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A presente pesquisa é uma reflexão sobre a relação entre o fazer artístico e sua 
investigação teórica. Como ponto de partida, buscamos compreender o termo in-
termídia por meio dos modos operatórios que engendram os relacionamentos entre 
os meios de expressão artística. Qual a natureza da relação intermidiática? Como 
esta se realiza operacionalmente? Quais os operadores que induzem tal relação, e 
como estão presentes, como se relacionam, como delimitam, ou não, uma relação 
intermidiática? Como ponto de chegada, a aposta de que as noções de convergência 
audiovisual e de dispositivo nos permitem pensar os trânsitos operatórios entre os 
meios visuais e sonoros em uma prática artística específica. Esta, por sua vez, é ca-
racterizada pelas dinâmicas das ações de um grupo de artistas em um ambiente co-
letivo e colaborativo de criação, do qual emerge um contexto de influências mútuas 
e intensificadas entre as ações dos artistas e entre imagem e som. No que concerne 
as noções de convergência audiovisual e dispositivo, a primeira diz respeito a uma 
busca por uma vetorização comum, tento em vista uma mesma situação visual e 
sonora, na qual encontramos um elo entre imagem e som; a segunda, a uma rede de 
conexões entre meios, materiais e práticas artísticas.

Para a realização deste estudo, estabelecemos como estratégias de ação a experi-
mentação artística, a análise de obras e a pesquisa bibliográfica. A escolha do campo 
problemático abordado e dos nossos objetivos são atravessados pela experimenta-
ção artística, de modo que prática e teoria estão continuamente em relação. Sob este 
prisma, caminhamos do particular ao geral, ou seja, a partir da análise de obras e da 
experimentação podemos tanto apreender alguns conceitos e ideias presentes na in-
vestigação teórica, quanto extrair algumas conclusões. Pretendemos assim respon-
der às exigências da área de Poéticas Visuais, que privilegia pesquisas tanto teóricas 
quanto experimentais sobre os processos artísticos.

Palavras-chave: intermídia, intermidialidade, convergência audiovisual

RESUMO



ABSTRACT

This research is a reflection on the relationship between artistic practice and its 
theoretical research. As a starting point, we seek to understand the term intermedia 
through operational methods that engender relationships between means of artistic 
expression. What is the nature of intermedia relation? How this is done operatio-
nally? Which are the operators who induces such relationship and how they are 
present, how they relate, how they delimit, or not, an intermedia relation? As a point 
of arrival, the assumption that the notions of audiovisual convergence and of device 
allow us to think the operative movement between the visual and audio means in a 
specific artistic practice. This in turn, is characterized by the dynamics of the actions 
of a group of artists in a collective and collaborative environment of creation, from 
which emerges a context of mutual and intensified influences between the artists 
action and between image and sound. Regarding the concepts of audiovisual con-
vergence and device, the first is about the search for a common vectorization, having 
in mind the same visual and sound situation in which we find a link between ima-
ge and sound; the second, a network of connections between material and artistic 
practices. 

For this study, we established as strategies of action an artistic experimentation, 
an analysis of the artworks and a bibliographic research. The choice of the addres-
sed problematic field and our goals are crossed by artistic experimentation, so that 
theory and practice are continuously in relation. From that perspective, we went 
from the particular to the general, that is, from the analysis of the artworks and 
experimentation we can both learn some concepts and ideas in the theoretical re-
search, as to draw some conclusions. We intend to meet the needs of the area of 
Visual Poetics, which emphasizes both theoretical and experimental research on the 
artistic processes.  

Keywords: intermedia, intermediality , audiovisual convergence
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O termo intermídia, proposto por Dick Higgins1, descreve uma tendência cres-
cente de artistas interessados em buscar novas formas pelo cruzamento de fronteiras 
entre os meios já consagrados na arte, ou fundindo-os com outros que até então não 
pertenciam à arte. Para Higgins, houve, naquele momento , a emergência de uma 
arte nova, pertencente a um território fronteiriço ainda pouco experimentado.  De 
acordo com o próprio Higgins, intermídia é uma categoria formal para definir uma 
inter-relação entre diferentes meios, na qual a fusão conceitual dos meios revela 
uma forma única, híbrida.

A conceituação do termo intermídia por Higgins está diretamente vinculada a 
toda uma produção artística que pretendeu unir a arte à vida cotidiana. Higgins re-
conheceu que a importância disso está justamente na constituição de novos parâme-
tros para a arte e não somente nas estruturas individuais de obras intermidiáticas, 
uma vez que a partir desta união promoveu-se a ampliação dos espaços operatórios 
das práticas artísticas tradicionais e a introdução de novos meios e materiais na arte. 
A partir daí, algumas das manifestações artísticas fundamentaram-se nas relações 
que estabelecem, desenham ou sugerem, entre as práticas tradicionais da arte com 
o ambiente que as comportam e com outros meios e materiais. Higgins reconhe-
ceu como intermidiáticas a produção artística do Fluxus, os ready-mades de Du-
champ, os objects trouvés surrealistas, os combines de Rauschenberg, os happenings 
de Kaprow, as produções de John Cage e os então recentes trabalhos de poesia con-
creta e de poesia sonora (entrelaçamento entre artes visuais e literatura, e literatura 
e música). Todas estas produções têm em comum a vontade de subverter as práticas 
artísticas tradicionais a partir da ampliação dos seus espaços operatórios e da intro-
dução daquilo que o artista Allan Kaprow denominou como matéria estranha.

1  HIGGINS, Dick. “Synesthesia and intersenses intermedia”. Something Else Press, No. 1, 1966; 
“The Origin of Happening”. American Speech, Vol. 51, No. 3/4. Durham: Duke University Press, 
1976, pp. 268-271; Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia. Carbonadle and Ed-
wardsville: Souther Illions University Press, 1984; Modernism Since Post-modernism. Essay on 
Intermedia. San Diego: San Diego State University Press, 1987; “Intermedia”. Leonardo, vol. 34, 
No. 1. The MIT Press, 2001, pp. 49-54.
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Posteriormente a Higgins, as aproximações sobre o termo intermídia foram e 
ainda são inúmeras; apontam tanto para a própria arte, como forma de compreen-
dê-la por meio de seus próprios procedimentos, quanto para estudos que abordam 
o surgimento de novas práticas intermidiáticas a partir da introdução dos meios 
eletrônicos e digitais. 

Privilegiamos as argumentações de Yvonne Spielmann2 e Irina O. Rajewsky3, 
uma vez que ambas as autoras nos permitem compreender, respectivamente, a in-
termídia no contexto das tecnologias digitais e o termo intermidialidade, de modo 
que promovem um desdobramento na conceituação de Higgins. 

Spielmann acredita que a relação intermidiática pode ser melhor compreendida, 
no contexto das tecnologias digitais, por meio dos modos de autorreflexão e autorre-
ferencialidade, a partir dos quais a autora pretende entender a combinação de diversos 
e heterogêneos elementos que são reorganizados dentro dos meios digitais, revelando 
a relação intermidiática a partir da confluência dos meios analógicos e digitais.

A intermidialidade é termo genérico, mais abrangente do que intermídia, na me-
dida em que abarca todos os fenômenos que de algum modo encontram-se entre 
meios. Rajwsky propõe três subcategorias de intermidialidade – combinação de mí-
dias, transposição intermidiática e referências intermidiáticas –, as quais ilustram 
modos operatórios de relacionamento entre meios. É a partir destas subcategorias 
que somos conduzimos à noção de convergência audiovisual, visto que estas nos 
permitem refletir sobras as vias comuns entre os materiais visuais e sonoros e os 
trânsitos operatórios entre eles. 

A noção de convergência adotada neste trabalho tem como base aquela proposta 
pelo compositor Horacio Vaggione, a qual retomamos aqui por meio de Felipe Cas-
tellani, um dos colaboradores da experimentação artística descrita no último capí-
tulo. A noção de convergência está vinculada às práticas artísticas ancoradas tanto 
nos processos da música instrumental, quanto naqueles da música eletroacústica. 

2  SPIELMANN, Yvonne. “Intermedia in Electronic Images”. Leonardo, vol. 34, No 1. The MIT 
Press, 2001, pp 55-61.

3  RAJEWSKY, Irina O. “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective 
on Intermediality”. Intermédialités, No. 6, 2005, pp. 43-64.
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A convergência é então criada a partir de uma busca por uma vetorização comum, 
tendo em vista uma mesma situação musical, na qual encontramos um elo entre o 
mundo instrumental e o eletroacústico. Este elo não se faz apenas no campo sonoro, 
mas também em seus processos operatórios. Partimos desta noção de convergência 
para abordar aquela entre os meios visuais e sonoros, visando compreender os trân-
sitos operacionais entre ambos os meios.

Admitimos a noção de convergência audiovisual enquanto desdobramento das 
investigações acerca dos termos intermídia e intermidialidade e a introduzimos por 
meio do exemplo do vídeo, visando principalmente refletir sobre uma experimen-
tação artística, caracterizada pelas dinâmicas das ações de um grupo de artistas em 
um ambiente coletivo e colaborativo de criação, a qual explora a convergência au-
diovisual a partir de materiais visuais constituídos que têm como ponto de partida 
a imagem videográfica. É precisamente neste momento que avistamos a noção de 
dispositivo, na medida em que esta nos permite pensar, em primeiro lugar, a conver-
gência audiovisual não somente por meio das formações audiovisuais possibilitadas 
pelo vídeo, mas principalmente pela introdução da imagem (do vídeo) em configu-
rações espaçotemporais, nas quais podemos avistar os trânsitos operatórios entre os 
meios visuais e sonoros; e, em segundo lugar, a obra intermidiática como um todo 
interligado, no qual os meios, os materiais e as práticas artísticas são definidos por 
meio das relações que estabelecem entre si.

Tendo em vista o exposto, organizamos este trabalho em quatro capítulos, os 
quais revelam a forma como delimitamos o campo problemático aqui abordado. 
Nosso objetivo principal foi buscar subsídios para compreendermos os relaciona-
mentos entre meios a partir dos seus processos operatórios, mais precisamente os 
processos que engendram as relações entre os meios visuais e sonoros. Para tanto, 
acreditamos que a conceituação de Higgins, bem como seus posteriores desdobra-
mentos, as argumentações de Spielmann e Rajewsky, nos auxiliam nesta empreitada 
e nos conduzem à noção de convergência audiovisual.

O primeiro capítulo, “Considerações sobre espaço e tempo: o exemplo de Allan 
Kaprow”, é uma reflexão sobre espaço e tempo e sobre possíveis articulações espa-
çotemporais. O espaço é aquele herdado das artes plásticas, mais precisamente da 
pintura. O tempo é aquele da experiência do cotidiano, herdado principalmente da 
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prática musical de John Cage. Trata-se da trajetória artística de Allan Kaprow e do 
seu envolvimento com as produções de Jackson Pollock, Robert Rauschenberg e 
John Cage. Em meio a esta trajetória, que se desenvolve a partir das assemblages e 
dos environments até a formação dos happenings, visamos refletir sobre o tempo nas 
artes plásticas e possíveis articulações espaçotemporais partindo da expansão do 
espaço da pintura em direção ao espaço vivencial.

Este capítulo introduz a questão do relacionamento entre meios e nos auxilia 
a refletir sobre alguns pontos que atravessam os demais capítulos deste trabalho. 
Primeiramente, as possibilidades de ampliação dos espaços operatórios das práticas 
artísticas tradicionais, as quais nos conduzem, simultaneamente, para a formação 
dos happenings e possíveis articulações espaçotemporais. A formação dos happe-
nings aponta diretamente para o termo cunhado por Higgins, uma vez que o autor 
reconheceu o happening como a síntese qualitativa entre a música, o teatro e as ar-
tes visuais. A articulação espaçotemporal é um aspecto importante para pensarmos 
a convergência audiovisual, visto que pode propiciar a construção e o desenvolvi-
mento formal de trabalhos artísticos, garantindo que a forma deles seja orientada 
a partir dos processos de criação, dependentes da articulação espaçotemporal dos 
materiais visuais e sonoros. Ademais, destacamos ainda a dissolução do objeto da 
arte em favor de uma arte processual; a noção de efemeridade; a forma performance, 
e a improvisação e o acaso como ferramentas para experimentação artística e para a 
geração de materiais. Tais noções são retomadas principalmente no último capítulo.

O segundo capítulo, “Relacionamento entre meios: intermídia e intermidiali-
dade”, primeiramente conceitua o termo intermídia a partir dos escritos de Dick 
Higgins e da produção artística do Fluxus. Posteriormente partimos da argumenta-
ção principalmente de Yvonne Spielmann para compreender o conceito de Higgins 
em meio às tecnologias digitais. Recorremos ainda ao termo intermidialidade e suas 
três subcategorias, propostas por Irina O. Rajewsky. Como já nos referimos há pou-
co, são estas subcategorias que nos conduzem diretamente à noção de convergência 
audiovisual.

Finalizamos o segundo capítulo abordando rapidamente o termo remediação. 
Este nos permitiu compreender a impossibilidade de olharmos os meios e as práticas 
artísticas como encerrados em si mesmos, visto que estes frequentemente abrem-se 
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em direção aos seus processos inter-relacionais. É a partir desta compreensão que 
iniciamos o nosso terceiro capítulo, “Rumo à convergência audiovisual: o exemplo 
do vídeo”. 

A partir do terceiro capítulo visamos introduzir a noção de convergência audio-
visual por meio do exemplo do vídeo, mais precisamente pelas potencialidades da 
imagem eletrônica. Isso se deve não somente às possibilidades técnicas do vídeo, de 
gravar e reproduzir simultaneamente imagem e som, mas pelo fato de que o vídeo 
pode revelar aspectos tanto dos meios visuais quanto dos meios sonoros; ao mesmo 
tempo em que a imagem pode ser descrita em termos de espacialidade, pode ser 
também em termos de temporalidade. Além disso, observamos as possibilidades 
intermidiáticas do vídeo quando da introdução da imagem em configurações espa-
çotemporais, nas quais ela é definida pelas relações que estabelece com o espaço e 
com outros meios, materiais e práticas artísticas.

É ainda no terceiro capítulo que introduzimos a noção de dispositivo, tendo em 
vista principalmente a argumentação de Philippe Dubois. Por meio dela olhamos o 
vídeo a partir das relações que este estabelece com outros meios, materiais e práticas 
artísticas, admitindo-o ora enquanto dispositivo, ora enquanto parte constituinte dele. 
A noção de dispositivo está aqui atrelada às manifestações artísticas que não se apre-
sentam mais necessariamente sob a forma de objetos, uma vez que se voltam para os 
seus processos operatórios e relacionais. Acreditamos que a noção de dispositivo pode 
nos servir para tratarmos da produção artística descrita no último capítulo.

No quarto e último capítulo, “Da convergência audiovisual à experimentação 
artística”, abordamos os processos criativos das performances audiovisuais colabo-
rativas Espaços entre o sonoro (2011-12), musica_efemera (2013), Miroirs (2014) e 
Espaces d’interaction (2014), as quais foram desenvolvidas colaborativamente e si-
multaneamente a esta pesquisa. A principal busca nestes trabalhos foi a elaboração 
de estratégias criativas que visaram o relacionamento entre meios e a convergên-
cia audiovisual, sejam estas estratégias resultantes e/ou fruto das possibilidades dos 
meios digitais ou do encontro de práticas artísticas diversas.

As quatro performances são caracterizadas principalmente pelas dinâmicas das 
ações de um grupo de artistas específico em um ambiente coletivo e colaborativo de 
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criação, do qual emerge um contexto de influências mútuas e intensificadas entre as 
ações dos artistas e entre imagem e som. Os materiais sonoros têm origem instru-
mental e passam por tratamentos eletroacústicos, tanto em tempo diferido quanto 
no devir das performances por meio da improvisação e da interação entre eles. As 
imagens também se configuram a partir da coexistência de operações realizadas em 
tempo real e em tempo diferido, uma vez que os diversos conteúdos preparados pre-
viamente passam por diversos processos de interação no momento da performance. 
Há, ainda, em alguns casos, uma câmera que captura as imagens da cena e as incor-
poram ao espaço da performance. Em Espaços entre o sonoro há também a ação de 
uma performer, que eventualmente pode interferir nos discursos visuais e sonoros.

Introduzimos, ainda neste capítulo, textos de três artistas colaboradores, desen-
volvedores de alguns dos (ou de todos os) trabalhos artísticos aqui discutidos, Ale-
xandre Zamith, Felipe Merker Castellani e Rogério Costa. Os três artistas, ao apre-
sentarem pontos de vista diversos daquele apresentado por nós, na medida em que 
são compositores e instrumentistas, mostram particularidades do campo da música, 
as quais são postas em discussão nos trabalhos aqui pretendidos.

Ademais, apresentamos, em anexo, um DVD com o registro de Espaços entre o 
sonoro, musica_efemera, Miroirs e Espaces d’interaction.
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PRIMEIRO CAPÍTULO

considerações sobre espaço e tempo: 
 o exemplo de Allan Kaprow
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1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O período modernista buscou romper com a representação perspectiva; se a úl-
tima tinha como objetivo representar o tridimensional sobre um suporte bidimen-
sional, os modernistas visavam construir uma representação avessa. A arte moderna 
nasceu tanto a partir da representação perspectiva e do naturalismo de base renas-
centista que a antecedeu quanto contra estes. O modernismo objetivava destruir a 
representação perspectiva e assim reconstruir-se. Contudo, revolucionar, construir 
pela destruição é algo tão marcante nos primeiros anos da arte moderna que é im-
possível pensarmos nela sem nos confrontarmos com a arte naturalista. Sob esta 
ótica, Alberto Tassinari1 parte da hipótese de que a arte moderna pode ser melhor 
compreendida por meio da conceituação de seu espaço e do entendimento de que 
há duas fases que a compõe, a primeira, sua formação, e a segunda, seu desdobra-
mento. Antes de mais nada, é preciso notar, conforme Tassinari, que compreen-
der o espaço da arte moderna a partir do par formação/desdobramento significa 
compreender que este se revela desde a sua formação e desemboca numa estrutura 
estável, não naturalista.

Para o autor, a passagem de fases “se dá por uma inteira opacidade da superfície 
do quadro”2. Isto quer dizer que enquanto a fase de formação da arte moderna se 
movimentou sobre o dinamismo de uma oposição interna (ao mesmo tempo que 
pretendeu destruir a arte naturalista, se fez a partir dos resíduos de uma “ordem 
perspectivista”; por exemplo, sugestões de relações entre figura/fundo, construções 
que insinuam uma profundidade para além do espaço de representação etc.), sua 
fase de desdobramento libertou-se de quaisquer referências à representação pers-
pectiva ou à arte naturalista. 

1 TASSINARI, A. O espaço moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

2 Ibid., p. 31.
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Consoante Tassinari, entre formação e desdobramento há um salto e um lon-
go processo formador; para que a arte moderna estivesse totalmente formada foi 
necessário eliminar todo e qualquer resíduo naturalista. Entre uma fase e outra, as 
relações entre representação e representado se deram cada vez menos como um 
análogo da percepção, as imagens passaram cada vez mais a existir por conta pró-
pria e a tela se tornou cada vez menos um vidro transparente e cada vez mais um 
anteparo opaco.

O contorno interrompido do cubismo de 1911 possibilitou a fusão entre espaço e 
objetos, mas foi apenas com a invenção da colagem que estes foram postos em equi-
valência. Ou seja, os recortes e o seu manejo delimitaram nas colagens os cheios e 
os vazios sem a utilização da técnica do claro/escuro, planificando o espaço da tela e 
transformando-o em um descontínuo. Nas palavras de Tassinari:

Só com a colagem, com seu espaço que já é quase um anteparo 
para o assentamento de operações artísticas, isso se torna possí-
vel. Um espaço naturalista pode tematizar a imaginação. E esta é 
também necessária para a realização de uma pintura naturalista. 
O que não ocorre numa pintura naturalista, porém, é a percepção 
de que atos imaginativos como que pularam para dentro dela. O 
espaço moderno, a partir da colagem, já revela, então, uma dife-
rença positiva em relação ao naturalismo. É um espaço disponí-
vel para exposição de determinadas operações e que o espectador 
pode perceber ao olhar a obra.3

Ora, se a partir da colagem o espaço se torna receptível ao agir do artista, o espa-
ço da arte moderna se revela, então, como um espaço do fazer, no qual o feito mos-
tra-se ainda como se fazendo; é um espaço manuseável, apto a receber operações 
das mais diversas. 

Tais ideias refletem a possibilidade de perceber o espaço da arte como aquele em 
processo, susceptível a qualquer tipo de operação artística. Dentro deste processo, 
o artista confronta-se com o material e, consequentemente, com a linguagem, que 
por sua vez se tornam matéria-prima da arte4. A arte moderna caminhou a fim de 

3 Ibid., p. 43.

4 Cf. FERRARA, L. A estratégia dos signos, linguagens/ espaço/ ambiente/ urbano. São Paulo: Pers-
pectiva, 1981.
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encontrar soluções estéticas que superassem o mundo das representações e dos có-
digos preestabelecidos e que fossem capazes de subverter a materialidade mesma 
da arte. A resposta foi encontrada por meio da exploração das possibilidades de 
procedimentos criativos. Este é o primeiro passo na expansão do puramente visual, 
visto que o objeto de representação perde sua importância, perde-se o vínculo entre 
representação e coisa representada, e o que interessa é a manipulação mesma do 
material artístico. 

A emergência desse espaço é, ao longo deste trabalho, muito cara para nós, uma 
vez que nos conduz à própria experimentação e exploração artísticas. Por meio das 
manifestações artísticas abordadas neste capítulo, vislumbraremos a confluência en-
tre o espaço operatório e o espaço vivencial. 

O primeiro é aquele construído pelo artista; é ele quem sugere seus limites, ao 
mesmo tempo que diz, em um primeiro momento, o que está presente ou não nesse 
espaço e, assim, determina a sua presença (o espectador, posteriormente, desdo-
brará esse espaço). Esse não é um espaço mensurável, na medida em que o artista 
opera sobre ele; o construído, a folha de papel, a tela ou qualquer outro suporte 
ou anteparo perdem as suas medidas físicas. O espaço operatório é também aquele 
construído e constituído a partir do agir do artista sobre ele e por tudo que lá ele 
coloca (imagens, relações sugeridas etc.).

O espaço vivencial é aquele que nos cerca e onde estamos5. Quando o espaço 
operatório conflui com o espaço vivencial, observamos a ampliação do espaço ope-
ratório, e os meios visuais, por exemplo, passam a se relacionar com outros meios 
e práticas artísticas, em um primeiro momento, oriundos principalmente do espa-
ço vivencial. Desta confluência podem ocorrer ainda articulações espaçotemporais, 
criando relações entre o espaço da pintura e o tempo da música ou do teatro, como 
ocorre nos happenings, por exemplo. Iniciaremos este capítulo a partir do espaço, 
visando perceber a confluência entre espaço operatório e espaço vivencial, para, 
então, posteriormente traçarmos as articulações espaçotemporais. 

5 Cabe lembrar que a produção artística de Allan Kaprow, bem como de outros tantos artistas, foi 
paulatinamente introduzindo o espectador dentro da obra de arte, fazendo-o participar dela. 
Sob esta perspectiva, a obra de arte é atualizada no momento da participação do espectador.
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1.2. O LEGADO DE JACKSON POLLOCK6

A action painting de Pollock é uma influência direta na obra de Allan Kaprow, 
uma vez que a primeira aponta para a ideia de que a obra é resultado de um embate 
que acontece quando se encontram o artista e seus materiais, colocando, desta for-
ma, corpo e ação do artista em evidência. Na medida em que confronta o artista, 
a tela não é mais apenas o apoio para a pintura, é parte integrante e mesmo deter-
minante dela. Como consequência, a action painting promove o deslocamento da 
atenção do resultado, do produto, da obra e direciona-a para o processo, para o pró-
prio ato de criar e operar os materiais. A action painting, assim como o happening, 
exalta o instante, o acontecimento. Entretanto, o interesse de Kaprow pelo trabalho 
de Pollock não se deu imediatamente pela ação do artista sobre a tela, mas pela pos-
sibilidade de expandir a pintura em direção ao espaço vivencial.

Na seção intitulada “Step Right In”, em razão de um comentário de Pollock7, do 
livro Assemblage, environments and happenings8 de Kaprow, há uma longa sequência 
de fotos e textos mostrando uma variedade de obras das décadas de 1950 e 60 de ar-
tistas como Robert Rauschenberg, Robert Whitman, Clarence Schimidt e o próprio 
Kaprow, dentre outros. Essa seção é finalizada com um par de imagens que suma-
rizam o avanço desses artistas, que seguiram os passos do Expressionismo Abstra-
to, compreendendo a expansão da pintura para além de suas molduras, avançando 
em direção ao espaço vivencial (das assemblages e dos environments até a formação 
dos  happenings). À  esquerda, Pollock (1950) trabalhando em seu estúdio (Kaprow 
denominou esta imagem de Environmental Painting, referindo-se ao próprio modo de 
operar de Pollock); à direita, está Kaprow em meio ao seu environment yard (1961).

6 O título desta seção faz referência ao ensaio de Allan Kaprow, “The Legacy of Jackson Pollo-
ck”, publicado originalmente em Art News em outubro de 1958 e posteriormente incluído em 
KAPROW, A. Essays on the Blurring of Art and Life. California: University of California Press, 
1996; editado por Jeff Kelley. 

7 Cf. KAIZEN, W. “Allan Kapow and the spread of painting”. Grey Room, No. 13. The MIT Press, 
2003, pp. 80-107. Comentário de Pollock: “Minha pintura não vem do cavalete. Eu raramente es-
tico a tela no chassi antes de pintar. Prefiro fixar a tela diretamente na parede ou no chão. Preciso 
da resistência de uma superfície dura. Com a tela no chão, sinto-me mais à vontade. Sinto-me 
mais próximo da pintura, tenho a impressão de fazer parte dela, pois posso me movimentar à 
sua volta, trabalhar nos quatro lados da tela, estar literalmente dentro da pintura. É um método 
parecido com o dos pintores índios que trabalhavam sobre areia” (POLLOCK, “My painting”, 
Possibilities 1, inverso 1947-48; tradução de FERREIRA, COTRIM, 2006).

8  KAPROW, A. Assemblages, environments and happenings. New York: Abram, 1966.
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Figura 1 - Jackson Pollock 
trabalhando em seu estúdio, 1959, 

Fonte: KAPROW, Allan. Assemblages, 
environments and happenings. New 

York: Abram, 1966, p. 143.

Figura 2 - Allan Kaprow, Yard, 1961 
Fonte: KAPROW, Allan. Assemblages, 

environments and happenings. New 
York: Abram, 1966, p. 143
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Em “The Legacy of Jackson Pollock”, Kaprow compreende a obra de Pollock para 
além do Expressionismo Abstrato, sugerindo o seu deslocamento em direção ao 
espaço de visualização que a circunda e ao contexto em que está inserida; tal ensaio 
é uma resposta ao dilema do futuro da pintura após Pollock. 

O fato de Pollock se aproximar de destruir essa tradição pode 
muito bem ser um retorno ao ponto em que a arte estava mais 
ativamente envolvida no ritual, na magia e na vida do que temos 
conhecimento em nosso passado recente. Se for assim, trata-se 
de um passo extraordinariamente importante que, em última ins-
tância, fornece uma solução para as queixas daqueles que exigem 
que coloquemos um pouco de vida na arte. Mas o que fazemos 
agora?9

Em Pollock, o espaço da tela é aquele em processo, beneficiado por um longo 
período de formação10; à medida em que o artista age sobre a tela, a pintura se torna 
um registro dos seus próprios movimentos. Para Kaprow, a importância e a influên-
cia de Pollock estão justamente na liberdade da obra em construção, no seu ato 
de pintar, no espaço, na marca pessoal que gera a sua própria forma e sentido, no 
entrelaçamento, na grande escala e no material. Com a enorme tela estendida sobre 
o chão, Pollock se colocava dentro dela sem deter o controle sobre a composição 
global do quadro, orientando-se por partes. O resultado é percebido no entrecruza-
mento do olhar com os seus movimentos, algo como um gesto habitual e automáti-
co, distinto de um processo de julgar cada ato sobre a tela11.

Ao experienciar pela primeira vez a obra de Pollock, Kaprow compreendeu que 
aqueles trabalhos preenchiam todos os sentidos do espectador, cercando-os por to-
dos os lados e eliminando qualquer hierarquização deles, principalmente o da visão. 
Tal fato ocorria por inúmeras razões, a principal delas pelo o tamanho das pinturas; 
em grande escala, deixavam de ser pinturas e se tornavam ambientes. 

9 KAPROW, A. The Legacy of Jackson Pollock In: FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). Escritos de 
artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2006, p. 43.

10 Cf. TASSINARI, A. O espaço moderno, op., cit.

11 Cf. KAPROW, A. The Legacy of Jackson Pollock, op., cit.
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O nosso tamanho como espectadores, em relação ao tamanho da 
pintura, influencia profundamente nossa disposição de abrir mão 
da consciência de nossa existência temporal enquanto a experi-
mentamos. A opção de Pollock por grandes formatos faz com que 
sejamos confrontados, tomados de assalto, absorvidos.12

As pinturas de Pollock ao mesmo tempo que envolvem o espectador, vão ao en-
contro de seu próprio corpo; aqui, o que está em jogo não é mais apenas a visão, 
mas todos os sentidos daqueles que as experimentam. De acordo com Kaprow, não 
podemos comparar as pinturas de Pollock com aquelas em grandes formatos feitas 
no Renascimento, que sugerem uma janela pela qual o olhar do espectador atraves-
sa, estendendo-se para além do quadro. Ao contrário, as pinturas de Pollock expan-
dem-se para fora da tela em direção ao próprio espectador, cercando-o e preenchen-
do todo o espaço vivencial: “o que acredito ser claramente discernível é o fato de que 
a pintura como um todo se projeta para fora, para dentro da sala, em nossa direção 
(somos participantes, mais do que observadores)”.13 O gesto do artista, portanto, se 
faz presente por meio de um impulso, de uma forma revelada na apreciação, entre o 
espaço da obra e o espaço vivencial. 

