparecem uma série 

de perguntas elencadas como num manifesto: 
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 “O corpo sem órgãos artaudiano se desdobra no espaço da metrópole, seus 

fluxos apresentam-se quase sempre interrompidos num condicionamento 

esquizorítmico, onde os movimentos surgem fracionados e contaminados pela 

mimesis repetitiva do cotidiano. É possível fracionar este gestual interrompido em 

fotocélulas cênicas? É possível restaurar os fluxos gestuais que colocam o corpo 

em contato mais fluido com o universo urbano? Este processo não poderia ser 

encarado como uma nova aliança entre o sujeito que deseja (à maneira deleuziana) 

e seu entorno (umwelt)? Este processo não poderia ser analisado fotograficamente 

para a composição de alguns guias fotocênicos? Ou seja, dos fluxos interrompidos 

no corpo urbano, não poderíamos migrar para uma metodologia que explorasse 

estes fluxos, almejando um religamento com o espaço, resignificando o umwelt de 

um performer por exemplo? Este processo de ampliação de entorno subjetivo não 

tem intima relação com o Fausto de Goethe? Ele não poderia ser usado como um 

anagrama, uma espécie de eixo ético entre a trajetória fáustica (assim como é 

explorada por Marshall Berman52) e a formação de uma metrópole? Aliás, a própria 

cidade não poderia ser considerada um corpo, estéril no caso de São Paulo, como 

vê Anselm Kiefer53? Desta filosofia do porvir não poderiam surgir ações cênicas 

contundentes entre os fluxos corpóreos do performer e do espaço urbano, um 

kinokaos? Kinokaos, onde a cinemática dos corpos sem órgãos geram fluxos 

midiáticos, capturados pelo punctum barthesiano e de lá, como um pêndulo, de volta 

para a vida. Em outras palavras, onde a fotografia punctuada gera imagens 

rizomáticas, organizadas num guia fotocênico, descongeladas proustianamente 

                                                            
52 “Tudo que é sólido desmancha no ar” de Marshall Berman (São Paulo: Cia das Letras, 1986) é uma obra que 
relaciona  o  personagem  de  Goethe  com  as  origens  do modernismo,  especialmente  na  formação  de  suas 
metrópoles. O Fausto é tomado como um agente de transformação que opera sobre o meio depois de mudar‐
se a si mesmo com a ajuda do conhecimento que estava oculto em Mefistófeles. A obra de Berman servirá 
também como guia para o seguimento “a consciência fáustica” deste capítulo.  

53 Anselm Kiefer (1945) é um pintor alemão que trabalha com técnicas mistas. Suas imagens são quase sempre 
marcadas  pela  aridez  e  desolação.  Conhecido  pelas  grandes  dimensões  de  algumas  de  suas  obras,  Kiefer 
visitou São Paulo por diversas vezes, sendo que as imagens aéreas da cidade, especialmente da região central, 
lhe serviram de inspiração para uma série de pinturas entre o período de 1986 a 1998. Neste mesmo ano, uma 
grande exposição deste material  foi apresentada no MAM‐SP e mudou a maneira como via e  fotografava a 
cidade,  estando mais  atento  à  aridez,  esterilidade  e  solidão  do  que  o  ímpeto  dinâmico  de  um  futurismo 
requentado. 
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numa ação cênica. Onde o fluxo interrompido se desdobra e ocupa o espaço que 

lhe é devido, religando corpos e processos”.  

Ao longo deste capítulo responderemos essas perguntas e formularemos 

algumas outras, resultantes da análise da arte produzida sob influência do kinokaos. 

No entanto, pontuamos que as reflexões sobre uma possível fotocélula cênica, 

baseada na idéia de punctum de Barthes, e o guia fotocênico inspirado em Brecht, 

foram objetos de minha pesquisa de mestrado, sendo amplamente estudados 

durante essa fase, mas totalmente descartados na atual reflexão. As imagens 

fotográficas que produzi para o projeto poderiam, sem dúvida, servir como 

resources para desencadear processos cênicos, como de fato o foram durante a 

experiência do kinokaos-manchester no Reino Unido. Entretanto, como o punctum 

barthesiano está longe de ser tomado como um conceito operacional 

academicamente aceito se fazia necessária uma busca por novos referenciais mais 

sólidos. Em seu lugar, ligando mídias diferentes, temos a hipermontagem baseada 

nas idéias de Eisentein como já foi exposto anteriormente.  

Apesar de toda a afinidade inicial, todas as referências ao pensamento de 

Antonin Artaud e Gordon Craig também foram suprimidas da atual pesquisa, pois 

desviavam o foco do objeto, os fluxos entre mídias na arte, correndo-se o risco de 

abrir diálogos truncados com outras áreas da pesquisa em artes cênicas. Ainda 

assim o olhar que se deita sobre a cidade e a vontade de conectar ambos em uma 

prática de interferência artística permaneceram ao longo de todo o projeto. A este 

aspecto dou o nome de desejo político, considerando-o uma das forças motrizes 

não só deste trabalho, mas de toda minha carreira como artista e pesquisador. 

A despeito de termos nos ocupado das diferentes formas praticadas, da 

pintura à video-instalação, na arte de Hélio Oiticica, neste capítulo faremos a análise 

quase que exclusivamente do material fotográfico que produzi. Esta limitação tem 

duas funções, a primeira diz respeito à otimização da pesquisa já que não teríamos 

como lidar com milhares de dados vindos de diferentes práticas artísticas durante o 

prazo de um doutoramento. A segunda função é totalmente estética já que me sinto 

muito mais confortável para refletir sobre um meio que domino, tendo uma carreira 

que se desenvolve há mais de uma década.   
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Kino (organização do movimento) Kaos (a partir do caos) 

Desde os primeiros esboços do projeto do kinokaos houve uma preocupação 

em articular teoria e prática de uma forma onde a vida e a arte não representassem 

um abismo entre si. As primeiras imagens e manifestos do projeto datam de 1997 e 

apresentam uma forte influência do construtivismo russo visual de Vertov, seja pela 

apropriação das idéias teóricas do kinok e kinoglaz assim como da visualidade do 

filme “o homem da câmera”. Nesta primeira fase do projeto, tive orientação do 

pesquisador Arlindo Machado no departamento de cinema da USP aonde iniciava 

minha graduação. As primeiras imagens do projeto apresentam essa composição 

preto e branco, um tanto quanto futurista, de planos em forte contraste, de 

claro/escuro e exercícios de linhas de perspectiva como podemos ver na imagem a 

seguir. 

 

 
 “As grandes galerias”, São Paulo 1997 (silver print a partir de negativo 

modificado) 
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Este tipo de composição também sintetiza os princípios básicos da 

composição da imagem fotográfica, pois na ausência da cor, temos que 

necessariamente pensar acerca dos volumes e contrastes entre zonas de claro e 

escuro. A construção em perspectiva acaba sendo uma das vias de expressão 

predominante nessa primeira etapa de construção de um olhar individual nesta 

linguagem. Além disso, a escala tonal de cinzas pode ser amplamente explorada já 

que podemos, especialmente na fotografia analógica, fazer um mergulho vertical 

nas texturas do negativo e papel. Tecnicamente explorei diversas possibilidades da 

fotografia analógica da época, preparando meus próprios reagentes químicos e 

viragens além de jogar com os 

materiais, fazendo uso de 

temperaturas que beiravam a 

destruição do acetato, como 

na imagem das grandes 

galerias, seja pintando 

reagente sobre o papel 

fotográfico ou sobrepondo 

imagens como no caso da 

imagem para o manifesto 

Urro54 (1998) ao lado. Todas 

essas experiências serviram 

para descondicionar o meu 

olhar do mito da imagem bem 

feita e da pureza realista uma 

vez que já me posicionava 

contra a produção deste tipo 

de imagem aliada à 

publicidade e ao 

entretenimento.  

                                                            
54 A besta da noite eterna URRA  (sem emitir  som), guiando a caravana de almas perdidas pelos delírios da 
garoa de São Paulo. Cães deformados pela química do pó:  inúteis,  inférteis, patéticos; se arrastam movidos 
pelo mal estar de  ser‐estar. Reverberações de  reminiscências. Tenras memórias e vômito  se confundem no 
olhar indiferente da besta que espreitava por entre os botecos da Rua Augusta. 
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Neste aprendizado da graduação, em diversas vezes tive o trabalho pouco 

valorizado por não estar em consonância com o que era definido como correto ou 

digno de valor. Havia um binômio tenso entre liberdade e castração dentro do 

departamento, onde o mesmo se colocava como campo de experimentação e 

também de repressão, em grande parte, em função do que era definido como sendo 

bom para o mercado ou agradável ao gosto de algum mestre. Felizmente as artes 

cênicas sempre foram mais livres para fomentar a criação de seu corpo discente e 

docente. Quando meu acesso ao laboratório não foi mais possível, continuei meus 

experimentos no campo da fotografia digital, o que me deu maior liberdade, 

mobilidade e rapidez. Contudo não podemos falar de uma continuidade natural entre 

fases. Houve uma fratura midiática em meu trabalho e por anos não fui capaz de 

estabelecer a mesma relação que tinha com a fotografia destes primeiros anos. Tive 

que criar um outro meio de expressão para o universo digital e ainda que já tenha 

atingido importantes resultados neste âmbito, ainda sinto falta do prática artesanal 

da imagem analógica, seu cheiro, tato, todas suas idiossincrasias enfim. 

Na mesma época da imagem Urro, produzi roteiros para cinema que tinham 

como meta explorar a relação da metrópole, seus marcos e linhas de força, com a 

vida de seus habitantes. Como podemos ver na tentativa de storyline55 extraído de 

Concreto – ensaio para uma arquitetura jungiana: “EXPERIENCIA KINO-EXTÁTICA 

QUE ENVOLVE A ESTRUTURA ARQUITETÔNICA DO EDIFICIO MARTINELLI. 

SEGUINDO RITMO DE PERSONA DE FICÇÃO EM BUSCA DE SUA PRÓPRIA 

ESTRUTURA, A QUAL SE CONFUNDE COM A DO EDIFÍCIO: ARQUITETURA 

ORGÂNICA DISSECADA PELO OLHO-CÂMERA (KINO-GLAZ)”. Do ponto de vista 

pessoal, este paralelo entre a busca da estrutura do personagem, confundida com a 

de um arranha céu, representa a ampliação óbvia de meu umwelt e a absorção de 

valores e características típicas das metrópoles americanas. Enquanto recém 

chegado na cidade56, também estava em busca de minha própria estrutura e posso 

                                                            
55 Linha mestra de uma estória. É o esboço  inicial de uma  idéia para a narrativa e usualmente apresenta as 
motivações do personagem principal de forma clara e direta. O storyline apresentado certamente não é um 
bom exemplo disso. 

56  Em  1996,  quando  cheguei  a  USP  e  à  cidade  de  São  Paulo,  minha  formação  prática  como  artista  e 
pesquisador  ainda  eram  incipientes.  Foi  o  tempo de minhas primeiras  experiências  com  o  gigantismo  a  la 
americana, o ritmo frenético da cidade, suas paisagens monumentais e quase sempre frias. Quanto a USP, tive 
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afirmar que até este momento, os paraísos artificiais das grandes cidades ainda 

eram maiores que a bagagem sócio-cultural que trazia comigo. No trecho acima 

também podemos ver a crença na verdade científica aplicada à arte (cinema), capaz 

de dissecar a arquitetura abstratamente, mas de certa forma, almejando a verdade 

da mesma maneira que nas obras paradoxais de Vertov aonde vemos o realismo 

socialista em choque com a liberdade de composição construtivista. Servindo como 

substrato a essa busca estrutural e o desvelamento das verdades, havia um 

profundo desejo político de transformação. 

 

3.1. DESEJO POLITICO. 

De todo modo, criativamente já havia em mim, dormindo em potência, uma 

certa vontade política, entendida aqui não como o jogo de cena da carreira política 

como estabelecida no Brasil, mas sim no sentido mais amplo da palavra; como a 

participação efetiva de meu trabalho num processo de construção de uma 

civilização brasileira. Este caminho foi plenamente trilhado durante meu primeiro 

trabalho como profissional em arte, o “Movimento no Ar” (2001)57, que ao mesmo 

tempo foi meu trabalho de conclusão do curso de audiovisual. Dos sem-terra e da 

prática de arte aplicada ao movimento social, fiz um mergulho brechtiano e voltei a 

minha cidade natal aonde realizei oficinas teatrais e fotografias relacionadas com o 

universo poético de Plínio Marcos58. Devo deixar claro que antes destas práticas já 

havia em mim o germe de minhas leituras de adolescente anarquista 

(especialmente Proudhon59) e uma grande simpatia pelas idéias socialistas e 

                                                                                                                                                                                         
meus primeiros  contatos  com o  laboratório  fotográfico,  a  câmera,  e muitas  teorias  e  idéias quase  sempre 
sobrepostas.  

57Trata‐se  de  um  projeto multimídia  aonde  foi  produzido  um  cd  de moda  de  viola  caipira,  hoje  disponível 
gratuitamente em:  http://www.lastfm.com.br/music/Toninho+e+Zezinho/Movimento+no+ar e uma exposição 
fotográfica apresentada em São Paulo, Rio de  Janeiro, Porto Alegre, Blumenau e no assentamento  rural de 
Itapeva‐SP: http://www.kinokaos.net/movement/index.htm 

58  Para  mais  detalhes  ver:  GARCEZ,  R.  Guia  Fotocênico  dos  Caracteres  Macuqueiros.  Um  estudo  da 
metodologia de Bertolt Brecht aplicada ao universo poético de Plínio Marcos. Dissertação de Mestrado, ECA‐
USP, São Paulo. 2005. 

59 Pierre‐Joseph Proudhon foi um político francês e um dos maiores  líderes anarquistas de todos os tempos. 
Era  admirado por Bakunin  e desafeto de Marx por discordar de  seus métodos  autoritários  e  centrados no 
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humanistas. Desta primeira fase de plena ingenuidade e idealismo dos meus anos 

80/90 surgiram essas práticas durante a graduação e o mestrado, aonde 

continuamente a ingenuidade vai sendo aplainada pela realidade abrasiva e por 

toda a sorte de maucaratismos que podem ser encontrados de Boal à Brecht, do 

MST à USP. Meu idealismo hoje é sofrido, batizado em realismo trágico (não 

mágico). Se dentro de mim ainda pulsa um coração iluminado pela vida e pela arte é 

pelo fato de ser filho de imigrantes, que não se dobram tão fácil ao vento da 

podridão ética. 