Pollock, segundo vejo, deixa-nos no momento em que teríamos 
de passar a nos preocupar com o espaço e os objetos de nossa vida 
cotidiana, e até mesmo a ficar fascinados por eles, sejam nossos 
corpos, roupas e quartos ou, se necessário, a vastidão da Rua 42. 
Não satisfeitos com a sugestão, por meio da pintura, de nossos 
outros sentidos, devemos utilizar a substância específica da visão, 
do som, dos movimentos, das pessoas, dos odores, do tato. Ob-
jetos de todo tipo são materiais para a nova arte […]. Esses cora-
josos criadores não só vão nos mostrar, como que pela primeira 
vez, o mundo que sempre tivemos em torno de nós mas igno-
ramos, como também vão descortinar acontecimentos e eventos 
inteiramente inauditos, encontrados em latas de lixo, arquivos 
policiais e saguões de hotel; vistos em vitrines de lojas e nas ruas, 
e percebidos em sonhos e acidentes horríveis.14

12 KAPROW, A. The Legacy of Jackson Pollock, op., cit., p. 42.

13 Ibid., p. 43.

14 Ibid., p. 44.
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Ora, se, conforme Tassinari, o período modernista eliminou a perspectiva de 
base naturalista a fim de compreender o espaço da pintura como um anteparo opaco 
no qual o artista opera, é possível observar como Pollock é o resultado de um movi-
mento gradual: da profundidade do espaço (dos séculos XV e XVI) até a criação das 
colagens cubistas e o desenvolvimento da segunda fase da arte moderna. 

No trabalho de Pollock, “a ‘pintura’ se moveu tanto para o lado de fora que a tela 
não é mais um ponto de referência”.15 O trabalho de Pollock carrega consigo uma 
tendência em direção ao espaço que o comporta.

1.3. O DIÁLOGO DE KAPROW COM ROBERT RAUSCHENBERG E JONH CAGE

O envolvimento entre Kaprow e Robert Rauschenberg proporcionou grandes 
transformações no trabalho do primeiro, principalmente no que diz respeito ao seu 
avanço em direção ao espaço vivencial. Rauschenberg, durante o verão de 1950, 
produziu no Black Mountain College uma série de pinturas intituladas White Pain-
tings. Esta série é composta por sete painéis pintados em branco fosco sem a pre-
sença de nenhuma marca expressiva. Vejamos o que Rauschenberg diz a respeito de 
sua série de pinturas: 

São grandes telas brancas (um branco como DEUS) organizadas 
e selecionadas por meio da experiência do tempo e apresentadas 
com a inocência de uma virgem. Lidam com o suspense, a emo-
ção e o corpo de um silêncio orgânico, a plenitude da negação 
do plástico, o ponto onde um círculo começa e termina. Elas são 
uma resposta natural às pressões atuais da ausência de fé e um 
promotor de otimismo intuitivo. É completamente irrelevante 
que sou eu quem as fez – hoje é seu criador.16

15 Ibid., p. 43.

16 RAUSCHENBERG, R. apud JOSEPH, B. “White on white”. Critical Inquiry, Vol. 27, No. 1. 
The University of Chicago Press, 2000, pp. 90-211. Disponível em <http://www.jstor.org/stab-
le/1344229>. Último acesso em abril de 2013 (tradução livre). “They are large white (1 white 
as GOD) canvases organized and selected with the experience of time and presented with the 
innocence of a virgin. Dealing with the suspense, excitement and body of an organic silence, the 
plastic fullness of nothing, the point a circle begins and ends. They are a natural response to the 
current pressures of the faithless and a promoter of intuition optimism. It is completely irrele-
vant that I am making them – today is their creator.”
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Figura 3 -  Robert Rauschenberg, White 
Paintings, 1950

Fonte: <http://pastexhibitions.
guggenheim.org/singular_forms/

highlights_1a.html>. Último acesso em 
setembro de 2013.
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Talvez o que o artista quisesse dizer com “hoje é seu criador” seja melhor  expli-
cado em um outro trecho do mesmo texto. Neste trecho, Rauschenberg afirma que 
White Paintings carrega consigo uma contradição: ao mesmo tempo que é pintura, 
caminha em direção a um lugar no qual a pintura nunca esteve. 

Para Kaprow, as superfícies dos painéis são um plano ativo para recepção, uma 
vez que refletem a movimentação do corpo do espectador. “Eu estava perambulan-
do pelo estúdio, sem saber como eu deveria receber estas telas, apesar de já possuí-
rem uma espécie de pedigree, algumas tendências […]. Foi então que eu vi minhas 
sombras se deslocando através da pintura”17. As superfícies destas pinturas são uma 
espécie de “telas temporais”18, pois o corpo do espectador é refletido dentro do es-
paço da pintura. 

Ao mesmo tempo em que o espectador atualiza a obra a partir da sua recepção, 
ele e o espaço que a comporta se tornam parte dela. Podemos perceber as White 
Paintings (como já fizera Rauschenberg) não apenas como pinturas, mas também 
como um lugar onde pintura, espaço vivencial e espectador se conectam.

É justamente no contexto da relação de colaboração entre Rauschenberg e John 
Cage que devemos olhar as transformações em torno de White Paintings e do de-
senvolvimento do trabalho de Rauschenberg. Para Cage, a série de Rauschenberg 
ultrapassa a fixação do pigmento de tinta na tela em favor da recepção de um evento 
espaçotemporal, capaz de incorporar o movimento temporal externo à pintura. “A 
forma de testar a pintura moderna é esta, se ela não for destruída pela ação das som-
bras, é pintura a óleo genuína”.19 Cage sempre enfatizou que foi após colocar seus 
olhos em White Paintings que compôs 4’33”, uma peça, na qual o pianista David 
Tudor sentava-se ao piano, abria a tampa do teclado e lá permanecia, sem tocá-lo, 
durante o tempo que intitula a peça. Tal ação permitiu que os sons do público e o 
barulho da sala de concerto se tornassem a própria obra.

17 KAPROW, A. apud MARTER, J. Off limits: Rutsgers University and the avant-garde 1957-1963. 
Network: The Newark Museum, 1999, p. 4 (tradução livre). “I was walking back and forth in the 
studio, not knowing how I should take these things, even though they had a kind of pedigree 
already, certain inclinations […] And then I saw my shadows, across the painting, moving.”

18 Cf. KAIZEN, W. “Allan Kapow and the spread of painting”, op., cit.

19 CAGE apud JOSEPH, B. “White on white”, op., cit., p. 103 (tradução livre). “The way to test a 
modern painting is this, if it is not destroyed by the action of shadows it is genuine oil painting.”



- 31 -

Após assistir pela primeira vez a 4’33” (em 1952), Kaprow imediatamente a com-
parou com os painéis de Rauschenberg. 

O tempo ainda estava quente, as janelas estavam abertas, po-
dia-se, desta forma, ouvir os sons da rua. Quando ele [Cage] fez 
4’33”, com David Tudor sentado ao piano, sem tocar, pressionan-
do o tempo, abrindo e fechando a tampa do teclado, eu imedia-
tamente vi isso como parte das pinturas. E então ouvi o sistema 
de ar-condicionado, elevadores em movimento, pessoas rindo e 
tossindo e cadeiras rangendo. Eu ouvi sirenes de carros de polícia 
e as sombras das pinturas de Bob Rauschenberg. Isto quer dizer 
que não há nenhuma demarcação nas fronteiras da obra de arte, 
ou naquela chamada vida cotidiana, mas elas de fato se misturam, 
como ficou muito claro para nós, os ouvintes do concerto de Cage 
e os espectadores da série de Rauschenberg, os colaboradores da 
obra de arte. Nós estávamos fazendo isso.20

Tanto as pinturas de Rauschenberg quanto a peça de Cage questionam, respecti-
vamente, o lugar da pintura e o lugar da música, apontando para uma arte calcada 
nas relações que estabelece com o espaço que a comporta e com o espectador. Este 
questionamento reflete ainda nos modos operatórios e em como cada um dos meios 
e das práticas artísticas são manipulados. No próximo capítulo, veremos como o 
Fluxus, ao questionar principalmente o lugar da música, ampliou o espaço operató-
rio das práticas tradicionais da arte, compreendendo a música por meio das relações 
que esta estabelece com outros meios e práticas artísticas. Neste caso, é a partir do 
questionamento do que é pintura ou do que é música que vislumbramos um espaço 
operatório ampliado, o qual está atento à introdução de outros elementos, caracte-
rísticas e meios que emergem aqui e ali e apontam para a descoberta de possibilida-
des outras.

20 KAPRWO apud MARTER, J. Off limits: Rutsgers University and the avant-garde 1957-1963, op., 
cit., p. 5 (tradução livre). “The weather was still warm, and windows were open, and you could 
still hear the sounds on the street. So when he [Cage] did 4’33” with David Tudor sitting at the 
piano doing nothing but pressing the time clock, closing and opening the keyboard cover, I im-
mediately saw this as part of the picture. And then I heard the air conditioning system, I heard 
the elevators moving, a lot of people’s laughter and creaky chair, coughing. I heard police sirens 
and cars down below, and those shadows in Bob Rauschenberg’s pictures. That is to say, there is 
no marking of the boundary of the artwork, or the boundary of so-called everyday life, but they 
merge, and they indeed, as it became very clear, we the listeners in Cage’s concert and lookers at 
Rauschenberg were the collaborators of the artwork. We were making it.”
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1.3.1. o diálogo com Robert Rauschenberg: o campo expandido da pintura

O termo assemblage foi cunhado por Jean Dubuffet, em 1953, para definir alguns 
dos seus próprios trabalhos artísticos, os quais, segundo ele, não poderiam ser per-
cebidos enquanto colagens, pois não eram realizados na superfície bidimensional, 
avançavam rumo ao espaço vivencial. As assemblages ampliaram as possibilidades 
de composição para além da pintura e da escultura, subvertendo-as em seus domí-
nios e superando-as em direção à liberdade de materiais, combinações de formas e 
de técnicas. Mais do que pinturas, desenhos ou esculturas, as assemblages são uma 
reunião de elementos, os quais, em parte ou inteiramente, são materiais, objetos ou 
fragmentos preconcebidos ou manufaturados (não pensados a priori como mate-
riais de arte). 

Ao visitar o estúdio de Rauschenberg, Kaprow se deparou com uma série de 
pinturas negras, também conhecidas como Black Paintings (1951-53). Esta série, 
criada pelo próprio Rauschenberg, contrasta com a superfície lisa e branca de 
White Paintings; páginas de jornais foram imersas em um esmalte preto e coladas 
ao acaso sobre a superfície de telas imensas. Ao mesmo tempo que as pinturas 
negras se assemelham, por sua força expressiva e liberdade criativa, a algumas 
pinturas de Pollock, é também no desenrolar de uma transformação em direção à 
expansão da pintura que devemos perceber, tanto no trabalho de Rauschenberg, 
quanto no de Kaprow, as páginas de jornais incorporadas à pintura. As Black Pain-
tings de Rauschenberg se desenvolvem no espaço e para o espaço que as comporta; 
as páginas de jornais, com relatos de acontecimentos diários, são usadas como 
suporte para a realização da obra de arte. Enquanto que as White Paintings promo-
vem o inter-relacionamento entre arte e vida por meio da captura das imagens dos 
espectadores – bem como o faz Cage em 4’33” –, as Black Paintings o promovem 
por meio do uso de objetos do cotidiano.

Com o intuito de preencher a lacuna existente entre arte e vida, o trabalho de 
Rauschenberg aproximou-se, inicialmente, da condição de ser mural. Para tanto, 
foi necessário o artista assumir uma relação com a sua estrutura arquitetônica, para 
que então pudesse se afastar da ideia de autonomia da pintura21. Ou seja, da pintura 

21 Cf. KAIZEN, W. “Allan Kapow and the spread of painting”, op., cit.



- 33 -

como um objeto distanciado de seu contexto. Para Peter Bürger, a autonomia da 
arte é uma categoria ideológica, uma separação na sociedade burguesa entre, por 
um lado, a obra de arte e, por outro, a práxis vital, o que, segundo o autor, favorece a 
ideia de que a obra de arte é realizada independentemente do contexto no qual está 
inserida. A autonomia da arte foi primeiramente atacada por alguns movimentos 
europeus da vanguarda do início do século XX, que negaram “a institucionalização 
da arte como instituição deslocada da práxis vital”.22

Sob esta ótica, Rauschenberg abandonou ainda o problema da pintura enquanto 
superfície bidimensional; foi através do desenvolvimento das séries White Paintings, 
Black Paintings e, posteriormente, Red Paintings (1953-54) que o artista criou seus 
primeiros combines, denominação de alguns de seus trabalhos que estavam no in-
termeio entre a pintura e o objet trouvé surrealista.

Foi posteriormente à criação das Red Paintings que Rauschenberg expôs as pá-
ginas de jornais e os elementos que anteriormente compunham apenas o fundo de 
seus trabalhos; experimentou incorporar objetos tridimensionais na tela. Contudo, 
é em 1954 que o artista cria seu primeiro combine, Untitled; nele, com uma paleta 
predominantemente vermelha, Rauschenberg incorporou à tela uma janela de vi-
dro (dentro da qual havia uma fonte de luz) e uma prateleira de madeira. Charlene 
(1954) é um trabalho saturado, composto por propagandas publicitárias da época, 
referências autobiográficas e da história da arte. A partir dessas criações, cada ele-
mento pintado ou aplicado mantém, no trabalho de Rauschenberg, o seu caráter 
identificável; são eles que definem os combines. 

Untitled (1954), Untitled (1955) e Odaslisk (1955-58) representam um avanço 
significativo no trabalho de Rauschenberg, seja por sua expressividade gestual, seja 
pela forma construída. Os dois primeiros, ao mesmo tempo que retomam uma pa-
leta de cor predominantemente preta, são construídos por meio de elementos de 
toda sorte; estes, enquanto materiais artísticos, ao serem incorporados aos combines, 
constituem a sua própria forma. Odaslisk é uma estrutura em formato de caixa cuja 
base é presa a um travesseiro, e na qual é inserida uma galinha. Com o amadureci-
mento dos combines, a função dos objetos do mundo cotidiano (por exemplo, vas-

22 BÜGER, P. Teoria de vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 105.
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souras, travesseiros, roupas, móveis etc.) reafirmou, pouco a pouco e cada vez mais, 
a natureza dos materiais artísticos, estabelecendo uma dinâmica entre a existência 
cotidiana e as preocupações estéticas. A escala humana foi também evocada em fun-
ção do tamanho dos objetos; muitos trabalhos incorporam mobílias de quarto, por 
exemplo, Interview (1955) ou Bed (1955). O primeiro é construído a partir de um 
armário; no segundo, uma colcha de retalhos é um de seus elementos compositivos. 
Assim, as formas e as configurações construídas em muitos combines afirmam-se 
como uma presença arquitetônica.

Os combines de Rauschenberg e as assemblages de modo geral são um importante 
passo para a formação tanto dos environments, quanto dos happenings, conforme 
veremos a seguir. A partir das assemblages percebemos paulatinamente a expansão 
do espaço da pintura rumo ao espaço vivencial, para, posteriormente, vislumbrar-
mos as articulações espaçotemporais que geram os relacionamentos em meios. 

Tanto as assemblages e os environments quanto os happenings carregam consigo 
uma liberdade na manipulação dos materiais; ao mesmo tempo que são frutos de 
uma arte calcada no suporte bidimensional, caminham em direção ao espaço vi-
vencial, questionando e ampliando o espaço operatório da pintura por meio da in-
trodução de novos materiais e modos de operar. No próximo capítulo, ao tratarmos 
do termo intermídia, mostraremos como Dick Higgins considerou os combines de 
Rauschenberg como intermidiáticos, na medida em que relacionam os meios tradi-
cionais da arte com aqueles não artísticos.
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Figura 4 - Robert Rauschenberg, Black 
Paintings, 1951

Fonte: <http://htmlgiant.com/craft-notes/on-
influence-anger-lynch-cage-rauschenberg/>. 

Último acesso em setembro 2013.
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Figura 5 - Robert Rauschenberg, Red 
Paintings, 1953-54

Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, Susan 
(org.). Robert Rauschenberg: A retrospective. 

New York: The Soloman R. Guggenheim 
Foundation, 1997, pp. 96-99.
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Figura 6 - Robert Rauschenberg, 
Untitled,1954

Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, Susan 
(org.). Robert Rauschenberg: A retrospective. 

New York: The Soloman R. Guggenheim 
Foundation, 1997, p. 103.

Figura 7 - Robert Rauschenberg, 
Charlene, 1954

Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, 
Susan (org.). Robert Rauschenberg: A 

retrospective. New York: The Soloman 
R. Guggenheim  

Foundation, 1997, p. 107.
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Figura 8 - Robert Rauschenberg, Untitled, 
1954 

Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, Susan 
(org.). Robert Rauschenberg: A retrospective. 

New York: The Soloman R. Guggenheim 
Foundation, 1997, p. 111.

Figura 9 - Robert Rauschenberg, 
Untitled, 1955

Fonte: HOOPS, Walter; 
DAVIDSON, Susan (org.). Robert 

Rauschenberg: A retrospective. New 
York: The Soloman R. Guggenheim 

Foundation, 1997, p. 114.
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Figura 10 - Robert Rauschenberg, 
Odalisk, 1955-58

Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, 
Susan (org.). Robert Rauschenberg: 

A retrospective. New York: The 
Soloman R. Guggenheim  
Foundation, 1997, p. 115.

Figura 11 - Robert Rauschenberg, Interwier, 1955
Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, Susan 

(org.). Robert Rauschenberg: A retrospective. New 
York: The Soloman R. Guggenheim Foundation, 

1997, p. 116.
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Figura 12 - Robert Rauschenberg, Bed, 1955
Fonte: HOOPS, Walter; DAVIDSON, Susan 
(org.). Robert Rauschenberg: A retrospective. 

New York: The Soloman R. Guggenheim  
Foundation, 1997, p. 117.
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1.3.2. o diálogo com John Cage: espaço-tempo

Música contemporânea não é a música do futuro ou a música do 
passado, mas simplesmente a presente música conosco: esse mo-
mento, agora, esse momento de agora. Esse momento está sem-
pre mudando (eu estava em silêncio, agora estou falando.) Como 
podemos dizer o que é a música contemporânea, já que agora 
não a estamos ouvindo, estamos ouvindo uma palestra sobre ela. 
E não é isso. Isso é papo furado. Como estamos neste momento 
da música contemporânea (estamos apenas pensando sobre ela), 
cada um de nós está atento a seus próprios pensamentos, sua pró-
pria experiência, e cada experiência é diferente e cada experiência 
muda enquanto estamos pensando, e enquanto estamos pensan-
do, eu estou falando e a música contemporânea está mudando, 
assim como a vida muda. Se não mudasse, estaria morta, e, claro, 
para alguns de nós ela está morta, mas a qualquer momento ela 
muda e vive novamente.23

Aproveitamos que esta seção trata da influência de John Cage na produção artís-
tica de Kaprow para iniciarmos com as palavras do próprio Cage; o que pretende-
mos com ela é simplesmente ilustrar como o compositor compreendeu a música e, 
por consequência, a arte: como algo que se transforma incessantemente.

Kaprow já havia percebido por meio de Pollock que as barreiras entre arte e vida 
se tornaram opacas, apesar de ainda não totalmente diluídas, visto tratar-se (no caso 
de Pollock) de uma obra construída sobre o tradicional suporte bidimensional, que, 
por sua vez, traz consigo determinadas implicações. Foi John Cage quem deu o pon-
tapé decisivo neste caminhar em busca da expansão da pintura.

23 CAGE, J. Silence. Connecticut: Wesleyan University Press, 1973, pp. 43.44 (tradução livre). 
“Contemporary music is not the music of future, nor the music of past, but simply music pres-
ent with us: this moment, now, this now moment. That moment is always change. (I was silent: 
now I am speaking.) How can we possibly tell what contemporary music is, since now we’re not 
listening to it, we’re listening to a lecture about it. And that isn’t it. This is “tongue-wagging”. 
Removed as we are this moment from contemporary music (we are only thinking about it) each 
one of us is thinking his own thoughts, his own experience, and each experience is different and 
each experience is changing and while we are thinking I am talking and contemporary music is 
changing, like life it changes. If it were not changing it would be dead, and, of course, for some of 
us, it is dead, but at any moment it changes and is living again.”
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Em 1940, em conferência intitulada “The Future of Music: Credo”24, Cage buscava 
traçar novos horizontes para a arte e principalmente para a música, argumentando 
que tanto o ruído quanto o silêncio também são musicais. Suas referências artísticas 
partiam tanto do bruitismo de Luigi Russolo, quanto dos trabalhos de Marcel Du-
champ. Contudo, o que de Cage aparecerá refletido na obra de Kaprow é uma refe-
rência extra-artística: o Zen, filosofia e prática oriental que enfatiza a ideia de “viver 
o instante”, ou seja, de abandonar os conceitos, discursos e palavras para vivenciar 
diretamente a realidade (a esta ideia soma-se também aquela de arte enquanto pro-
cesso). Cage, por meio de tais referências, inicia uma longa investigação no campo 
sonoro, a qual tem como base a exploração da matéria advinda do cotidiano.

Onde quer que estejamos, o que ouvimos são em sua maioria ruí-
dos. Quando os ignoramos, nos perturbam. Quando os ouvimos, 
os achamos fascinantes. O som de um caminhão a cinquenta 
milhas por horas. A [eletricidade] estática entre as estações [de 
rádio]. Chuva. Queremos capturar e controlar esses sons, usá-
-los, não como efeitos sonoros, mas como instrumentos musi-
cais. Todo estúdio cinematográfico tem uma biblioteca de ‘efeitos 
sonoros’ gravados em filme. Com um fonógrafo cinematográfico 
agora é possível controlar a amplitude e a frequência de qualquer 
um desses sons e dar-lhes ritmos, aquém ou além do alcance de 
nossa imaginação.25

Dedicar-se aos ruídos da cidade é um modo de vivenciar o instante plenamen-
te. A música de Cage propõe uma atitude em relação a arte: aberta às aflorações 
da realidade e ao acaso, provocando o ouvinte e permitindo-o ouvir não somente 
o que é estabelecido como musical, mas também aquilo que emerge do cotidiano 
banal. “Quando separamos música da vida”, afirma Cage, “o que temos é arte (um 
compêndio de obras-primas). Com a música contemporânea, quando é realmente 

24 CAGE, J. “The future of musica: Credo” In: CAGE, J. Silence. op., cit., pp. 3-6.

25 CAGE, J. Silence, op., cit., p. 3 (tradução livre). “Wherever we are, what we hear is mostly noise. 
When we ignore it, it disturbs us. When we listen to it, we find it fascinating. The sound of a 
truck at fifty miles per hour. Static between the stations. Rain. We want to capture and control 
these sounds, to use them not as “sound effects” recorded on film. With a film phonograph it is 
now possible to control the amplitude and frequency of any one of these sound and to give to is 
rhythms within or beyond the reach of the imagination. Given four film phonographs, we can 
compose and perform a quartet for explosive motor, wind, heartbeat, and landslide.”
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contemporânea, não temos tempo para fazer essa separação”.26 Esta atitude de Cage 
nasce da vontade de borrar os limites, na arte, entre o tempo e o espaço, e de ir além 
dos domínios artísticos, fazendo uma espécie de metáfora com a vida cotidiana. Ao 
fazer isso, percebemos novamente a experimentação artística em proveito de uma 
arte calcada nas relações que estabelece. Ou seja, para Cage, a música não é cons-
tituída unicamente pelo o que até então era considerado como musical, mas pelas 
relações que estabelece com a vida cotidiana, com o ouvinte e ainda com outros 
meios e práticas artísticas. 

A partir da produção artística de Cage abordaremos também a articulação es-
paçotemporal, visando refletir sobre o modo como esta nos auxilia a perceber os 
relacionamentos entre meios e práticas artísticas.

Cage parte inicialmente da ideia de autonomia do som, na qual cada som se define 
unicamente por suas qualidades, e não em meio aos processos de subordinação ou 
hierarquização dos sons, impostos por alguns sistemas de composição musical. Sob 
este prisma, o compositor ao mesmo tempo que individualiza e iguala os elementos 
composicionais da música, abandona a necessidade de uma ordem preestabelecida 
ao compositor. “Dentro de suas composições prevalece uma liberdade absoluta de 
todos os elementos constitutivos”.27 Por exemplo, em Music of Changes (1951), a 
sucessão dos sons se situa à margem de toda e qualquer noção de harmonia ou de 
dissonância. “O som é tudo, simplesmente”.28 Para ele, a autonomia do som está rela-
cionada com as ideias de caos (como o lugar da confusão, no qual os sons começam 
a tomar forma sem estarem submetidos a um sistema qualquer29) e de improvisação 
e acaso. Para Cage30, a composição baseada no acaso e na improvisação denota uma 

26 Ibid., p. 44 (tradução livre). “When we separate music from life what we get is art (a compendi-
um of masterpieces). With contemporary music, when it is actually contemporary, we have no 
time to make that separation […].”

27 KASPER, U. Écrire sur l’eau. L’esthétique de John Cage. Paris: Hermann p. 14 (tradução livre). “À 
l’intérieur de ses compositions règne une liberté absolue de tout les éléments constitutifs.”

28 Ibid., p. 14 (tradução livre). “Le son est tout simplement.”

29 Cf. KASPER, , U. Écrire sur l’eau. L’esthétique de John Cage, op., cit.

30 Cf. CAGE, J. Composition as process, part II: Inderminancy (1958). In: STILES, K., SELZ, P. 
(org.). Theories and documents of contemporary art. A source of artists’ writings. California: Uni-
versity of California Press, 2012.
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atitude experimental, visto que esta “é um resultado do que não é previsto”,31 nem 
pelo público, nem por aquele que a cria. Trata-se uma ação única, que não pode ser 
refeita ou reapresentada, efêmera, portanto. Retomaremos a improvisação ao tratar-
mos no último capítulo, compreendendo-a enquanto ferramenta para exploração 
artística e para geração de materiais. Por ora, vejamos algumas reflexões de Cage.

Através do seu envolvimento com o I-Ching32, Cage, pouco a pouco, se despren-
deu dos aspectos subjetivos advindos do artista em direção a uma não intenciona-
lidade. Ou seja, o gesto criador é substituído pelo acaso no processo de feitura da 
obra. O acaso, para Cage, é uma técnica que o possibilita distanciar-se da arte do 
egocentrismo, o qual, por sua vez, ele vê como aquilo que caracterizou a produção 
estética desde o Renascimento33. Deste modo, a música de Cage passa a se tornar 
descontínua, na medida em que, para ele, os sons são independentes uns dos outros 
(já não fazem mais parte da continuidade musical) e são postos, na criação musical, 
por meio de estratégias e métodos do acaso. 

Tomando novamente como exemplo Music of Changes, Kasper afirma que suas 
recepção e escuta são multiplicadas, pois estas estão libertas de toda e qualquer sub-
jetividade imposta pelo compositor; cada ouvinte pode percebê-la diferentemente. 
“Mesmo quem a compôs não pode concebê-la previamente, ela é imprevisível na 
sua finalidade”34. As ideias de descontinuidade e acaso são, para Cage, estratégias 
para ampliar e multiplicar os sentidos e significados da obra, os quais são somente 
oferecidos no momento mesmo da realização da obra e de maneira descentralizada. 
A obra de Cage se apresenta como um evento inesperado, no sentido em que ela é 
arrancada de sua inscrição temporal: não existe antes ou depois, ela se faz no justo 
momento em que é realizada, na sua presença absoluta. 

31 CAGE  Composition as process, part II: Inderminancy, op., cit., p. 831 (tradução livre). “An 
experimental action is one the outcome of which is not foreseen.”

32 Assim como o acaso, a improvisação foi amplamente explorada por Cage. Contudo, a partir do 
seu envolvimento com o I-Ching (sobretudo a partir de 1958), ele, pouco a pouco, abdicou da 
improvisação em favor unicamente do acaso. 

33 Cf. STILES, SELZ. Theories and documents of contemporary art, op., cit.

34 KASPER, , U. Écrire sur l’eau. L’ esthétique de John Cage, op., cit., p. 15 (tradução livre). “Car 
même celui qui la compose ne peut pas la concevoir par avance, elle est imprévisible dans sa 
finalité.”
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O acaso, para Cage, esteve intimamente vinculado à noção de efemeridade, uma 
vez que ele compreendeu a música, e consequentemente a arte, por meio de seus 
processos contínuos de transformação (como nos foi ilustrado por suas palavras, 
transcritas logo no início desta seção). A realização da obra de arte na forma per-
formance foi amplamente explorada por Cage, enquanto uma manifestação artística 
efêmera por natureza. O acaso e a improvisação são então ferramentas que geram os 
materiais artísticos no momento em que a obra se faz diante do público.

Vejamos algumas questões práticas que devem ser discutidas no momento da 
criação e realização de performances de composições musicais baseadas na inde-
terminação, segundo Cage. Tais questões apontam diretamente para a questão que 
queremos enfatizar neste capítulo: a articulação espaçotemporal.