Ao mesmo tempo em que a cidade me maravilhava, por seu gigantismo de 

metrópole americana, pleno de dinamismo; reconhecia em seu cotidiano a apatia e 

o conformismo que costumam acompanhar as sociedades construídas com base no 

capitalismo totalmente predatório e antiético. Até este momento, julgava 

erroneamente, serem características típicas da falta de civilidade e de um projeto de 

nação brasileira, mas com minha posterior reterritorialização e choques culturais, 

constatei na pele que a degradação social pode ser uma das marcas da 

contemporaneidade passível de ser encontrada em qualquer continente. O furor dos 

manifestos da época deixam claro minha posição crítica: “(...) na crescente 

padronização do mundo, São Paulo ocupa um lugar de honra. Esquizofrênica desde 

os anos 60,  abraça com as pernas abertas, a filosofia da era neoliberal: a 

prostituição globalizante. A mistura daquilo que tinha valor original com o ordinário, 

gerou uma forte contradição nessa sociedade. Os homens se encontram em 

permanente busca pela acumulação de valores, ainda que o valor atual das coisas 

seja um fator totalmente arbitrário. Essa busca vã, que resulta no acúmulo da cópia 

ordinária e do falso, começa com a prostituição precoce das crenças e valores 

formativos (moral). Nossa única moral é o script espetacular que nos diz como 

representar nosso papel de consumidores e reprodutores. (...) O lugar aonde se 

apresenta este espetáculo chama-se cidade de São Paulo: erguida com papelão e 

sangue, representa o que há de melhor no lixo sem limites; é neste local privilegiado 

que se ouve o urro, meu projeto aplicado de arte interferente, baseado na linguagem 

do kinokaos”.  

                                                                                                                                                                                         
Estado  (marxismo). Conhecido principalmente por sua obra “O que é a propriedade” de 1840 disponível em 
(acesado em abril 2009): http://brasil.indymedia.org/media/2007/07//387423.pdf  
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Memories -dry ruins- fotomontagem em técnica mista (2005-2008) presente na 

exposição “Kinokaos-Manchester”. A imagem apresenta basicamente dois elementos, um 
velho stencil em papel atacado pelo tempo e fotografado em 2007 na região do largo da 

batata em São Paulo, digitalmente sobreposto a duas imagens de um casal lésbico 
fotografado analogicamente em 2005 na região da rua Vieira de Carvalho, Centro. 

 

Pela forma como o fragmento de texto se organiza, carregado de virulência e 

ironia, fica evidente o desejo político de mudança de uma situação social aonde os 

valores estão em franca crise e o espaço urbano se mostra completamente 

degradado. Além disso, há um choque entre os valores do autor e os do 

pensamento dominante, colocando sua arte desde o princípio à margem da 

sociedade. Por outro lado, essa marginalidade não é absoluta, já que como bem 

apontava Lygia Clark sobre o estandarte de Oiticica - seja marginal seja herói – o 

artista/indivíduo sempre precisará de um referencial para se posicionar a margem 

de algum aspecto da sociedade. Ela e todas suas formas regulatórias o precedem 

em seu anseio de ser marginal/herói. Não é gratuitamente que vemos ecos do 

“Bandido da luz vermelha60” mesclando-se ao pensamento situacionista de Guy 

                                                            
60 Um dos maiores  filme brasileiros de  todos os  tempos,  “O Bandido da  Luz Vermelha”,  (1968),  é o maior 
representante do cinema marginal produzido na região da boca do lixo em São Paulo e foi dirigido por Rogério 
Sganzerla, livremente inspirado na história real do bandido Acácio Pereira da Costa. 



 

 

 

85  KINOKAOS ‐ A hipermontagem como articuladora de fluxos midiáticos na cena.   

85

Debord (1998) no texto, numa tentativa de introduzir um elemento novo neste 

cenário, o projeto de arte urro61 enquanto arte interferente.  

 

3.2. AGULHADA (paraísos artificiais)  

Nas decorrências estéticas resultantes do kinokaos podemos observar muito 

ruído nas imagens, primeiramente obtidos pela alta granulação das fotografias, pela 

texturização obtida no laboratório fotográfico, ou mesmo pelo uso dos tempos 

longos de exposição e a conseqüente impressão de movimento. Posteriormente 

este ruído foi gerado via fotomontagem digital e uso de filtros entre camadas. Um 

bom exemplo dessa primeira fase pode ser observado nas imagens a seguir. 

 

                                                            
61 Este foi um dos nomes anteriores que a parte prática, que sempre acompanhava as idéias do kinokaos, teve 
antes de chegarmos a uma síntese. O Urro se refere a grito de  liberdade e  inconformismo como o “Uivo” de 
Allen Ginsberg do qual é tributário. O termo foi cunhado após o  impacto que a  leitura dos textos de Artaud 
teve sobre minha arte. 
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La luna -São Paulo tranny- Foi apresentada na exposição “Kinokaos-Manchester” como 

uma combinação dessas duas imagens retiradas de uma série realizada em 1998 na boate 
Prohibidu’s, boca do lixo da região central de São Paulo a partir de uma seqüência de 

dança que realizei junto com uma travesti sob influência de cocaína. 
 

Essa opção pela imagem “suja” e a predileção por temas relacionados à 

marginalidade estava em consonância com meu umwelt anterior ao ano de 1999, 

quando decretei a morte de meu personagem do virgem-junkie. Antes de existir a 

marina monocromática, para mim existia a agulhada de coca, o som de Lou Reed e 

a literatura de Burroughs e Bukowski. Este cocktail em grande medida novaiorquino 

me inspirava, como a vida dos mártires santos inspiram as virgens dos conventos. 

Jean Genet e Artaud dividiam a cabeceira da minha cama. Sentia uma profunda 

necessidade de flertar com a vertigem, o delírio e o trash/abjeto como num projeto 

racionalista. Só estando envolto pelo mal (não no sentido cristão claro, mas no 

destrutivo) poderia me esvaziar a um ponto aonde deveria encarar a insuportável 

solidão do eu absoluto, vivenciando os limites das drogas, especialmente maconha, 

cocaína e LSD. Com cada uma delas aprendi um pouco mais sobre mim mesmo, 

sobre os outros e até sobre o que não pode ser visto. Brinquei com o fogo de 

maneira fáustica e me queimei diversas vezes, assim como queimei e fui queimado 

pelos meus colegas de Bubblegum. O kinokaos, e todas minhas imagens, devem 

muito à agulhada, já que passei por este batismo, sobrevivi mansamente e pude 

encorpar como bom vinho, livre das paixões dos paraísos artificiais.  

 

 

 

 

 

Visions of Kerouac 
(2009) – 
Fotomontagem com 
lente olho de mosca. 
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Cristo travesti abençoa o minhocão (2009) – Fotomontagem. 

 

A megalópole para mim se enquadra nessa estação também pois minha 

relação com São Paulo foi a de confrontar o Golias, mas não com umas pedrinhas e 

sim com vontade de fazer-lhe barba, cabelo e bigode na cama. O monstro de pedra 

me atraia da mesma forma que a casa de doces da bruxa confeiteira de João e 

Maria. Posso dizer, sem medo, que lambi as ruas de São Paulo, lhe fiz cafuné por 

entre suas antenas, beijei a boca do lixo, penetrei em seus cus-obscuros e me 

deixei penetrar pelas ilusões, especialmente as acadêmicas, para só então chegar 

ao ponto aonde estou hoje. São Paulo é como um velho amante que tem lá suas 

qualidades mas que se comporta de maneira tão promiscua e vulgar na cama, que 

não temos mais paciência para seus jogos de sedução. O máximo que podemos 

fazer, em momentos de solidão ou por pura diversão, é tratar a cidade como puta, 

bater-lhe na cara, cuspir em sua boca, como num teatro aonde todos já sabem seus 

papéis de cor. Esse é um dos movimentos que podemos ver nas imagens do 

kinokaos em São Paulo: da paixão pela cidade (sempre pelo viés da agulhada claro) 

chega-se a pura farsa orgiástica, aonde o cinismo seu papel de protagonista. Este 

foi o resultado de meu personal walpurgisnacht. 

No folclore alemão, a noite de walpurga se refere à última noite de inverno, 

do dia 30 de abril para o 1º de maio, na qual as bruxas se reuniam com amantes 
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demoníacos na montanha Brocken. No Fausto de Goethe, é o momento aonde o 

personagem principal é levado por Mefistófeles à este festim para celebrar seu 

pacto com o oculto encontrando até mesmo Lilith entre os convidados. Fiz uma 

primeira aproximação do kinokaos com o Fausto através dessa cena em 2002 para 

uma disciplina de Eclea Bosi aonde víamos uma edição das fotos da época com 

fragmentos de texto como o que segue abaixo: 

 
Troedelhexe (bruxa camelô) 

 
Oh senhores, que ides assim 
despreocupados! 
Não deixeis escapar tão bela 
ocasião! 
Olhai mercadorias, que tenho 
em profusão. 
Artigos a vender, bonitos, 
variados. 
Nesta loja encontrais as coisas 
mais formosas, 
Já não existem iguais na terra 
em qualidade, 
Que tanto mal fizeram, 
tenebrosas 
E a toda humanidade. 
Aqui todo punhal é manchado 
de sangue. 
Há taças que serviram bebidas 
venenosas, 
E os lábios sorveram, 
Ardentes consumindo um corpo 
são, exangue, 
E jóias que mulheres belas 
perverteram. 
Aqui exponho espadas, que 
sempre hão falseado 
Compromisso sagrado 
E só à traição os corpos 
abateram 

 
A imagem acima tem o mesmo nome da personagem citada no texto de 

Goethe (1976), retirado da tradução de Sílvio Meira, e extraída de minha própria 

noite das bruxas quando acompanhei o concurso de miss travesti inverno da boate 

Prohibidu’s62, em 1998 em São Paulo.  

                                                            
62Boate  comandada  por  Andréia  de Maio  até  sua morte  em  2000.  Para mais  referências,  acesse  abaixo: 
http://www.erikapalomino.com.br/_actions/imprimir/index.php?secao=musica/oquerolou&id=201 
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Nesta ocasião fiz várias das fotografias até hoje presentes no projeto 

kinokaos. 

 

3.3. O clandestino: Deslocamentos e imigração  

 

Que significa flanar? Flanar é ser 
vagabundo e refletir, 

é ser basbaque e comentar,  
ter o vírus da observação ligado ao 

da vadiagem.  
Flanar é ir por aí,  

de manhã,  
de dia,  

à noite,  
meter-se nas rodas da populaça (...)  

 
(A alma encantadora das ruas, João 

do Rio) 
 

 

 

 

Giovanni Battista Piranesi, Carceri, lâmina 
VII 

 

A demarcação de um território foi uma das grandes forças motrizes deste 

projeto em seu início. Construir meu mapa afetivo e estético da grande cidade me 

ajudou a sobreviver e criar as imagens das primeiras séries. Os marcos da grande 

metrópole eram muito sedutores e havia um grande prazer em deambular e perder-

se por entre viadutos, marginais, áreas abandonadas da barra funda, etc. Já na 

época tinha consciência que a melhor maneira de se achar em uma cidade é 

perdendo-se o máximo possível por entre suas ruas e vielas. Neste sentido construí 

minha própria cartografia de forma fluida como num rizoma, sem me ater aos mapas 

propostos pelo poder público. 

 A encantadora alma das ruas de João do Rio abria-me os caminhos da 

inspiração. São Paulo respondia de volta com a eletricidade, a fugacidade e o 

torpor. Claro que havia sempre um componente de marginalidade, de sentir-se 

marginal ao grande processo de acumulação de poder e influência de uma mega 
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cidade. Não podemos esquecer que ao mesmo tempo, essas experiências 

performativas eram acompanhadas pelo uso de drogas e que em várias vezes 

coloquei minha vida em risco, seja para obter a melhor imagem possível, seja para 

sentir com mais intensidade os ruídos e a energia dissonante da cidade.  

Depois de meus primeiros contatos com as teorias e obras das vanguardas 

históricas, além do construtivismo já citado, houve um encantamento com as odes 

futuristas à velocidade e à perda do sentido de individualismo no coletivo. Tudo em 

consonância com as relações de dentro e fora que praticava em meu cotidiano na 

cidade. Neste processo de criação e crescimento de um olhar sobre a cidade, 

marcadamente futurista, algumas imagens serviram de referência como as da 

“cidade nova” de Antonio Sant’Elia63 de 1914 e as de Giacomo Balla64 

 
Fragmentos da cidade nova de 

Sant’elia (1914) 
 

 
 
 
 

 
As curvas da velocidade 

representando o futuro para Balla 

                                                            
63 Sant’Elia (Como – Itália 1888 / Monfalcone –Itália 1916) foi um arquiteto futurista precocemente morto em 
combate durante a 1ª Guerra Mundial. Em seu manifesto da arquitetura futurista defende a ruptura total com 
todas as tradições e estilos passados, especialmente as recriações neoclássicas. Para ele cada geração deveria 
ter sua própria arquitetura, fazendo uso de materiais contemporâneos. Ainda que nenhum de seus projetos 
tenha sido construído, sua produção foi extensa e influenciou os arquitetos modernos como Le Corbusier. 

64  Balla  (1871  /  1958)  foi músico  e  principalmente  pintor  futurista, mestre  de Boccioni,  e uma  das  figuras 
chaves  do  futurismo  italiano,  assinando  seu manifesto.  Sua marca mais  notável  é  o  uso  do  serialismo  e 
repetições para alcançar o efeito visual da dinâmica do movimento. 



 

 

 

91  KINOKAOS ‐ A hipermontagem como articuladora de fluxos midiáticos na cena.   

91

O primeiro ponto de interesse foi a região central, especialmente durante as 

muitas madrugadas em que percorri suas ruas em busca de algo ou alguém que 

ressoasse dentro de mim e que amenizasse meu sentido de incompletude. Foram 

muitas caminhadas fotográficas divididas em quase 13 anos de atividades e apesar 

das centenas de imagens produzidas chego à conclusão que o mapa de São Paulo, 

e talvez e de todas as megalópoles, é um fluxo contínuo de referenciais e marcos 

que se apagam e constroem no tecido urbano sem deixar muito rastro65. Só a 

velocidade se faz onipresente e por isso facilmente podemos cair no vácuo do 

deslocamento.  

Somos todos clandestinos numa cidade como São Paulo, atropelados pelas 

transformações, nossas memórias se desmaterializam no mapa urbano ainda que 

estejam frescas em nossa mente. Tem-se a sensação de perda contínua do tempo 

e envelhecemos de uma forma muito mais brusca que nossos contemporâneos que 

vivem nas cidades médias da Europa. O amanha já nasce morto e superado e 

talvez por isso as imagens de Anselm Kiefer tenha me tocado tão profundamente 

quando as vi em todo seu gigantismo no MAM-SP. 

 
São Paulo, vista do alto, pintada numa tela monumental com grossas sobrecamadas 

de tinta, fios de cobre e chicotadas por Anselm Kiefer em 1999. 

                                                            
65 Da mesma forma rizomática que a arquitetura das favelas é construída segundo Paola Berenstein. 
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Trabalhar com o deslocamento espacial e cultural sempre me pareceu 

fundamental para ativar novos fluxos criativos na arte. Há um grande número de 

artistas que enriqueceram suas poéticas ao se inserir ou flertar com a cultura do 

outro, seja ele o extremo oriente ou um país fronteiriço. Em HO não se pode 

desprezar o impacto de sua whitechapel experience e dos anos novaiorquinos em 

sua produção. 

 

London Calling 

 Desde que me apropriei do compacto dos 

Beatles “I`m the walrus” dos meus pais, nos idos 

de 1982, o Reino Unido se colocava para mim 

como um desafio diabolicamente irresistível. 

Sempre soube que minha vizinhança, (ou aquilo 

que me é familiar), era muito pouco para saciar o 

apetite que minha alma tinha, e tem, de 

conhecimento, mas por outro lado, não reunia 

condições financeiras e psicológicas para me jogar 

em uma aventura do outro lado do Atlântico. 

 Essas condições só surgiram durante o segundo semestre de 2007 quando 

me iniciei nos estudos multimidiáticos de Robert Lepage pela mão ardilosa e 

extremamente competente do Dr. Aleksandar Dundjerovic, meu personal 

Mefistófeles e co-orientador inglês. Por seu intermédio e de meu querido amigo e 

orientador Luiz Fernando Ramos, embarquei em janeiro do ano seguinte para um 

estágio sandwich na Universidade de Manchester que viria a se configurar como 

algo muito maior que um simples estágio acadêmico. 

 Desde o desembarque, via a Inglaterra construída em meus sonhos desabar 

sob chuvas torrenciais e contínuas de realidade que me forçavam a repensar o tal 

“London calling” não mais em função dos produtos culturais que haviam chegado 

até mim, mas levando em conta toda a enorme pluralidade étnica e cultural da Grã 

Bretanha contemporânea.  
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Morando entre Manchester (Hulme) e 

Salford, os espíritos de Ian Curtis e 

Morrissey66 se faziam presentes 

enquanto passado longínquo, vestígio 

perdido talvez em algum muro do 

Northern Quarter como na figura ao 

lado.  Como enquadrar estes 

fantasmas foi um dos desafios do 

projeto fotográfico de campo. Outro 

muito maior era como ser capaz de 

escutar as vozes da cidade dos canais 

uma vez que sua luz pálida e clima 

desfavorável me eram totalmente 

hostis e desapontadores. 

 Mefisto sabia que se tratava de 

um batismo de fogo, (e chuva), para meu trabalho e para minha sanidade. Depois 

de muitos cigarros, garrafas de whisky e uma salutar ida ao sul da França, consegui, 

cerca de três meses após minha chegada, fazer um trabalho mais substancial 

durante essa estadia no estrangeiro. Este trabalho foi dividido em duas frentes 

interconectadas: produção de imagens fotográficas que dialogassem com as 

imagens do kinokaos; produção teórica a partir da idéias de Eisenstein e das aulas 

de pós de Dundjerovic.  

Acompanhei sua disciplina de prática teatral que se tratava basicamente de 

praticar com os ciclos RSVP de Halprin no contexto da produção acadêmica de 

cada participante. Nesta ocasião, enquanto performer apresentei pela primeira vez 

minha reflexão sobre as idades fáusticas do olhar utilizando todas as imagens do 

kinokaos produzidas até então. A sobreposição da estética da megalópole paulista 

em contraste com a letargia dos canais de Manchester era de difícil compreensão 

                                                            
66 Antes de minha chegada à cidade, só a conhecia por seu movimento musical do início dos anos 80, com os 
Smiths e o Joy Division/New Order/Factory que desembocou na década de 90 com o ápice do clube Haçienda e 
do movimento “Madchester” tendo os Stone Roses como banda  líder do que viria a ser a cultura rave. Parte 
dessa agitação ainda ecoava no bairro do Northern Quarter e no Gay Village durante minha estadia. 
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entre meus colegas de prática teatral, em grande parte porque em geral na Europa, 

só existe uma visão preconcebida dos clichês turísticos do Rio de Janeiro quando o 

Brasil é lembrado. Outra questão espinhosa era/é a antropofagia Oswaldiana. 

How to eat all our ghosts? 

 

Na seqüência de fotos acima vemos uma tentativa que fiz para explicar a 

antropofagia cultural brasileira de forma cênica. Tentei “comer” diferentes 

referências culturais para depois expelir uma coisa nova que não fosse só um remix. 

Entretanto, como até as fotos mostram, não fui bem sucedido nessa empreitada. Até 

aquele momento ainda não tinha consciência de como este processo da 

antropofagia se dá enquanto prática de arte.  

Sem dúvida é o momento oportuno de invocarmos o fantasma de Oswald de 

Andrade que nos diria: “Só me interessa o que não é meu (...) A transfiguração do 

Tabu em totem. Antropofagia”. Nada mais aterrorizante para o imaginário europeu 

do que ver seu patrimônio, especialmente o cultural, sendo devorado por 

sociedades não européias. Este horror à perda de controle e uma possível diluição 

cultural, são sempre justificativas para manter-se uma atitude conservadora que em 

geral impera na Europa. Dentro deste medo conservador, o novo é sempre bem 

vindo caso tenha sido gestado dentro de parâmetros europeus; são os critérios de 

precedência que Lia Rodrigues cita em entrevista ao pesquisador: 
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 “O comportamento das nações, pretensamente chamadas, centrais frente aos 
produtos periféricos acontece dessa maneira: eles podem escolher algo aleatoriamente ou 

então descontextualizar o produto de seu meio, carregando-o de uma atmosfera miraculosa. 
É como no campo econômico, aonde eles nos tratam como fonte de matéria prima e 

importadores de produtos refinados europeus, especialmente os estéticos. Assim, o circuito 
das artes é dirigido por um critério hegemônico baseado no valor da precedência 

(anterioridade). A cultura dominante tem o privilégio sobre aquilo que é chamado de 
“novo””67.  

 

 “Chega de luto” escreve Oiticica em seu “Brasil diarréia”, indicando que a 

cultura brasileira também pode ser seduzida pelo mesmo “imperialismo paterno-

cultural” caso não mergulhe de cabeça num experimentalismo global que se baseie 

em caráter ético, num rigor dos julgamentos à medida que se (retro)alimenta. 

Oiticica defende uma cultura brasileira subterrânea, isto é, que incorpore 

antropofagicamente a experiência colonial e a transcenda de baixo para cima, 

colocando o país em contato consigo mesmo e com os outros países. 

 Antropofagia nômade pode ser um dos nomes para essa mestiçagem 

estética quando, segundo Rouanet (1998), temos o ato antropofágico oswaldiano 

sem a preocupação endógena da tribo, sem a preocupação com o projeto 

modernista de construir uma cultura brasileira. Na antropofagia fragmentária do 

século 21, é preciso ser nativo, sentindo-se em casa em qualquer lugar, mas 

também permanentemente exilado, ou nas palavras de Rouanet “Homo excentricus. 

(...) seu terreno de caça é a cosmópole, (...) em que todas as identidades serão 

múltiplas, em que todas as cidadanias se interpenetrarão.(...) enquanto exilados 

vêem tudo de fora, julgam tudo de fora, e decidem absorver ou expelir segundo 

critérios diferentes dos critérios tribais. Os caetés querem ter raízes. Os 

tupinambás68 querem ter asas”.  

                                                            
67 Entrevista transcrita, editada e traduzida pelo pesquisador, que será publicada na íntegra no livro organizado 
por Dr. Aleksandar Dundjerovic e Dr. Luiz Fernando Ramos (2010). Entrevista realizada no Rio de Janeiro, 09 de 
Abril de 2009. 

68  Em  seu  texto  de  revisão  da  antropofagia  depois  de  70  anos,  Rouanet  estabelece  um  diálogo  com  o 
manifesto antropófago de Oswald, por ele associado aos índios caetés enquanto Rouanet identifica‐se com a 
postura  nômade  das  tribos  tupinambás.    Na  realidade,  a  oposição  funciona muito  bem  enquanto  figura 
poética, mas na realidade os índios citados são todos parte da mesma grande etnia tupi. 
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Essa mudança de perspectiva na criação, pela qual todo artista exilado 

passa, é capaz de balançar os alicerces da própria construção social que ele faz de 

si. Pisar no chão entre fronteiras, nas areias movediças da desterritorialização pode 

ser muito perigoso à medida que destrói nossas idéias preconcebidas sobre o outro, 

sobre nossa cultura e principalmente sobre nós mesmos. Assemelha-se em muitos 

casos a um rito de passagem fáustico, onde nem sempre estamos preparados para 

viajar ao lado da sombra de Mefistófeles. Complementando Rouanet, trata-se do 

caso de criar uma ética complexa no cuidado de si, que seja porosa o suficiente 

para admitir inputs estranhos a sua cultura, ao mesmo tempo em que responde 

rapidamente a essas mudanças. A identidade nômade, em constante processo de 

reconstrução é a resultante dessa antropofagia experimental, sem medo de flertar e 

comer as luzes e sombras de outras culturas, sem julgamentos morais 

conservadores no intuito de criar uma cultura brasileira pura, como nos alerta 

Oiticica já em 1970.  

 
Retrato duplo de Andréia de Maio (1998) 

 

Rouanet segue citando o termo paradoxal e múltiplo “aufheben69” de Hegel, 

aparecendo no texto com o sentido de transcendência acompanhado de negação e 

preservação na prática desta nova antropofagia cultural, que “consiste em negar 

todas as particularidades, em preservá-las e em integrá-las, dialeticamente, num 

universalismo concreto que conserva e transcende as diferenças”. Certamente 

                                                            
69  Onfray  (101:1995)  ao  refletir  sobre  o  transbordamento  da  arte  dentro  da  vida  nas  práticas  cênicas 
contemporâneas,  como  a  body  art  e  o  acionismo  vienense,  define  que  “sua  prática  é  uma  aufhebung  da 
definição clássica da escultura; produzir formas, estruturar um caos, exprimir uma força no ato”. 
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falamos de um juízo de valores múltiplo no qual o antropófago ao abrir-se para o 

novo/outro, preserva alguns elementos, nega outros ao mesmo tempo em que, 

usando sua ética enquanto escultura de si, transcende alguns destes elementos em 

direção ao mestiçismo estético. Temos aqui identidades complexas, muito distantes 

de suas meias irmãs de antropofagia, as identidades diluídas-diarréia ou os 

neofascismos caboclos. A questão à qual devemos dar resposta é: como comer 

nossos próprios fantasmas? 

Estando na Europa, meu olhar e 

poética tiveram que dialogar com todos 

meus fantasmas e num primeiro 

momento, foi-me impossível fazer 

imagens satisfatórias nas ruas. 

Entretanto, dentro do cubo cênico do 

“Martin Harris Arts Centre” fui adquirindo 

confiança aos poucos e criei algumas 

boas imagens com a colaboração de 

outros artistas que dividiam a 

experiência acadêmica de Manchester 

comigo. Fiz um ensaio muito produtivo 

com a dançarina de cabaré e prostituta 

Miriana, que vivenciava uma crise 

existencial aos 30 anos permeada por 

algum desespero e solidão. (imagem ao 

lado) 

Minha própria solidão e o frio 

silencioso do norte serviram de ponte 

rizomática para diferentes solidões que 

passei a fotografar. A maneira de olhar 

estes indivíduos solitários de certa forma 

é similar aos retratos que fiz dos moradores de sua e travestis em São Paulo. Há 

um distanciamento cúmplice na medida que o fotógrafo projeta sua solidão no 

retratado sem perturbar sua atmosfera. 
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Durante um ciclo de criação 

RSVP, introduzi algumas técnicas 

presentes na obra e processo de Lepage 

ao jogar cenicamente com a atriz Anna 

Corbould. Desse processo de direção de 

ator, surgiu o improviso de vôo fixado na 

foto ao lado. 

Ao preparar a exposição 

“Kinokaos-Manchester”, achei que um 

conjunto de diferentes momentos da 

ação seria mais interessante para dar a 

noção do vôo poético. Minha 

colaboração com Anna se estendeu 

também ao seu trabalho final para a 

disciplina de Dundjerovic aonde ela 

apresentou uma performance RSVP 

baseada em resources de “Edward 

mãos de tesoura” de Tim Burton. 

Fotografei todos os bons momentos 

de sua cena como na imagem à 

direita, posteriormente incorporada 

ao capítulo quatro (body sculpturing) 

do livro70 de Dundjerovic (2008) 

sobre as práticas usadas por Lepage 

e sua companhia. 

Entretanto, foi num movimento 

abrupto/chicote que criei com as 

lentes objetivas que consegui 

transformar a neve de papel da atriz 

                                                            
70  Colaborei  nessa  publicação  realizando  performances  e  fotografias  para  o  referido  capítulo.  Para  mais 
informações: http://www.routledge.com/books/Robert‐Lepage‐isbn9780415375207 
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em algo totalmente diferente e que 

dava uma outra dimensão à imagem. 