Para Cage35, no que concerne ao espaço da performance, os performers devem es-
tar separados fisicamente (tanto quanto for conveniente, de acordo com suas ações e 
com a estrutura arquitetural do lugar). Tal estratégia promove a reflexão de dois as-
pectos principais: primeiro, a autonomia dos sons e a individualização das ações do 
performers; e segundo, repensar o espaço físico da performance enquanto elemen-
to constituinte (e não apenas enquanto um lugar que a comporta simplesmente.) 
Através da separação física dos performers, os sons são projetados individualmente, 
emergindo dos seus próprios centros espaciais. Deste modo, os sons não são uni-
camente “decorrentes de um objeto no tempo”36, mas das ações dos performers, as 
quais são produtoras de um processo que ocorre unicamente no momento em que 
a performance se realiza. À medida que emergem, interpenetram-se de modo que 
um som não obstrui o outro. A separação no espaço facilita, então, a não obstrução 
dos sons e a independência das ações. Para Cage, a consciência de se pensar o espa-
ço é, na música, atrasada em relação às outras artes. “Na verdade, é surpreendente 
que a música enquanto arte se manteve apresentando músicos tão sistematicamente 
amontoados em um grupo”37; para ele, é momento de separá-los espacialmente a 

35 CAGE, J. Composition as process, part II: Inderminancy, op., cit.

36 CAGE, J. Composition as process, part II: Inderminancy, op., cit., p. 832 (tradução livre). “[...] 
productive of an object in time”.

37 Ibid., p. 832 (tradução livre). “It is indeed astonishing that music as an art has kept performing 
musicians so consistently huddled together in a group.”
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fim de reconhecer a necessidade do espaço enquanto elemento indissociável da 
performance.

Se os sons emergem das próprias ações dos performers, não há, desta forma, 
necessidade de se marcar o tempo através da presença de um regente. Para Cage, 
este último está atrasado em relação ao reconhecimento do tempo nos meios de 
comunicação.

É realmente surpreendente que a música como arte tenha manti-
do seus músicos marcando o tempo tão consistentemente juntos. 
[...] Já é hora de deixar os sons criados no tempo independentes 
de uma marcação, a fim de mostrar o reconhecimento musical 
do rádio, da televisão, sem mencionar a fita magnética, sem men-
cionar viagens aéreas, partidas e chegadas de não importa qual 
ponto, não importa a que tempo, para não importa qual ponto, 
não importa a que tempo, sem mencionar a telefonia.38

O tempo para Cage é o tempo presente e indeterminado. Se o relógio, bem como 
o regente, marcam um tempo previsto e unificador, o tempo presente e indeter-
minado é fragmentado e descentralizador. No primeiro, o tempo é o mesmo para 
todos e é o único responsável pela estrutura global de uma peça musical tradicional 
(conforme Cage). No segundo, o tempo é diferente para cada um; o que rege (se é 
que podemos chamar assim) a performance são ações individuais, oriundas dos seus 
próprios centros espaciais. O tempo não é o único responsável pela forma resultante 
da performance, há ainda o espaço. 

A reflexão de Cage sobre o tempo e o espaço está ainda diretamente relacionada 
com a eliminação das barreiras que separam a música do ambiente que a circun-
da, visto que, para ele, os sons surgem constantemente e de maneira inesperada do 
próprio ambiente que nos cerca, e estes são a matéria-prima para música. Isto quer 
dizer que a música não é composta unicamente pelo tempo, ou pela organização 

38 Ibid., p. 833 (tradução livre). “It is indeed astonishing that music as art has kept performing 
musicians so consistently beating time together […] It is high time to let sounds issue in time 
independents of a beat in order to show a musical recognition of the radio, television, not to 
mention magnetic tape, not to mention travel by air, departures and arrivals from no matter 
what point at no matter what time, to no matter what point at to no matter what time, not to 
mention telephony”.
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dos sons no tempo, mas também a partir daquilo que emerge do espaço, do am-
biente que nos cerca. A música, para Cage, deve parecer transparente e se dissolver 
no espaço. É ainda através desta reflexão que Cage passa a se envolver com outros 
meios e práticas artísticas, criando performances multimídias que anteciparam os 
happenings.

Em 1944, Cage e Merce Cunningham apresentaram juntos um espetáculo de 
dança e música, no qual o músico apresentou três peças – The Perilous Nights (Six 
solos), Songs (She is asleep, The Wonderful Widow of 18 Springs) e Amores (prelude, 
trio, waltz, solo) – simultâneas a seis coreografias de Cunningham – Totem Ancestor, 
Triple-Paced, Root of an Unfocus, Tossed as It Is Untroubled, The Unavailable Memory 
of… e Spontaneous Earth. Nas palavras de Cunningham:

A característica principal desta dança, e ninguém a viu, foi uma 
estrutura fundada no tempo, como uma emissão de rádio. Ela 
foi decupada em unidades de tempo: a dança e a música se reen-
contravam no início e no final de cada unidade permanecendo 
independentes uma da outra no resto do tempo. Foi a primeira 
implementação da nossa intuição comum: a música e a dança 
poderiam existir separadamente. A partir daí, a dissociação de 
nossos respectivos trabalhos foi aumentando.39

Música e dança são apresentadas simultaneamente, mas de forma independente; 
este espetáculo é o início de uma colaboração fundada na ideia de que as relações 
espaçotemporais se fazem pela simultaneidade de elementos heterogêneos: o tempo 
é percebido por analogia visual com o espaço. O todo não é mais do que uma simul-
taneidade e uma coexistência da música e da dança, que permanecem autônomas 
enquanto se fundem a um espaço e tempo comuns. “As noções de espaço e de tempo 
não somente se sobrepõem, se entrelaçam e se fundem, mas oferecem também um 
terreno infinito do possível, onde tudo existe ao mesmo tempo, sem se perturbar 

39 CUNNINGHAM apud KASPER, Écrire sur l’eau. L’ esthétique de John Cage, op., cit., p. 24 (tra-
dução livre). “La caractéristique principale de cette danse, et personne ne l’a vue, était une struc-
ture fondée sur le temps, comme une émission de radio. Elle était découpée en unité de temps : la 
danse et la musique se retrouvaient au début et à la fin de chaque unité en restant indépendantes 
l’une de l’autre de reste du temps, C’était la première mise en pratique de notre intuition com-
mune : la musique et la danse pouvaient exister séparément. À partir de là, la dissociation de nos 
travaux respectifs n’a fait que s’accroître”.
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e sem que uma existência seja um obstáculo à outra”.40 Essa simultaneidade está 
vinculada à ideia de complexidade da vida, na qual, semelhante ao que ocorre no 
mundo cotidiano, os diversos e heterogêneos elementos se misturam sem cessar e 
sem que haja necessariamente um relacionamento preestabelecido. Para Kasper, é 
o movimento, a consciência corporal de Cunningham que parece ser o elo entre a 
união da dança e da música com a vida. O corpo torna visível e acima de tudo acessí-
vel aquilo que era da ordem do nosso sentido auditivo e que, no entanto, permanece 
sutil, pois não perceptível. O corpo do bailarino torna, então, visível o movimento e 
com ele o tempo (a duração mesma do movimento); ao atravessar o espaço, o corpo 
encarna a fusão dos parâmetros espaçotemporais.

Em 1954, Cage e Cunningham trabalharam em colaboração com os artistas vi-
suais Robert Rauschenberg e Jasper Johns. Os dois últimos produziram o cenário e 
as vestimentas para o espetáculo, que contou com a coreografia Minutiae, de Cun-
ningham, e a peça Music for piano, de Cage, apresentadas simultaneamente. Raus-
chenberg criou ainda uma estrutura de madeira revestida com tinta, papel, jornal, 
madeira, metal, plástico e espelho, pela qual os bailarinos poderiam atravessar. Por 
mais que todos estes artistas tenham reunido seus trabalhos em torno de um espe-
táculo, o que está em jogo é somente a simultaneidade de elementos heterogêneos. 
Não houve, em nenhum momento anterior ao espetáculo, o estabelecimento de uma 
relação entre eles; cada um deles se desenvolveu de maneira autônoma. O espaço e 
o tempo são seus únicos pontos de conexão, uma vez que são estes que permitem a 
interpenetração da música, da dança e dos trabalhos visuais. Tal fato acentua a não 
intencionalidade, ou seja, o deslocamento perceptivo da globalidade da performance 
e a não hierarquização e subordinação de um elemento em relação ao o outro (assim 
como Cage compreendia a autonomia do som). 

O modo como os meios e as práticas artísticas foram relacionados neste espe-
táculo parte do princípio organizativo da colagem. Este é o modo de associação 
encontrado nas obras dadaístas, nas quais palavras, fragmentos de fotografias e ima-

40 KASPER, U. Écrire sur l’eau. L’ esthétique de John Cage, op., cit., p. 24 (tradução livre). “Les 
notions d’espace et de temps non seulement se superposent, s’entrelacent et se fusionnent, mais 
offrent aussi un terrain infini du possible, où tout existe à la fois, sans se déranger et sans qu’une 
existence soit un obstacle à l’autre”.
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gens retiradas de seus contextos (de jornais, por exemplo) são misturadas para criar 
uma outra realidade. Elementos heterogêneos são postos juntos, mas sem nenhuma 
relação estabelecida a priori; é o espectador quem faz suas próprias associações no 
momento em que aprecia a obra. O principio organizativo da colagem promove a 
articulação entre os elementos e/ou as partes de uma obra de arte de modo que não 
há um objeto, uma narrativa ou uma ação centralizadores. Tudo aquilo que é posto 
em cena é igualmente importante para a concepção da obra de arte; não há a hierar-
quização ou a subordinação de um elemento sobre o outro. 

Neste contexto, o princípio organizativo da colagem é ainda atravessado pelo 
acaso e pela improvisação, visto que a organização das parte é feita no momento da 
realização da obra, por vezes por métodos baseados no acaso, por vezes pela impro-
visação dos artistas em cena.

O princípio organizativo da colagem é também visualizado na primeira perfor-
mance de Cage, Untitled, de 1952. Para sua realização, o artista colocou simultanea-
mente em cena projeções de filmes e slides, Mary Caroline Richards e Charles Olson 
recitando poesias, as White Paintings de Rauschenberg, uma coreografia de Merce 
Cunningham, David Tudor interpretando Water Music do próprio Cage e ele mes-
mo, lendo algumas citações de Maître Eckhart. O público foi instalado no meio da 
cena, para que assim não pudesse perceber a totalidade da performance, mas apenas 
seus fragmentos. As sequências temporais foram determinadas por sorteio, com ex-
ceção da parte final (Theatre Piece # I), que foi determinada pelos garçons que ser-
viam café durante a performance. Deste modo, os intérpretes não poderiam prever a 
transição entre o fim da performance e a reprise da vida cotidiana41. Em entrevista a 
Michael Kirby e Richard Schechner, Cage descreve a apresentação:

Em uma das extremidades de uma longa sala retangular havia 
uma projeção de filme e em outra uma de slides. Eu estava em 
cima de uma escada fazendo uma leitura que incluía silêncios, 
havia ainda uma outra escada, que em momentos diferentes M. 
C. Richards e Charles Olsen escalavam. Durante os períodos, que 
eu chamo de intervalos de tempo, os artistas estavam livres den-
tro dos seus limites — os quais poderíamos chamar de compar-

41  Cf. KASPER, Écrire sur l’eau. L’esthétique de John Cage, op., cit.
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timentos —que eles não tinham que preencher, como a luz verde 
de um semáforo. Antes do início de tais compartimentos eles não 
estavam livres para agir, entretanto, uma vez iniciados, poderiam 
agir o tempo que quisessem. Robert Rauschenberg estava tocan-
do um fonógrafo e um cachorro ao lado, ouvindo-o; David Tudor 
estava tocando piano, e Merce Cunningham e outros bailarinos 
estavam se movendo por entre o público. As pinturas de Raus-
chenberg foram suspensas acima do público.42

Não havia nenhuma ligação entre os diversos eventos em cena e nenhuma his-
tória ou narrativa os regiam logicamente. “A dança, a música, a poesia: tudo era 
confrontado de maneira não linear e fragmentada para criar uma experiência de 
mundo moderno em sua simultaneidade espaçotemporal.”43 Para Kasper, o que unia 
todos esses artistas era um certo tom de desintegração, no sentido de que não havia, 
entre as ações de cada um dos artistas, um fio condutor que regesse a globalidade 
da performance; de uma maneira ou de outra, seus trabalhos agiam em direção à 
decomposição, em oposição ao sentido tradicional de composição. Contudo, suas 
ações não se apresentavam como uma simples destruição (no sentido negativo), de-
signavam simplesmente suas visões ao mesmo tempo realista e original do mundo. 
“Eles usam esses gestos como um potencial de energia. Os diferentes eventos simul-
tâneos marcam a ausência de um centro focal”44, valorizando simultaneamente a 
multiplicidade e a individualidade. 

42 CAGE, J. apud STANDFORD, M., R. (org.). Happenings and Other Acts. Londres e New York: 
Routlrdge, 1995, p. 45 (tradução livre). “At one end of a rectangular hall, the long end, was a 
movie and at the other end were slides. I was up on a ladder delivering a lecture which included 
silences and there was another ladder which M.C. Richards and Charles Olsen went up at differ-
ent times. During periods that I call time brackets, the performers were free within limitations 
– I think you would call them compartments – compartments which they didn’t have to fill, like 
a green light in traffic. Until this compartments began, they were not free to act, but once it had 
begun they could act as long as they wanted to during it. Robert Rauschenberg was playing an 
old-fashioned phonograph that had a horn and a dog on the side listening, and David Tudor was 
playing a piano, and Merce Cunningham and other dancers were moving through the audience 
and around the audience. Rauschenberg’s pictures were suspended above the audience.”

43 KASPER, U. Écrire sur l’eau. L’esthétique de John Cage, op., cit., p. 27 (tradução livre). “La danse, 
la musique, la poésie: tout était confronté de façon non linéaire et fragmentée, pour créer une 
expérience du monde moderne dans sa simultanéité spacio-temporelle.”

44 Ibid., p. 27 (tradução livre). “Ils se servent de ces gestes comme d’un potentiel d’énergie. Les 
différents événements simultanés marquent l’absence d’un centre focal.”



- 51 -

Figura 13 – Robert Rauschenberg, 
Minutiae (1954)

Fonte: <http://imgarcade.com/1/
minutiae-robert-rauschenberg/>. 

Último acesso em  
dezembro de 2014.

Figura 14 – Robert Rauschenberg/ 
Merce Cuninngham, Espetáculo 

Minutiae (1954)
Fonte: <http://imgarcade.com/1/
minutiae-robert-rauschenberg/>. 

Último acesso em  
dezembro de 2014.

Figura 15 – John Cage performance 
Untitled (1952) 

Espaço dos assentos e palco
Fonte: SANDFORD, Mariellen R. (org). 

Happenings and other acts. Londre e 
New York: Routlrdge, 1995, p. 44.
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A colaboração entre todos esses artistas mostra sua vontade de ultrapassar os li-
mites dos diferentes domínios artísticos, ampliando a noção de arte e estabelecendo 
uma ligação entre esta e a complexidade da vida. Neste exemplo, vemos novamente 
uma arte calcada nas relações que estabelece, nos os meios e nas práticas artísticas, 
com o espaço que a comporta e com o espectador. Essa orientação artística foi tam-
bém assumida, como abordaremos no próximo capítulo, pelo Fluxus, os quais pro-
puseram ainda uma arte arrancada do tempo, sem memória histórica, como uma 
presença fugaz focada no corpo (compreendendo-o por meio de todos os seus sen-
tidos) e nas suas ações.

As notações gráficas de Cage oferecem, por outro lado, outros modos de operar 
as articulações espaçotemporais, as quais colocam em evidencia o cruzamento entre 
a música e as artes visuais. Tais notações são estratégias e procedimentos que Cage 
encontrou para substituir a partitura convencional e proporcionar ao intérprete mais 
liberdade no momento da performance. Nelas, Cage buscou a espacialização da com-
posição musical, vista como a distribuição de fragmentos sonoros em um espaço que 
os acolhe. “Neste sentido, podemos dizer que os sons se instalam uns ao lado dos 
outros, em configurações passageiras que se desfazem e refazem simultaneamente.”45 

Em Fontana Mix (1958), por exemplo, Cage inspirou-se nos exercícios compo-
sicionais propostos por Kandinsky, na Bauhaus, para construir uma notação em 
três camadas (essencialmente ponto, linha e plano). Colocando as camadas umas 
sobre as outras como transparências, Cage desenhou uma relação dinâmica que de-
limita, no atravessamento das camadas, relações constantemente mutáveis entre os 
elementos da composição. Deste modo, o artista associou eventos sonoros à variabi-
lidade das configurações espaciais, correspondendo certos aglomerados de pontos, 
diversos tipos de linhas e diferentes posicionamentos sobre o plano; este, por sua 
vez, atribui a cada evento uma localização nesse sistema. Assim, o fluxo das confi-
gurações é transposto para o contexto sonoro de uma performance musical que se 
refaz constantemente. “As notações, portanto, não apenas remetem uma determina-
da composição às referências figurativas e, principalmente, operativas, mas apresen-
tam um campo de múltiplas relações definidoras de um repertório que seleciona e 
privilegia certos modos de representação e concepção de configurações espaciais”.46

45 OLIVEIRA, R. C.; RECENA, M. P. “Práticas projectuais e práticas artísticas: representações, 
notações, arquiteturas”. arq.urb. No. 7, 2012, p. 37. 

46  Ibid., p. 40.
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Figura 16 – John Cage  
Fontana Mix (1958) 

Fonte: <http://www.artecapital.net/
arq_des-109-indices-listagens-e-

diagramas-i-the-world-is-all-there-
is-the-case-i->. Último acesso em 

dezembro de 2014.
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As produções de Cage, musicais e visuais, se inspiraram mutuamente. Conforme 
Kasper, as artes visuais são compreendidas por Cage do mesmo modo como ele 
compreende a música; se a última deve ser livre em sua evolução no tempo, nas 
primeiras, o desenho deve ser livre em sua evolução no espaço. As notações gráficas 
de Cage ilustram um modo de operar no tempo e no espaço em que as relações são 
construídas e desconstruídas continuamente.

Tempo e espaço se mostram, nas produções de Cage, como noções que simples-
mente permitem a multiplicação de ações simultâneas; essas ações acontecem ini-
cialmente porque existem em um certo espaço e permanecem durante um certo 
tempo. As noções de tempo e espaço são as condições primeiras das ações de Cage. 
Ele se baseou nestas noções a fim de tornar a arte uma metáfora da vida, que, por 
sua vez, se revela primeiramente por meio dos parâmetros de tempo e espaço. 

Ademais, o que nos interessa aqui é como Cage fez uso de tais noções de tempo e 
espaço, tão imbricadas, para transitar por entre os domínios do visual e do musical, 
espaço e tempo.

Por volta de 1956, Cage passou a ministrar um curso de composição de música 
experimental na New School for Social Research, em Nova Iorque. Em 1958, Geor-
ge Brecht, Dick Higgins, Toshi Ichiyanagi e Allan Kaprow encontravam-se entre os 
seus alunos. Tais artistas ficaram fascinados por suas ideias acerca da arte, por seus 
procedimentos e por seus ensinamentos budistas, os quais manifestavam uma sín-
tese dos espíritos dada e zen, simultaneamente. Cage os ensinou a ouvir cada som 
ou todos os sons como música, a incorporar a experiência do cotidiano na arte, a 
perceber a obra de arte por meio de seus processos. A arte, então, começa a emergir 
em todos os seus domínios, não como um objeto sólido, imutável, mas como uma 
forma de experiência, relevando o caráter efêmero tanto da vida quanto da arte. 

Perceber que toda experiência tem um caráter estético (mesmo aquela que ocorre 
fora do âmbito artístico), impulsionou Kaprow no sentido do abandono do suporte 
e da técnica da pintura, despertando-o para a necessidade de se buscar novas formas 
e materiais. Foi Cage quem mostrou para Kaprow que, para que seu trabalho real-
mente se aproximasse da vida, ele precisaria incluir nele, além da dimensão espacial, 
a temporal; o tempo da obra misturando-se ao tempo da vida. Ao mesmo tempo 
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que Kaprow viu no tempo (enquanto experiência do cotidiano) uma possibilidade 
de dissolver as fronteiras que separam a arte da vida, promoveu o relacionamento 
entre meios, ampliando o espaço operatório da pintura, expandindo-o pelo espaço 
vivencial até a formação dos happenings.

1.3.3. das assemblagens aos environments

Para Kaprow, as assemblages, bem como, posteriormente, os environments são 
uma resposta ao futuro da pintura após Pollock. Ambos originaram-se, ao mesmo 
tempo, da pintura e da vontade de subvertê-la, caminhando em direção ao espaço 
vivencial e incorporando a ela novos materiais.

Oriundos de uma mesma raiz pictórica, a assemblage e o environment contêm 
o espaço vivencial, ao mesmo tempo que se expandem nele. A diferença entre am-
bos é que o environment é ainda adentrado pelo público. Embora a escala de um 
e de outro seja bastante diversa, essas criações artísticas têm uma forma principal 
similar que as controla; conforme Kaprow, é o desejo de ocupar o espaço vivencial. 
“Semelhantes em nível molecular, os materiais (incluindo a pintura), em sua dis-
posição, crescem para qualquer direção e assumem qualquer forma, sejam estas 
quais forem.”47

O relacionamento integral de tais produções com o espaço é essencialmente 
importante para as compreendermos. Ao mesmo tempo que esse espaço é aquele 
vivencial, é também aquele herdado da pintura. Os fenômenos visuais desempe-
nham um papel fundamental para a construção tanto das assemblages quanto dos 
environments; os efeitos pictóricos, por exemplo, são usados para construir o espaço 
vivencial. Esse aspecto é importante pois, além dos fenômenos visuais destacados 
por Kaprow, estes evidenciam o espaço operatório do artista (mais precisamente, o 
espaço operatório do artista visual). O público, por sua vez, desdobra-os em meio ao 
espaço vivencial, que é a própria obra.

47 KAPROW, A. Assemblages, environments and happenings. New York: Abram,1966, p. 159 (tra-
dução livre). “Molecular-like, the materials (including painting) at one’s disposal grow in any 
desired direction and take on any shape whatsoever.”
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Uma etapa da trajetória da pintura ao environment foi então 
concluída, e um progresso quase lógico pode ser observado se 
dermos uma olhada no futuro implícito das colagens cubistas. 
A partir da ruptura com a harmonia clássica, seguiu-se a intro-
dução de justaposições “irracionais” ou não harmônicas, a tac-
tilidade cubista abriu caminho para o infinito. Uma questão até 
então considerada estranha foi introduzida na imagem em forma 
de papel, sendo apenas uma questão de tempo até que tudo que 
fosse estranho à tinta e às telas fosse permitido para se atingir 
o ato criativo, incluindo o espaço real. Simplificando a história 
da evolução em um flashback, o que aconteceu foi o seguinte: os 
pedaços de papel presos à tela foram retirados de sua superfície e 
passaram a existir por conta própria, tornaram-se mais sólidos ao 
se mesclarem a outros materiais e estenderam-se pelo espaço, até 
finalmente o preencher por completo. De repente, havia florestas, 
ruas lotadas, vielas sujas, espaços para sonhos de ficção científica, 
salas de loucura e sótãos da mente cheios de lixo.48

O uso dessa matéria estranha acarretou, segundo Kaprow, algumas consequên-
cias. Em primeiro lugar, representou um alargamento nos materiais e nos processos 
operatórios. Em grande parte das produções da época, a utilização de certos ma-
teriais se tornou a própria problemática da arte, sendo eles considerados como o 
suporte mesmo da arte. Em segundo lugar, diferentemente dos materiais próprios 
da pintura tradicional, a matéria estranha estabeleceu uma relação com aspectos da 
vida cotidiana. E, por último, permitiu o surgimento de novas formas, o que segun-
do Kaprow não seria possível apenas com os meios tradicionais da arte. Tais formas 
novas estão diretamente vinculadas aos processos de relacionamento entre meios, 
como demonstraremos.

48 Ibid., p. 165 (tradução livre). “One stage of the journey from painting to Environment was now 
complete, and an almost logical progress can be observed if we glance again at the future implied 
by collages of the Cubists. With the breakdown of the classical harmonies following the intro-
duction of “irrational” or nonharmonic juxtapositions, the Cubists tacitly opened up a path to 
infinity. Once foreign matter was introduced into the picture in the form of paper, it was only a 
matter of time before everything else foreign to paint and canvas would be allowed to get into the 
creative act, including real space. Simplifying the history of the ensuing evolution into a flash-
back, this is what happened: the pieces of paper curled up off the canvas, were removed from the 
surface to exist on their own, became more solid as they grew into other materials and, reaching 
out further into the room, finally filled it entirely. Suddenly, there were jungles, crowded streets, 
littered alleys, dream spaces of science fiction, rooms of madness, and junk-filled attics of the 
mind.”
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Composta por camadas de pedaços de pinturas, madeira, anúncios publicitários, 
luzes, sons e restos de palavras colocadas de ponta cabeça, Penny Arcade (1956) é 
um exemplo das consequências provocadas pela utilização dessa matéria estranha. 
A partir dela, Kaprow pretendeu transformar o espaço da galeria, trazendo para 
dentro dela parte do espaço exterior, aquele da vida cotidiana. O artista fez uso, ain-
da, de estratégias composicionais da colagem e do Expressionismo Abstrato, crian-
do assim uma nova forma de abstração. Anteriormente à Segunda Guerra Mun-
dial, grande parte das produções que visavam a abstração buscavam uma espécie 
de forma universal49, contudo, algo foi transformado pelo Expressionismo Abstrato, 
e o que inicialmente era fruto de uma busca por uma forma universal, se tornou 
fruto de uma relação corporal do artista com os materiais da pintura; a liberdade 
de improvisação, o gesto espontâneo e a expressão de uma personalidade individual 
vieram à tona. Em Penny Arcade, Kaprow transita entre os símbolos da publicidade 
e a espontaneidade do gesto, entre a forma universal e a improvisação, delimitando, 
assim, um modo de operar entre o público e o privado, entre o espaço operatório e 
o vivencial.

Kaprow estudou pintura com Hans Hofmann na Hofmann’s School entre 1947 
e 1948. É por meio das ideias de Hofmann, em sua teoria, que podemos obser-
var os encaminhamentos dados por Kaprow: a relação arte/vida, sendo “vida” aqui 
compreendida como a realidade material, jamais subjetiva. Em carta convite para 
a comunidade quando da abertura de sua primeira escola, em Berlim, Hormann 
escreve:

A arte não consiste na imitação objetiva da realidade. Sem o im-
pulso criativo do artista, até a mais perfeita imitação da realidade 
é uma forma sem vida, uma fotografia, um panóptico. É verdade 
que, artisticamente falando, a forma recebe seu impulso da natu-
reza, mas isso não está necessariamente ligado à objetivação da 
vida. Antes de mais nada, isso depende em medida muito maior 
da experiência artística evocada pela realidade objetiva e do do-
mínio pelo artista dos meios espirituais das belas artes, por meio 
dos quais essa experiência artística é transformada por ele em 
realidade pintada.50

49 Cf. SEDLMAYR, H. A Revolução da Arte Moderna. Lisboa: Edições Livros do Brasil, 1981.

50 FRIELDEY, H. apud NARDIM, T. L. Allan Kaprow, performance e colaboração: Estratégias para 



Figura 17 - Allan Kaprow, 
Penny Arcade, 1956

Fonte:  KAPROW, Allan. 
Assemblages, environments and 
happenings. New York: Abram, 

1966, p. 53.
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Rearrangeable Panels (1957-59), obra composta por nove painéis retangulares de 
aproximadamente dois metros de altura, assemelha-se a um enorme biombo. Esses 
painéis foram cobertos por tinta, papel, plástico, pedaços de espelhos, maçãs reais e 
de plástico, lâmpadas coloridas, dentre outros materiais; dois dos painéis parecem 
referenciar Rauschenberg, um pintado de branco e outro de preto. Eles são fisica-
mente independentes entre si e podem ser organizados e expostos em diversas con-
figurações. Assemelhando-se a um muro, um ao lado do outro; como um quiosque, 
formando um polígono de nove lados; ou formando um ziguezague. A cada nova 
disposição uma relação entre a obra e espaço que a comporta se estabelece. Ao fa-
zer uso da pintura mural, já referida em Pollock, Kaprow transforma Rearrangeable 
Panels em uma peça maleável, possibilitando o envolvimento lúdico com o público 
e oferecendo à obra de arte um certo aspecto de efemeridade na sua relação com o 
espaço, ainda que não totalmente estabelecida. Ao mesmo tempo que os arranjos 
eram feitos apenas pelo artista, ou por curadores, ou ainda por organizadores de ex-
posições, que dispunham os painéis em determinada configuração e deste modo os 
expunha ao público, Rearrangeable Panels pode ser percebida de diversas maneiras 
em suas múltiplas possibilidades de configurações; tal fato aponta para um espaço 
potencialmente aberto, o qual se faz pelo entrelaçamento entre o espaço da obra e 
aquele pelo qual o público transita, ou seja, o espaço operatório e o espaço vivencial.

A respeito dos materiais de Rearrangeable Panels, Kaprow afirma:

Claramente, foi parte da transformação da realidade. Deu a to-
dos uma sensação de imediato envolvimento com uma espécie 
de realidade crua do cotidiano, o que era um grande alívio após 
a atitude da alta cultura na exclusão do mundo real. Também nos 
permitiu abandonar uma espécie de seriedade que a arte tradicio-
nal solicitava. Além disso, os materiais estavam disponíveis em 
todos os lugares, nas esquinas das ruas à noite. E se estas cons-
truções ambientais não forem vendidas, pode-se jogá-las na lata 
do lixo. Por que não simplesmente jogá-las fora? Foi libertador 
pensar em todos nós como parte de um mundo real infinitamen-
te transformado.51

abraçar a vida como potência criativa. Campinas, Instituto de Artes da Unicamp, 2009. Disser-
tação de mestrado.

51 KAPROW apud KAZEIN, W. “Allan Kapow and the spread of painting”, op., cit. “Allan Kaprow 
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Figura 18a - Allan Kaprow, 
Rearrangeble Painls, 1957-59  

(formato “quiosque”)  
Fonte:  KAPROW, Allan. Assemblages, 

environments and happenings. New 
York: Abram, 1966, p. 50-51.

Figura 18b -Allan Kaprow, Rearrangeble 
Painls, 1957-59(formato “zig-zag”) 

 Fonte:  KAPROW, Allan. Assemblages, 
environments and happenings. New York: 

Abram, 1966, p. 55.
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Tais argumentos conectam Kaprow diretamente a Rauschenberg e Cage. Reto-
memos o comentário de Kaprow sobre sua experiência ao vivenciar 4’33”, de Cage: 
“E nós, os ouvintes do concerto de Cage e os espectadores das pinturas de Raus-
chenberg, somos os colaboradores da obra de arte. Era uma forma de colaboração, 
um acontecimento em contínua transformação. A obra de arte era simplesmente 
este organismo que estava vivo.”52 Semelhante às poéticas de Rauschenberg, e prin-
cipalmente de Cage, Kaprow lança mão da matéria proveniente do ambiente que 
nos cerca para pensar a arte enquanto um contínuo processo de transformação. A 
matéria estranha à arte tradicional e oferecida pela realidade cotidiana se tornou 
necessária na busca por respostas sobre o que é a expressão viva da transformação. 
E Kaprow afirma: “Transformação sugere uma forma-princípio para uma arte que 
nunca está acabada, cujas partes são destacáveis, alternáveis e reorganizáveis […]. 
Na verdade, essa transformação realmente cumpre a função da arte”.53 

A transformação a qual Kaprow se refere está, por um lado, relacionada ao am-
biente do pós-guerra americano, preenchido por produtos industrializados e des-
cartáveis, e, por outro, a uma inversão de valores: ao dar forma à obra de arte através 
de objetos cotidianos, aparentemente banais, Kaprow os resgata do esquecimento 
e os revela de modo que o espectador possa apreciá-los como arte, ressignicando-
-os. Assim, o artista revalorizava temporariamente estes objetos, criando um espaço 
onde a obsolescência programada é trazida ao controle do artista. Isto quer dizer 
que o artista cria um espaço dentro do qual os produtos próprios da sociedade de 
consumo são temporariamente revestidos de valor e são somente descartados quan-

and spead of paintings”, op., cit., p. 93 (tradução livre). “It was clearly part of transforming reality. 
It gave everyone a sense of instant involvement in a kind of crude everyday, which was quite a 
relief after the high-art attitude of exclusion from the real world. It also allowed us to give up a 
certain kind of seriousness that traditional art making required. What’s more, the materials were 
available everywhere on street corners at night. And if you didn’t sell these environmental con-
structions, you’d just throw them back into the garbage can. Why not just throw them out? It was 
very liberating to think of oneself as part of an endlessly transforming real world”.

52 KAPROW apud MARTER, J. Off Limits: Rutgers University and the Avant-Garde 1957-1963, 
op., cit., p. 132. (tradução livre). “And we the listeners in Cage’s concert and the lookers at Raus-
chenberg’s pictures were the collaborators of the artwork. It was a kind of collaborative, endlessly 
changing affair. The artwork was simply this organism that was alive”. 

53 KAPROW, A. Assemblages, Envirnments and Happenings, op., cit., pp. 168-169 (tradução livre). 
“Change suggests a form-principle for an arte which is never finished, whose parts are detach-
able, alterable, and rearrangeable […]. Indeed, such change actually fulfill the art’s function”.
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do o espaço criado é desfeito, ao bem-querer do artista. Kaprow cria, então, uma 
inversão entre a efemeridade desses produtos e a durabilidade da obra de arte.

Ao citar o crítico Lawrence Alloway sobre a cultura do descartável do pós-
-guerra americano, Kaprow descreve a importância da ideia de transformação em 
seu trabalho.

A transformação, que rege tanto a realidade quanto a arte, esten-
deu-se de uma ideia presa à pintura a uma obra na qual as lentas 
mutações provocadas pela natureza são vivificadas e literalmente 
fazem parte da experiência dela; manifestam o próprio processo 
de criação-decomposição-criação […] O uso de detritos, resí-
duos ou substâncias efêmeras, como o papel higiênico ou de pão, 
têm, naturalmente, uma variedade de alusões claras a questões 
sociológicas óbvias. O simples envolvimento positivo do artista, 
por um lado, com o mundo cotidiano, por outro, com um grupo 
de objetos descartáveis, pode sugerir a correspondente falta de 
condição que é o pretenso destino de qualquer criação hoje. Estas 
escolhas não devem ser ignoradas, pois revelam […] o que há de 
mais humano em nossa arte.54

O que está em jogo na produção artística de Kaprow é a realidade compreendida 
enquanto metamorfose constante (assim como fora compreendida por Cage). Sob 
este viés, a cultura do descartável ou a sociedade de consumo foram veículos para 
que ele pudesse apontar para uma arte efêmera, na qual a durabilidade do objeto já 
não é mais importante. Pelo contrário, a concepção de um universo orgânico, não 
fixo ou preestabelecido permeou a compreensão do que é arte para Kaprow. “Meus 
trabalhos são feitos para durar apenas um curto período de tempo e são destruídos 
imediatamente após sua exposição. Se a obsolescência não é programada, é espera-

54 Ibid., p. 169 (tradução livre). “Change, governing both reality and art, has extended from the ex-
pression of an idea arrested in a painting to a work in which the usually slow mutations wrought 
by nature are quickened and literally made part of the experience of it; they manifest the very 
process of creation-decay-creation almost as one watches. The use of debris, waste products or 
very impermanent substances like toilet paper or bread has, of course, a clear range of allusions 
with obvious sociological implication, the simplest being the artist’s positive involvement on the 
one hand with an everyday world, and on the other with a group of objects which, being expend-
able, might suggest that corresponding lack of status which is supposed to be the fate of any-
thing creative today. These choices must not be ignored, for they reveal what in our surrounding 
charges the immigration as well as what is most human in our art.”
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da.”55 Emerge, daí, o tempo como um dos elementos formadores da obra de arte 
plástica, bem como Cage já havia vislumbrado. Se até então o tempo nas artes 
plásticas estava vinculado ao tempo de criação ou ao tempo de apreciação, a partir 
daí é o tempo que revela a permanência dos objetos e dos espaços constituídos 
pelos últimos.

Kaprow avançou, deste modo, pelo espaço da galeria, criando novas formas por 
meio da utilização da matéria do cotidiano e compreendendo a arte como um orga-
nismo vivo. Ao fazer isso, aproximou o público da obra de arte, conectando-o a ela por 
meio do reconhecimento dos objetos que nos cercam. Contudo, faltava ainda integrar 
de maneira mais enfática a participação do público. Nesta trajetória da expansão do 
espaço da pintura, Kaprow fracionou e ocupou gradativamente o espaço da galeria de 
modo que o corpo do espectador se tornou parte constitutiva da obra de arte. Con-
forme as assemblages foram ganhando amplitude e conquistando espaço, Kaprow foi 
paulatinamente chegando as formações dos environments. “Eu simplesmente preenchi 
toda a galeria, começando em uma parede e terminando em outra.”56

O primeiro environment construído por Kaprow foi criado para envolver com-
pletamente os visitantes da galeria, “passiva ou ativamente, de acordo com os [seus] 
talentos para o envolvimento”.57 Ali, o artista criou um espaço labiríntico, formado 
por folhas de plástico, emaranhados de celofane, fita adesiva e um aroma de desin-
fetante; seu trabalho tomou todo o espaço da galeria, ocupando-o com materiais 
descartáveis e compondo-o como um espaço quase impenetrável. E compor como 
uma pintura foi exatamente o que ele fez. “Na medida em que as pessoas que visitam 
um environment estão em movimento, formas coloridas, são parte dele.”58 Cada visi-

55  Ibid., p. 168 (tradução livre). “My works is intended to last only a short time and is destroyed 
immediately after the exhibition. If [its] obsolescence is not planned, it is expected.”

56 KAPROW, A. “a Statement” In: KIRBY, M. (org.) Happenings: An illustrated Anthology. New 
York: E,P. Dutton and Co., 1965, pp. 45-46 (tradução livre). “Now I simply filled the whole gal-
lery up, starting from one wall and ending with the other.”

57 KAPROW, A. Essay on the blurring of art and life (ed. Jeff Kelley). California: University of Ca-
lifornia Press, 1996, p. 11 (tradução livre). “[…] passively or actively according to [their] talents 
for engagement.”

58 Ibid., p. 165-166 (tradução livre). “In as much as people visiting [an] environment are moving, 
colored shapes, were counted ‘in’.”
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tante, ao mover-se por entre o labirinto de Kaprow, tornava-se parte do trabalho. A 
obra visual enquanto objeto isolado do seu ambiente ou enquanto espaço somente 
de visualização foi abandonada em favor de uma experiência encarnada.

Ao lançar mão da matéria do cotidiano, Kaprow convidou o espectador (que 
agora é também participante) para se aproximar da obra de arte, forçando o contato 
físico entre ambos. O environment, como ele o descreve, “nos convida a deixar de 
lado por um momento as boas maneiras e a participar da verdadeira natureza da 
arte e (espera-se) da vida”59. Em oposição à frequente frase “não toque nas obras” 
dos museus e galerias, o artista criou um espaço tátil, dentro do qual tocar não 
é apenas permitido, mas quase obrigatório. Dentro deste espaço, os visitantes são 
obrigados a abrir caminho pelo labirinto; a cor de suas roupas e sua presença entre 
os objetos são parte da composição de Kaprow. O espectador aparece, então, como 
um elemento temporário de composição.

Vejamos Eat através da experiência de Kirby60. 

Aqueles que desejavam visitar a obra deveriam fazer suas reservas telefonando 
para a galeria Smolin, e assim seriam informados sobre a localização exata dos espa-
ços subterrâneos em que Eat estava instalado. Eram abertas vinte vagas para visita-
ção, em períodos que duravam uma hora. Esse número de visitantes era programa-
do para que se pudesse circular com tranquilidade pelo espaço.

Na entrada de um prédio antigo, o visitante deveria adentrar, atravessando algu-
mas salas e corredores, até chegar ao local pretendido. Ocupações anteriores dei-
xavam sobre as paredes de pedra seus rastros; o tempo também havia deixado lá 
suas marcas, o que dava ao lugar uma sensação de abandono. Às marcas próprias 
do lugar, o artista incorporou ripas de madeira chamuscadas, que rodeavam todo o 
espaço, cercando-o em diversos pontos, bem como pequenos alto-falantes ocultos, 
os quais emitiam um tique-taque suave e constante e por vezes atravessado por uma 
voz masculina que gritava “peguem-nos, peguem-nos!”, percebida de algum ponto 
daqueles subterrâneos.

59 Ibid., p. 18 (tradução livre). “Invites us to cast aside for a moment proper manners and partake 
wholly in the real nature of art and (one hopes) life”.

60 Kirby, M. “Allan Kaprow’s Eat”. In: SANDFORD, M. (org.). Happennings and other acts. Londres 
e New York: Routlrdge, 1995, pp. 40-42.
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Figura 19 - Allan Kaprow, Eat, 1961
Fonte:  KAPROW, Allan. Assemblages, 

environments and happenings. New York: Abram, 
1966, p. 37-38
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Ao adentrar esse espaço, o visitante atravessava uma grande porta de pedra, se-
guida de diversos degraus de madeira que o conduziam a uma pequena plataforma; 
ao final dela, mais degraus e novamente o chão. Passar pela plataforma, entretanto, 
era opcional, pois havia também uma passagem livre por debaixo dela. Posterior-
mente à plataforma de entrada corria outra plataforma. Avançando à frente da di-
reção daquele que entrava, ao final dela via-se duas pequenas torres de madeira; 
no topo, em cada um deles, estava sentada uma mulher, imóvel e de costas para a 
entrada. A moça da torre à esquerda tinha ao seu lado um garrafão de vinho tinto, 
e a moça da direita, um garrafão de vinho branco. Se algum visitante pedisse para 
tomar vinho, as moças então os serviam sem dizer nada. Caso contrário, permane-
ciam imóveis. À frente da entrada havia também uma corda presa ao teto, repleta de 
maçãs, ao alcance dos visitantes que desejassem comê-las.

Ao passar pelas duas mulheres o espaço se dividia em dois (dois braços de mes-
mo tamanho). O braço à direita era cercado por muitas daquelas ripas de madeira e, 
ao fim do corredor, havia uma outra mulher sentada no chão ao lado de uma chapa 
elétrica, fritando fatias de banana no açúcar. Caso um visitante pedisse uma banana, 
a garota lhe entregava uma, novamente sem dizer nada. Perto dali, muitas bananas 
pendiam do teto, como aquelas que eram fritas, embrulhadas em plásticos transpa-
rentes. Já no braço da esquerda, havia uma estrutura cúbica, com aproximadamente 
dois metros e meio de altura, feita das mesmas ripas chamuscadas que cercavam o 
ambiente. Dentro dessa estrutura, uma mesa, sobre a qual estavam colocadas fatias 
de pães, geleia e facas. Para alcançá-los era preciso entrar na estrutura, mas para isso 
era preciso subir uma pequena escada de madeira. Ao fundo desse braço, havia uma 
outra escada apoiada na parede que dava acesso a um outro espaço, bem pequeno, 
em que um homem estava sentado ao lado de um grande recipiente, e dizia: “pe-
guem-nos, peguem-nos”, repetidamente, parando apenas ocasionalmente. Se algum 
visitante subisse a escada, o homem cortava um pedaço de batata cozida, salgava e 
entregava a ele. “Os visitantes estavam livres para vagar pela caverna. Alguns come-
ram e beberam; outros, não. Ao final de uma hora, as pessoas restantes foram con-
duzidas para fora, os performers foram substituídos por outros voluntários, e novos 
visitantes foram autorizados a entrar.”61

61 KIRBY, “Allan Kaprow’s Eat”, op., cit., p. 42 (tradução livre). “The visitors were free to wander 
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Eat possibilitava ao visitante uma série de ações que ele escolhia realizar ou não, 
sendo que essa escolha partia sempre de um impulso particular, visto que não havia 
instruções de nenhuma natureza, nem antes, nem durante a realização da obra.

Mais uma vez rompe-se com a ideia de autonomia da arte, mais uma vez a parti-
cipação do espectador é evocada, não apenas por sua imagem, mas por sua matéria 
corpórea, percebida enquanto elemento efêmero da composição. O tempo é tam-
bém evocado pela entrada, permanência e saída do espectador; o espaço é então 
susceptível ao tempo. O que Kaprow solicita do espectador é, em um primeiro mo-
mento, a visitação, atravessar portas, adentrar, fundindo-se com espaço constante-
mente recomposto pela sua presença ou ausência. Cercado em um espaço repleto de 
objetos e performers por todos os lados, o espectador se vê numa nova posição. Ele 
não mais apenas observa, assiste, testemunha, mas também é chamado a compor 
com o espaço ao submergir  nele. 

Com o amadurecimento dos environments, Kaprow oferece, pouco a pouco, ao 
público pequenas tarefas, como vimos em Eat (1964). Neste momento, as ações do 
público não provocam nenhuma mudança substancial nos modos de compor de 
Kaprow. As possibilidades (já previstas) de inserção do espectador e de algum enga-
jamento corporal constituem o ponto central dos environments. 

O nosso interesse nos environments está justamente na possibilidade de se pensar 
um espaço que é transformado no tempo, ou melhor, que se faz (em certa medida) 
no tempo; o espectador e suas escolhas (quais caminhos tomar; pegar ou não pegar 
uma comida ou uma bebida; vagar pelo espaço etc.) apontam para esse cruzamento 
entre espaço e tempo. A efemeridade dos materiais ali colocados pelo artista e para 
constituição mesma do espaço avança em direção ao um aspecto formador tempo-
ral; o espaço ainda prevalece, mas, dadas as devidas proporções, o tempo também 
instaura uma forma global ao environment. Foi a partir do happening que o tempo 
apareceu de forma mais evidente e se equiparando ao espaço de modo a estruturar 
a obra de arte.

about through the cave. Some ate and drank; others did not. At the end of the hour the remaining 
people were ushered out, the “performers” were replaced by fresh volunteers, and new visitors 
were allowed to enter.”
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1.4. O HAPPENING

O happening é uma forma híbrida, baseada na interação entre matérias, espaço e 
tempo, e no estímulo sensorial, provocado por sons, ruídos, rumores, odores, feixes 
de luz, objetos que podem ou devem ser manipulados, costumeiramente retirados 
do cotidiano, dentre outros. Todos esses elementos tomam parte em sua composi-
ção. Nele pode convergir o teatro, a dança, a música, a pintura, a escultura, o vídeo e 
a arquitetura, compondo uma performance por justaposição, sobreposição, acúmulo 
ou excesso. Também o lugar onde o happening é realizado é questionado, e por vezes 
a audiência é subvertida em favor de um espectador que é também performer. 

Vejamos as indicações de Allan Kaprow para Calling62 (1965) para que possamos 
refletir sobre a articulação espaçotemporal e a ampliação do espaço operatório.

A Happening for performers only. Performed Saturday, 21 August and 
Sunday, 22 August 1965.

In the city, people stand at street corners and wait.

FOR EACH OF THEM:

A car pulls up, someone calls out a name, the person gets in, they 
drive off. 

During the trip, the person is wrapped in aluminum foil. The car is 
parked at a meter somewhere, is left there, locked; the silver person sitting 
motionless in the back seat. 

Someone unlocks the car, drives off. The foil is removed from the person; 
he or she is wrapped in cloth or tied into a laundry bag. The car stops, the 
person is dumped at a public garage and the car goes away. 

At the garage, a waiting auto starts up, the person is picked up from the 
concrete pavement, is hauled into the car, is taken to the information booth 
at Grand Central Station. The person is propped up against it and left. 

62 KAPROW, A. “Calling” In: SANDFORD, M., op., cit., pp. 162-163. 
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The person calls out names, and hears the others brought there also call. 
They call out for some time. Then they work loose from their wrappings 
and leave the train station. 

They telephone certain numbers. The phone rings and rings. Finally, it 
is answered, a name is asked for, and immediately the other end clicks off. 

In the woods, the persons call out names and hear hidden answers. 
Here and there, they come upon people dangling upside down from ropes. 
They rip the people’s clothes off and go away. 

The naked figures call to each other in the woods for a long time until 
they are tired. Silence.

NOTES TO CALLING:

1. Places (other than train station) and times are to be decided just 
prior to performance.

2. Performance should preferably take place over two days, the first in 
the city, and the second in the country.

3. At least twenty-one persons are necessary to perform this Happening 
properly. For this number, six cars are required. Thus there would be three 
persons waiting at street corners, a car containing three people including 
the driver, to pick each one up; and a matching number of second-stage 
cars, also manned by three people, to carry the wrapped persons to the 
railroad station. But this basic number of participants can be multiplied 
proportionately for as large a group as is desired.

4. Names used throughout are to be the names of those involved.

5. Wrappings of foil and cloth should be as thoroughly applied as 
possible, the face covered except for breathing gap.

6. Second-stage cars should be parked at pre-chosen self-services 
garages, widely separated from each other. Drivers then proceed to part 
of city where first-stage cars are parked at meters. There the two drivers 
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exchange car keys, the first-stage trio hurrying to garage positions, where 
they enter the autos and await the arrival of the human packages. The 
latter, of course, are brought by the second-stage trio. Timing for this, and 
all other stages of the event, must be worked out exactly.

7. The cars depositing packages at garage next proceed to the homes for 
their drivers, where phone calls will be received.

8. After the human packages unwrap themselves at the information 
booth, calls should be made from a public booth to the drivers of the last 
mentioned cars. Phone is allowed to ring fifty times before is it picked up. 
Answerer says only “Yes?” Caller asks if it is X, (stating the right name), 
and X quietly hangs up.

9. The people hanging from ropes in the woods are those who drove 
and accompanied the cars the day before. An exchange of positions takes 
place here (underscored by the inverted position on the ropes), with the 
former packages people taking the active role. There should be no less 
than five bodied suspended, although all car people may choose to hang 
this way. If less than the total (of, say, eighteen), the others should sit 
motionless beneath each rope and join in the answering and the calling of 
names. When called from afar by the package people, the answer is simply 
“here!”, “here!” until each body is found and violated.

10. The package people, arriving at the woods, call out the names of 
the car people hidden over a wide area among the trees. Moving as a 
group, they follow the sounds of the voice and reach each dangling figure. 
Its clothes are rapidly cut off, and after all have been so treated, the group 
leaves. Each suspended person (and those sitting beneath him) should 
cease answering to his name when found. Gradually the answering will 
diminish to silence, and at that point they start to call out each other’s 
names, like children lost.63

63 No decorrer deste trabalho, optamos por deixar na língua original os textos que são parte inte-
grante de trabalhos artísticos, como este, com as instruções para realização de Calling, escritas 
pelo próprio Kaprow. 
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Figura 20 – Allan Kaprow, Calling, 1965
Fonte: <http://educ.ianmac969.com/ModArt/

SinceSixties.html>. Último acesso em 
dezembro de 2014.



- 72 -

Em seu livro Assemblages, Environments and Happenings, Kaprow nos oferece 
pistas para compreendermos as formações dos happenings. Na verdade, segundo 
ele, são condições básicas para que ele possa ser desenvolvido enquanto uma forma 
artística. Tais condições não se tratam de regras, mas de limites frutíferos, dentro 
dos quais a forma do happening opera. Vejamos conforme Kaprow:

(A) A linha entre arte e vida deve ser mantida como 
fluida e talvez indistinta, o quanto for possível […]. 
(B) Portanto, as fontes dos temas, dos materiais, das ações e as 
relações entre elas devem ser provenientes de qualquer lugar ou 
período, exceto os das artes e dos seus materiais e meios […]. 
(C) A performance de um happening deve ocorrer em vários espaços 
bem amplos, por vezes se movendo e mudando sua localização […]. 
(D) O tempo, que segue próximo às considera-
ções do espaço, deve ser variável e descontínuo […]. 
(E) O happening deve ser realizado somente uma única vez […]. 
(F) Resulta daí que a plateia deve ser eliminada […]. 
(G) A composição de um happening procede exatamente como 
nas assemblages e nos environments, ou seja, estes evoluíram 
como uma colagem de eventos em períodos de tempo e espaço 
determinados […].64  

Assim como mencionamos, na criação das assemblages e dos environments am-
pliou-se a possibilidade de fazer uso (na arte) de quaisquer tipos de materiais, sejam 
eles jornais, propagandas publicitárias ou restos de pinturas, sucatas ou móveis anti-
gos, objetos industrializados ou objetos de recordação etc. Na formação dos happe-
nings o relacionamento entre o que é feito pela mão do homem e o que é produzido 
em série é elevado a sua máxima potência. Como consequência, as fronteiras que 
separam arte e vida se tornam, por vezes, indistintas.

64 KAPROW, A. Assemblages, Environments and Happenings, op., cit., pp. 189-207 (tradução livre). 
“(A) The line between art and life should be kept as fluid, and perhaps indistinct, as possible; 
(B) Therefore, the source of themes, materials, action, and the relationship between them are to 
be derived from any place or period except from the arts, their derivative, and their milieu; (C) 
The performance of a Happening should take place over several widely spaced, sometimes mov-
ing and changing, locates; (D) Time, which follows closely on space considerations, should be 
variable and discontinuous; (E) Happenings should be performed once only; (F) If follows that 
audience should be eliminated entirely; e (G) The composition of a Happening proceeds exactly 
as in Assemblages and Environments, that is, it is evolved as a collage events in certain spans of 
time and in certain space.”
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Por mais absurdas ou estranhas que as ações solicitadas, por exemplo, em Calling 
possam parecer, algumas delas são referências diretas a ações cotidianas; dirigir um 
carro, estacioná-lo em algum parquímetro da cidade, ir até a estação de trem, tele-
fonar, chamar por alguém são ações comuns a todos nós, contudo, a elas Kaprow 
adicionou uma certa dose de estranhamento: embrulhar pessoas em papel-alumínio 
ou sacos de pano, pendurar pessoas de ponta-cabeça, despi-las em público etc. Sob 
essa ótica, o happening, no caso, Calling, se mostra exatamente no intermeio entre 
ações cotidianas e ações, digamos assim, estranhas, revelando-se, para nós, como 
pura experimentação. Aqui, o espaço construído pelo artista é delimitado por ações 
e/ou objetos que permanecem, ou não, nesse espaço ao mesmo tempo que o delimi-
tam; essas ações e esses objetos são aqueles retirados do nosso próprio cotidiano, os 
quais, entretanto, são revelados enquanto experimentação artística. Se, por um lado, 
Kaprow toma a experiência cotidiana como inspiração, por outro, a toma subme-
tendo-a a sua prática artística; ao “reinventar a realidade proporcionando uma outra 
visão dela”65, convida-nos a pensar a arte como semelhante à vida, mas também por 
meio de uma “disparidade de fundo”66. Podemos perceber essa mesma operação 
quando Kaprow pretendeu criar uma inversão entre a efemeridade dos produtos da 
sociedade de consumo e a permanência da arte, mencionada acima. 

Um happening é simplesmente um acontecimento. Ele pode ser originado de 
qualquer circunstância, evento ou coisa, até mesmo daqueles mais banais. Para 
Kaprow, contudo, deve-se evitar fazer referência às modalidades artísticas tradicio-
nais, aos seus materiais e aos seus meios; deste modo, há, para ele, grandes chan-
ces de uma forma nova emergir dali, desenvolvendo-se em meio aos seus próprios 
limites, que, por sua vez, são somente percebidos no decorrer dos seus próprios 
processos criativos. Com o intuito de romper com as formações tradicionais das 
práticas artísticas que se mostram através do tempo, por exemplo, o artista acredita 
que o happening é mais interessante quando revelado ao longo de vários momentos 
distintos, seja em de eventos ocorrendo simultaneamente em locais distintos (ou 
não), seja numa sucessão de acontecimentos ou do deslocamento de um espaço a 
outro. No exemplo de Calling, os acontecimentos são relevados em diversos espaços 

65 FERRARA, L. A estratégia dos signos, op., cit., p. 32.

66 DELEUZE apud FERRARA, L. A estratégia dos signos, op., cit., p. 33.
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(na esquina, no carro, no parquímetro, na estação de trem, na casa dos motoristas – 
onde recebem as ligações – e na floresta) e por meio dos vários trios, que realizam 
as mesmas instruções ao mesmo tempo e em espaços diversos. O resultado, não 
podemos presenciar a totalidade do happening, o vemos através de seus fragmentos, 
ou seja, de algumas ações localizadas e de alguns dos performers; não há uma ação 
central que rege a globalidade do happening.

Aqui, o tempo vivido, ou melhor, experimentado no happening está relacionado 
ao espaço onde o acontecimento está sendo realizado, sendo esse tempo distinto 
daquele conceitual ou daquele revelado na prática tradicional do teatro. Conforme 
Kaprow, o tempo revelado na prática tradicional do teatro pende à estaticidade, jus-
tamente pela sua permanência no palco. As relações espaçotemporais compreendi-
das por Kaprow como ideais são aquelas retiradas da própria experiência cotidiana, 
na sua complexidade. Vejamos um exemplo para elucidar como o artista compreen-
de a articulação espaçotemporal.

Imagine uma noite qualquer quando alguém se sentou para con-
versar com amigos; quando a conversa se tornou reflexiva, seu 
ritmo diminuiu, as pausas se tornaram mais longas e os “falantes” 
se sentiram não apenas mais pesados, mas as distâncias, entre uns 
e outros, aumentaram proporcionalmente, como se cada um es-
tivesse cercado por grandes áreas do tamanho das “viagens” de 
suas mentes. O tempo se retardou enquanto o espaço se estendeu. 
De repente, na rua, através da janela aberta ouve-se passar um 
carro de polícia com a sirene ligada; esse espaço se moveu com a 
fonte sonora, de algum lugar à direita da janela para algum lugar 
mais à esquerda. […] O carro de polícia e seu ruído de uma só vez 
romperam com a cápsula do tempo e do espaço tão abruptamen-
te quanto ele se fez sentir.67

67 KAPROW, A. Assemblages, environments and happenings, op., cit., p. 189. (tradução livre). 
“Imagine some evening when one has sat talking with friends, how as the conversation became 
reflective the pace slowed, pauses became longer, and the speakers ‘felt’ not only heavier but their 
distances from one another increased proportionately, as though each were surrounded by great 
areas commensurate with the voyaging of his mind. Time retarded as spaces extended. Suddenly, 
from out on the street, through the open window a police car, siren whining, was heard speeding 
by, its space moving as the source of sound moved from somewhere to the right of the window 
to somewhere further to the left. […] The police car and its noise at once ceased and the capsule 
of time and space it had become vanished as abruptly as it made itself felt.”
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O tempo experimentado no happening é somente mensurável através de eventos 
e/ou de ações vivenciados dentro de um espaço que é construído (e também men-
surável) pelo tempo. A estratégia de fragmentar o tempo coloca o último em íntima 
relação com o espaço, que, por sua vez, é também variável, descontínuo e construído 
localmente. O tempo aqui é intrínseco à obra, bem como ao espaço; o happening, 
principalmente aquele de Kaprow, amplia e potencializa as possibilidades de se com-
preender o espaço das artes plásticas como aquele que é somente construído através 
do tempo. Da trajetória aqui traçada, vislumbramos o tempo nas artes plásticas; um 
tempo complexo e semelhante ao tempo vivido em nosso cotidiano.