 Essa imagem, “Portrait of Anna 

Corbould with snow”, foi uma das mais 

comentadas durante a exposição 

inglesa e gerou grande curiosidade do 

público, seja por sua técnica ou pelo 

bom resultado plástico final. Dentro da 

discussão dos fluxos midiáticos, essa 

imagem apresenta uma trajetória 

interessante: Primeiramente em sala 

de ensaio, apresentei a impressão que 

tive na primeira vez que vi a neve na 

vida, cerca de um mês antes, e, 

baseada neste relato, Anna criou sua 

cena de “primeiros contatos e 

momentos lúdicos com a neve” que 

voltou a alimentar meu olhar de artista no retrato acima. A imagem e seu processo 

provam que os ciclos RSVP funcionam bem enquanto metodologia facilitadora dos 

fluxos midiáticos da hipermontagem, lidando com a memória e umwelt dos players 

ao articular estes dados prévios.  

A colaboração com a dança de Aida Foroutan71 

 

 

                                                            
71 Para mais  informações  sobre Ainda e  seu  trabalho, veja seus  sites pessoais: aidaforoutan.blogspot.com e 
www.flickr.com/photos/49475060@N00/ 
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 Aida Foroutan é uma ativista política e artista 

de diversas mídias que desenvolve um trabalho de 

resistência no exílio contra a opressão social e política 

da sociedade iraniana pós revolução islâmica. Seu 

trabalho como pintora explora signos de feminilidade 

em movimento; suas telas usualmente são coloridas e 

carregadas de gestualidade, por vezes marcada por 

um algo de surrealismo e melancolia. Sua produção 

poética, (em inglês, sueco e farsi), assim como sua 

produção em dança, mantêm as mesmas 

características de suas pinturas. Sendo herdeira de 

uma tradição ameaçada pelo conservadorismo religioso, a dança que a artista 

pratica está banida em seu país natal e devido a isso, cada apresentação é um ato 

político e uma afirmação da liberdade e da alegria. 

Acompanhei seu processo criativo durante minha estadia inglesa e consegui 

ir além do mero registro de sua coreografia. Na seqüência de fotos que fiz durante 

as performances de Aida, joguei com a impressão de movimento, com a construção 

de identidade e com as relações entre mídias, ou seja, foi um exercício prático de 

hipermontagem. Em “touch” e “mediatic flows” vemos este último aspecto 

claramente trabalhado já que na imagem abaixo há uma relação com a projeção 

audiovisual ao fundo, a dança e a fotografia, que cria a partir de seus meios, um 

vetor de fuga no gesto da performer que aponta para a lente.   

 

 

 
 

Touch (2008) foi exibida na 
exposição “Kinokaos-
Manchester” e depois 

adquirida para coleção 
particular em Thessaloniki, 

Grécia. 
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“Mediatic” foi feita a partir de uma cena de dança-teatro aonde Aida leu um 

de seus poemas em farsi. A cena realista era a performer lendo o texto impresso à 

medida que pontuava-o com fragmentos coreográficos. Na cena fotografada, vemos 

um corpo que se prolonga para além da folha de papel e também para além do 

palco. Há uma sobreposição de mídias que procuram libertar-se de seus suportes, 

sempre apontando para a fresta entre elas.  

 

Da folha de papel, a poesia foi verbalizada em música/narração e transcriada 

em dança. Este conglomerado penetra na caixa preta fotográfica de uma forma que 

parece querer se libertar da bidimensionalidade do fotograma. Creio ser essa uma 

imagem síntese dos fluxos midiáticos. Fizemos também um ensaio de curta 

metragem, (vídeo em anexo), aonde me deparei com o fantasma de Francis Bacon, 

especialmente pela maneira como ele distorce a figura humana. A desconstrução do 

corpo da performer pode revelar um outro lado de seu discurso poético, como fez 

Lia Rodrigues72 em “Encarnado” (2005). O corpo mutilado é aqui apresentado como 

vestígio de uma mutilação anterior que a artista vivenciou em sua cidadania e 

poética uma vez que foi impedida de voltar para seu país natal. 

                                                            
72 Alias, há  alguns paralelos  entre o  trabalho das duas dançarinas,  especialmente na  forma política que  se 
apresenta aderida aos corpos que dançam.  
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As imagens que apresentamos abaixo são frames deste “vídeo em rascunho” 

e foram exibidas em Manchester como uma homenagem à Francis Bacon, cujas 

pinturas, que serviram de resource para meu trabalho, seguem na seqüência (da 

série estudos para o corpo Humano73). 

 

 

 

                                                            
73 Assim como é possível traçar as influências de Muybridge nas minha fotografias, Bacon também fez uso da 
histórica série de análise de movimento feita pelo fotógrafo inglês durante o século 19. 
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A melancolia que 

às vezes transparecia em 

Aida foi capturada na 

imagem ao lado, (Portrait 

of Aida Foroutan - 2008), 

e de certa forma, sua 

composição em preto e 

branco também nos 

remete a algumas das 

imagens das travestis da 

boate Prohibidu’s. Já havíamos apontado as semelhanças das imagens “La luna – 

São Paulo tranny” com a atmosfera das fotos de Aida e também o paralelo com a 

decomposição do movimento presente em Muybridge. Com isso, se faz a seguinte 

trajetória de hipermontagem: do alto contraste melancólico e decomposto das 

imagens da primeira série do projeto, o ritmo se fragmentou ainda mais, fazendo a 

fotografia escutar o movimento, frame a frame, como em Muybridge, mas levando 

em consideração alguns estudos de Bacon sobre a impressão de movimento na 

tela. Este movimento tenciona as fronteiras da fotografia e se lança novamente no 

espaço temporal de um quasi-cinema. 

Parte das imagens descritas neste capítulo integraram a primeira exposição 

do kinokaos em maio de 2008. Foi sua estréia mundial e também minha primeira 

mostra individual no exterior. Recebi o convite do “Martin Harris Arts Centre74”, 

ligado à Universidade de Manchester para exibir as imagens como a resultante 

principal de meu estágio. O processo de seleção das imagens foi bastante difícil já 

que não contava com todos os originais do projeto em meu escritório britânico. 

Faltavam cerca de 100 fotos em alta resolução das primeiras séries do projeto, 

ainda em fotografia analógica, e que foram escaneadas somente no ano seguinte. 

Por isso optei por reunir algumas das imagens de São Paulo, (como as do trânsito 

diabólico e as travestis da noite de Walpurgis), em uma única fotomontagem. O 

                                                            
74 As placas de informação sobre a exposição estão no anexo que acompanha este texto. Mais informações no 
site:  www.arts.manchester.ac.uk/martinharriscentre/mhceventspage.php?eventid=510 ou nos vídeo‐diários 
postados no youtube: www.youtube.com/watch?v=C‐DUcuEF‐4s e www.youtube.com/watch?v=fugBevqoDAc 
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resultado foi irregular, mas cumpriu sua função de dar todo o contexto visual anterior 

do projeto ao público inglês. As fotos foram agrupadas por afinidades plásticas e/ou 

temáticas como podemos ver a seguir.  

 

 

Título das imagens: 

01- Anhangabau Valley 11- Portrait of Anna Corbould with 
snow 

02- Northern Quarter 12- Flight sequence 
03- Echoes 13- La luna (São Paulo tranny) 
04- Untitled 14- Étude sur La décomposition de la 

danse 
05- Falls 15- Portrait of Ainda Foroutan 
06- Memories (dry ruins) 16- Walpurgisnacht divas 
07- São Paulo traffic or I Just want to 
see his face 

17- Touch 

08- After Greenaway 18- Homage to Francis Bacon 
09- Albert square 19- Mediatic flows 
10- Portrait of Anna Corbould 20- Study on fall after Muybridge 

A mostra foi aberta pelo chefe do departamento Rajinder Dudrah e durante o 

vernissage recebi um Grant pelo trabalho. Kinokaos-Manchester contou com um 
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público majoritariamente formado por brasileiros que viviam em Manchester e por 

membros do corpo acadêmico e staff da Universidade, notadamente a Dra Lúcia Sá, 

pesquisadora de etnopoética das metrópoles da América Latina com a qual tive uma 

troca intelectual muito grande e produtiva. A grande afluência de brasileiros se deu 

pelo fato de ter feito divulgação na rede de relacionamentos Orkut, sendo esta 

minha única aproximação com a comunidade brasileira na cidade durante minha 

estadia já que necessitava do choque cultural que sofri e de aprender a falar inglês. 

Para encerrar meu estágio britânico, ainda apresentei os resultados de minha 

pesquisa até então no “Research Encounters” do departamento de drama (teatro e 

cinema) com o título de “Mediatic flows: from Eisenstein montage to visual arts”. Ao 

final, passo a palavra a Gilberto Gil (Back in Bahia -1972). 

 

Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar 
Por algum tempo que afinal passou depressa, como tudo tem de passar 

Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar 
Tanto mais vivo de vida mais vivida, dividida pra lá e pra cá. 

 

3.4. A consciência fáustica (descoberta do corpo performático) 

 

 Berman em “tudo que é sólido 

desmancha no ar” procura analisar as 

origens da modernidade fazendo 

ligações insuspeitas entre Marx, 

Baudelaire e especialmente o Fausto de 

Goethe. Segundo seu pensamento, a 

trajetória do personagem nos livros tem 

um paralelo com o desenvolvimento da 

consciência capitalista, partindo do 

ponto inicial na fé iluminista, aliando-se a forças que lhe são superiores e que vão 

além de seu conhecimento científico, para só então tornar-se, ele próprio, um 

agente de transformação espacial e social da mesma maneira que os modernos. Se 
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no primeiro Fausto temos o desejo político de transformação social, baseado 

principalmente no inconformismo com o sofrimento de seu povo pela peste, isso o 

leva a selar um pacto com as forças ocultas para além do seu conhecimento. Ainda 

que Fausto não consiga realizar uma intervenção benéfica em sua sociedade, a 

relação com Mefistófeles lhe é muito proveitosa já que sem sua ajuda, não 

descobriria a sensualidade, os prazeres mundanos na noite com as bruxas e por fim 

o amor. No ultimo livro, ele próprio se torna um Mefistófeles, capaz de transformar o 

mundo segundo suas idéias de desenvolvimento. A força desta obra de Goethe 

reside em ser uma tragédia que simboliza a trajetória de vida de um homem da 

ciência em busca de respostas. Nessa busca ele redescobre-se, principalmente por 

superar a separação mente e corpo, e emerge como um novo indivíduo, para além 

do bem e do mal.   

A temporada inglesa foi um prólogo para essa nova consciência fáustica que 

vim a exercitar depois da redescoberta de meu corpo em cena. Em todos os 

improvisos cênicos, performances e ensaios que participei, comecei a construir uma 

relação orgânica entre minha pesquisa em arte refletida em meu próprio corpo 

performático. 

 

Sobre o experimento das performances de Hélio Oiticica em maio de 2009 em 
São Paulo 

 Hélio Oiticica entre 1972 e 73 escreveu 

duas ações cênicas performativas para serem 

conduzidas por LEFER Guimarães, seu 

companheiro de muitos outros projetos, com um 

grupo de outros artistas. LEFER foi um destacado 

membro do teatro oficina entre as décadas de 70 e 

80; sua colaboração com HO vem desde o exílio 

em NY, aonde foi fotografado no píer 42 (West 

village), vestindo o parangolé capa 23 - M’way Ke 

(foto ao lado). É também co-criador das 

performances urbanas errantes “delirium 
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ambulatórium” realizadas em São Paulo e Rio em diferentes momentos de sua 

amizade. Sobre elas LEFER nos diz que: 

“Era uma soma das experiências mútuas e de serem dois andarilhos, sem serem borandá. 
Pessoas que batiam calçada, que saiam de noite para caçar. A cidade é mapeada pelo pé, 

o pé é o signo: pé, imã, caça, estrada. (...) Nos éramos algumas pessoas, Maurício Cirne, 
Lygia Pape, LEFER, o Hélio, e as vezes a Lygia já tinha registrado aquele lugar, não me 
lembro se em foto ou vídeo; as vezes era um túnel, uma fachada numa casa, um terreno 

ermo, e eram lugares que ela já tinha denominado como lugares imantados, lugares 
mágicos para ela, que nos vivenciávamos juntos e passava a ser também (mágico para 

nós). 

 

As deambulações têm uma longa história em sua relação com as práticas 

artísticas, ao menos deste as ações surrealistas, passando pela deriva situacionista 

até chegar ao site specific dos processos contemporâneos. Berenstein (2007) indica 

que a deambulação de Oiticica cria uma nova cartografia, especialmente da cidade 

do Rio de Janeiro, ao desmitificar locais antes “imantados” pela vivência pré-exílio. 

Como LEFER aponta em entrevista, essa imantação também é rizomática e pode se 

espalhar entre um grupo de artistas que compartilha a mesma experiência com a 

cidade ainda que mantenham, cada um, seu mapa pessoal criado em função da 

memória e do umwelt. Lembrando o aforismo de Nietzsche, perder-se a si mesmo 

dentro deste labirinto urbano coloca o artista em estado de devir criativo e pode 

ativar conexões de hipermontagem que depois serão aproveitadas em outras 

ocasiões. Veja por exemplo o pedaço de asfalto recolhido por HO em uma 

deambulação e que depois se tornou sua “Manhattan brutalista” numa operação 

hipermidiática que conecta sua história pessoal, com a música de Caetano 

(enquanto seu lobo não vem), entre outros. 

Ainda que as performances de HO para LEFER não fossem baseadas em 

deambulação, o grupo que se reuniu para sua oficina em maio de 2009 no campus 

da USP se propôs a realizar uma experiência de delirium ambulatorium com 

parangolés após a experiência com as performances “No reason to get excited” e  

“E PET C LO”. O grupo foi formado pelos artistas/pesquisadores: Alexandre Pieroni 

Calado, Bruno Caetano, Carlos Rezende, Daniel Cordova, Felipe Mitsuo Matsuo, 

Joyce Rodrigues Walendy, Júlia Portella, Lucio Agra, LEFER, Luiz Fernando 

Ramos, Rafael Rodrigues, Rodrigo Garcez, Tatiana Schunck e Thomas Fessel. 
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Em linhas gerais, as performances de Hélio75 foram combinadas num 

conjunto de ações retiradas dos textos originais e realizadas da seguinte maneira: 

NO REASON TO GET EXCITED (1972) 

 

 

 

 

LEFER segura a tocha da 

performance de Oiticica 

enquanto dançarinas com véu 

entram em cena ao fundo. 