Ora, se a estratégia de fragmentar o tempo o coloca em íntima relação com o es-
paço, essa estratégia, ao mesmo tempo que aumenta a tensão entre as partes de um 
mesmo happening (as diversas ações solicitadas em diferentes ambientes em Calling, 
por exemplo), permite que essas últimas existam isoladamente enquanto eventos, 
ações, tempos e espaços distintos, o que elimina a necessidade de uma coordenação 
entre as diversas partes. Vemos aqui novamente o princípio organizativo da cola-
gem, criado por meio da junção ou justaposição de tempos e espaços diversos. Ao 
compreender o happening a partir da fragmentação espaçotemporal, Kaprow cons-
truiu diferentes espaços, descentralizados, desenhados por ações realizadas no tem-
po. Tempo esse que é experimentado por cada um dos performers ou compartilhado 
por um grupo deles que realiza uma ação em um mesmo espaço, ou ainda compar-
tilhado entre performers e público, inseridos em um mesmo espaço e engajados em 
ações comuns. 

A globalidade do happening (entendida como a junção ou a justaposição desses 
espaços e tempos diversos) nunca é percebida, nem por aqueles que participam do 
happening, nem por aqueles que o assistem. No exemplo de Calling, podemos esco-
lher permanecer em um mesmo lugar (na estação de trem, por exemplo) e assistir os 
diversos trios executando as mesmas instruções solicitadas, ou podemos ainda es-
colher seguir um único trio pelos diversos espaços pelos quais ele percorre. Em um 
caso ou em outro nunca assistimos o happening em sua globalidade. No primeiro 
caso, compartilhamos um mesmo espaço, constantemente reconstruído pelas ações 
dos diversos trios; as ações nunca são as mesmas, bem como o espaço, já que o tem-
po é um para cada trio de performers. No segundo caso, compartilhamos um mesmo 
tempo, que é novamente redesenhado e redefinido por cada espaço construído pelas 
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ações realizadas nele. Sob este prisma, não há uma ação centralizadora que rege a 
globalidade da performance. O happening é constituído pelas partes que o compõe, 
sem que haja hierarquização e subordinação de uma parte em relação a outra.

De qualquer forma, as ações reveladas pelos performers individualmente só  
fazem sentido entre si, localmente, nos seus espaços e tempos. De acordo com 
Kaprow, as ações são apenas executadas e podem existir isoladas umas das outras. 
Os parâmetros espaçotemporais (tal como os descrevemos aqui) ao mesmo tempo 
que tornam essas ações possíveis, são também construídos e delimitados por elas. 
Cada performer, ao realizar uma ação, a faz de acordo com seus próprios critérios 
e de acordo com o que lhe é dado pelo tempo e espaço em que está inserido. Uma 
mesma ação solicitada, quando realizada por diferentes performers em tempos e 
espaços distintos, é revelada de diversos modos (de acordo com suas existências 
espaçotemporais distintas). 

Esse mesmo princípio organizativo da colagem possibilita ainda que entre uma 
ação e outra ou entre uma parte e outra, por mais que haja contato entre elas (por 
telefone, ou por um encontro marcado, ou ainda por um tema em comum), o re-
lacionamento entre elas é dado unicamente por comporem uma performance em 
comum. Não há necessidade de se estabelecer a priori os laços de afinidade entre as 
ações ou entre as partes que compõe o happening; são os participantes (e também o 
público) que realizam suas próprias associações. Há aqui um ponto de nosso inte-
resse: dado o princípio organizativo da colagem, não há hierarquização entre os ma-
teriais constitutivos do happening, como na ideia de autonomia do som de Cage ou 
na autonomia da dança e da música nos espetáculos do mesmo em colaboração com 
Cunningham. Essa característica está presente no conceito de intermídia, já que a 
fusão conceitual de meios historicamente separados é somente possível quando não 
há subordinação de um meio sobre o outro.

Amplamente utilizados para a produção de happenings foram os métodos basea-
dos em operações do acaso, possibilitando que estes fossem total ou parcialmen-
te indeterminados ou até mesmo improvisados; tais métodos intensificaram ainda 
mais a disparidade entre as partes constitutivas dos happenings, oferendo aos perfor-
mers e ao público possíveis aberturas para livres associações. Para Kaprow, um ar-
tista envolvido com a transformação pode igualmente estar envolvido com o acaso. 
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Transformação e acaso estão intimamente relacionados. Embora não signifiquem a 
mesma coisa, o acaso pode revelar aspectos da transformação, como os acidentes e 
os encaminhamentos inesperados, os quais, por sua vez, geram a transformação e 
podem acarretar a forma nova. Contudo, quando um happening é realizado mais de 
uma vez, a transformação e o acaso são ignorados, exceto quando as partituras ou os 
cenários são elaborados de modo que, ao ser reapresentado, sua nova realização seja 
significativamente diferente da anterior; as partituras e os cenários devem deixar 
margem para o improviso e para o acidente.

Em um futuro próximo, os planos podem ser desenvolvidos se-
guindo os exemplos dos jogos e do atletismo, nos quais os re-
gulamentos preveem uma variedade de movimentos que fazem 
o resultado sempre incerto. A partitura pode ser escrita de um 
modo geral em suas instruções, as quais poderiam ser adaptadas 
aos tipos básicos de terreno, tais como oceanos, florestas, cidades, 
fazendas; e aos tipos básicos de performers, como adolescentes, 
idosos, crianças, mães de família e assim por diante, incluindo 
insetos, animais e o clima. Isso pode ser impresso e mandado por 
correio para ser usado por qualquer um que queira.68

Tais ideias estão diretamente relacionadas com a efemeridade e a transformação 
(mencionadas anteriormente). Isto quer dizer que a obra de arte deixa de ser um 
objeto encerrado em si mesmo para se tornar processo, constantemente renovado e 
dentro do qual o público por vezes se faz presente.

No que concerne à forma do happening, esta não deve ser compreendida enquan-
to uma forma autossuficiente ou mesmo enquanto uma atividade organizativa na 
qual os materiais – incluindo os participantes – são um dado adquirido ou um meio 
para um fim determinado. Ao contrário, Kaprow compreende a composição como 
uma operação dependente dos materiais e fenomenalmente indistinta deles. “Tais 
materiais, suas associações e seus sentidos geram os relacionamentos e os movimen-

68 Ibid., pp. 194-195 (tradução livre). “In the near future, plans may be developed which take their 
cue from games and athletics, where the regulations provide for a variety of moves that make the 
outcome always uncertain. A score might be written, so general in its instructions that it could 
be adapted to basic types of terrain such as oceans, woods, cities, farms; and to basic kinds of 
performers such as teenagers, old people, children, matrons, and so on, including insects, ani-
mals, and the weather. This could be printed and mail-ordered for use by anyone who wanted it.”
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tos dos happenings.”69 Sua forma nasce em meio aos próprios materiais e não o con-
trário; a noção de participação está aqui associada, uma vez que Kaprow compreen-
de os participantes como elementos composicionais, tal qual nos environments. Esse 
processo compositivo está diretamente ligado à ideia de arte enquanto processo, na 
medida em que a forma não é estabelecida de antemão, é a partir do agir do artista 
sobre os materiais que ela é revelada. 

Sob esta ótica, Kaprow distingue a forma do happening de uma “arte formal”, ou 
seja, aquela essencialmente manipulativa, uma manipulação intelectual dos mate-
riais a fim de se chegar a uma forma dada a priori. O artista acredita que uma expe-
riência não intelectualizada e não manipulativa deixa-o livre para conectar ou asso-
ciar elementos que até então não eram associados ou conectados. Como já vimos, 
o artista lança mão da colagem enquanto princípio organizativo de seus trabalhos 
tanto nas assemblages quanto nos environments e nos happenings. Na colagem, as as-
sociações são geradas apenas pelo agrupamento ou pela justaposição de elementos, 
aqui não importando como estes foram selecionados e nem suas origens. 

Bem como no environment ou na assemblage, nos quais podem 
ser mantidas transformações prolongadas, permitindo que suas 
partes sejam reorganizadas de inúmeras maneiras, o mesmo pode 
ser aplicado no happening. Isto simplesmente daria sequência ao 
processo de composição no processo da performance, e as duas 
fases geralmente distintas começariam a se fundir.70

A ausência de uma forma, de um objeto ou até mesmo de uma ação preestabele-
cida pode gerar associações inusitadas, conduzindo-nos a novas formas de práticas 
artísticas. O agrupamento ou a justaposição de elementos elimina um princípio es-
truturador dado antecipadamente; as relações entre eles são horizontais. Na inter-
mídia, é a ausência de uma subordinação de um meio sobre o outro que faz com que 
haja a síntese qualitativa, uma vez que os meios são postos em equivalência.

69 Ibid., p. 198 (tradução livre). “Such materials and their associations and meanings generate the 
relationship and the movements of the Happening.”

70 Ibid., p. 204 (tradução livre). “Just as an Environment or an Assemblage can be maintained in 
prolonged transformations by allowing its parts to be rearranged in numbers of ways, the same 
can apply to a Happening. This would simply continue the compositional process into the per-
formance process and the two usually distinct phases would begin to merge.”
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Um happening pode ser criado a partir de qualquer reunião de quaisquer mate-
riais, elementos, eventos ou ações; à colagem sobrepõe-se a dimensão temporal, por 
meio da qual os materiais, os elementos, os eventos ou as ações são transformadas 
continuamente em meio a improvisações, acidentes e novas associações que surgem 
no curso do happening, os quais, por sua vez, se revelam no tempo e no espaço 
construído.

Para Higgins, quando a colagem é desenvolvida na arte, e não apenas nas artes 
plásticas, projeta-se para fora da superfície bidimensional e torna-se combine ou 
assemblage. Quando estes envolvem a presença do espectador, tornam-se environ-
ments, e quanto estes começam a incluir performances ao vivo, tornam-se happe-
nings. Sob a ótica de Higgins, esta última surge como um campo desconhecido: 
“uma forma de composição teatral que começou no final de 1950, rejeitando toda a 
lógica narrativa e todas as formas de teatro em favor da exploração máxima do am-
biente da performance, dos elementos performáticos líricos dentro de uma estrutura 
matricial e de uma síntese geral da música, da literatura e das artes visuais”71. 

Kaprow usou pela primeira vez o termo happening em 1957 para descrever uma 
de suas performances realizada na fazenda do escultor George Segal (para um pe-
queno grupo de artistas, estudantes e críticos). Enquanto que a primeira publicação 
do termo foi em 1958, em um artigo para a revista Anthologist, da Pós-Graduação da 
Rutgers University, onde Kaprow lecionava na época. Dick Higgins conta que a pri-
meira apresentação de 18 Happenings in Six Parts (1959) na Galeria Reuben causou 
grandes inquietações no mundo da arte contemporânea, tanto que muitos artistas, 
como Wolf Vostell e Joseph Beuys, criaram trabalhos semelhantes. 

E outros, provenientes de diversos domínios artísticos, viram 
como o termo de Kaprow poderia ao menos parcialmente descre-
ver seus trabalhos e, assim, mesmo não se utilizando das colagens 
ou dos environments das artes visuais em suas performances, não 

71 HIGGINS, D. “The origins of happening”. American Speech, vol. 51, No. 3/ 4. Durtham: Duke 
University Press, 1976, p. 271. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/454974>. Último 
acesso em janeiro de 2012 (tradução livre). “A form of theatrical composition begun in the late 
1950s, rejecting all narrative logic and all forms of stage in favor of maximum exploration of 
the performance environment, lyrical performing elements within a matrixed structure, and an 
overal synthesis of music, literature and the visual arts.”



- 80 -

hesitaram (para deleite de Kaprow) em usar o termo. Foi o que 
aconteceu com compositores como Benjamin Patterson, Nam 
June Paik e eu, denominando o que fazíamos de happening.72

A enorme popularidade dos happenings na década de 1960 levou Higgins a apontar 
o aparecimento de uma tendência que caminhava em direção a produções artísticas 
profundamente influenciadas pela forma do happening; as diferenças entre tais pro-
duções eram tão marcantes quanto suas semelhanças. Dentro do formato happening 
havia espaço para manifestações das mais diversas; no teatro, por exemplo, declarou-se 
guerra ao script como um conjunto de eventos sequenciais. A improvisação afirma-
va-se cada vez mais como uma prática artística recorrente. O próprio Higgins iniciou 
uma pesquisa sobre o tempo no teatro, desenvolvendo projetos nos quais as sequências 
de eventos foram completamente suspendidas, sendo substituídas sistematicamente 
como se fossem elementos estruturais mutantes. Em 1958, Higgins escreveu a peça 
Stacked Deck, na qual qualquer evento pode ocorrer em qualquer momento, desde que 
sua deixa apareça. As deixas eram dadas por luzes coloridas e pela própria reação do 
público. Nesse trabalho, a não separação entre público e performers criava uma situação 
de happening73, na qual o primeiro oferecia pistas aos segundos para que assim estes 
pudessem prosseguir com a performance. Paralelamente a isso, Al Hansan experimen-
tava usando notações gráficas; Nam June Paik e Benjamin Patterson experimentavam 
variantes nas quais os eventos musicais eram substituídos por aqueles não musicais.

O happening, deste modo, desenvolveu-se enquanto manifestação artística que 
contaminou os diversos domínios da arte, operando nas fronteiras entre os dife-
rentes meios e práticas artísticas. “Em um território desconhecido, situado entre 
a colagem, a música e o teatro, determina-se seu próprio meio e forma de acordo 
com sua necessidade. O conceito em si é melhor compreendido mais por aquilo 
que não é do que pelo que é.”74

72 Ibid., p. 268 (tradução livre). “Others coming from different backgrounds saw how Kaprow’s 
term at least partially described their work and so, even though they did not use visual-arts col-
lages or environments for their performances, did not hesitate (to Kaprow’s delight) to use the 
term. Thus it happened that musical composers such as Benjamin Patterson, Nam June Paik, and 
I called what we did Happenings.”

73 Cf. HIGGINS, D. “Intermedia”. Leonardo, vol. 34, No. 1. The MIT Press, 2001, pp. 49-54.

74 HIGGINS, D. “Intermedia”, op., cit., p. 50 (tradução livre). “[…] an uncharted land that lies 
between collage, music and the theater, determines its own medium and form according to it is 
need. The concept it self is better understood by what it is not, rather than what it is.”
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Trouxemos aqui o exemplo de Kaprow, pois este nos revela como ao espaço da 
pintura, tão característico das artes plásticas, inseriu-se o tempo. Como consequên-
cia, lançou-se mão da efemeridade em detrimento do objeto, e o processo de trans-
formação contínua do espaço ocupou o lugar da obra de arte acabada. Simulta-
neamente percebemos os relacionamentos entre meios a partir do alargamento dos 
modos operatórios das práticas tradicionais da arte. No próximo capítulo, tratemos 
do Fluxus, visando, juntamente com a trajetória de Kaprow, vislumbrar o cenário no 
qual Higgins cunhou o termo intermídia.
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Figura 21 - Allan Kaprow, Chicken, 1967
Fonte:  KAPROW, Allan. Assemblages, 

environments and happenings. New York: 
Abram, 1966, p. 75.
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Figura 22 - Allan Kaprow,  
Tree, 1963

Fonte:  KAPROW, Allan. 
Assemblages, environments and 
happenings. New York: Abram, 

1966, p. 80-81.
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Figura 23 - Robert Whitman,  
The American Moo, 1960

Fonte:  KAPROW, Allan. Assemblages, 
environments and happenings. New York: 

Abram, 19666, p. 57, 62.
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Figura 24 - Red Grooms, The Burning 
Building, 1959

Fonte:  KAPROW, Allan. Assemblages, 
environments and happenings. New 

York: Abram, 1966, p. 83.
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SEGUNDO CAPÍTULO

entre meios: 
 intermídia e intermidialidade
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2.1. INTERMÍDIA: UMA TENDÊNCIA DOS FLUXARTISTAS

Um som, uma imagem ou mesmo um aroma podem trazer consigo sensações de 
uma ordem diferente do sentido ao qual estão individualmente relacionados, assim 
uma imagem pode remeter a um som ou vice-versa; um aroma pode remeter a uma 
imagem, e assim por diante. Quem nunca se pegou descrevendo um som por meio 
de atributos originariamente visuais? Sons brilhantes ou opacos, por exemplo. Tais 
adjetivos dizem respeito a atributos visuais, mais especificamente a características 
relativas à reflexão da luz, e não a atributos sonoros propriamente ditos. Certos ad-
jetivos podem também referir-se tanto ao olhar quanto ao tato, como áspero e liso. 
Vale igualmente lembrar das memórias involuntárias proustianas, que carregam 
consigo imagens, sons e até o sabor das madeleines. Poderíamos ficar aqui exaustiva-
mente descrevendo estas pequenas confusões sensoriais, porém, nosso objetivo com 
esta pequena divagação é apontar que talvez possamos pensar o espaço sensorial 
como um todo interligado, no qual não se poderia solicitar este ou aquele sentido 
sem ao menos resvalar em outro. 

Foi a partir de experiências sinestésicas como estas que os artistas do Fluxus de-
senvolveram práticas artísticas que incluíam odores, sons, deslocamentos, sabores 
etc., evidenciando, desta forma, como as diferentes sensações nunca acontecem se-
paradamente. Ancorados na ideia de uma “música nova” e na noção de antiarte, 
o Fluxus propôs a inter-relação entre os domínios da arte, e esses com materiais 
provenientes da vida cotidiana; propôs ainda uma condição à obra de arte que ultra-
passava a noção de objeto e apresentando-a como processo. É principalmente por 
meio de uma produção artística fundamentada na dissolução do objeto da arte que 
devemos perceber as investigações iniciais acerca do termo intermídia; a produção 
artística de Kaprow nos deixou claro isto, uma vez que foi através da dissolução do 
objeto da arte que as obras artísticas passaram a se dispersar em sua articulações 
processuais e relacionais, abrindo espaço para os inter-relacionamentos entre meios 
e práticas artísticas.
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Retomemos “O legado de Jackson Pollock”, de Allan Kaprow. A “chamada dança 
do dripping […] deu valor quase absoluto ao gesto habitual”, com Pollock podendo 
“verdadeiramente dizer que estava ‘dentro’ de sua obra para também inserir, por 
esta gestualidade documentada nas telas, […] artista, espectador e mundo exterior 
envolvidos aqui de modo muito permutável”1. Pollock, por meio da action painting, 
preencheu de ação e vida uma prática ancorada no suporte bidimensional da tela, 
oferecendo a possibilidade de novos parâmetros e transbordamentos. A partir daí, 
um grande número de artistas – os “alquimistas dos anos 60”2, como Kaprow os 
referenciou – introduziram em seus trabalhos noções e práticas que antes estavam 
distanciadas do mundo das artes, atrelando a suas criações artísticas suas próprias 
vidas. Desmaterializando assim o objeto da arte, fundindo-o à vida, esses artistas 
romperam com o valor estabelecido pela condição própria dos materiais das obras 
de arte. Herdeiros tanto daqueles que propuseram a opacidade do espaço da arte, 
quanto daqueles, como Duchamp, que abriram mão da manufatura artística, estes 
artistas fundamentaram suas práticas não mais no fazer, mas no desenrolar de um 
processo desmaterializado, permeado de acaso, indeterminação, ação e aconteci-
mento. Abriu-se com isso espaço para a inserção de processos artísticos que visam 
menos a compartimentação e mais os cruzamentos.

Em 1966, Dick Higgins publicou Intermedial Object # 1, aparentemente um car-
tão com algumas instruções; seu objetivo era propor àqueles que o receberam cons-
truir a partir das descrições.

Intermidal Object # 1

Construct what matches the following description:

1. Size. Horse = 1, Elephant = 10. Object is at 6.

2. Shape. Shoe = 1, Mushroom = 10. Object is at 7.

3. Function. Food = 1, Chair = 10. Object is at 6.

1 KAPROW, A. “O legado de Jackson Pollock” In: FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). Escritos de 
artistas: anos 60/70, op. cit., p. 41.

2 Ibid., p. 45.
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4. Craftsmanship. Neat = 1, Profundity = 10. Object is at 3.

5. Taste. Lemon = 1, Hardware = 10. Object is at 5.

6. Decoration. Color = 1, Electricity = 10. Object is at 6.

7. Brightness. Sky = 1, Mahogany = 10. Object is at 4.

8. Permanence. Cake = 1, Joy = 10. Object is at 2.

9. Impact. Political = 1, Aesthetic = 10, Humorous = x10. Object is at 
8 x 7 up.

Photographs and movies of resulting objects may be sent to Something 
Else Press, Inc., 160 Fifth Avenue, New York, NY 10010. 3

Para aqueles que receberam o cartão, Higgins os convidou a enviar fotografias e 
filmes dos objetos resultantes. Para Friedmann4, com a publicação do cartão de ins-
truções de Intermedial Object # 1, Higgins apresentou um dos primeiros trabalhos 
artísticos que suporta a designação “intermídia”; nele, Higgins buscou romper com 
as fronteiras disciplinares da arte em favor de uma arte calcada nas relações que 
estabelece, desenha ou sugere, principalmente com a vida cotidiana e com materiais 
provenientes dela.

No mesmo ano, Higgins publicou um ensaio intitulado “Intermedia”5 em que 
descreveu uma tendência crescente de artistas interessados em buscar novas formas 
artísticas a partir do cruzamento de fronteiras entre os meios já consagrados na arte, 
ou fundindo-os com outros que até então não haviam sidos considerados como arte, 
denominando-a de intermídia. Para ele, houve, naquele momento, a emergência de 
uma arte nova, pertencente a um território fronteiriço ainda pouco experimentado 

3 HIGGINS apud FRIEDMAN, K. “Intermedia, Multimedia, Media”, 2007, p. 2. Disponível em  
<http://www.intermediamfa.org/imd501/media/1232972617.pdf>. Acesso em outubro de 2014.

4 FRIEDMAN, K. “Intermedia, Multimedia, Media”, op., cit.

5 O ensaio “Intermedia” foi originalmente publicado pela Something Else Press Newsletter 1, No. 1 
(Something Else Press, 1966) e posteriormente inserido em HIGGINS, D. Horizons. The poetics 
and theory of the intermedia. Carbonadle and Edwardsville: Souther Illions University Press, 
1984.
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e atrelada a uma produção sem regras e delimitações prévias. Um espaço operatório 
ampliado, no qual cada trabalho artístico delimita seu próprio meio e sua própria 
forma a partir de suas necessidades; e adverte: “ainda há muito a ser feito nesse sen-
tido de modo a abrir possibilidades esteticamente gratificantes”.6 

Higgins reconheceu, então, como intermidiática uma tendência dos diversos tra-
balhos do Fluxus, bem como de seus antecessores, os ready-mades de Duchamp, os 
objects trouvés surrealistas e algumas produções das décadas de 1950, por exemplo 
os combines de Rauschenberg e os happenings de Kaprow. O que todas estas produ-
ções têm em comum é uma vontade de subverter as práticas artísticas tradicionais 
a partir da ampliação dos seus espaços operatórios e da introdução daquilo que 
Kaprow denominou como matéria estranha, fundamentando-se no princípio de hi-
bridização de diferentes meios, artísticos e não artísticos. De acordo com o próprio 
Higgins, intermídia é uma categoria formal para definir uma inter-relação entre 
meios diversos, que ao se fundirem revelam uma única forma e híbrida. 

6 HIGGINS, D. Horizons. The poetics and theory of the the intermedia. Carbonadle and Edwards-
ville: Souther Illions University Press,1984, p. 20 (tradução livre). “There is still a great deal to be 
done in this direction in the way of opening up aesthetically rewarding possibilities.”

Diagrama 1 – Dick Higgings, Intermídia
Fonte: HIGGINS, D. “Intermedia” (1965). 

Leonardo, vol. 34, No. 1. The MIT Press  
2001, p. 50.
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No diagrama, Higgins apresenta por meio de círculos concêntricos e sobrepostos 
diferentes formas de relacionamento entre meios, e imagina por meio de pontos de 
interrogação possibilidades intermidiáticas futuras.

Após a publicação do ensaio de Higgins, o adjetivo intermidiático foi princi-
palmente visível no círculo de influência de artistas participantes e em torno do 
Fluxus7, muitos dos quais contavam com produções vinculadas às manifestações 
intermidiáticas, como Nam June Paik, Wolf Vostell, Al Hansen, Joseph Beuys, Bem 
Patterson, dentre outros. Se hoje estamos aqui discutindo o termo cunhado por 
Higgins, é justamente porque as criações desses artistas não somente deram corpo 
ao termo, como também ofereceram possibilidades de desdobramentos, tanto no 
que concerne às investigações teóricas acerca de intermídia, quanto no que con-
cerne aos desenvolvimentos de criações artísticas, que cada vez mais evidenciam as 
relações entre os meios.

A década de 1960 foi marcada por um processo coletivo, democrático e contrá-
rio ao status quo da arte. Foi George Maciunas quem batizou de Fluxus um grupo 
de artistas, para que fossem “livres como a água de um rio” e pudessem se desviar 
de convenções ditadas pelo sistema e pelo mercado de arte. Herdeiro do futurismo 
italiano, do dadaísmo, da música experimental e zen budista, o Fluxus defendeu a 
antiarte, dissolveu o objeto da arte por meio de hibridizações de práticas artísticas 
e meios, e questionou o local da arte, produzindo festivais em lugares inusitados e 
com uma estética livre. Reforçaram ainda arte e vida como instâncias inseparáveis. 
O Fluxus experimentou uma criatividade aberta e acessível, impregnada pelo bom 
humor e por atividades lúdicas que incluíam a participação do público como ele-
mento artístico; acreditavam ainda que qualquer pessoa poderia, mesmo desenvol-
vendo atividades diárias, ser artista. Foi o acaso vivido como experiência cotidiana 
que atravessou as propostas do Fluxus. Os fluxartistas acreditavam que era no in-
termeio entre a vida e a arte que todo cotidiano poderia ser considerado artístico, 
ampliando, deste modo, sensibilidades. Higgins nos oferece uma ideia do que foram 
os eventos realizados por Fluxus.

7 Cf. KRIEDMAN, K. “Intermedia, Multimedia, Media”, op., cit.
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Interpretamos a ópera alemã Ja es war noch da [Sim, ainda estava 
aí], de Emmett Williams, em inglês: foram os 45 minutos mais 
longos de minha vida, que consistiram, principalmente, em sacu-
dir uma frigideira com um ritmo regular e a lapsos precisos. Fize-
mos versão de uma hora de H – Fis gehalten, de La Monte Young, 
sem variações, cantada e acompanhada ao violoncelo por Benja-
min Patterson. Inventamos uma peça que supostamente devia ser 
de um japonês fictício e improvisamos durante uma hora (como 
parte do programa de Young). Vostell veio de Colônia – uma 
gigantesca batata loura de 150 quilos de peso, com os pés mais 
diminutos do mundo, de modo que oscilava facilmente. Tocou 
Arghh, golpeou com um martelo alguns brinquedos até estilha-
çá-los, rasgou uma revista, destruiu algumas lâmpadas num cris-
tal e lançou tortas contra o vidro. Terminadas as tortas de creme, 
desapareceu de novo no caminho de Colônia. Um frenético caos. 
Fiz muitas de minhas coisas antigas e, sem uma razão particular, 
passei por alto as minhas novas composições – assim como uma 
grande quantidade de peças de Brecht, Watts, Patterson, Young, 
Williams e Corder. Em Danger Music No. 3, minha cabeça foi en-
feitada e lançamos ao público panfletos políticos; em Danger Mu-
sic No. 17, após trabalharmos algum tempo com manteiga e ovos, 
em vez de uma omelete preparamos uma papa comestível. Era o 
que Wiesbaden precisa. Durante um certo tempo, ovos voaram 
pelos ares a cada dois minutos. Durante a ópera de Emmett Wil-
liams, alguns estudantes subiram da plateia com ramos de abeto 
e cantaram diversas canções estudantis. Fizemos o ritmado com 
metrônomo de In Memorian to Adriano Olivetti, de Maciunas, 
saudamos com nossos chapéus, estalamos nossos dedos, respira-
mos ansiosamente, nos sentamos mais em cima ou mais embaixo, 
balançamos as cabeças etc. Assim acontecem as coisas ao longo 
de três semanas. Em Piano Activities, de Corner, desmantelamos 
um piano de cauda e em seguida leiloamos os fragmentos. Meu 
Requiem for Wagner the Criminal Mayor foi executado para gran-
de alegria do dono da casa, o qual desapareceu no meio ao pro-
grama, voltando com toda a família; os acontecimentos os agra-
daram de forma incrível.8

Primeiramente engajados na “música nova” (principalmente pela influência de 
Cage), visavam repensar a própria música não mais como uma sucessão de notas, 
harmonia e ritmo, mas sim por meio dos sons advindos de quaisquer objetos ou 

8 HIGGINS apud ZANINI, W. A atualidade de Fluxus”. ARS, vol. 2, No. 3, São Paulo, 2004. Dis-
ponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202004000300002>. Último acesso em outubro 
de 2014.
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acontecimentos, mesmo que banais. A música, para eles, não poderia ser pensada 
como algo isolado do cotidiano; o que pretendiam era misturar vida à música e pro-
vocar uma nova percepção e concepção de peças musicais. 

Em 1962, Higgins, Maciunas, Patterson, Vostell, Williams e Paik subiram ao pal-
co e anotaram no quadro-negro o título da apresentação: Costellation #7. Juntos 
a uma grande mesa e alinhados diante da plateia, os intérpretes se entreolharam, 
como se estivessem aguardando a ordem de início vinda de algum maestro fictício e, 
então, simultaneamente, emitiram intensos e compactos sons vocais. “Sons que não 
pareciam com nenhum tipo de frase musical ritmada ou harmônica.”9 A “música 
nova” do Fluxus mostrava “que o conceito de ‘música’ poderia ser ampliado para 
além de sua ortodoxia, havendo outros modos de se vivenciar o som”10. Um piano 
recebeu marteladas e intervenções do público enquanto suas teclas estavam presas 
por pregos; em Piano Activities (1962), de Philip Corners, um piano de cauda é 
serrado ao meio por Paik, Patterson, Vostell, Williams e Maciunas; violinos foram 
imersos em aquários para proporcionarem novas sonoridades; em Solo for Violin 
(1962), Nam June Paik quebrou um violino sobre uma mesa usando um golpe de 
luta marcial. Foi com ações como estas que o Fluxus ofereceu ao público uma “mú-
sica nova”, permeada de vida e acaso.

Diferentemente das harmoniosas melodias produzidas pelos usos 
tradicionais dos instrumentos musicais, baseadas em regras e códi-
gos já estabelecidos, a “música novíssima” do Fluxus desconstruía 
estas balizas, servindo-se das sonoridades do cotidiano. Ainda que 
usando também pianos, violoncelos, contrabaixos, flautas e tubas, 
e apresentando algumas peças compostas por John Cage, Sylvano 
Bussotti, Karlheinz Stockhausen e Pierre Schaeffer, Fluxus baseava-
-se então no valor imanente das ações e dos sons reais ali ofertados, 
“concretos” e antiartificiais. Defendendo então a naturalidade de 
uma nova música, vinda da vida diária, George Maciunas abriu o 
festival indicando que a música já estava há muito tempo em crise, 
e que “[…] aquilo que pode ser feito pelo Dadaísmo poderia ser 
feito por todos: a música tradicional não é natural, é fabricada.”11

9 LIMA, A. P. F. C. Fluxus em museu: Museu em Fluxus. Campinas, SP: [s.n.], 2009 (tese de dou-
torado), p. 147.

10 Ibid., p. 148.

11 Ibid., p. 150.
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Figura 25 - Nam June Paik, Solo for Violin, 
1961.

Fonte: HIGGINS, Hannah. Fluxus 
experience. Berkeley, Los Angeles, 

California: University of Press, 2002, p. 56.

Figura 26 - Philip Corner. Activities Piano, 1962.
Fonte: HIGGINS, Hannah. Fluxus experience. 

Berkeley, Los Angeles, California: University of 
Press, 2002, p. 57.
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Figura 27 – Joe Jones, Music Machines
Fonte: <http://www.kunstverein-bellevue-

saal.de/aktuelle-ausstellungen/detail/article/
joe-jones-music-machines/>. Último acesso 

em dezembro de 2014.
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Os fluxartistas contaram ainda com happenings, vídeos e outras apresentações 
que indicavam, além do rompimento com os conceitos tradicionais da música, os 
enviesamentos com outros meios da arte; algumas de suas manifestações pareciam 
feitas muito mais para serem vistas do que ouvidas. “Quando ocorre um concerto 
do Fluxus, o visual é um elemento muito importante, é apenas a partir do procedi-
mento visual que o ruído tornou-se possível.”12 Como ações, os concertos do Fluxus 
eram produzidos através de atos cênicos “em que se reúnem objetos cotidianos para 
a obtenção de sons neles imanentes e em que se explora estrategicamente resíduos 
da atividade concertista tradicional”13. Tais concertos eram ainda permeados por 
ideias que se assemelham ao conceito de de-coll/age de Wolf Vostell, o qual com-
preende os sons como aqueles oferecidos pela natureza intrínseca de objetos e ações 
quaisquer. Por exemplo, quando uma lâmpada “que aí se encontra para fornecer 
luz é destruída, resulta num barulho que só pode ser o arquétipo do ruído de uma 
lâmpada que estoura. Por conseguinte, perde sua função e não fornece mais luz mas 
emite um som próprio”14. 

Em Television dé-Collage (1961), por exemplo, Vostell distorceu as imagens de re-
ceptores de televisão instalados em uma loja de departamentos em Paris. De-collage 
é uma de inversão da colagem, ao remover, apagar ou arrancar elementos de textos, 
imagens ou de informações de uma estrutura preestabelecida (no caso de Television 
dé-Collage, a própria estrutura da televisão), subvertendo a função original dessa 
estrutura, possibilitando e criando combinações anteriormente desconhecidas. Para 
Vostell, é “interpretar como fragmento musical os barulhos estranhos de minhas 
ações, como o arrancar dos painéis de anúncio, a destruição de um aparelho de te-
levisão, a demolição de uma casa com o auxílio de um martelo pendular, os ruídos 
de uma parede desabando. Essa é a música que nasceu de ações de de-collage”15. Ao 
mesmo tempo que as ideias de Vostell se conectam diretamente com as ideias (re-
feridas no primeiro capítulo) de Cage, aproximam-se de Duchamp e de seus ready-
-mades, revelando assim o caráter intermidiático da “música nova” do Fluxus. Para 

12 VOSTELL apud LIMA, A. P. F. C. Fluxus em museu: Museu em Fluxus, op., cit., p. 150.

13 ZANINI, W. “A atualidade de Fluxus”. op., cit., sem página.

14 VOSTELL apud LIMA, A. P. F. C. Fluxus em museu: Museu em Fluxus, op., cit., p. 153.

15 Ibid., p. 153.
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Zanini, “as vinculações dos elementos musicais do Fluxus com o teatral, o poético e 
o vídeo”16 oferecem elementos da intermídia definida por Higgins.

Zanini, a título de exemplo, nos lembra das esculturas e instalações sonoras 
construídas com uma eletrônica caseira, com receptores de rádio e reprodutores 
de cassetes, ou de “proposições de concerto-instalação como a de La Monte Young 
em parceria com Marian Zazeela, que seria interpretado de um modo contínuo, 
existindo no tempo, parcialmente realizado como instalação”.17 Zanini evoca Iges e 
observa Joe Jones, o autor das Music Machines, que explorou ao máximo os instru-
mentos escultóricos. A respeito de Music Machines, Iges comenta sobre a criativi-
dade no uso de “peças que tinham algo de brinquedos mecânicos porém também 
de orquestras ambulantes em miniatura: violões de brinquedo, tambores, xilofones, 
campainhas… eram seus instrumentos, que soavam com a ajuda de procedimentos 
mecânicos ou elétricos, às vezes montando esses elementos em armações ou em 
estruturas rotativas”18, assemelhando-se a grandes esculturas.

As ações do Fluxus baseavam-se em partituras abertas (tais como aquela de 
Higgins, exemplificada no início deste capítulo). Usadas pelos seus integrantes em 
lugares diversos – festivais, teatro de rua, eventos em restaurantes, saraus domésti-
cos e/ou públicos –, continham apenas uma orientação primeira, deixando que a 
compreensão e a interpretação daquele que a executasse aflorasse livremente. Tais 
partituras possibilitaram aos concertos do Fluxus “condições de obra aberta para 
os intérpretes (profissionais ou não)”19 e a “ideia de processo” e obra em desenvol-
vimento; o acaso talvez fosse um dos ingredientes mais esperados. Os primeiros 
exemplos do que viriam a se tornar as partituras abertas do Fluxus datam das fa-
mosas aulas de Cage na New School, onde artistas como George Brecht, Al Hansen, 
Allan Kaprow e Alison Knowles iniciaram suas criações artísticas ancorados na ação 
e na performance. Dentre os formatos criados estava o evento, “definido como a 
menor unidade de uma situação, que se tornou usual no Fluxus enquanto partitu-

16 ZANINI, W. “A atualidade de Fluxus”. op., cit., sem página.

17 Ibid., sem página.

18 IGES apud ZANINI, W. “A atualidade do Fluxus”, op., cit., sem página.

19 ZANINI, W. “A atualidade do Fluxus”, op., cit., sem página.
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ra de evento”.20 Em um sentido geral, essas partituras são propostas, preposições e 
instruções. Na série Danger Music, de Higgins, lemos na partitura de Danger Music 
Number 17 (1962) apenas:

Scream! Scream!

Scream! Scream!

Scream! Scream!21

Já na partitura de Tree Yellow Events, Fluxversion 1 (1961), de George Brecht, 
temos:

3 yellow slides are projected on a screen.

Pause. One yellow slide is projected and then the projector falls down 
on the floor as the slide is removed. After the projector is returned to its 
place, a red slide is projected.22

Para Moren23, a grande importância da influência de Cage nesses estudantes re-
side no fato de que seus ensinamentos, principalmente aqueles relacionados às ope-
rações de acaso e às ideias de indeterminação, não eram somente passíveis de serem 
aplicados à música, mas a todas as áreas da arte. Seus alunos, ao fazerem uso das 
propostas de Cage, ampliaram-nas para suas produções artísticas, fundamentadas 
não exclusivamente na música, mas nos variados domínios da arte. Para Higgins, as 
proposições de Cage oferecem independência das tradições da arte moderna e, na 
medida em que são estendidas e ampliadas para todos os domínios artísticos, siste-
matizam o corpo de uma teoria estendida a toda a arte. Higgins reconheceu que a 

20 Ibid., sem página.

21 HIGGINS apud MOREN, L. “The Wind is a medium of the sky”. In: MOREN, L. Intermedia: 
The Dick Higgins Collection at UMBC. Baltimore: Albin O. Kuhn Library & Gallery, University of 
Maryland Baltimore County, 2003, p. 15. Disponível em < http://userpages.umbc.edu/~lmoren/
pdf/intermediaCatalog.pdf>. Último acesso em outubro de 2014.

22 BRECHT apud FRIEDMAN, K.; SMITH, O.; SAWCHYN, L. (org.). Fluxus performances 
workbook. A Performance Research e-book, 2002, p. 22. Disponível em <http://www.deluxxe.
com/beat/fluxusworkbook.pdf>. Último acesso em outubro de 2002.

23 MOREN, L. Intermedia: The Dick Higgins Collection at UMBC, op., cit.
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importância de tudo isso está justamente na construção de novos parâmetros para a 
arte e não somente nas estruturas das obras; a fusão intermidiática pode se dar jus-
tamente quando as ideias de um meio são estendidas e ampliadas para outro meio.

Yoko Ono apresentou, em 1961, 36 proposições caligráficas denominadas In-
struction for paintings, que eram instruções para que o público fizesse até em sua 
mente as pinturas propostas pela artista. Como estas foram escritas em japonês, 
Yoko Ono permaneceu na galeria (onde estavam suas proposições) para orientar o 
público, explicando-lhes a natureza dos trabalhos e requisitando sua participação. 
Painting for see the skies, Painting for hammer a nail ou Painting to be constructed in 
your head foram algumas das inscrições criadas pela artista sob a influência de Cage. 
George Brecht, por sua vez, designou de “ready-mades temporários” as instruções 
que também produziu, as quais, assim como as Instruction for paintings, funciona-
ram como partituras abertas; tal fato revela o alargamento do que o Fluxus concei-
tuou como evento e o que eles sugeriam ser a “música nova”.

Higgins desenvolveu a base para os conceitos que formulou e manteve durante 
toda a sua vida, desde o final dos anos 1950, após estudar literatura na Universidade 
de Yale e Columbia; tornou-se o porta-voz na emergência da performance, escreven-
do peças extremamente experimentais, como Stacked Deck, e foi um dos performers 
do primeiro happening de Allan Kaprow, 18 Happening in 6 Parts. O que chamou 
principalmente a atenção de Higgins para que ele desenvolvesse o conceito de in-
termídia foram algumas performances que se originavam de quaisquer objetos ou 
atividades cotidianas. Elaborados no final dos 1950 e início dos 60, tais performances 
foram batizadas por Allan Kaprow de happenings. 

E quando o happening foi quebrado em sua menor parte constitutiva, tornou-se 
evento. Realizados pelo Fluxus a partir da década de 1960, esses eventos ofereceram 
o encontro entre arte e vida, sendo definidos por Brecht como um “lugar interme-
diário entre a ideia e sua realização”.24 Para Higgins, uma das principais caracterís-
ticas dos trabalhos dos fluxartistas é a concentração de elementos, ou seja, eventos 
mínimos, mas com o máximo de implicações possível; tal procedimento está dire-
tamente relacionado ao desenvolvimento da forma no Fluxus, revelando elementos 
intermidiáticos e a resolução da dicotomia arte/vida. 

24 BRECHT, G. apud LIMA, A. P. F. C. Fluxus em museu: Museu em Fluxus, op., cit., p. 156.
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Tanto Higgins quando Maciunas25 acreditavam que o Fluxus não foi um grupo 
coeso, com um programa prescrito ou definido, preferiam dizer que o Fluxus foi 
uma tendência de artistas experimentais com aspectos comuns, os quais integram 
de maneira geral a produção dos fluxartistas. Conforme Higgins, esses aspectos são: 
1. Internacionalismo; 2. Experimentalismo e iconoclastia; 3. Intermídia; 4. Minima-
lismo ou concentração de elementos; 5. Uma tentativa de resolver a dicotomia arte e 
vida; 6. Implicabilidade; 7. Jogos; 8. Efemeridade; 9. Especificidade; 10. Presença no 
tempo; e 11. Musicalidade26. 

O Fluxus nasceu espontaneamente, sem um lugar determinado ou em um país 
específico, foi um encontro de artistas de diversas nacionalidades que estavam inte-
ressados em experimentar novas formas. Na Europa, Wolf Vostell, Nam June Paik, 
Ben Patterson, dentre outros. Nos Estados Unidos, o próprio Higgins, Robert Watts, 
Philip Corner etc. No Japão, Takehisa Kosugi, Mieko Shiomi e outros. De acordo 
com Higgins, havia umas duas dúzias de artistas espalhados por mais de seis países 
com alguns interesses artísticos semelhantes, o que evidencia que Fluxus não foi 
criado, por exemplo, nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, mas teve 
uma origem internacional. 

O experimentalismo, no Fluxus, foi formal; tomou-se como pressuposto que no-
vos parâmetros em arte requerem novas formas, que, por sua vez, permitem novos e 
inesperados resultados, conjuntamente com novas experiências. Em muitos casos, o 
experimentalismo conduziu os fluxartistas à intermídia, ou seja, às formas híbridas 
por natureza. Para que essas formas fossem suficientemente claras, foi necessário 
construí-las de maneira concisa, o que ocasionou, inevitavelmente, o desenvolvi-
mento de trabalhos breves, com a máxima concentração de elementos, ou trabalhos 
com poucos elementos; um exemplo deste processo é a Ópera Fluxus (1982), de 
Vostell, composta a partir de três palavras da Bíblia. Esse procedimento constituiu 
um tipo de “minirrealismo”, no qual uma grande atenção foi dada às experiências 
cotidianas e às resoluções da dicotomia arte e vida. Neste ponto, a influência de John 
Cage foi de extrema importância, pois ele compreendia um pedaço da realidade em 

25 Cf. HIGGINS, D. Modernism since post-modernism. Essay on intermedia. San Diego: Diego State 
University Press, 1987.

26 Cf. HIGGINS, D. Modernism Since Post-modernism, op., cit., p 174.
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sua complexidade e não simplesmente o arrancava de seu contexto. O “minirrealis-
mo” era executado com a maior concentração de conteúdos sensuais, emocionais e 
intelectuais possível com a mínima utilização de materiais, gerando, assim, a impli-
cabilidade descrita por Higgins. Contudo, para não cair em movimentos tendencio-
sos, Higgins destaca a produção artística do Fluxus atrelada ainda aos jogos lúdicos 
e ao bom humor, estratégia que aproximava o público da obra artística.

“Fluxus” já sugere em si uma mudança em curso, manifestada no momento pró-
prio da criação de cada trabalho e no instante em que este se mostra. Os fluxartistas 
não pretendiam que seus trabalhos fossem duradouros, pelo contrário, deveriam 
existir no curto espaço de tempo em que eram revelados ao público, momento tam-
bém em que eram criados a partir das partituras de eventos; tal fato fez com que os 
artistas se utilizassem de materiais efêmeros, procurando soluções específicas para 
resolver situações pontuais e momentâneas. A ideia de presença no tempo se mostra 
justamente pela vontade de trazer a obra artística não mais por meio do objeto, mas 
de um processo contínuo de transformação; o tempo, no Fluxus, em um primeiro 
momento, nasce da contestação do tempo da música tradicional (semelhante aos 
protestos de Cage), a qual, por sua vez, é o alvo primeiro do Fluxus. É por meio dela 
e principalmente do contato de alguns fluxartistas com Cage que nascem as primei-
ras manifestações do Fluxus; no decorrer de seus concertos as artes visuais, o teatro, 
a dança passam a incorporar e dar corpo a uma música (do Fluxus), que é, também, 
relevada somente pelos atravessamentos entre as artes e destas com a vida.

É evidente, comenta Higgins, que dificilmente um único trabalho refletirá 
todos os aspectos de uma só vez, talvez boa parte deles. Contudo, tais aspectos nos 
ajudam a compreender de maneira geral a atitude do Fluxus. Para nós, compreender 
a proposta e a produção artística do Fluxus é também compreender como 
Higgins desenvolveu e deu corpo ao seu conceito de intermídia. Isso nos revela 
encaminhamentos para pensarmos os relacionamentos entre a investigação teórica e 
a experimentação artística, assim como nos oferece subsídios para compreendermos 
os relacionamentos entre meios.

Também é evidente que as formas intermidiáticas não são exclusivas do Fluxus; 
grande parte dos happenings de Kaprow e alguns trabalhos de Vostell, por exemplo, 
foram desenvolvidos fora do contexto Fluxus (por mais próximos que estivessem 
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dele), bem como parte das poesias concreta e sonora; todos esses trabalhos têm 
uma natureza intermidiática comum. Higgins comenta que trabalhos semelhantes 
aos que os fluxartistas produziram podem ser visualizados até mesmo em povos 
primitivos ou nos jogos de salão do século XIX. Contudo, o que ressaltamos é a im-
portância do envolvimento de Higgins com a produção do Fluxus, dentro da qual 
avistamos também a produção artística de Higgins e o conceito de intermídia. Sobre 
o desenvolvimento do conceito de intermídia, Higgins comenta:

A intenção era simplesmente oferecer um meio de adentrar as 
obras que já existiam, a não familiaridade daquelas formas era tal 
que muitos espectadores, ouvintes ou leitores em potencial “desli-
gavam-se” delas. O mundo estava, naquela época, repleto de poe-
mas concretos, happenings, poesia sonora, environments e outros 
desenvolvimentos mais ou menos novos; a menos que o públi-
co tivesse uma maneira de ver a obra que a fizesse ficar parada 
por um momento, e que ela fosse classificada, era susceptível de 
ser descartada como “vanguarda apenas para especialistas”. Para 
qualquer não especialista, isso poderia ser frustrante – alguém 
que quisesse conhecer bem a arte do seu tempo, e ouvir a sua pró-
pria voz ou seu próprio trabalho, sem as intervenções da história 
e sem julgamentos; essa era a arte cujos horizontes corresponde-
riam mais de perto à arte de fato.27

A definição do termo intermídia, para Higgins, está vinculada com uma nova 
atitude em relação à arte. Esta nova atitude, que teve, e muito, a influência de Cage, 
nasce da vontade de unir a arte à vida, promovendo a ampliação das práticas ar-
tísticas tradicionais e a introdução de novos materiais na arte. E, à medida que as 
práticas artísticas tradicionais passam a ser consideradas a partir dos seus campos 
expandidos, passa também a existir uma relação entre elas e ainda com outros meios 
e materiais. A nova música do Fluxus, por exemplo, foi desenvolvida, como preten-

27 HIGGINS, D. “Synesthesia and intersenses intermedia”, op., cit., p. 3 (tradução livre). “The in-
tention was simply to offer a means of ingress into works which already existed, the unfamiliarity 
of whose forms was such that many potential viewers, hearers, or readers were “turned off ” by 
them. The world was filled at that time with concrete poems, happenings, sound poetry, envi-
ronments, and other more or less novel developments; unless the public had a way of seeing 
into the work by causing it to stand still for a moment and be classified, the work was likely to 
be dismissed as “avant-garde: for specialists only”. To any dedicated nonspecialist this could be 
frustrating – one wanted to know well the art of one’s time, since one wanted to hear one’s voice 
or self work, without the interventions of history and judgments; this was art whose horizons 
would closely match one’s own.”



- 103 -

demos mostrar, não apenas por aquilo que até então fora considerado como musi-
cal, mas pelas relações que estabelece com outros meios, outros materiais e outras 
práticas artísticas. Higgins, reiteramos, reconheceu a importância dessas relações na 
construção de novos parâmetros para a arte e na sistematização de um corpo teórico 
estendido para toda a arte, e não somente o entendimento pontual das estruturas 
individuais nos trabalhos intermidiáticos. Afinal, a fusão intermidiática está ainda 
vinculada com a possibilidade de estender e ampliar aquilo que é específico de um 
meio em outro.

Posteriormente a Higgins, as aproximações sobre o termo intermídia foram e 
ainda são inúmeras; apontam tanto para a própria arte, como forma de compreen-
dê-la por seus próprios procedimentos, quanto para estudos que caminham em di-
reção ao surgimento de novos meios de comunicação. O termo intermidialidade, 
por exemplo, é utilizado hoje por vários pesquisadores para nomear práticas in-
terdisciplinares; é um termo guarda-chuva que comporta todos os fenômenos que 
de algum modo realizam-se entre meios. Já para Yvonne Spielmann, o termo in-
termídia reflete um debate atual sobre os novos meios de produção da arte, o qual 
pretende compreender a combinação de diversos e heterogêneos elementos que são 
reorganizados dentro do desenvolvimento dos meios, mais especificamente do meio 
digital. Ken Friedman acredita que, ao mesmo tempo que é possível separar os meio 
em arte para reflexões históricas ou distinções teóricas, o termo intermídia é geral-
mente utilizado hoje para descrever formas híbridas em arte, originadas da combi-
nação intermidiática.
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Figura 28 - George 
Brecht, Solo para Violino, 

Cello ou Contrabaixo, 1962
Fonte: HIGGINS, Hannah. 

Fluxus experience. 
Berkeley, Los Angeles, 

California: University of 
Press, 2002, p. 52.

Figura 29 - George Maciunas, Flux Smille 
Machine, 1970-72.

Fonte: HIGGINS, Hannah. Fluxus experience. 
Berkeley, Los Angeles, California: University 

of Press, 2002, p. 32.
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2.2. OS DESDOBRAMENTOS DA INTERMÍDIA

Christiane Paul afirma que parece apropriado reconsiderar a relação entre inter-
mídia e arte digital nos termos em que esta se apresenta atualmente. A autora argu-
menta que os meios digitais são essencialmente híbridos e nos oferecem modelos 
para a compreensão de sistemas inter-relacionais, adequando-se, deste modo, para 
uma arte de relação. E indaga: “Quais são os limites e as confluências entre esses dois 
domínios? Existe uma estética específica para a intermídia e a arte digital? Será que 
a intermídia pode ser absolvida pelas categorias ‘borradas’ das ‘novas mídias’? Pode 
a arte digital em si ser considerada uma forma de ‘intermídia’?”28. Compreendemos 
que tais indagações são de grande valia para nesta pesquisa, nos auxiliam como mo-
delo ou diagrama do campo de investigação teórica pretendido neste e no próximo 
tópico deste capítulo; esbarraremos em alguns aspectos apontados por tais questões 
ao longo deste trabalho.

Para nós, o que é importante, neste momento, na argumentação de Paul é como 
esta compreende o conceito de Higgins, sugerindo novas formas de intermídia por 
meio dos meios digitais. A autora traz como exemplo o trabalho Skulls (2000), de 
Robert Lazzarini. Usando o programa 3D CAD, o artista distorce as figuras de um 
crânio e, em seguida, as imprime como esculturas por meio da fabricação digital. Os 
crânios alcançam tamanha distorção que se tornam incompatíveis com a realidade, 
ao mesmo tempo em que os vários níveis de distorção remetem aos previamente ex-
plorados pela pintura perspectivista. O trabalho de Lazzarini é formado por peque-
nas esculturas, mas que não poderiam ser produzidas de outra forma senão pelos 
meios digitais; a obra se realiza pela oposição entre os meios tradicionais da arte e o 
meio digital. Nas palavras da autora: “há nele um certo aspecto intermidiático que é 
alcançado não pela fusão de diferentes meios da arte, mas por meio da fusão de no-
vas tecnologias com os conceitos básicos de um meio tradicional”.29 O interesse em 

28 PAUL, C. “Intermedia in the digital age” In: BREDER, H.; BRUSSE, K. (org.) Intermedia: Enac-
ting the liminal. Norderstedt: Dortnunder, Schiften, Zurkunst, 2005 p. 38 (tradução livre). “What 
are the boundaries and junctions between these two realms? Is there a specific aesthetics of in-
termedia and digital art? Will intermedia be completely absolved by the blurrier category of ‘new 
media’? Can digital art in and of itself be considered a form of ‘intermedia’?”

29 Ibid., p. 39. (tradução livre). “There is a certain ‘intermedia’ aspect to it that is achieved not 
through the merging of different forms of media art but through the fusion of new technolo-
gies with a traditional medium’s basic concepts.”
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Skulls não está diretamente relacionado à fusão dos meios, mas aos seus modos de 
operar, que transitam entre a pintura, a escultura e o digital. Lazzarini negocia ainda 
um lugar que está entre o bi e o tridimensional; ao mesmo tempo que cria peças 
utilizando os princípios básicos de um sistema de representação característico da 
pintura (principalmente daquela produzida até o final do século XIX), as transforma 
em esculturas a partir dos meios digitais, convocando o espectador a perceber novas 
formas de visualidades do objeto tridimensional. 

Na instalação Guns and Knives (2008), do mesmo artista, são expostos na pare-
de as impressões de revólveres e facas, ambos são novamente distorcidos por meio 
do sistema perspectivista. Contudo, aqui, algumas das peças são criadas a partir 
do acoplamento de armas, revólveres e facas, fazendo com que as peças sejam ain-
da mais complexas e abstratas, revelando uma nova maneira de observá-las. Além 
disso, a disposição de sucessivas peças sugere constantes mudanças na percepção 
delas. Por mais que essas mudanças não sejam visualizadas fisicamente na insta-
lação são sugeridas pela variação da repetição, ou seja, pelos processos de cons-
trução das peças; a incerteza resultante remete ao espaço virtual característico dos 
meios digitais. Novamente, percebemos um lugar que transita entre a pintura, a 
escultura e o meio digital. 

Yvonne Spielmann30 propõe que a partir do advento das tecnologias eletrônicas e 
digitais a intermídia pode ser compreendida por meio dos modos de autorreflexão. 
Se a intermídia nasce, como já havia mencionado Higgins31, a partir da fusão dos 
meios historicamente separados, nos meios eletrônicos e digitais os diversos meios 
já estão incorporados a eles, pois estes “se fundem dentro de uma mesma estrutura 
técnica”.32  É sob este viés que a autora argumenta que, nos modos de autorreflexão, 
a relação intermidiática se dá pelo relacionamento dos aspectos formais dos meios 
analógicos a partir da estrutura dos meios digitais. O que ocorre, então, é o confron-

30 SPIELMANN, Y. “History and theory of intermedia in visual culture” In: BREDER; BUSSE, op., 
cit., pp. 131-138 e SPIELMANN, Y. “Intermedia in electronic images”. Leonardo, vol. 34, No 1. 
The MIT Press, 2001, pp.55-61. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/1576985>. Último 
acesso em janeiro de 2012.

31 HIGGINGS, D. “Synesthesia and intersenses intermedia”, op., cit., p. 49-54.

32 SPIELMANN, Y. “History and theory of intermedia in visual culture” In: BREDER; BUSSE, op., 
cit., p. 134 (tradução livre). “They merge with each other within the same technical structure.”
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to destes aspectos dentro da estrutura de um outro meio. O resultado é uma forma 
única, híbrida, composta por diversos aspectos de meios distintos. O confronto é 
visualizado na própria forma do trabalho artístico, que, por sua vez, oferece a dis-
tinção clara entre os aspectos formais de meios diversos. Para Spielmann, a relação 
intermidiática é essencialmente baseada na distinção entre os meios.

Ao observarmos Skulls e Guns and Knives, percebemos claramente que tanto em 
um quanto em outro a fusão é ocasionada pelo confronto entre os aspectos formais 
dos meios analógicos dentro da estrutura do meio digital. Spielmann nos oferece 
outro exemplo:

No domínio do cinema, um estado intermidiático da imagem 
ocorre quando os processos de formação de imagens cinemato-
gráficas com base no intervalo são usados em combinação com 
as ferramentas digitais (como a caixa de pintura gráfica) e com 
elementos da hipermídia (multidimensionais e omnidirecionais, 
chamadas camadas múltiplas). A forma mista resultante da ima-
gem pode revelar as continuidades e as semelhanças, e também 
as descontinuidades e as mudanças, entre as imagens analógicas 
e digitais, em particular quando são ambas combinadas na cola-
gem eletrônica.33

No exemplo de Spielmann, as imagens cinematográficas são retrabalhadas e ma-
nipuladas com ferramentas digitais e/ou eletrônicas, indicando uma mudança vi-
sível na formação da imagem cinematográfica. Os aspectos cinematográficos e os 
procedimentos digitais (ou melhor, a imagem digital) são literalmente confronta-
dos dentro da estrutura numérica. Isso faz com que os meios, analógicos e digitais, 
saltem na forma final do trabalho, revelando a relação intermidiática e a distinção 
entre os meios.