USP, maio de 2009. (still do 

video-registro por R. Garcez) 

 

Essa performance apresenta uma mescla de rock e samba numa composição 

cênica altamente baseada na dança aliada à musica. A performance começa com 

quatro atuantes usando véu enquanto o propositor, LEFER, anda pelas áreas 

externas aos que dançam com o véu, carregando uma tocha. Há a proposta do jogo 

com barbantes grossos para interagir com o público. Excetuando as maracas, todos 

os outros intrumentistas desejados por HO foram suprimidos pois não havia nenhum 

disponível entre os participantes. Os objetos para brincar, (pandeiros, apitos, entre 

outros), foram distribuídos ao público que, durante a performance na USP, pouco 

interagiram ao contrário da calorosa recepção/interação com os alunos de artes do 

corpo da PUC-SP (imagem a seguir). As capas parangolé também foram 

incorporadas pelo público, com um resultado cênico potente como pode 

testemunhar Walter Zanini, (ao qual a performance E PET C LO é dedicada). 

                                                            
75 Cópias dos originais de Oiticica com a descrição completa das performances estão em anexo ao texto. Em 
anexo também, os vídeos‐registros de todas essas performances de maio de 2009. 
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E PET C LO (1973) 

 

É um evento performático que tem duas idéias chave para a poética de HO. 

Uma é “o espetáculo não é espetacular; o espetáculo é não-espetacular”; com isso 

o artista busca demarcar uma fronteira, ainda que provisória, entre os paradigmas 

do teatro convencional e as noções de performance e happening como usualmente 

trabalhadas pelo campo das artes plásticas. Essa demarcação ajuda a definir esta 

performance por aquilo que ela não é, ou seja, não se trata de realizar um 

espetáculo tradicional, catártico, épico ou o que quer que seja.  

Oiticica está muito mais interessado em instaurar situações eventuais, como 

nos happenings, aonde um grupo de atuantes interage com os propositores e cria 

um ambiente aonde a arte é aplicada como quebra do cotidiano, quase sempre de 

forma dionisíaca, e em total sintonia com a filosofia da liberação da chamada contra-

cultura da época. 

A “dança que se dança” é um chamado para a liberdade corporal e a quebra 

de todas as coreografias ou repertórios já cristalizados nas danças populares ou 

não. Com isso, nessa fase, já podemos observar que HO havia transcendido 

completamente os passos do samba, estando naquele ponto, muito mais perto da 

liberdade formal que a dança do rock’n’roll proporciona. 
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Notas sobre o delirium ambulatorium: descida de parangolé pela Rua 

Augusta 

O parangolé é catalisador de estados imanentes do corpo. Ele só revela 

aquilo que subjaz em potência. Não é representação porque não atua como 

máscara nem figurino. É asa-delta para o êxtase porque está profundamente 

enraizado na memória do corpo de quem joga com ele. Esta memória é a “dança 

que se dança” de Oiticica ou, academicamente falando, são partes do repertório 

estético-afetivo do corpo do performer/player. O parangolé-em-trânsito ativa e 

catalisa essas memórias ao mesmo tempo que a forma da capa, (ou invólucro), 

produz uma espécie de êxtase privado no coletivo. Bolha de liberação que pode vir 

a formar uma rede com outros parangolés em ação.  

O objeto em si, não é nada; sua força está em catalisar a memória de um 

corpo que dança. A ação transcende o objeto76. Usei a palavra jogo anteriormente 

por falta de uma melhor já que, de fato, me refiro ao caráter brincante do parangolé. 

Experimentar o experimental do parangolé envolve-nos não no rigor apolíneo dos 

jogos codificados, mas sim nos jogos de natureza dionisíaca, como o carnaval. Há 

regras: dança que se dança, liberar as memórias do corpo, deixar que o pé seja a 

medida de todas as coisas; mas elas se colocam para instaurar a atmosfera 

brincante. 

O umwelt do performer se amplia com o parangolé, mantendo-se o eixo 

criativo em seu corpo. A mudança de ambientes pode afetar a performance, mas de 

modo algum a condiciona. Alguns exemplos: Na intervenção no pátio da PUC-SP, 

alguns elementos criativos ausentes nas performances da USP foram introduzidos, 

(a relação centro-periferia dentro de uma área quadrada), mas estes novos 

elementos foram todos incorporados aos improvisos coreográficos. Além disso, com 

o conjunto de alunos de artes do corpo foi possível estabelecer outras trocas e 

interações cênicas distintas da experiência anterior na USP, talvez pelo fato de seus 

                                                            
76 Neste sentido há proximidade com outros objetos/ferramentas, mas ao  fim, o mais próximo que se pode 
chegar das ações e sensações via parangolé, se dá através de drogas alucinógenas, já que estamos falando de 
estados alterados de consciência. 
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alunos estarem mais afinados com a reflexão cerebral do que com a ginga de 

maneira geral.  

Como segundo exemplo, a 

descida da Rua Augusta (foto ao 

lado), representa um capitulo à parte, 

primeiro por citar a performance 

“delirium ambulatorium” que Oiticica 

fez na mesma região algumas 

décadas atrás e por inserir os 

parangolés num contexto urbano 

contemporâneo, carregado de 

vivacidade e contradições. A rede 

que se formou entre os que portavam 

o parangolé nos ajudou a lidar com 

as forças dissonantes que vinham do 

ambiente da rua, na maior parte do tempo hostis à apresentação de vestes coloridas 

em improvisos de passos de samba77. Isso ficou evidente em nossa ação cênica na 

Augusta ao terminarmos na Praça Roosevelt quase sendo agredidos pelos 

mendigos drogados que perambulavam pelo local. 

Um aspecto pouco lembrado na poética de Oiticica e particularmente no 

parangolé é que não devemos nunca isolar o artista e sua criação do seu meio 

social, isto é, devemos sempre levar em conta o contexto social que alimentou o 

processo criativo dessas obras/experimentos. O parangolé, por exemplo, já existia 

em potência enquanto abrigo provisório e criação rústica de moradores de rua do 

Rio de Janeiro. Oiticica estava sensível a essa estética da miséria que se 

apresentava nas favelas, ruas e quebradas da cidade. Analisar o fenômeno 

(parangolé), só pelo lado da criação de um artista, materializada em uma obra de 

                                                            
77 No geral devemos  lembrar que os paulistas  têm uma relação com o corpo um  tanto complexa,  já que ao 
mesmo tempo que almejam uma pluralidade complexa de corpos e estéticas, como em Nova Iorque e Londres, 
patinam gravemente nas convenções da família latina subdesenvolvida. Há uma aspiração de cisne, mas o pato 
feio nem consegue chegar à ornitorrinco. 



 

 

 

112  KINOKAOS ‐ A hipermontagem como articuladora de fluxos midiáticos na cena.   

112

arte é empobrecer a discussão e reafirmar a já elitista crítica de arte brasileira. Ivone 

Barriga, da Universidade de Minnesota, complementa e enriquece essa discussão78: 

Ivone: Eu gostaria de olhar pra dois contextos: as condições materiais no momento da criação do 
parangolé e o momento em que a critica dominante ao parangolé foi produzida, (se é que há uma 

visão dominante claro). E que tal pensar nas reverberações atuais? Nos atuais parangolés, aqueles 
que não tem se tornado celebridade? Novas formas de morar na rua, na gente mesmo?  

Rodrigo: Seria bom porque no geral, a categoria parangolé só existe com a assinatura do artista, 
Oiticica no caso.  

Ivone: Mas essa é uma contradição! O Oiticica foi um cara que puxou certas categorias artísticas, 
mas a crítica tem sobredimensionado o papel do artista, que é uma forma muito moderna de olhar 
para a arte, a identidade do artista. (...) acho que a crítica no Brasil é elitista. Acho que (este caso) 

lida com ética, que é o que a gente, como pesquisador deve desenvolver. 

 

Possíveis parangolés, primos distantes do Oiticicano surgem nas ruas todos 

os dias, desprovidos de glamour, mas quem sabe, não desprovidos de invenção e 

ginga. Saber ouvir a poética das ruas é um mérito que poucos artistas, como Hélio, 

tem em seus processos. Celebrar a separação da invenção de seu meio é uma 

atitude política, que reflete uma segregação maior existente em nossa sociedade. 

                                                            
78 Fragmento de comunicação pessoal com Ivone Barriga, artista e doutoranda peruana que trabalha em seu 
país, Brasil e Estados Unidos. Seu campo de estudo são as ações cênicas e as construções das identidades pós‐
coloniais.  
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Capítulo 04 – Conclusões.  
 

Depois destes pares de anos refletindo acerca do kinokaos, pude fazer um 

exercício intelectual de mapear as pedras de toque deste projeto, suas 

transformações e o que ainda hoje me motiva realizá-lo. Em primeiro lugar o que se 

mantém dentro de minha estética é a busca quase metafísica, e talvez sem fim, de 

uma espécie de superestrutura das coisas que chamam minha atenção no mundo; 

um pouco inspirado talvez na busca de Gregory Bateson. Quais são os traços, 

estéticos e filosóficos que unem trabalhos aparentemente tão díspares como os de 

Oiticica, Vertov e os outros citados no projeto? A maneira como ritmo e memória se 

articulam nestes autores podem dar as chaves para a hipermontagem entre suas 

diferentes mídias. 

Depois de analisar a minha produção de 1997 a 2007, encontrei uma 

resposta possível que de certa forma liga essas referências de forma quase 

hipertextual.  Sempre me interessou nas artes visuais muito mais o ruído do que a 

clareza; falo de uma tendência quase patológica que tenho em afundar ambas as 

mãos no underground, e isso fica evidente na maneira como o olho para cidade de 

São Paulo no projeto. As primeiras fotos revelam este olhar a flanar pelo basfond 

mais ordinário da metrópole em busca de um conhecimento e alteridade impossíveis 

de serem obtidos dentro da Universidade. São imagem sujas onde explorava 

propositalmente os limites dos materiais tecnológicos envolvidos, mas que a 

despeito dessa sujeira, são extremamente claras naquilo que querem dizer, no que 

é importante. Este conjunto de imagens tem uma pretensão de exibir uma outra 

forma de humanismo pelo choque, não à maneira do fotojornalismo, mas sendo fiel 

a minha própria busca como artista. Aproximadamente nesta época entro em 

contato com o pensamento de Vertov, e o que é mais significativo e que permanece 

vivo em minha mente até hoje é o fato do artista sair do seu "gabinete" e colocar o 

seu corpo, e seu olhar, em risco, no fluxo da multidão. Este fluxo é altamente 

contaminante e poucos são os artistas que conseguem se deixar contaminar e em 

seguida remixar essas novas referências, gerando uma obra crivada por sua história 

pessoal ao mesmo tempo que exibe essa contaminação de outros meios. Acredito 

que se o trabalho de Hélio Oiticica interessa sobremaneira a este projeto é 
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justamente por seu caráter multifacetado articulando referências da cultura popular 

com uma profunda reflexão teórica/estética. Tudo isso feito à sua maneira e com a 

cara de seu tempo. Gostaria que meu trabalho fosse julgado exatamente por este 

ponto.  

Temos aqui uma primeira síntese dessa busca pelo que estaria oculto em 

obras tão distintas no tempo e espaço: a visão do artista que tem uma marca social 

oriunda não de uma fidelidade ideológica, mas da fidelidade à sua própria história 

aliada à história da sua coletividade. Este olhar essencialmente generoso trabalha 

recombinando essas referências biográficas com traços retirados do ritmo do 

cotidiano.  

Tendo um interesse prioritário nos meios tecnológicos para a produção de 

arte visual, essa questão da "sujeira" é prioritária para refletirmos sobre minha 

estética e minha produção acadêmica. Os tempos de formação na Universidade 

foram em grande medida tempos experimentação onde tive absoluta certeza que 

meu espaço era longe da "espetacularização" e do grande comércio da produção 

massificada; mantendo uma distância saudável de qualquer dogma instaurado por 

outros e fora da minha trajetória pessoal. Talvez haja aí um mesmo tipo de 

romantismo como o de Oiticica ao proclamar “seja marginal, seja herói”. Sempre me 

pareceu que a "posta em cena" e a pose retiram os ruídos e o ritmo da vida 

cotidiana que me interessam, como se fosse possível fazer a imposição pura e 

simples da visão do artista sobre cena. Não acredito nessa imposição e sim no 

ACASO como força criativa. Suspeito de minhas visões acabadas e preciso do ruído 

da rua e do aleatório para criar algo minimamente sólido.  

O binômio do artista e pesquisador é algo muito difícil de ser vivenciado mas 

que pode trazer alguns resultados inesperados para um acadêmico “ipsis litteris”. A 

reflexão que proponho ao articular a imagem fotográfica com a performance tem 

como ponto de partida meu próprio olhar, corpo e a história de vida. Essa conjunção 

de fatores pode ajudar a ampliar o campo dos fluxos midiáticos nas artes ao 

fornecer resultados tanto teóricos quanto estéticos para a proposição da 

hipermontagem como veremos no ensaio fotográfico a seguir. 
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As três idades do olhar flanêur. 

O olhar sobre a cidade é mutante e relacionado com a história pessoal de 

cada um. As idades do olhar urbano em meu caso seguem uma trajetória fáustica 

sendo: idade primeira – busca de identidade no coletivo de referências. Neste 

momento de formação e informação há um primeiro contato extasiante com a urbis 

e sua dinâmica complexa. As ruas e paisagens tendem a ser vistas como um campo 

de provas infindável, cheio de potências. Frente aos prazeres contrastantes de claro 

e escuro, o olhar virgem se arremessa nas trilhas de asfalto, sendo eventualmente 

chupado pelas bocas de lobo.  

Idade segunda – reconstrução blasé: Uma vez desvirginado o flanêur, a 

cidade se oferece populosapoluída de histórias em cada esquina. O frescor do olhar 

é substituído por um desencanto nervoso de viciado em urbis. O gene do paradoxo 

corrói o olho de quem antes só enxergava belezas e passa agora a vê-las borradas 

por manchas indeléveis de miséria e horror. Catarata do esclarecimento, velatura 

reveladora. Há um componente de vício nessa relação luz/sombra, pois na mesma 

medida que o individuo urbano é crítico daquilo que vê, não é capaz de seguir por 

outros caminhos mais frescos. Consolida-se assim o modus operandi blasé; 

característica fundamental para entendermos a vida metropolitana. 

Idade terceira – crack do olho do furacão: Nada mais violentamente instrutivo 

para a formação do olhar complexo do que arremessar os olhos rumo ao outro, ao 

desconhecido. Imergir o olhar em outra cultura resignifica e reprograma todo o 

corpo. Trata-se de instaurar uma crise no corpo, tão apregoada pelos teóricos da 

arte contemporânea, mas estando ausente qualquer mistificação glamourosa. 

Falamos aqui de uma dor funda que não calará jamais, estando o olhar flanêur 

complexo definitivamente pronto uma vez que carrega uma cicatriz aberta que 

nunca há de fechar. É o espaço entre fronteiras e culturas do qual estamos falando. 

O Fausto-flanêur hibrida-se com Mefistófeles e se torna um. O olhar complexo 

supera a potência, o belo e o trágico da primeira idade; supera também a densidade 

histórica e o desencanto da segunda, posicionando-se num dentro e fora que 

permite uma multivisão da urbis, agora relacionada com outras urbis, no mesmo 

continente e em outros. Diferentes sociedades nos emprestam diferentes marcas de 
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olhar em distintas lentes carnais. Isso não só em aspectos sócio-culturais, mas 

também fisiológicos e perceptivos. Como exemplo, veja-se a lente carne alaranjada 

do Rio de Janeiro, pronta a nos falar do alto contraste, em oposição à lente carne 

britânica, feita de luz esmaecida, querendo nos dizer sobre uma certa ausência de 

cores, (excetuando o verde dos gramados), e imutabilidade que conserva uma 

sociedade órfã até hoje de uma revolução. 

As três idades do olhar flanêur, pelo exposto acima são acima de tudo 

cartografias transitórias aonde a hipermontagem se estrutura a partir da memória e 

umwelt para somente depois se manifestar, (enquanto floração efêmera), numa obra 

ou processo de arte, sendo estes desdobrados em várias mídias ou não. As 50 

imagens finais que fecham este capítulo no “ensaio sobre fluxos midiáticos na cena” 

são reflexos deste desenvolvimento fáustico do olhar.   

Foram mais de mil fotogramas produzidos em mais de 10 anos de projeto 

sendo que os da primeira fase só se tornaram totalmente disponíveis no último ano 

da pesquisa. Atar as pontas dos primórdios do projeto com sua conclusão foi um 

processo bastante rico de autoanálise e redescobertas. A mais contundente entre 

todas foi o reencontro com as obras de Anselm Kiefer inspiradas em São Paulo, já 

que elas foram referências fundamentais na construção de meu olhar sobre a 

cidade. Os paralelos entre a dita “trajetória fáustica”, minha biografia e obra também 

representam a concretização de um desejo antigo de composição textual, 

(presentes no terceiro capítulo), já que há muito ansiava por mais liberdade em 

minha escrita acadêmica, sem ficar tão preso aos rigores das citações e do 

encadeamento metodológico das idéias.  

No capítulo três acompanhamos alguns processos criativos e de 

antecedência para algumas imagens e nesta exposição do processo, fica claro a 

maneira como trabalhei os fluxos midiáticos, como por exemplo, nas cenas retiradas 

das ruas ou das “performances” das travestis. Nessa relação entre olhares, daquele 

que representa frente à câmera e o do fotógrafo, (portador dos sistemas de 

significação de sua arte), há uma transcodificação midiática que se dá no processo 

de criação da imagem visual bidimensional. Retirada de seu contexto de cena 

cotidiana, a fotografia se constrói na face dupla do fotógrafo (memória individual e 
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coletiva), ao jogar com seu aparelho, como sustenta Flusser (1985). Entretanto, a 

operação está longe de ser concluída já que a fotografia uma vez impressa, pode 

ganhar uma certa tridimensionalidade no espaço e interagir com o público de forma 

semi-autônoma, estando livre do discurso do fotógrafo e pronta para completar-se 

na mente do espectador, como defende Eisenstein sobre sua montagem. A 

hipermontagem tem nós de transcodificação entre mídias e sua existência 

rizomática é plena se encaramos suas resultantes não como obras acabadas e sim 

como resources/intercessores para novos processos. Hipermontagem é 

metodologia para o devir e não para se atingir um resultado específico.  

Veja por exemplo os pontos de conexões entre os platôs da dança, pintura, 

fotografia e cinema no caso das fotos de Aida Foroutan. Lidar com tal complexidade 

de fluxos midiáticos exige total escuta dos materiais e meios envolvidos já que, 

geralmente, os próprios intercessores nos dizem que caminho a hipermontagem 

criativa deve seguir e em que pontos deve ser feita uma transcodificação para uma 

outra mídia. A dança de Foroutan dialogava em latência com algumas imagens de 

Bacon e Muybridge sendo que o papel da fotografia primeiramente foi revelar e 

deixar claro este diálogo. Uma vez transcodificados todos os resources numa nova 

“performance”, a fotográfica, o ciclo RSVP continua ao indicar uma possível 

natureza cinematográfica deste material como podemos observar no rascunho de 

edição em anexo feito com a série de imagens da dança de Aida. Escutar os 

materiais é ser capaz de ver e trabalhar com seus ritmos internos. 

Nos processo performáticos de Oiticica, o grupo estabeleceu a mesma 

relação de escuta com o material escrito no início da década de setenta. Dar voz às 

palavras do morto seria uma total perda de tempo se encarássemos o fantasma 

como figura autoritária e portadora de todos os significados e respostas do processo 

de arte em questão. Por outro lado, se comemos o fantasma num processo de 

antropofagia nômade, estamos criando matizes de sabores com as vozes do 

coletivo. Em primeiro lugar fizemos nossa própria desmitificação do parangolé para 

só então pode jogar com ele nas performances na PUC, USP e na Rua Augusta. As 

indicações cênicas de HO foram tomadas como resources para que cada membro 

do grupo criasse seu próprio repertório de improviso sobre eles. Ainda que 

tenhamos ficado restritos ao campo da linguagem cênica, houve hipermontagem 
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entre os elementos indicados pelo artista carioca e nossas próprias referências 

perceptivas. Vale lembrar que o contato produtivo com LEFER, pela entrevista 

cedida e os processos performáticos de 2009 foi muito rico para essa pesquisa. 

Como verdadeira memória viva do período em que conviveu com Oiticica, LEFER 

foi sempre muito generoso em compartilhar este conhecimento corporificado. 

Por fim, na organização poética do caos, é preciso: escutar seu umwelt 

durante os ciclos de criação; lidar com o acaso das inúmeras referências e 

situações criadas; ser hábil na manipulação dos fluxos de movimento midiático e 

acima de tudo valorizar o devir processual. Essas são as sugestões que deixo para 

aqueles que pretendam utilizar a hipermontagem e seus dispositivos num processo 

de criação artístico. 

 

Conclusão Poética 

 
TUDO é possível e os fluxos midiáticos pulsam na minha obra para além do 

kinokaos. O tempo é de cosmovisão; no lugar das certezas, temos uma alma 

fraturada entre poéticas e espaços (topos). Nações? Suportes? Não se pergunta 

semelhante coisa aos negros que criaram o samba. Estamos clivados de agonia e 

êxtase para além de qualquer fronteira. Se piscarmos os olhos, estamos uma vez 

mais vendo Thessaloniki arder no calor do verão enquanto o amor de nossa vida 

segura a taça de vinho. Será? Piscamos os olhos novamente e o rio Garonne 

serpenteia na noite de Toulouse regada a muito pastis tomate. Uma vez mais 

piscamos e cá estamos na praça do relógio olhando para o atual (eterno) amor de 

nossa vida pensando em qual tipo de transmobile pode materializar o ritmo das 

noites de Istambul ou como as noites solitárias de Manchester podem se tornar um 

filme no âmago do Brasil profundo. Do Kinokaos à lama; volta ao mundo e de volta. 

Para aonde vamos? Ah! Transfronteira claro! Vamos criar; 

Vamos passear na floresta escondida, meu amor 
Vamos passear na avenida 
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Vamos passear nas veredas, no alto meu amor 
Há uma cordilheira sob o asfalto79 

Viver em todos os lugares aonde já pisamos. Colaborar com todos os 

nossos mortos, ah queridos fantasmas de aventuras passadas e futuras. Cabernet 

sauvignon e digo que Rimbaud foi um idiota, Artaud louco, mas entre os dois, fico 

com o último. Também não tenho mais medo da vertigem. Kino Kaos: organizo o 

caos de nossas referências greco-romanas e me atiro no olho do furacão, com 

minha câmera, meu olhar e todo o corpo enfim. Dos tempos do escurinho do 

cinema, derrubo todas as paredes que pseudo protegem o cineasta/fotógrafo do 

mundo. Batizado com o haxixe do bueiro de Barcelona, celebro um novo 

nascimento; umwelt ampliado, tudo é possível. Tenho 34 anos e isso me dá 

combustível para queimar pelos próximos 35. O kinokaos foi um karma, uma 

verborragia, um trabalho hercúleo e também uma pedra de Sísifo. Agora também 

acaba e começa ao mesmo tempo: RIZOMA e platô, flutuações para novos ares, 

processos e obras. Declaro minha independência da academia e de Mefistófeles; 

transmutação completa: serei um artista fraturado como foram os fadistas (mas sem 

se cobrir de luto/nostalgia pelo que passou). Coloco meu corpo à disposição deste 

futuro desconhecido porque, ao me tornar doutor, não me revisto da couraça de 

caráter tal qual Dr Faustus. Nego minhas certezas e projeto meu tesão no 

desconhecido (assim como fez HO). Um título e uma tese são só mais duas muletas 

sociais luxuosas. Trago-as, como, e incorporo todo este passado acadêmico e não 

paro. Não devo parar. O tempo apocalíptico urge e muito ainda há para ser 

_______. Rejeito o mundo velho das artes inscrito na palma de minha mão. 

 

                                                            
79 Música de Caetano Veloso, “Enquanto seu lobo não vem” do disco “Tropicália” (1968). 
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ANEXO - Transcrição da entrevista com LEFER (Luiz Fernando Guimarães) 
São Carlos – Brasil, Outubro de 2007 

 
LEFER: Na realidade Rodrigo, eu quero começar, eu só quero falar mesmo o que 

seja útil para você, que justifique você ter vindo até São Carlos, para a gente ter 

este encontro para conversar sobre o Hélio. Então eu peço que você seja preciso no 

que é útil, para eu não me extravasar, porque o Hélio é muito mais amplo do que 

qualquer proposta específica. 

RG: Essa oscilação que tem entre alguns trabalhos que a gente falou há pouco 

sabe, e as coisas que ele estava vivendo, que vocês viveram juntos; quando uma 

coisa puxa outra, quando uma se alimenta da outra, isso me interessa, por exemplo, 

quando você fala da escadaria “ou dá ou desce80” , isso solto, é uma coisa, mas 

quando você fala o que aconteceu antes, do crachá, que talvez tenha sido na 

mesma noite (da performance para mitos vadios) ou que você fala assim, o que 

estava se passando no momento, da onde vocês vinham, para aonde vocês iam. A 

sua reação àquilo.  Então eu te pergunto, essa idéia de ter a rua como um parceiro, 

com um lugar tikkuns81 estes encontros, criar uma coisa como o “delirium 

ambulatorium”, isso surgiu numa parceria tipo mesa de bar que vocês tiveram ou 

isso foi um plano que você já observava há algum tempo e pensava: isso é nosso 

cotidiano, não é necessariamente um projeto... 

LEFER: Eu acho que tem duas pessoas para tua resposta, uma é o LEFER que o 

Hélio batiza, outra é o próprio Hélio, ou seja, são duas pessoas que já tinham uma 

deambulação, sem nominar e sem fazer disso projeto de trabalho; já tinham duas 

pessoas que eram “cadela de rua”, no sentido, o Hélio se chamava cadelélia, o 

Hélio tinha as perambulações dele a qualquer hora. Uma hora, duas da madrugada, 

eu vou para a central, e o Hélio ia, tivesse buzou (ônibus), outra parte ele andava, 

ele ia na dele, como ia no Rio, em Nova Iorque - Manhattan, em Londres, em 

                                                            
80 Ação performática que Hélio e LEFER fizeram juntos na escadaria do bairro do bixiga em São Paulo inspirado 
por travestis e a seqüência da escadaria de Odessa no “Encouraçado Potemkin” de Eisenstein. 

81 Termo da cabala judaica muito utilizado por LEFER. Está relacionado ao ato de corrigir o mundo. 



 

 

 

   

 

qualquer lugar que ele morou. Eu também sempre andei, conhecia as cidades 

assim, eu conheci o Rio, andando. A ilha do governador foi a primeira referência do 

Rio andando, mesmo tendo bonde e tal, mas andar para mim era um prazer e 

continua sendo. 

RG: Especificamente a coisa de São Paulo, eu estava vendo que teve uma idéia de 

trazer areia do Rio, tinha alguns elementos, isso foi bolado em conjunto, o que 

aconteceu efetivamente naquele tempo? 

LEFER: Tá falando do “Mitos vadios”? 

RG: Isso. 

LEFER: Então, essa história que o Ivaldo Granato invocou para fazer “mitos vadios” 

dentro de um estacionamento, eu estava no Rio, fazendo um projeto lá – é o que é – 

que eram coisas também deambulatórias na cidade, e o Hélio tinha este convite e 

nos inscreveu junto. Quando eu cheguei, ele veio paramentado, como hoje em dia 

falar, montado de Ester Miller Góes82, de Rolling Stones, cada elemento tinha uma 

história83, o óculos, a cabeleira, a sunga, então eu não vi exatamente o que 

aconteceu, eu cheguei um dia depois do Hélio ter tido neste lugar, tem fotos, ele 

mesmo fala que não aconteceu, eu não sei o que o Ivaldo Granato esperava com 

mitos vadios, eu não sei se aconteceram outras performances, eu não sei, é uma 

questão de pesquisar. 