33 SPIELMANN, Y. “Intermedia in electronic images”. Leonardo, vol. 34, No 1. The MIT Press, 
2001, p. 55. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/1576985>. Último acesso em janeiro 
de 2012 (tradução livre). “[…] in the domain of cinema an intermedia state of the image occurs 
when filmic processes of imaging based upon the interval are used in combination with digital 
tools (such as the graphic paint box) and elements of hypermedia (multi-dimensional and om-
ni-directional, namely multiple layers). The resultant mixed form of the image may reveals the 
continuities and similarities and also the discontinuities and changes between analog and digital 
image, in particular when both are combined in the electronic collage.”
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Em Prospero’s Book (1991) de Peter Greenaway, por exemplo, as relações entre ima-
gens estáticas (fotografia) e imagens em movimento (cinema) revelam uma compa-
ração estrutural de diferentes imagens que é ocasionada pelo confronto de diferentes 
tipos de movimentos e velocidades dentro de uma única imagem, a qual, por sua vez, 
é oferecida por meio de processos tipicamente digitais. Além disso, é o meio digital 
que relaciona as diferenças estruturais dos meios analógicos. Para a autora, no exem-
plo de Greenaway, a imagem resultante da relação intermidiática se apresenta como 
incoerente. Ou seja, os processos fotográficos, cinematográficos e digitais, todos eles, 
saltam aos nossos olhos e se fazem visíveis na própria imagem resultante, revelando, 
deste modo, os procedimentos operatórios intermidiáticos na própria forma do tra-
balho artístico. “Em Propero’s Book, Greenaway usa o dispositivo formal de uma estru-
tura quadro-dentro-de-um-quadro para expressar visualmente e desdobrar a dinâmi-
ca contraditória e direções de uma forma de imagem paradoxal. Esses paradoxos na 
imagem em movimento só podem ser mostrados na simulação eletrônica da imagem 
fotográfica (estática) e cinematográfica (dinâmica)”.34

Para Spielmann, nos modos de autorreflexão, meios distintos que se apresentam 
em uma forma única dentro de um único meio submetem-se a um processo de 
transposição. No exemplo de Prospero’s Book, os meios analógicos são transpostos 
para o meio digital. A transposição gera, de acordo com a autora, o desenvolvimento 
do próprio meio digital, decorrente tanto do dialogo entre os meios, quanto pelo 
confronto dos aspectos formais dos meios analógicos dentro da estrutura do meio 
digital. Autorreflexão mostra-se, desta forma, como um modo de inter-relação es-
pecífico entre dois ou mais meios. Ao mesmo tempo que promove o diálogo entre 
distintos meios que se fundem, promove o confronto dos aspectos formais de meios 
diversos, revelando, assim, como os meios se fundem em uma forma única.

Por outro lado, em Kafka (1992), de Zbigniew Rybczynski, o artista faz uso de um 
dispositivo de simulação de movimento para criar uma imagem fílmica que abrange 
camadas tanto de processos analógicos quanto de processos digitais. No entanto, 

34 Ibid., p. 56 (tradução livre). “In Prospero’s Book Greenaway uses the formal device of a frame-
within-a-frame structure to visually express and unfold the contradictory dynamics and direc-
tions of a paradoxical image form. These paradoxes in the moving image can only show in the 
electronic simulation of photographic (still) and cinematic (dynamics) images.”
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a imagem resultante se apresenta, conforme Spielmann, como coerente. Nesta, ao 
contrário daquela incoerente de Greenaway, os modos como a imagem é construída 
não são revelados na forma resultante dos trabalhos artísticos, são somente visíveis 
a partir da análise dos seus processos operatórios.

Deste modo, a imagem coerente de Rybcynski é resultado de uma simulação 
de movimento que faz os modos de fusão e relacionamento entre meios invisíveis 
na forma final do trabalho artístico. Por outro lado, com a imagem incoerente de 
Greenaway, a fusão dos meios a ser identificada como intermídia é essencialmente 
baseada na diferença que pode ser reconhecida. “No que diz respeito aos meios da 
arte, a visibilidade da diferença é expressa na forma e no corpo da obra de arte”.35

Ao mesmo tempo que Spielmann acredita que o reconhecimento da diferen-
ça entre os meios é relevada na forma do trabalho intermidiático, a autora admite 
que há casos em que o reconhecimento é apenas visível nos processos operatórios 
que originaram determinadas produções intermidiáticas. Nesses últimos casos, a 
relação intermidiática torna-se autorreferencial. Os aspectos formais dos diversos 
meios são amalgamados de tal modo que não são mais visíveis na forma resultante 
das obras. Os modos de autorreflexão são substituídos pela autorreferencialidade, 
a qual representa, conforme a autora, os limites da intermídia. Para Spielmann, o 
que caracteriza, então, a relação intermidiática é o modo como o meio revelado é 
desenvolvido e manipulado por meio do confronto dos meios analógicos e digitais. 
Para ela, o confronto indica “uma expansão nos recursos eletrônicos da imagem”.36

Como já havíamos referido anteriormente, para Higgins, intermídia é uma ca-
tegoria formal que descreve uma relação específica entre meios, na qual estes se 
fundem para originar uma forma híbrida, admitindo a combinação intermidiática 
no âmbito da síntese qualitativa. Ou seja, Higgins compreende a intermídia por 
meio da fusão conceitual entre meios; da combinação de vários meios pode surgir 
um outro, que por sua vez é a soma qualitativa daqueles que o constituem. A hi-
bridização, neste caso, é a produção de um dado inusitado, que é a criação de um 
meio antes inexistente. 

35 Ibid., p. 132 (tradução livre). “Concerning media arts, the visibility of the difference is expressed 
in the form and the shape of the artwork.”

36 Ibid., p. 61 (tradução livre). “[...] an expansion in electronic features of the image”.
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Para Spielmann, o significado contextual da intermídia é revelar a forma do meio 
em si. A relação intermidiática provoca, então, uma mudança na forma do meio 
revelado por carregar consigo aspectos formais de meios distintos.

Considerar um trabalho artístico como intermidiático é lidar com 
os processos de transformação que são refletidos na estrutura e na 
forma do trabalho. […] O retrabalho de elementos específicos de 
um meio em outro, em nível representacional, resulta em formar 
diferenças estruturais e similaridade entre dois ou mais diferentes 
meios visíveis. O que ocorre é que o processo muda fundamental-
mente e que a estética das imagens é afetada pelo processo. Assim, 
o processo envolvido no trabalho em um dado meio pode promo-
ver uma mudança conceitual na noção de imagem.37

Spielmann afirma que é importante ressaltar que os termos hipermídia38 e inter-
mídia não são sinônimos. A intermídia ao mesmo tempo que relaciona os diversos 
meios promove a síntese qualitativa, o que não necessariamente ocorre na hipermí-
dia. A autora difere ainda intermídia de multimídia e das mídias mistas, sendo que 
as duas últimas combinam os meios por meio de processos de acúmulo ou sobre-
posição, nos quais não ocorre necessariamente a síntese qualitativa. Na multimídia, 
dois meios são correlacionados de modo que ambos se apresentam juntos, mas per-
manecem distintos; nas mídias mistas, há incorporação de elementos de um meio 
em outro. Higgins descreve igualmente a diferença entre os termos: “intermídia di-
fere das mídias mistas; uma ópera é uma mídia mista, visto que nós sabemos o que 
é a música, o que é o texto e o que a mise-en-scène. Na intermídia, por outro lado, há 
uma fusão conceitual”39. 

37 Ibid., p. 133 (tradução livre). “To consider an intermedia artwork is to deal with the processes 
of transformation that are reflected in the structure and form of the artwork. […] The reworking 
of media specific elements on another level of representation results in making structural differ-
ence and similarities between two or more different media visible. What happen is the process 
changes fundamentally and the aesthetics of image are affected by the process. Thus, the process 
involved in working with a given medium can effect a conceptual change in the notion of the 
image.”

38 Consoante Lúcia Leão (LEÃO, L. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no cibe-
respaço. São Paulo: Iluminuras, 2001), hipermídia é uma tecnologia que incorpora informações 
diversas, como som, texto e imagem. Essas informações podem estar armazenadas por meio de 
elos associativos – os links – ou por sistemas com estruturas interativas, o que permite ao usuário 
navegar por diversas partes de um aplicativo, por exemplo, na ordem em que desejar. 

39 HIGGINS, D. Horizons: The poetics and theory of the intermedia, op., cit., p. 16 (tradução li-
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Alguns happenings e algumas performances do Fluxus, por exemplo, são, para 
Spielmann, multimídia, pois “todas essas formas de arte se conectam e se combinam 
em um nível que não necessariamente envolvem uma transformação na estrutura 
de cada meio particular”. No primeiro capítulo, abordamos o princípio organizativo 
da colagem. Esta, em alguns casos, pode ocasionar a multimídia, principalmente 
quando é utilizada na combinação de práticas artísticas distintas, como ocorre nos 
espetáculos anteriormente mencionados de Cage e Cunningham. Neles, a dança e 
a música são criadas separadamente, sem nenhuma relação preestabelecida. As pe-
ças de Cage podem perfeitamente existir sozinhas, bem como as coreografias de 
Cunningham; o que as conecta é a simultaneidade espaçotemporal. O interesse nos 
espetáculos de Cage e Cunningham, para nós, está justamente na possibilidade de 
pensarmos uma não subordinação ou hierarquização entre as práticas artísticas e 
entre os meios. Aqui há uma ampliação da concepção do que viria a ser a reunião 
de ambas as práticas artísticas, música e dança, mostrando que ambas não precisam 
conter vínculos preestabelecidos para acontecerem juntas; daí decorre, por exemplo, 
a possibilidade de pensarmos a dança sem música. Nas palavras de Cage,

Há uma independência entre música e dança […]. 
Essa independência decorre da convicção de Mr. Cun-
ningham, da qual eu compartilho, que o suporte da dan-
ça não está ancorado na música, mas no próprio bailari-
no, em suas duas pernas, ou ocasionalmente em uma única. 
Do mesmo modo, a música às vezes consiste em sons únicos 
ou grupos de sons, que não são embasados pela harmonia, mas 
ressoam dentro de um espaço de silêncio. Desta independência 
entre música e dança resulta um ritmo que não é o dos cascos 
dos cavalos ou de outras batidas regulares, mas um que nos re-
mete à multiplicidade de eventos no tempo e no espaço – estre-
las, por exemplo, no céu, ou outras atividades na Terra vistas a 
partir do ar.40

vre). “Intermedia differ from mixed media; an opera is a mixed medium, inasmuch as we know 
what is the music, what is the text, and what is the mise-an-scène. In an intermedium, on the 
other hand, there is a conceptual fusion.”

40 CAGE, J. Silence, op., cit., p. 94 (tradução livre). “[…] there is an independence of the music and 
dance […]. This independence follows from Mr. Cunningham’s faith, which I share, that the sup-
port of the dance is not to be found in the music but in the dancer himself, on his own two legs, 
that is, and occasionally on a single one. Likewise the music sometimes consists of single sounds 
or groups of sounds which are not supported by harmonies but resound within a space of silence. 
From this independence of music and dance a rhythm result which is not that of horses’ hoofs 
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Vimos também, no primeiro capítulo, que é a partir do princípio organizativo 
da colagem que Kaprow dá forma ao happening. Contudo, nele, não é o princípio 
organizativo que rege a relação entre os meios e as práticas artísticas, mas seus ele-
mentos e partes constituintes. A combinação entre meios se dá mais pela ampliação 
dos espaços operatórios das práticas artísticas tradicionais do que pela justaposição 
dos meios. Para Higgins, o happening é o resultado da fusão conceitual entre música, 
teatro e artes visuais, como já mencionamos algumas vezes.

Contudo a própria Spielmann compreende a dificuldade em conceituar e dife-
renciar a intermídia, a multimídia, as mídias mistas e a hipermídia. 

O discurso sobre intermídia abrange uma prática estética em 
media art, a estrutura dos processos artísticos e culturais e uma 
metáfora tecnológica, visto que a distinção entre multimídia e hi-
pertexto não é tão clara. Conceitualmente, os significados de “in-
ter”, “multi” e “hiper” não são coerentes, e a incoerência em seus 
nomes pontua um grande problema que reside no próprio fenô-
meno. A descrição de todos esses fenômenos muda, dependendo 
do discurso. Fenômenos similares podem ser descritos com di-
ferentes termos; diferentes práticas estéticas são subordinadas à 
rubrica intermídia.41

Até o momento, tratamos principalmente da intermídia; da sua conceituação ao 
longo dos escritos de Dick Higgins e da produção artística do Fluxus; e introduzi-
mos ainda a conceituação de Yvonne Spielmann, apontando para a relação intermi-
diática no universo das tecnologias digitais. Acreditamos que ambos os autores se 
complementam em suas argumentações. Trataremos, então, no próximo tópico, do 
termo intermidialidade, igualmente complementar, para avistarmos outros modos 
e níveis de relacionamento entre meios.

or other regular beats but which reminds us of a multiplicity events in time and space – stars, for 
instance, in the sky, or activities on earth viewed from the air.”

41 SPIELMANN, Y. “Intermedia in electronic images”, op., cit., p. 61 (tradução livre). “The dis-
course on intermedia encompasses an aesthetic practice in media art, the structure of cultural 
and artistic processes, and a technological metaphor, whereas the distinction from multimedia 
or hypertext is not so clear. Conceptually the meanings of “inter”, “multi” and “hyper” are not 
coherent, and the incoherence of their naming points to larger problem that lies within the phe-
nomenon itself. The description of all these phenomena shift, depending on the discourse. Simi-
lar phenomena may be described with different terms; different aesthetic practices are subsumed 
under the rubric of intermedia.”
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Figura 31 – Robert Lazzarini,  
Guns and Knives, 2008

Fonte: <http://www.museomagazine.
com/ROBERT-LAZZARINI>. Último 

acesso em dezembro de 2014.

Figura 30 - Robert Lazzarini. Skulls, 2000
Fonte: <http://www.digitalhumanities.

org/dhq/vol/6/2/000122/000122.html>. 
Último acesso em dezembro de 2014.
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Figura 32 – Imagem still do filme Prospero’s Book de 
Peter Grennaway, 1991

Fonte: GRENNAWAY, P. Prospero’s Book. Londres: 
Chatto & Windus, 1991 (DVD)

Figura 33 – Imagem still do filme Kafka de Zbigniew 
Rybczynski, 1992

Fonte: <https://www.youtube.com/
watch?v=MAWITHdEIg0>. Último acesso em 

dezembro de 2014.
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2.2.1. reflexões acerca do conceito de intermidialidade

Intermidialidade é um conceito guarda-chuva que tem passado por diversas re-
formulações nas áreas de investigação oriundas da história da arte, dos estudos em 
comunicação, estudos interartes, das literaturas comparadas e dos estudos em cul-
tura. Ganhou expressão como um campo de investigação principalmente na Ale-
manha e nos países europeus que usam a língua alemã, movimento ainda forte-
mente acompanhado pelo Centre de Recherche sur l’Intermédialité, da Universidade 
de Montreal, e por pesquisadores de língua francesa e holandesa42. Atualmente o 
termo intermidialidade é compreendido em diversos eixos e pontos de vista dada à 
pluralidade das áreas de estudos e de práticas que este conceito designa; é refletido, 
sobretudo, em áreas nas quais convergem diversas interdisciplinaridades.

Para Clüver, o conceito de intermidialidade nasceu a partir de estudos ligados à 
Literatura Comparada e aos Estudos Interartes. Tais estudos, em sua origem, tratavam 
de relações textuais, mais especificamente “do contato passível de comprovação e às 
vezes hipotético entre textos, ou, mais precisamente, do contato de autores, enquanto 
leitores, com textos, que deixava seus vestígios concretos na própria criação”.43 Tal con-
tato intertextual foi desenhado por meio de diversas e complexas vias, mas

o que, então, aos poucos se tornou claro, ou foi cada vez mais 
considerado, foi o fato de que havia entre os “pré-textos” de um 
texto uma série de outros textos que não podiam ser identificados 
isoladamente. Entretanto, o que era passível de identificação, na 
maioria das vezes, não pertencia apenas a uma literatura isolada, 
e frequentemente relacionava-se com outras artes e mídias44. 

Outro fator relevante para o surgimento da intermidialidade foi a intertextuali-
dade que se desdobrou e se ampliou ainda mais após a introdução do leitor até mes-
mo como realizador do texto, na medida em que este último foi considerado como 

42 Cf. CLÜVER, C. “Inter textos/ inter media”. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, vol. 14, 
No. 1, 2006. Disponível em <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/
view/1357/1454>. Último acesso em junho de 2014.

43 CLÜVER, C. “Inter textos/ inter media”, op., cit., p. 14. 

44 Ibid., p. 14.
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um potencial de efeitos que se atualiza no próprio processo de leitura45. Nesse uni-
verso, o texto é revelado em sua convergência com o leitor. Além disso, o surgimento 
dos pós-textos e paratextos passaram a ter grande influência na realização textual 
por parte do leitor, os quais muitas vezes não eram produzidos por meio da escrita, 
mas, por exemplo, de imagens e ilustrações. Tais fatos foram decisivos para o reco-
nhecimento de que a intertextualidade sempre significa também intermidialidade46.

Para Müller, o nascimento das pesquisas sobre intermidialidade deriva da neces-
sidade de se pensar sempre um meio através de suas relações com outros meios, isto 
é, um meio sendo compreendido como um processo dentro do qual ocorrem cru-
zamentos entre estruturas, operações, conceitos e princípios de outros vários meios; 
torna-se ainda necessário prestar atenção ao fenômeno audiovisual, suas relações 
mútuas e estudar suas complexas relações. Sob este prisma, a intermidialidade diz 
respeito às dinâmicas das relações entre meios.

Na época, o conceito de intermidialidade foi baseado na supo-
sição de que qualquer meio individual abriga dentro de si as es-
truturas e as operações de outro ou vários outros meios, e que 
dentro de seu contexto específico ele integra questões, conceitos 
e princípios que surgiram no decorrer da história tecnológica e 
social dos meios e das artes visuais ocidentais. A tarefa princi-
pal da pesquisa sobre intermidialidade, portanto, parecia ser a de 
elucidar as relações instáveis dos vários meios, um com outro e as 
funções (históricas) dessas relações.47

João Maria Mendes argumenta que o aparecimento dos meios eletrônicos e digi-
tais nas áreas das artes e da comunicação igualmente contribuiu para o surgimento 
do conceito de intermidialidade.

45 Cf. ISER, W. O ato de leitura, Uma teoria do efeito estético. Vol. 1 e 2. São Paulo: Ed. 34, 1996.

46 Cf. CLÜVER, op., cit.

47 MÜLLER, J. E. “Intermediality and media historiography in the digital era”. Film and Media Stu-
dies, Scientific Journal of Sapientia University, vol. 2. Amsterdam: Acta Universitatis Sapientiae, 
2010, p. 18. Disponível em <http://issuu.com/actauniversitatissapientiae/docs/film2>. Acesso 
em junho de 2014 (tradução livre). “At the time, the concept of intermediality was based on 
the assumption that any single medium harbours within itself the structures and operations of 
another or several other media, and that within its specific context it integrates issues, concepts, 
and principles that arose in the course of the social and technological history of media and of 
Western visual arts. The primary task of intermediality research hence appeared to be to eluci-
date the unstable relations of various media to each other and the (historical) functions of theses 
relations.”
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Torna-se claro que parte dos conteúdos da intermidialidade ne-
les se enraízam, automatizando-se com maior clareza a partir da 
entrada maciça dos meios eletrônicos e digitais nos domínios das 
artes e da comunicação, e propondo-se reconfigurar parcialmen-
te, ou trabalhar interdisciplinarmente, com áreas de estudo como 
os estudos literários, de mídia, em cinema, em sociologia e na 
história das artes, entre outras.48

Izabelle Pluta admite, por exemplo, que as pesquisas teóricas em torno das artes 
do espetáculo, criadas em relação com as tecnologias eletrônicas e digitais, mostram 
notadamente, na perspectiva da intermidialidade, que as tecnologias de visualiza-
ção e sonorização provocaram transformações e deslocamentos consideráveis nos 
vários níveis de representação cênica; de um lado, há uma transformação complexa 
do tipo intracênica (estrutura da obra, mise-en-scène etc.) e outra extracênica (re-
cepção, por exemplo). Há, para ela, ainda, não somente um encontro entre os ele-
mentos da tecnologia e da arte, mas também um processo complexo de hibridização 
e interdependência entre esses dois componentes heterogêneos e que geram ainda o 
relacionamento entre os domínios artísticos, por exemplo, a incorporação da proje-
ção imagética à cena. “Nós observamos essas transformações na própria obra e em 
sua estética, sua estrutura e seus modos de conceber o universo cênico”.49

Pluta traz como exemplo o espetáculo 9 Evenings: Theater and Engineering 
(1966), no qual durante nove noites consecutivas foram apresentados dez trabalhos 
performáticos. 9 Evenings é um exemplo de trabalho colaborativo que reuniu dez 
artistas das diversas áreas da arte em torno de Robert Rauschenberg e uma equipe 
de engenheiros, dirigida por Billy Klüver. Esse trabalho consistiu na criação de per-
formances com o objetivo de aproximar a arte da tecnologia. Cada artista criou junto 
com um engenheiro uma performance que integrava diferentes soluções tecnológi-
cas. Na performance de Rauschenberg, Open Score (Bong), por exemplo, havia um 
dispositivo relativamente complexo, composto por emissores de rádios, uma câme-

48 MENDES, J. M. Introdução às intermedialidades Amadora, Biblioteca; Escola Superior de Teatro 
e Cinema, CIAC.2001, p. 5. Disponível em <http://crossmediaplatform.ciac.pt/downloads/mul-
timedia/texto/30/anexos/intermedialidades.pdf>. Acesso em junho de 2014.

49 PLUTA, I. “L’intermédialité et le processus créatif. L’artiste de la scène entre création et recher-
che”. Intermedia Review 2. Inter Media, Études d’Intermédialité, No. 2, 1o série, 2003, p. 12 (tra-
dução livre). “Nous observons ces transformations dans l’œuvre elle-même, et cela à travers son 
esthétique, sa structure ainsi que sa manière de concevoir l’univers scénique.”



- 118 -

ra infravermelha e iluminação interativa. Open Score (Bong) é uma partida de tênis 
entre Mimi Kanarek e Frank Stella; suas raquetes foram equipadas por emissores de 
rádio, e à medida que golpeavam a bola, as informações dos seus gestos eram envia-
das, via emissores de rádio, para alto-falantes, ao mesmo tempo que a iluminação 
do ambiente era modificada (o ambiente é escurecido) e seus gestos e movimentos 
eram capturados pela câmera infravermelha e transmitidos em telões. As soluções 
tecnológicas constituem-se como parte integrante da performance, relacionando-se 
com os materiais artísticos. 

Já a performance Physical Things, de Steve Paxton, ocorreu dentro de um túnel 
construído por tubos de polietileno; lá, o público pôde observar as imagens projetadas 
nas superfícies dos tubos, os movimentos de alguns bailarinos e efeitos sonoros trans-
mitidos por emissores de rádio (ruídos de animais, aulas de ginásticas etc.). Conforme 
Pluta, a obra de Paxton se revelou uma estrutura complexa; ao mesmo tempo que 
pôde ser caracterizada como performance, pôde ser também como instalação. “Para-
doxalmente, a verdadeira astúcia desta colaboração não consistiu no desenvolvimento 
de um novo trabalho, mas na pesquisa e na elaboração de uma linguagem comum, 
que permitiu uma comunicação eficaz entre duas equipes heterogêneas”.50   

Para Ginette Verstraete, as pesquisas em torno do conceito de intermidialidade 
estão atualmente menos vinculadas aos estudos de mídias e comunicação e mais aos 
estudos literários, performances, história da arte, teoria do cinema e filosofia.

Diante da presença global dos meios digitais nas áreas das artes 
e da cultura, esses críticos têm se voltado para a noção de inter-
midialidade reconceituando seus objetos de estudo – textos lite-
rários, pintura, cinema – em relação ao meio (digital). Buscando 
as fronteiras de suas disciplinas e os cruzamentos com os estudos 
de mídia, eles explicitamente se posicionam entre a margem e o 
centro, arte e mídia.51

50 Ibid., p. 15 (tradução livre). “Paradoxalement, la véritable astuce de cette collaboration ne 
consistait pas en un développement d’un nouveau type de travail, mais dans la recherche et 
l’élaboration d’un langage commun qui a permis une communication efficace entre deux équipes 
hétérogènes.”

51 VERSTRAETE, G. “Intermedialities: A brief survey of conceptual key issues”. Film and Me-
dia Studies, Scientific Journal of Sapientiae University, vol. 2. Amsterdam: Acta Universitatis 
Sapientiae, 2010, p. 8. Disponível em <http://issuu.com/actauniversitatissapientiae/docs/film2>. 
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Figura 34 – Robert Rauschenberg, 
Open Score (Bong), 1966

Fonte: <http://www.cathyweis.org/
calendar/june-15-2014/>. Último 

acesso em dezembro de 2014.

Figura 35 -  Steve Paxton, 
Physical Things,1966

Fonte: <http://www.fondation-
langlois.org/html/e/page.

php?NumPage=679>. Último 
acesso em dezembro de 2014.
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As palavras da autora nos mostra em que medida a intermidialidade ocupa um 
lugar de fronteira entre as artes e as tecnologias digitais. Devido ao rápido e inten-
so crescimento dos meios digitais nas artes, seus pesquisadores adotaram o conceito 
de intermidialidade para seus objetos de estudo, analisando, assim, as passagens, os 
cruzamentos e os encontros entre as artes e os meios digitais, considerando também 
experiências artísticas anteriores ao digital no campo do relacionamento entre meios. 
Em outra passagem do mesmo texto a autora define o conceito com mais precisão:

Intermidialidade ocorre quando há uma inter-relação entre vá-
rios – claramente reconhecidos – tipos de arte e meios em um 
objeto, mas a interação é tal que eles se transformam uns aos ou-
tros e uma nova forma de arte, ou mediação, emerge. Aqui a troca 
altera o meio e levanta questões cruciais sobre a ontologia de cada 
um deles, por exemplo, quando Greenaway interroga a condição 
do movimento e da imagem estática, integrando em seus filmes 
representações fotográficas e de imagem digital.52

Tais colocações de Verstraete posicionam o conceito de intermidialidade no 
campo das artes, promovendo uma reflexão acerca dos trabalhos artísticos que se 
colocam entre meios. Em Op_Era (2001), de Daniela Kutschat e Rejane Cantoni, 
por exemplo, foram introduzidas algumas ferramentas digitais para criação de pro-
cessos interativos e de conexões entre o corpo, o visual e o musical. No palco, três 
telas de projeção (uma no fundo, uma na lateral direita e uma terceira frontal, trans-
parente) emitiam imagens de três projetores independentes, “criando a impressão 
de que os limites do palco eram dados por imagens e não por superfícies concretas, 

Último acesso em junho de 2014 (tradução livre). “I would argue that most of the research in 
the field of intermediality comes from disciplines outside media and communications studies, 
such as literary studies, performance studies, art history, film theory, and philosophy. Faced with 
the overall presence of digital media in the fields of arts and culture, these critics have turned to 
the notion of intermediality to reconceptualize their objects of study – literary texts, painting, 
films – in relation to the (digital) medium. Seeking out the borders of their disciplines and the 
crossovers with media studies, they explicitly position themselves in between margin and center, 
art and media”.

52 Ibid., p. 10 (tradução livre). “Intermediality occurs when there is an interrelation of various – 
distinctly recognized – arts and media within one object but the interaction is such that they 
transform each other and a new form of art, or mediation, emerge. Here the exchange alters 
the media and raises crucial questions about the ontology of each of them, as when Greenaway 
interrogates the status of the moving and static image by integrating in his films representations 
of photography and of the digital image.”
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como cortinas ou paredes”.53 As projeções foram criadas a partir de um programa 
desenvolvido para o próprio projeto de Kutschat e Cantoni. No chão do palco, 16 
sensores de luz infravermelha acompanhavam os movimentos de uma bailarina, 
digitalizando toda a informação vinda de seu corpo. Essas informações eram usadas 
tanto para controlar a geração e o posicionamento das imagens nas telas, criando 
uma sincronia entre os movimentos corporais e imagéticos, quanto para disparar 
sons pré-gravados na memória de um computador ou para controlar os parâmetros 
de síntese sonora. Deste modo, os diversos meios da arte são postos em relação, en-
tre si e com o digital. Op_Era ocupa, então, um lugar fronteiriço, entre as artes e as 
tecnologias digitais, oferecendo-nos uma reflexão a respeito das possibilidades pro-
venientes das diversas tecnologias digitais para a integração de informações sonora, 
gestual e imagética um mesmo ambiente computacional.

Mendes54 admite que após ter sido relativamente bem acolhido nas áreas da li-
teratura comparada e da comunicação, o conceito de intermidialidade passou en-
tão a ser o centro de atenções nos domínios artísticos; em primeiro lugar nas artes 
plásticas e visuais, e posteriormente nas outras áreas da arte. A partir daí passou-se 
a falar de intermidialidade texto-cinema, fotografia-cinema, teatro-cinema, perfor-
mance-dança-teatro-música, cinema-cinema e assim por diante. O posicionamento 
do conceito de intermidialidade no contexto das diversas artes permitiu apreen-
dê-lo ainda pela análise de seus campos de aplicação e a partir de estudos de caso. 
Para o Centre de Recherche sur l’Intermédialité (CRI)55 da Universidade de Montréal, 
um novo campo repleto de novos objetos de análise se abriu. A partir daí, é possível 
compreender uma história das intermidialidades por meio dos estudos de casos, 
“que remonta a práticas comunicacionais mais ou menos complexas no sistema dos 
media, ganha revelo e significação nas artes plásticas e visuais […] e expande a sua 
influência nas diversas artes da escrita, da cena e do ecrã” 56, articulando-se ainda 
com o digital. 

53 IAZZETTA, F. “Conectando Linguagens: a performance interativa em Pele”. Anais do XIV Con-
gresso da ANPPOM, Porto Alegre, 2003, p. 3. Disponível em < http://www2.eca.usp.br/prof/
iazzetta/papers/anppom2003_2.pdf>. Último acesso: novembro de 2014.