 RG: Às vezes quando você esta vendo a trajetória dele, especificamente quando 

ele volta para o Brasil parece que tem um desencanto grande... 

                                                            
82 Provavelmente LEFER se refere à curadora Esther Emílio Carlos, envolvida no evento. 

83 Em carta para Nelson Motta, Oiticica descreve os itens de figurino: “sapato de cafetão black da Washington 
square e de sunga de praia com cabeleira de escola de samba verde de nylon” 



 

 

 

   

 

LEFER: Ah sim! Este maior desencanto, o Hélio falou uma vez, que ele percebe 

essa mutação que veio a se transformar, na direção da escola de samba da 

Mangueira que tá muito ocupado por policia, ele percebe...  Não é só uma questão 

sentimental que o Mosquito tinha morrido, que algumas pessoas emblemáticas dos 

parangolés dele tinham morrido; ele percebe que o mundo mudou, a Mangueira 

mudou, ele percebe que esta havendo uma militarização da policia. É importante ver 

o texto do Waly, que com essa coisa, o Hélio é o ultimo malandro do Rio de Janeiro, 

não é romântico, mas o último signo de um malandro, antes da coisa se organizar 

em grupos, comandos, etc e tal, o Hélio é a ultima representação disso. 

RG: E isso você acha que transparece nas obras do período e na maneira como ele 

estava levando a vida, ou não? 

LEFER: Eu acho que pelo contrário, o Hélio não esta nem ai. Ele não representa 

socialmente o que o Rio, o Brasil estão vivendo. Neste momento específico ele está 

construindo espaços mágicos, magic squares, ele esta trabalhando na cor que para 

ele era fundamental, a invenção da cor, ele tinha uma relação orgânica, ele fala 

sobre o amarelo, o que isso provocava no barato dele, tinha um sabor. Ele esta em 

princípio revendo Malevitch. Aliás na casa tinha isso, uma frase do Malevitch que 

ele botava com a mão, “let the old rejection of arts world be traced in the palms of 

your hands”84 deixe a rejeição do mundo velho das artes ser escrito na palma da 

sua mão. Então ele tinha uma palma dele, um digital, escrito com essa frase, porque 

ele estava procurando o branco sobre o branco, a partir (disso) procurando as 

cores. Além do metaesquema e tal porque ele já não estava mais pintando, ele 

estava procurando magic squares; ele construiu isso, ta lá no Rio de Janeiro85. Na 

realidade ele não estava mais interessado em pintar, ele estava fazendo ready 

mades. Não pinte lá em casa, desenhe! 

                                                            
84 Originalmente a frase é: “Que o repúdio ao velho mundo da arte fique inscrito nas palmas de suas mãos”. 

85 Magic square número 5 no museu do açude. 



 

 

 

   

 

RG: Eu queria que você falasse um pouco sobre essas performances que você não 

lembrava da época ou que só chegaram na sua mão depois. (refere-se às ações 

cênicas criadas por HO para Walter Zanini a serem realizadas performativamente na 

USP) 

LEFER: Então, a conversa começou com o delirium ambulatorium que na realidade 

nos nunca sentamos para conceituar; era uma soma das experiências mútuas e de 

serem dois andarilhos, sem serem borandá. Pessoas que batiam calçada, que 

saiam de noite para caçar. A cidade é mapeada pelo pé, o pé é o signo: pé, imã, 

caça, estrada. O pé é o signo. São pessoas que andam, esse andar perambular não 

é apenas registrar lugares históricos e importantes. Tem muito a ver, às vezes, você 

dar uma transada num lugar tão esquisito, este lugar ganha uma “imantação”. 

RG: Ainda há pouco, a gente falou disso, era Lygia Pape... (?) 

LEFER: Porque a Lygia fazia isso! Nos éramos algumas pessoas, Maurício Cirne, 

Lygia Pape, LEFER, o Hélio, e as vezes a Lygia já tinha registrado aquele lugar, não 

me lembro se em foto ou vídeo; as vezes era um túnel, uma fachada numa casa, um 

terreno ermo, e eram lugares que ela já tinha denominado como lugares imantados, 

lugares mágicos para ela, que nos vivenciávamos juntos e passava a ser também 

(mágico para nós).  Não me lembro de todos os lugares, mas deve ter no material 

da Lygia Pape porque ela trabalhou muito com isso. Uma vez, por exemplo, o Hélio 

foi num restaurante árabe no bairro de Fátima, ele me ligou, eu tava em Brasília, ele 

falou: porra LEFER fui lá e tomei arak e senti sua presença aqui e a Ligia tava junto 

e falou: Mas este é um lugar imantado! Claro que o LEFER ta aqui! E ficava assim, 

essa comunhão – alguns lugares imantados que a gente freqüentava junto. (...) E 

alguns lugares eram especificamente da Lygia; eu me lembro de entradas de túneis, 

sombra de paineiras no Rio, de árvores. São como lugares aonde você tem 

ancestralidade, possibilidades de reconhecer... 

RG: Mas é algo além da memória? 



 

 

 

   

 

LEFER: Com certeza! Essa coisa que o povo fala, eu já estive aqui, mas nunca vi 

aqui (este lugar). Não tinha nada com outras conotações espirituais, tinha uma coisa 

arquitetônica com a carga da ancestralidade, mas sem nenhuma argumentação 

(espiritual) nem da Lygia, nem do Hélio, porque eles não eram pessoas dessa área. 

RG: eu queria te perguntar; porque eu estava lendo ontem todo este material da 

parafernália, o hagoromo, e agora perguntado para você como criador conjunto, 

talvez disso, falando do que você pretende realizar no ano que vem. Como que 

seria isso, a partir da peça Nô, a partir do poema do Haroldo de Campos, qual é o 

início? 

LEFER: Como seria não, como será! Em 18 de junho de 2008 serão 100 anos da 

imigração japonesa no Brasil e consultando material aqui da região eu vi teatro Nô 

representado em fotos que, de um lado era a bandeira japonesa e de outro a 

brasileira, mas no meio você tinha uma mistura entre samurai, gueixas e caboclo de 

pito. Então a adaptação do Nô aqui no Nikkey na cidade de São Carlos, era uma 

transliteração como o Haroldo e o Hélio pensam. Então no caso do hagoromo, do 

Zeami, que o Haroldo (vão fazer 50 anos) (ele) começou a traduzir em 1958; a 

trama é muito simples. Numa aldeia de pescadores, um manto aparece no final da 

tarde quando os pescadores retornam do trabalho. O chefe dos pescadores pega 

este manto e acha que é um troféu que ele vai levar para a tribo, para a 

comunidade. Tennin, personagem dançarina, aparece e diz, me devolve este manto, 

este manto é meu, este manto é para eu dançar para subir. Ele fala não, este manto 

é meu, é um troféu da minha comunidade. Ela fala, se você me der o manto, eu 

danço para você. Ele fala, não acredito em você. Ela diz, isso acontece aqui na 

terra, lá no céu não tem desconfiança. Devolve o manto! Depois da argüição, ele 

resolve dar o manto para ela e ela dança e quando ela dança, ela dança ao ponto 

de subir e se fundir com o que esta no fundo, que o monte Fuji, então ela se funde 

em neve, ela desaparece. O Haroldo escreve a parafernália para o Hélio, fazendo 

as relações com o Zeami e o manto de plumas dizendo que o parangolé é um 

parangolehelium, que ele também se funde neste desaparecer. E eu acho que ai 

entra Jimi Hendrix. Na ultima entrevista do Jimi Hendrix, ele fala: when things get 



 

 

 

   

 

too heavy, just call me helium86: Poder para as pessoas poder para todo mundo, 

poder para o povo; liberdade para a alma. Passe isso a diante, para os novos e 

velhos. Não estamos nem ai para os heróis. A comunicação se transformou num 

negócio muito da pesada e nós temos uns caras da mídia falando de paz. Do jeito 

que eu escrevo as coisas, elas estão em clash entre a realidade e a fantasia. Você 

tem que usar a sua fantasia para mostrar diferentes lados dessa realidade. Eu 

queria que o povo pegasse mais simples na sua cabeça porque tem muita coisa 

pesada na música dos dias que estamos vivendo; é quase insuportável, é 

insuportável. Quando as coisas começam a ficar tão pesadas, eu quero me chamar 

Helium, o gás mais leve. E onde isso liga com Helio Oiticica?  

Então eu acho que essa circunstância dos 100 anos da imigração japonesa; a 

compreensão do manto de plumas, do hagoromo, Zeami, Hélio, Haroldo, eu 

pretendo trabalhar como algo ... é claro que nos não vamos montar o hagoromo Nô, 

vai ser um Nô caipira, como era feito aqui, anos atrás. Não daquela maneira, mas 

de outra. Eu acho que o signo do pé é que deve ser aprofundado, mais do que o do 

próprio parangolé. O que o Helio diz na correspondência com o Haroldo, é da 

vontade de fazer um parangoplay, uma parangopeça, ou seja, um parangolé que 

seja uma peça (e) essa peça existe: Zeami, uma trama simples, bucólica até entre 

um manto que é roubado e devolvido através de uma dança, até ela se desfazer 

dentro do monte Fuji, branco no branco, Malevitch e tal. Todas essas ilações do 

poema do Haroldo, do Zeami e das performances. No meio tem uma performance 

lindíssima que é para ser feita em Brasília que é apenas abrir e deixar a luz (...) ela 

é para ser gravada, não só vivenciada, mas gravada para compor isso ai. 

RG: Essa das lonas brancas estendidas e o jogo com as sombras e a luz projetada? 

LEFER: Uhum. O Hélio estava na invenção da cor, da luz, para o Hélio a cor ainda 

estava para ser inventada, quer dizer (ele) não era mais um pintor, não tinha mais 

essa função de pintar. Não sei, são perguntas também. Como fazer isso?  Só 

fazendo! 
                                                            
86 Citando a ultima entrevista de Hendrix para Keith Altham em 11 de setembro de 1970. 



 

 

 

   

 

Eu acho que o Hélio hoje é grife de museu; é o que você falou. E por acaso estas 

performances são inéditas e elas tem a ver comigo, são dedicadas a mim. Não sei; 

terminar um serviço (que) não foi feito. 

RG: Nem as coisas do branco em Brasília? 

LEFER: Também não. (foram feitas). Agora a idéia que eu tenho (que) ainda não 

conversei com o Nando, nem com a Andrea nem com ninguém, é se parangoplay 

para ser feito ainda, mesmo em cima do Zeami ,está para ser feito. Não é apenas 

fazer o roteiro do Zeami. Eu coloquei isso no final do projeto. Zeami está no século 

1387 mas ele tem método de, por exemplo,  num discípulo do Zeami, o (Yoshi) 

Oida88, um ator recente, contemporâneo que trabalha com Peter Greenaway, Peter 

Brook, ele reinvoca o yo-rá (?). Volta o tikkun, o aqui agora. E ai é que ta, assim 

como eu te falei sobre May lanfan (?) este homem fantástico chamado hocksay, (?) 

ele também era fascinante igual ao maylanfan, quando ele atingia o auge, ele 

desaparecia e (re)aparecia com outro nome (depois);  Viveu assim ate os 89 anos 

Foi um dos maiores ilustradores do Japão no século dele, um dos criadores de 

situações do teatro, de tudo do século dele. Talentosérrimo. E ele mudava de nome, 

yoko, yakun mas ainda obedecendo o Zeami. E ai aonde vem o Hélio? Bom eu não 

sei se a gente vai conseguir fazer isso mas nos vamos tentar. Hahahahaha. É 

possível. Agora, porque é uma questão de linhagem, máscaras, personas, 

performances e não é nada. No fundo é aqui e agora. Quando nos fizermos mesmo 

é o aqui agora. Tem tudo isso, se você quiser tem ai 3 séculos, passando por Helio 

Oiticica. Depende se sua compreensão, boa vontade, simpatia é quase amor. Isso é 

o que importa, e o Helio é importante porque ele é referência nas performances, 

principalmente em “no reason to get excited”, como epeteco,  espetáculo, como uma 

palavra com letras caídas, “drop the letters”, o espetáculo é não espetacular, o 

espetáculo não é espetacular, então o Helio é proposta para performances que não 

se prendam a obra pronta, working progress total: não tem porque ficar com 

                                                            
87 Nascido na era Namboku‐cho, metade do século 14 na verdade. 

88 Ator e escritor do livro “O ator invisível” editora via lettera, 2007. 



 

 

 

   

 

expectativas do que vai fazer, é o que é ué. Essa era nossa conversa, que esta 

transcrita num rolo. É o que é. 

RG: A gente falou um pouco também antes sobre essa coisa da dança eu pediria 

para você falar um pouco sobre processo da sua dança. 

LEFER: Mas isso aí é do Helio na realidade, porque o que ele fala neste texto que 

você teve acesso é que a dança tirou o cérebro dele no sentido de trouxe ele para o 

corpo. Ele era uma pessoa absolutamente cerebral, e o mundo da mangueira abriu 

para ele a possibilidade de ser passista, e ele foi um grande passista da mangueira 

tanto que ele vai recuperar estes fragmentos de onde ele pisou muitos anos. Mas 

dança é a dança que se dança; então ele tinha horror a essa coisa de dançar 

coreografia, em parceiros, dançar ritmos, tangos, boleros, para ele a função da 

dança era outra coisa: é o que foi para ele, libertar o corpo! Não sei se você esta 

perguntando para mim, mas para ele foi assim. E que eu acho, a partir daí, que 

além de sair do quadro, de sair da estrutura e tal, tanto ele como a Lygia, que viram 

que não era mais pintura o que tinham que fazer, era uma coisa que depois as 

pessoas dizem que não tem mais nada a ver com artes plásticas e tals, a Lygia vira 

uma terapeuta. Eu não sei, não sei classificar essas coisas. Só sei que a partir da 

noção tanto dele como da Lygia do corpo e da dança as coisas mudam no sentido 

de que começam a ser outra coisa. Não sei, mas nessa coisa os professores sabem 

melhor. 

RG: Mas tem também uma coisa que a gente falou de trajetória pessoal, falando do 

caso dele, de talvez ter uma visão mais completa do próprio espaço, falando do Rio 

de Janeiro da época, de sair de uma vizinhança de elite de um menino bem 

educado, para de repente estar num outro espaço com outro ritmo, outro suor; 

LEFER: Mas aí vem para o Hélio, no testemunho do texto que nos conhecemos é 

que essa cerebralizaçao; o Helio é neto de dicionário, de um filólogo importante, o 

Helio tem uma formação cartesiana, nacionalista. É aonde ele dá o primeiro dois 

dele, o primeiro baseado, aonde ele vai dançar. Não é aonde ele vai fazer a primeira 



 

 

 

   

 

pegação da vida dele mas é aonde ele vai ver o mundo ué! Vai ver o mundo, tanto 

ele como a Lygia, um mundo que não se restringe, você tem que pegar a evolução 

aonde estão os concretos, neoconcretos, os geômetras, você tem que pegar o 

Brasil depois de Candido Portinari, o Brasil deste tipo e daí ver o que vem, o Brasil 

de Juscelino, o Brasil que pensa um outro mundo. O Helio representa isso, ele é a 

gênese junto com a bossa nova, tudo que o Brasil veio a mudar, e o corpo e a 

dança é isso, essa é a grande contribuição pro mundo que ficou preso , racional . 

Tudo é cerebral, é um Brasil punheteiro, feito da cabeça de uns manés intelectuais, 

sociólogos, acadêmicos da USP, um Brasil de nada, não é um Brasil verdadeiro, O 

Brasil na realidade começa com uma série de reinvidicaçoes de posturas, seja 

arquitetura, dança, cinema, música, seja o que for, é um outro Brasil. É só você dar 

uma vasculhada no mundo que era e no que passou a ser. Nos vamos ter agora 

uma conjunção de efemérides, vamos ter os 50 anos da bossa nova, 50 anos do 

teatro oficina, vamos ter 40 anos do roda viva e do ccc que eu estava lá, vamos ter 

uma conjuminação de efemérides e o Hélio esta no meio disso com um diferencial, 

o mesmo diferencial geômetra que tem o Valdemar Cordeiro, Athos Bulcão, 

Niemayer a poesia de João Cabral de Melo Neto. Um mundo aonde você começa a 

orquestrar um outro mundo. Neste mesmo mundo você tem boleros, um mundo 

sentimental, demagógico, populista, toda uma outra coisa. Então você tem um 

confronto entre culturas (...) é diferente a bossa nova de ficar choramingando em 

volta, você pega Newton Mendonça, você pega a paisagem, você vê. Você vai 

buscar algumas coisas, Roberto Menescal até.  São fundamentais, iluminam. Elas 

tiram este embaço, essa coisa. E o Hélio esta aí. 

RG: E você tinha falado antes dessa coisa de ser simultaneamente um geômetra, 

mas trabalhando com o lixo, com a linguagem do lixo. 

LEFER: ah sim, sim! Eu me lembro do Helio conversando com Haroldo de Campos 

sobre third world, que na realidade era gente (que) gostava de lamber o cú. E o 

Haroldo não ficava chocado, o Hélio misturava o lixo de uma linguagem tanto 

sexista quanto a de Nova Iorque tanto da vivência dele na mangueira, Central do 

Brasil, qualquer lugar com uma concepção, Mondrian por exemplo. O Hélio adorava 

Mondrian, uma vez a gente teve acesso a um trecho de Mondrian, uma bobagem 



 

 

 

   

 

mas isso para ele era importantíssimo, ele adorava Klee, ele tinha fascinação, então 

ele era tão sofisticado de conhecer quem passava cheque na putaria quanto Klee. 

Por exemplo, uma vez a gente estava em Nova Iorque e a gente saiu para gravar, e 

era uma cena minha no Roma Agripina, eu pedi para ele  uma toalha  vermelha, tem 

fotos disso, e tamanco, e ele falou porque você quer usar isso? Porque eu li nas 

memórias do Graciliano Ramos, tinha um russo que na barra mais pesada da prisão 

o cara vinha de toalha vermelha e tamanco e ficava falando para o Graciliano 

Ramos e para todo mundo. Ele falou, você gosta disso? Então faz! E eu fiz, a gente 

saiu para gravar, nessa saída, eu ele e a câmera, ele era a câmera, ai encontramos 

um personagem do Andy Warhol, que era um ator do lonesome cowboy. E eu falei. 

É o Francis  (Francine) Hélio. E nos gravamos a cena. (...) 

Quer dizer, para o Helio que era uma pessoa super organizada, trabalhar com o que 

ele falava, scraps let go inventive (?) em que prossigo, ele não estava nem ai, era 

super estruturada ao ponto de detonar a mente dele, ficar completamente porrado, 

cheirado e o caralho e ao mesmo tempo entender a realidade, o aqui agora, tikkun. 

É isso, uma pessoa do mundo com uma capacidade incrível. Eu vi o Hélio fazer 

coisas absurdas, por exemplo, o Hélio atendia um telefone e estava falando aqui  

daquele jeito dele e tals e tinha uma pessoa aqui na frente falando inglês e outra 

atrás falando Francês, o Helio saiu daqui e “how dare you”? E continuava falando, 

ele tinha uma capacidade trilingue de falar ao mesmo tempo, como se nada tivesse 

(de mais) e não tinha essa afetação, ele falava em francês aqui como falava com 

você malandrão, ele não estava nem ai! E ai de quem não entendesse o que ele 

estivesse falando! Porque o que é impressionante mesmo é que o Hélio tinha um “je 

ne sais quais” (?) que quase nenhum ator brasileiro tem, nem Pereio tem, nem 

meus grandes amigos Joel Barcelos tem, que o Hélio na realidade sabia o que 

estava falando e isso, Rodrigo Garcez, ele iria falar garcezzzz, mas o falar tinha 

tudo! Não é a toa, não sou fanzoca de ninguém, não é a toa que Hélio é tudo, não 

fui eu que escrevi isso não, foi uma fanzoca dele ai qualquer, Mario Augusto 

Gonçalves que é editor da Folha. Ele falava de uma maneira tão... (sempre imitando 

Helio) e depois me explicou tudo, que todos os Oiticica falavam assim, que Alagoas 

falava assim, eu só fui encontrar isso no Chile porque todo mundo fala altíssimo, 

você não fala, nos não falamos, Helio falava. Ele podia ser bosta, não era, mas ele 



 

 

 

   

 

falava, qualquer bobagem. Aonde nós perdemos com isso, nos estamos no último 

lugar do mundo do povo que lê e da ciência; estamos perdendo por quê? Eu vejo 

vários componentes, o politicamente correto foi uma das coisas mais castradoras, 

eu não vou falar afro, para mim é negão mano! 

LEFER: Nos não sabemos quem nós somos porque nós ignoramos o continente em 

volta; toda a fronteira do Brasil fala uma outra língua, então este conflito, essa 

esquizofrenia hispânica que nós temos, que nos torna vulneráveis, burros, 

arrogantes diante de uma realidade que está vindo pulsante e precisa ser 

compreendida o mais rápido possível, que envolve a Colômbia, todos os nossos 

vizinhos. Nós vamos brutalmente ter que falar portunhol.  

Eu sempre falo que o Hélio é um homem que não conheceu a internet, eu não sei 

qual seria a contribuição do Hélio dentro da internet, mas o que ele fez antes da 

internet já e suficiente para registrar a importância dele, como Glauber, como essas 

pessoas que morreram com 40 anos e produziram o máximo de sua potência em 40 

anos, significa também que nós temos toda uma outra capacidade de pessoas que 

vão fazer isso aos 70,  60, são pessoas que não tiveram essa carburação intensa, 

mas a hora deles expressarem isso, neste pouquíssimo tempo; os dois morreram 

com 40 anos, é o que cabe, porque a geração antecessora morreu com 27, 30 anos 

e nos estamos hoje aumentando a capacidade de vida mas as vezes é para nada, é 

so para consumir o estado, a cultura, daqui há pouco você vai começar a pensar 

como eliminar essa gente, porque é muita gente velha, custa uma grana, para que 

serve, comer e cagar? 

RG: Mas o que você tinha dito antes é que mesmo que tenha morrido cedo, e tenha 

deixado bastante saudade, viveu ate chupar o caroço, como você falou, até o limite. 

Você acha que no geral a sua geração fez isso? 

LEFER: Sem saudade! Na maior parte sim, os melhores fizeram, Sganzerla, Hélio, 

Glauber, o Zé (Celso) tá vivo, o pessoal da luta armada, a maior parte tá viva, no 

governo ocupam cargos decisórios. Acho que sim. No caso até da nossa geração, 



 

 

 

   

 

todo mundo está reconhecido, homenageado, bem colocado, não existe omissão, 

pelo contrário. O Hélio é uma pessoa super homenageada e reconhecida no mundo 

inteiro, ainda tem muita coisa para revelar ainda. Glauber é inesgotável, Sganzerla, 

Oficina, foram da minha época, próximos, todos muito ricos e homenageados, não 

considero ninguém esquecido. O “que” para sua geração é o que fazer com isso, 

não sei o que VOCÊ vai fazer com isso, você esta me perguntando, pedindo o 

testemunho da minha época, mas não sei o que você vai fazer com isso. 

RG: É muito difícil viu, porque eu nasci em 75, então quando vocês estavam... 

LEFER: Quando você nasceu, só para te dar um parâmetro, eu estava em Portugal 

(exílio e luta armada). 

RG: Então a minha formação, memória é prioritariamente a TV dos anos 80, é uma 

coisa que você quando criança não teve uma TV te bombardeando toda a manhã. 

LEFER: Não tinha nem TV para começar. 

RG: Pois é então, isso é muito desencanto. É como se todos os jogos tivessem sido 

jogados anteriormente, e ai resta só o cinismo ou o pastiche sabe? E você fica 

talvez assim tentado a recriar alguma coisa mitológica a partir de lixo cultural, e 

pegar as referências da grande mainstream e retransformar isso, mas tudo é 

cooptado de uma forma ou outra por uma praga meio pop ou por uma força de uma 

grana assim meio... Essa independência que o Hélio teve, tudo bem, gastando 

muita sola de sapato, tendo que contar o seu dinheiro, mas para a gente, eu talvez 

possa falar pelas pessoas trabalham com arte e que vem de famílias pobres que 

também é um diferencial. 

LEFER: Que é fundamental... 

RG: É super difícil, porque o canto do Mefistófeles, mas não o Mefistófeles que vai 

te levar para transcender lá na festa de Walpurgis, sabe? Mas um Mefistófeles 



 

 

 

   

 

fuleiro né? Que vai te acorrentar num horário fixo, num contracheque bem medido. 

É grave! Porque mistura isso com um desencanto, com uma falta de esperança 

geral. E você pode pensar me enquadro? Porque não? 

LEFER: É um coquetel da pesada cara. 

RG: Não tem mais nenhuma utopia, não tem mais nenhum sonho, nenhuma 

esperança. As pessoas nem se apaixonam mais! Elas não se permitem se 

apaixonar! É como se fosse uma falha trágica sabe? Como assim você vai para o 

Rio de Janeiro porque você esta apaixonado, você é burro? E eu falei, não é 

burrice! Imagine o que seria da vida sem um tiquinho de esperança? Vai ser um 

jogo fúnebre de bonecos de cera, né? Você vai estar cavando sua cova. 

LEFER: Você tem toda a razão. 

RG: (cantando): Ainda é cedo amor, mal começaste a viver a vida... (Então a gente 

começa a cantar isso aos vinte e poucos anos), já anuncia a hora de partida, sem 

saber mesmo o rumo que iras tomar... (é muito ruim) ouça-me bem amor (já dizia o 

Cartola), preste atenção, o mundo é um moinho... E isso eu acho que é um desafio 

interessante, mas que a gente ainda não conseguiu dar uma resposta ao moinho. 

Não será algo quixotesco. Acho que não, (...) não tem resposta, só fazendo como 

você disse um pouco antes. Eu estou na minha humilde tentativa. 

LEFER: Você está fazendo cara. Você foi para o Rio, você esta aqui... 

RG: Eu sei que o que me dá um medo, to falando como alguém que tem seu 

interesse ai na arte, alguém que é gay também, acho isso importante. Porque 

quando você me conta assim, independente do que foi o concreto, a realidade; que 

o Hélio morreu preso dentro de um labirinto que ele criou ao longo dos anos, e ele 

morreu contemplando a obra dele numa agonia silenciosa, sem ninguém por perto, 

eu volto no seguinte: se eu passo a minha vida devotado a uma busca assim, a 

essas questões que são como a da antena da raça, eu não consigo lembrar de um 



 

 

 

   

 

outro termo; se você vai lá puxar a fronteira para a frente, isso pode ter um preço 

muito alto, se você é gay, é ruim porque você não constitui uma família, você fica 

sozinho, depende dos amigos. Então quando você falou isso, de você construir seu 

labirinto e ficar preso dentro dele, acabar perecendo ali, é algo que eu penso muito 

para mim nestes últimos dias, que caminho que eu vou trilhar. Tem um cagaço na 

minha geração entendeu? Que a sua não tinha. 

LEFER: Com certeza. 

RG: Se a sua tinha que pegar e vamos para o exílio em Portugal e fazer!? Puf! 

Vamos pegar na arma e fazer? Puf!  

LEFER: Mas a sua é sua, ela não pode ser comparada com outra. Ela nem é 

culpada de não fazer isso porque hoje em dia não tem que fazer isso. Não tem! 

Qualquer mané que pegar em arma hoje é burro, a não ser que saiba o que esta 

fazendo, mas ai não é arma organizada é para sobreviver, mas fora isso eu não 

encontro ninguém que saiba o que esta fazendo, esta todo mundo sofrendo igual a 

você. É histórico, não é seu, do Brasil, é o mundo que está sofrendo. (...) eu sou um 

cara bem informado e eu vejo que o que está rodando no mundo hoje é muito ruim, 

vai ter que esperar, vai vir uma brecha daqui há pouco, mas agora não, agora vai 

ser muito ruim, já está. Você não tem culpa nenhuma, nem você nem ninguém, nos 

estamos numa barra muito pesada. (...) 

Eu não queria perder um capitulo da novela “deus e o diabo na terra do sol”, eu 

apostei neste país cara, e perdi a parada. (...) Tem que fazer outro país para mim, 

eu botei 40 anos, mais do que sua idade, nisso, botei minha vida cara, botei minha 

prisão, minha tortura, meu sangue, botei tudo...  

 

 