54 Cf. MENDES, J. M. Introdução às intermidialidades, op., cit.

55 Disponível em <http://www.cite.umontreal.ca/?page_id=34>. Acesso em jun/2014.

56 MENDES, J. M. Introdução às intermidialidades, op., cit.,p. 7.
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O alargamento cada vez mais frequente nas pesquisas sobre intermidialidade tem 
contribuído para uma visão mais abrange do conceito e que evita definições prees-
tabelecidas. Müller, por exemplo, vê o conceito de intermidialidade como um pro-
cesso contínuo de desenvolvimento e propõe uma abordagem indutiva, descritiva e 
histórica do termo, que caminha em direção aos próprios processos intermidiáticos, 
percebendo seus desdobramentos e suas complexidades contextuais. A partir dessa 
premissa, o autor aproxima o conceito de intermidialidade a uma forma de operação 
(work in progress). Seja como um conceito, seja como um termo, intermidialidade, 
segundo o autor, deve ser sempre situada em um contexto institucional, social, aca-
dêmico e histórico, pois se por um lado a intermidialidade está estritamente ligada 
às formas particulares de ações artísticas e materiais, por outro pode ser vista em um 
contexto de produção de sentidos57. 

O CRI conceitua intermidialidade segundo diferentes dimensões, uma epistemo-
lógica, que trata dos enfoques e vocabulários interdisciplinares; outra histórica, que 
dá conta da constituição dos meios, e uma terceira experimental, que está atenta às 
práticas atuais.

O desafio da intermidialidade é então proceder ao estudo de 
diferentes níveis da materialidade envolvida na constituição de 
objetos, indivíduos, instituições, comunidade, que somente uma 
análise das relações é capaz de descobrir. Um tal tarefa requer a 
convergência das competências transdisciplinares, uma vez que 
ela envolve um estudo do corpo teórico (sob o bisturi de uma 
nova aparelhagem conceitual necessária à passagem de uma lógi-
ca do ser para uma lógica da relação), uma perspectiva histórica 
(problema da constituição dos meios) e uma abordagem experi-
mental (problema de identificar as relações). A intermidialidade 
se afirma, então, não apenas como uma posição epistemológica 
(que estuda a instalação das realidades em sua dinâmica, ao invés 
das realidades já instaladas), mas também como o plano de veri-
ficação no mais alto grau das disciplinas.58

57 Cf. MÜLLER, J. E. “Intermediality and media historiography in the digital era”, op., cit.

58 CRI disponível em: <http://www.cite.umontreal.ca/?page_id=34>. Acesso em jun/2014 (tradu-
ção livre). “L’enjeu de l’intermédialité est alors de procéder à l’étude des différents niveaux de ma-
térialité impliqués dans la constitution des objets, sujets, institutions, communautés, que seule 
une analyse des relations est en mesure de découvrir. Une telle entreprise demande la conver-
gence de compétences transdisciplinaires, puisqu’elle implique une étude des corpus théoriques 
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Silvestra Mariniello59 define o conceito de intermidialidade como polimorfo e 
polissêmico, ou seja, apresenta diferentes aspectos e sentidos diversos; é um conjun-
to de fatores que possibilita o cruzamento e a concorrência entre os meios. A autora 
acredita que o conceito de intermidialidade pode ser visualizado em quatro instân-
cias distintas. Em uma primeira instância, o conceito de intermidialidade designa, 
conforme a autora, as relações entre os meios, suas coexistências, suas pluralidades 
e seus cruzamentos. Em uma segunda instância, o conceito de intermidialidade re-
fere-se ao lugar de cruzamento entre os meios e as tecnologias, do qual emergem 
e institucionaliza-se um meio ainda desconhecido. Em uma terceira instância, o 
conceito de intermidialidade volta-se para os resultados complexos dos desenvol-
vimentos dos meios, das comunidades e de suas relações, tratando mais especifi-
camente da história dos meios por meio de sua genealogia e de seus processos de 
transferências. E, por fim, em uma quarta instância, o conceito de intermidialidade 
interessa-se pela arte no rompimento com as fronteiras disciplinares a partir das 
articulações entre os meios, e entre estes e as práticas artísticas. 

Com base nos autores mencionados neste tópico, pretendemos perceber a com-
plexidade do termo intermidialidade, sendo este termo mais abrangente do que a 
intermídia, mas complementar as ideias de Higgins e Spielmann. A partir de então, 
adotaremos as ideias de Irina O. Rajewsky para dar continuidade a este trabalho, 
visando compreender o termo intermidialidade a partir dos modos de relaciona-
mento entre meios.

Por meio de concepções baseadas nos estudos de literatura comparada e nos es-
tudos de interartes, Irina O. Rajewsky60 se utiliza do conceito de intermidialidade 

(sous le scalpel d’un nouvel appareillage conceptuel nécessaire au passage d’une logique de l’être à 
une logique de la relation), une perspective historique (problème de la constitution des milieux) 
et une approche expérimentale (problème de repérage des relations). L’intermédialité s’affirme 
donc non seulement comme une position épistémologique (qui étudie l’installation des réalités 
dans leur dynamique, plutôt que les réalités déjà installées), mais aussi comme le plan de recou-
pement par excellence des disciplines.”

59 MARINIELLO, S. “L’intermédialité: Un concept polymorphe”. In.: VIEIRA, Célia e RIO NOVO, 
Isabel (org.). Littérature, Cinéma et Intermédialités. Paris: L’Harmattan, 2001, pp. 11- 30. 

60   RAJEWSKY, I. O. “Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspecti-
ve on Intermediality”. Intermédialités, No. 6, 2005, pp. 43-64. Disponível em <http://cri.histart.
umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/interface/numeros.html>. Último acesso em junho 2014.
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para especificá-lo e tomar uma posição muito particular sobre ele. Para a autora, 
intermidialidade é um termo genérico que visa abarcar todos os fenômenos que 
de alguma maneira realizam-se entre meios. É um termo guarda-chuva que conta 
com uma variedade de aproximações críticas, dependendo de diferentes objetos e 
contextos, sendo usado em diferentes disciplinas. A autora, então, distingue três 
subcategorias de intermidialidade que aos nossos olhos são mais do que subdivi-
sões internas do conceito, são modos de relacionamento entre meios, operações que 
promovem o rompimento de fronteiras disciplinares na arte, articulando as especi-
ficidades, os elementos e os aspectos formais dos diversos meios da arte e práticas 
artísticas, e incorporando os inúmeros processos digitais. 

Optamos, neste momento, pelo trabalho de Rajewsky, pois a autora propõe 
uma abordagem que não está relacionada a uma função uniforme ou fixa do con-
ceito de intermidialidade, pelo contrário, visa analisar casos individuais de modo 
a perceber suas especificidades, suas possibilidades contextuais e dos meios. A 
saber, tais subcategorias são: combinação de mídias; transposição intermidiática, 
e referências intermidiáticas

Tomemos emprestado, então, as três subcategorias de Rajewsky visando com-
preender tais modos de relacionamento entre meios com exemplos artísticos. Res-
saltamos ainda que, estando nós no campo das artes, não devemos perceber tais 
subcategorias como padrões preestabelecidos, uma vez que podem estar intersec-
cionadas a outra em um mesmo trabalho artístico; o específico sempre é da ordem 
da cada trabalho artístico tomado individualmente.

combinação de mídias

Em configurações artísticas que se desenham por meio da combinação de mídias, 
temos: a presença de pelo menos dois meios expressos em sua materialidade espe-
cífica, apresentando-se em várias formas e graus de combinações. As diferenças de 
relacionamento entre meios na multimídia e na intermídia apontadas anteriormen-
te, no final do tópico anterior, podem ser vistas como formas e graus diversos nas 
combinações de mídias, por exemplo. A multimídia relaciona os diferentes meios 
de modo que esses se apresentam juntos e sincronizados, mas permanecem inde-
pendentes; na intermídia, há a fusão conceitual dos meios, como já nos referimos. 
Notemos que por vezes presenciamos a intersecção destas duas formas de combina-
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ções em um mesmo trabalho; neste caso, poderíamos falar de outros graus e formas 
de combinações.

A fim de percebemos as diferenças entre multimídia e intermídia abordaremos 
dois exemplos de processos artísticos envolvendo a música e a dança. O primeiro, 
multimídia, é um velho conhecido nosso, os espetáculos realizados por Cage e Cun-
ningham (já os abordamos neste e no primeiro capítulo). O segundo, intermídia, é o 
espetáculo Vortex Temporum (2013), da companhia belga Rosas.

Como já nos referimos anteriormente, nos processos envolvidos no desenvolvi-
mento dos espetáculos de Cage e Cunningham, dança e música são criadas indivi-
dualmente, posteriormente são postas juntas, no mesmo espaço e tempo, contudo, 
permanecem separadas no decorrer do espetáculo. Nesse caso, não há processos 
anteriormente estabelecidos para determinar os relacionamentos entre ambas as 
práticas, ao contrário, as relações são desenhadas ou sugeridas pela simultaneidade 
de acontecimentos. 

A dança de Cunningham está “livre para implantar uma autonomia total”61, ao 
mesmo tempo que “a música” de Cage “deve ser mais do que um acompanhamen-
to”62 para a dança. Deste modo, os movimentos da dança não devem simplesmente 
pontuar ou seguir a música, do mesmo modo que os seus materiais não devem ser 
estendidos para organização dos materiais musicais, ou vice-versa63. Ambas devem 
existir ancoradas em seus próprios meios, qualidades e articulações. Tais pressu-
postos são significativos para os avanços nos processos criativos dos artistas, pois 
apontam para a crença de que tanto a música quanto a dança podem existir separa-
damente, o que, em parte, está vinculado à crítica que Cage e Cunningham fazem da 
música e dança tradicionais, na medida em que nos espetáculos de dança, a música 
frequentemente está subordinada a esta, que por sua vez pode estar subordinada a 
uma codificação narrativa.

61 PLOUVIER, J-L. “Fragments fibonacciens (Anne Teresa De Keersmaeker et la musique)”. In: 
ADOLPHE, J-M., JASEN, S., LUYTEN, A. Et al. Rosas: Anne Teresa De Keersmaeker. Tournai/ 
Bruxelles: La Renaissance du Livre/Rosas, 2002, p. 283 (tradução livre). “[…] libre de déployer 
une autonomie totale”.

62 CAGE, J. Silence, op., cit., p. 88 (tradução livre). “The music will be then be more than an accom-
paniment; it will be an integral part of the dance.”

63 Cf. CAGE, J. Silence, op., cit.
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Figura 36 – Jonh Cage, Merce Cunningham, 
How to pass, kick, fall, and run, 1971

Fonte: <http://ums.aadl.org/ums_
photos_02536>. Último acesso em  

dezembro de 2014.

Figura 37 – Rosas, Vortex Temporum, 2013.
Fonte: <http://www.cotidianul.ro/festivalul-

tanz-im-august-245728/>. Último acesso em 
dezembro de 2014.
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Os espetáculos de Cage e Cunningham propõe, então, a combinação de meios 
no âmbito da justaposição e sobreposição. Ou seja, pela coexistência de elementos 
heterogêneos, os quais constituem a composição global, sem que com isto haja su-
bordinação de um elemento sobre o outro. As junções e as conexões entre música e 
dança são deixadas a cargo do público. Deste modo, toda e qualquer combinação, 
conexão ou ainda disjunção são bem-vindas.

Contudo, pontuamos. À medida que Cage e Cunningham avançam juntos em 
seus trabalhos, um passa a conhecer, cada vez mais, os processos criativos do ou-
tro. Além disso, as ações dos artistas em cena são geralmente determinadas pela 
improvisação ou por métodos de acaso, os quais oferecem aos intérpretes ou aos 
bailarinos aberturas para que estes possam executar suas ações livremente. Nova-
mente, à medida que os intérpretes e os bailarinos avançam juntos na constituição 
dos espetáculos, cada um deles passa a conhecer, cada vez mais, os processos cria-
tivos e performáticos uns dos outros. Tais fatos apontam para um conhecimento 
dado a priori, inevitável, e que pode, por vezes, interferir nos processos criativos 
dos artistas, dos intérpretes e dos bailarinos, estabelecendo afinidades de processos 
no momento da criação, ao mesmo tempo que essas afinidades também podem ser 
também evitadas.

Por outro lado, a companhia Rosas, criada em torno da bailarina e coreógrafa 
Anne Teresa de Keersmaeker, propõe um outro modo de relacionar música e dança. 
Este não é um relacionamento narrativo ou ilustrativo, assim como não pretende 
uma independência das práticas artísticas; está calcado na coexistência de processos 
similares, sob o ângulo do detalhe64: “do detalhe de uma textura, de uma densidade, 
de uma vibração rítmica, de uma evocação frequente que pudesse entrar em resso-
nância com a ação na cena”65. Para a elaboração de seus espetáculos, Keersmaeker 
pode tanto adotar uma peça do repertório tradicional ou contemporâneo da mú-
sica, a qual utilizará como base para a construção da coreografia, quanto trabalhar 

64 Cf. PLOUVIER, J-L. “Fragments fibonacciens (Anne Teresa De Keersmaeker et la musique)”, 
op., cit.

65 PLOUVIER, J-L. “Fragments fibonacciens (Anne Teresa De Keersmaeker et la musique)”,, op., 
cit., p. 283 (tradução livre). “[…] détail d’une texture, d’une densité, d’un frémissement ryth-
mique, d’une evocation souvent, qui puisse entrer en résonance avec l’action sur le plateau.”
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colaborativamente com um compositor, construindo juntos os processos musicais 
e da dança. 

Para Plouvier, Keersmaeker compreende a música enquanto forma, lendo-a por 
meio da dança.

É como se a música, em seu desdobramento polifônico, em seus 
avanços e retornos, suas antecipações, suas simetrias, em toda a 
sua ocupação imperativa do tempo, desencadeasse os movimentos 
dos bailarinos, guiando suas variações, seus cânones, suas espirais. 
Mas ao mesmo tempo, podemos claramente ver que isto não é 
nada: a dança é alhures, sempre alhures, desencadeando, por sua 
vez, novos deslocamentos, chamando novas lógicas ao infinito.66 

No espetáculo Vortex Temporum (2013), por exemplo, a dança é criada a partir 
da peça musical homônima (1994-1996) de Gérard Grisey. Ao mesmo tempo que 
percebemos nos movimentos dos bailarinos os processos temporais cíclicos da mú-
sica, percebemos ainda que os bailarinos “interpretam os gestos físicos da música 
tocada”67. A dança (ou o próprio movimento) é então decorrente principalmente, 
por um lado, da partitura, de sua leitura minuciosa da construção matemática e 
abstrata do tempo, e da associação dos bailarinos com cada uma das partes instru-
mentais escritas; e, por outro, das próprias performances dos instrumentistas, nas 
quais, a partir da materialidade concreta e bruta do instrumento relacionado ao 
corpo do músico, engendra o som. Ao associar a imagem do instrumentista ao som 
e aos movimentos dos bailarinos, a coreógrafa Keersmaeker garante que do som 
emerja a imagem e o movimento. Esta associação é ainda acentuada pela presença 
dos instrumentistas no palco, integrando-os com os bailarinos.

66 PLOUVIER, J-L., op., cit., p. 286 (tradução livre). “[…] c’est comme si la musique, dans son dé-
ploiement polyphonique, dans ses avancées et ses retours, ses anticipations, ses symétries, dans 
toute son impérieuse occupation du temps, déclenchait les mouvements des danseurs, guidait 
leurs variation, leurs canons, leurs spirales... Mais en même temps, on voit très bien qu’il n’en est 
rien: la danse est ailleurs, toujours déjà ailleurs, à déclencher à son tour de nouveaux glissements, 
à appeler de nouvelles logiques… à l’infini.”

67 KEERSMAEKER, A., T., “Interview with Anne Teresa De Keersmaeker, by Bojna Cvejić” In: 
CVEJIĆ, B. (org.) Vortex Temporum Anne Teresa De Keersmaeker/ Rosas/ Ictus. [S. I.: s. n.], 
2013, p. 13 (tradução livre). “[…] interpret the physical gestures of playing music.”
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Ao realizar a coreografia para este espetáculo, Keersmaeker procurou intuitiva-
mente por correspondências entre os bailarinos e os instrumentistas em cena: os 
gestos proeminentes dos braços percebidos nos bailarinos correspondem aos ins-
trumentos de cordas; a respiração de alguns acompanha os instrumentos de sopro 
e os saltos da percussão do piano. Esta estratégia criativa está relacionada com os 
próprios processos criativos de Keersmaeker, na medida em que ela está atenta prin-
cipalmente à confusão sinestésica entre “ver” a música e “ouvir” a dança. 

Para Keersmaeker, há, em uma das etapas de criação, um trabalho no qual ten-
ta-se separar aquilo que é visto daquilo que é ouvido, para posteriormente uni-los 
novamente na constituição dos espetáculos. Em The Song (2009), por exemplo, os 
movimentos foram coreografados em sincronia com uma música, posteriormente, 
essa música foi removida e uma nova foi incorporada aos movimentos. Mesmo sen-
do a música o seu ponto de partida, Keersmaeker afirma:

Eu gasto bastante tempo no estúdio trabalhando em silêncio, que 
é onde eu procuro por musicalidade criada apenas do movimen-
to. Um dos princípios que adoto é, como eu costumo dizer, “meu 
andar é minha dança”, no qual os ritmos inerentes ao corpo – tais 
como os mais automáticos e mecânicos, ou seja, os batimentos 
cardíacos; ou a respiração, que é semi-mecânico e susceptível de 
mudança; ou o caminhar, que é voluntário – formam a base para 
organizar o movimento no tempo e espaço, e isso é musicalidade. 
No estúdio, nós tentamos ouvir a dança. Então, eu também passo 
um bom tempo com os bailarinos para assistirmos os músicos to-
cando Vortex. Quando assistimos a música, tentamos ver a dança 
emergindo daí.68

Ao mesmo tempo que percebemos diferenças entre os processos criativos de 
Cage/Cunningham e Keersmaeker, percebemos suas afinidades. Se por um lado 
Cage e Cunningham pretendem a separação dos meios para que assim possam dar 
mais liberdade tanto à dança quanto à música, Keersmaeker propõe a liberdade da 

68 Ibid., pp. 11-12 (tradução livre). “I spend a lot of time in the studio working in silence, which is 
where I seek out musicality created from movement alone. One of the principles I apply there is, 
as I refer to it, “my walking is my dancing”, where the rhythms inherent in the body – such as the 
most mechanical and automatic one, i.e. heartbeat; or breathing, which is semi-mechanical and 
susceptible to change; or walking, which is voluntary – form the ground for organizing move-
ment in time and space, and its musicality. In the studio, we try to listen to the dance. Then I also 
use a lot of time with dancers to watch the musicians play Vortex. When we watch the music, we 
try to see a dance emerge from it.”
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dança por meio das suas potencialidades musicais, proveniente tanto da performance 
musical, quanto das articulações rítmicas, texturais, temporais etc. escritas na partitu-
ra. Ao mesmo tempo em que Keersmaeker percebe a musicalidade nos movimentos 
cotidianos organizados no tempo e no espaço, Cage e Cunnningham veem as noções 
de tempo e espaço não somente como sobrepostas, inter-relacionadas ou fundidas, 
mas também enquanto um terreno fértil que oferece possibilidades infinitas de com-
binações e ações, as quais, por sua vez, igualmente podem emergir do cotidiano. Tanto 
eles quanto ela nos oferecem modos de combinações entre música e dança, os primei-
ros propondo perceber o tempo da música por meio da analogia visual com o espaço, 
e a segunda propondo perceber a dança por meio de processos musicais.

transposição intermidiática

Transposição intermidiática, na conceituação da Rajewsky, é um processo gené-
rico que pretende transpor um texto produzido em um meio para um outro meio, 
de acordo com as possibilidades materiais e as convenções vigentes deste novo meio. 
Nos processos que visam a transposição intermidiática, há um “original”, uma fonte 
primeira, que é o alvo de uma nova configuração, construída em um meio diverso do 
primeiro.

Na década de 1980, o teórico e artista Julio Plaza desenvolveu uma teoria bastante 
próxima da que Rajewsky propôs como transposição intermidiática, a chamada tradu-
ção intersemiótica69 (ou TI). Na conceituação de Plaza, a TI consiste na interpretação 
de um sistema de signos em outro; desenvolvida através da tradução poética inicial-
mente proposta por Roman Jakoson (passível de três tipos: interlingual, intralingual e 
intersemiótica ou transmutação), Plaza afirma que a TI configura-se como uma “prá-
tica-crítico-criativa, como metacriação, como ação sobre estruturas e eventos, como 
um outro nas diferenças, como síntese e reescritura da história”70. As possibilidades de 
transpor uma mensagem poética para um meio que inicialmente não foi pensado em 
sua elaboração, abre espaço para uma segunda criação daquele que a produz. Seja por 
relações de similaridade, contiguidade ou convenção71, o que se pretende manter é a 
conexão entre o objeto de origem e sua tradução. 

69 Cf. PLAZA, J. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Perspectiva,1987.

70 PLAZA, J. Tradução Intersemiótica, op., cit., p. 209.

71 Ibid., p. 81.
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Em Lua de Outono (1984), por exemplo, Plaza traduz um haicai para a imagem 
fotográfica. “Trata-se de criar um trânsito de meios, isto é, da linguagem poético-
-verbal para a linguagem poético-visual num meio fotográfico”72. Em Homenagem 
a Malevith (1973), também de Plaza, o artista traduz o quadro de Kasimir Malevith 
Quadrado Negro sobre Fundo Branco (1913) utilizando folhas de chumbo e luzes 
fluorescentes. “Negativo e positivo, luz-negação, energia-absorção se constituem no 
yin-yang da linguagem visual, fonte da sensibilidade plástica. Efeito do todo, tauto-
logia do suporte, espaço de tensão”73. 

Vejamos também como exemplo uma das edições da revista Artéria. Criada em 
1975, sob coordenação de Omar Khouri e Paulo de Miranda, a revista traz como 
uma de suas propostas ser mutável: a cada novo número, a revista assume novos su-
portes ou formatos. Para a sua oitava edição (2003) seus coordenadores convidaram 
alguns artistas com a proposta de incluir seus trabalhos na Internet; tais trabalhos 
deveriam evidentemente apropriar-se dos recursos do meio para sua criação. Den-
tre os trabalhos apresentados, havia tanto aqueles que foram inicialmente propostos 
para e pela Internet, quanto outros que foram então traduzidos dentro dos paradig-
mas da rede. Tomaremos como exemplos TV (1994), de Julio Plaza, e Cresce (1999), 
de Arnaldo Antunes.

TV foi inicialmente criado para o meio impresso; composto por uma série de 
imagens, a proposta original foi transformar a palavra ‘TV’ em ‘TIME’, introdu-
zindo, imagem a imagem, linhas verticais e transversais. Na versão para web o 
trabalho ganha uma dimensão temporal, que por mais que já estivesse sugerida 
na primeira versão pela sucessão de imagens, oferece uma nova leitura ao recep-
tor, em sintonia com o universo digital. O trabalho de Antunes foi originalmente 
concebido e apresentado como uma instalação, na qual as letras do poema Cresce 
eram dispostas sobre uma parede branca. Na versão para Internet, o trabalho ad-
quire possibilidades de interação e recursos sonoros: ao arrastar separadamente 
cada letra do poema, fragmentos sonoros são disparados, ao mesmo tempo que o 
receptor constrói e destrói o poema. 

72 Ibid., p. 153.

73 Ibid., p. 159.
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Figura 38 – Julio Plaza, Lua de Outono, 1984
Fonte: PLAZA, J.  Tradução intersemiótica. São Paulo: 

Perspectiva, 1987
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Por meio da transposição intermidiática o receptor percebe uma fonte primeira 
(originária) ao mesmo tempo em que vê sua transposição, percebendo o primeiro 
na sua diferença ou equivalência em relação ao segundo. Abre-se, desta forma, ca-
madas adicionais que são produzidas pelo próprio ato de transpor/traduzir; a obra 
adquire características que podem ser da ordem de referências intermidiáticas. 

referências intermidiáticas

As referências intermidiáticas abordam os processos de relacionamento entre 
meios, nos quais um único meio apresentado em sua materialidade e fisicalidade es-
pecíficas cita ou evoca, de diversos modos, características de um outro meio. Neste 
caso, a relação intermidiática é decorrente unicamente da referência. A presença de 
um único meio oferece a esse modo de relacionamento entre meios uma caracterís-
tica de ilusão; um meio pode revelar-se como se fosse um outro meio.

Esse caráter de “como se” e a qualidade de formação-ilusão pode 
ser ilustrado com exemplos de referências literárias no cinema: 
“O autor literário escreve”, como Heinz B. Heller explica, “como 
se ele tivesse os instrumentos do cinema a sua disposição, os 
quais na realidade não tem”. Ao usar os meios disponíveis para ele 
o autor de um texto não pode, por exemplo, “verdadeiramente” 
dar zoom, editar, dissolver imagens, ou fazer uso de técnicas e re-
gras do sistema cinematográfico; por necessidade, ele permanece 
dentro do seu próprio meio, verbal, textual.74

Contudo, ele pode referenciar o cinema no texto literário. As referências podem 
ser feitas de diversas formas e graus (bem como na combinação de mídias) e a ilu-
são, descrita pela autora, será proporcionada dependendo de como um meio está 
sendo referenciado. No filme Prospero’s Books (1991) de Peter Greenaway, por exem-
plo, Sacha Vierny (sua diretora de fotografia) tem como uma de suas referências 
o chiaroscuro, uma técnica característica da pintura barroca, baseada no contraste 
entre luz e sombra. Neste caso, a pintura não está sendo utilizada de fato, mas apa-

74 RAJEWSKY, I. O. “Intermediality, intertextuality, and remediation”, op., cit., p. 55 (tradução 
livre). “This “as if ” character and illusion-forming quality can be illustrated through the example 
of literary references to film: “The literary author writes”, as Heinz B. Heller explains, “as if he 
had the instruments of film at his disposal, which in reality does not.” Using the media-specific 
means available to him, the author of a text cannot, for example, “truly” zoom, edit, dissolve 
images, or make use of actual techniques and rules of the filmic system; by necessity he remains 
within his own verbal, textual, medium.”
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rece como referência para ambientar o filme. O aspecto ilusório, neste exemplo, é 
oferecido em referência à pintura e é acentuado pela diferença estrutural das ima-
gens estática e em movimento (conforme a argumentação de Spielmann mencio-
nada anteriormente, no tópico “Os desdobramentos da intermídia”). A referência 
pode revelar as diferenças entre os meios; quando as diferenças são ressaltadas e 
amplificadas aos nossos olhos, a ideia de ilusão se sobressai, uma vez que as formas e 
os aspectos dos meios são postos em relação. Contudo, se ignorarmos, neste mesmo 
exemplo, o trabalho de Greenaway em destacar as diferenças entre a imagem foto-
gráfica e a imagem cinematográfica, postas em relação pelo meio digital, a referência 
ao chiaroscuro poderia passar desapercebida, já que a referência, neste caso, é sutil 
e não coloca os aspectos mais contrastantes dos meios em evidência; a ilusão, por 
consequência, seria mínima.

Na série Planos (2009-2012), de André Favilla, são criados nove desenhos por 
meio de aplicativos computacionais de design gráfico; em seguida eles são impressos 
sobre papel, emoldurados e expostos na parede. O interesse não está no desenho em 
si, mas na relação entre o espaço bidimensional do papel e o espaço virtual do com-
putador. O artista propõe uma experiência de imersão ao receptor, característica dos 
meios digitais; os desenhos em grande formato delineiam um espaço de represen-
tação que não poderiam ser elaborados de outra forma senão pelo computador. Ao 
mesmo tempo em que pode ser visto como preciso, matemático e instável,  as rela-
ções figura-fundo são permanentemente reconfiguradas aos olhos do espectador. É 
uma experiência característica do espaço virtual do computador sendo vivenciada 
no espaço bidimensional da folha de papel. 

Para Rajewsky, os modos como os meios são relacionados nas referências in-
termidiáticas revelam-se importantes para pensarmos os processos de significação, 
pois além do caráter ilusório, provocam um alargamento nos modos de representa-
ção, tanto do meio apropriado, quanto do meio citado.

Para nós, tanto a transposição quanto as referências intermidiáticas podem ainda 
ser vistas enquanto processos operatórios na constituição de trabalhos que visam 
a combinação de meios. No próximo capítulo, abordaremos os processos criativos 
de Joseph Hyde, os quais acentuam a transposição e as referências intermidiáticas 
como processos para garantir formações audiovisuais, tanto por meio da transposi-
ção de processos musicais para processos visuais, quanto pela utilização de preceitos 
do universo sonoro/musical para a constituição de imagens. 
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Figura 39 - Imagens still do filme  
Prospero’s Book de Peter  

Grennaway, 1991
Fonte: GRENNAWAY, P. Prospero’s Book. 
Londres: Chatto & Windus, 1991 (DVD)

Figura 40 - André Favilla, Série 
Planos, 2009-2012

Fonte: <http://www.andrefavilla.
com/>. Último acesso em setembro 

de 2013.



- 136 -

Além disso, ao abordamos há pouco, a combinação de mídias, nos referimos 
aos processos criativos de Keersmaeker para constituição dos espetáculos da com-
panhia Rosas. Neste último caso, observamos também processos operatórios que 
remetem à transposição e às referências intermidiáticas. As últimas são percebidas 
no momento em que Keersmaeker evoca a imagem do instrumentista para compor 
os movimentos dos bailarinos. 

Por outro lado, em Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (1982), 
Keersmaeker transpõe, pelos movimentos da dança, as defasagens criadas por Steve 
Reich em Piano Phase (1967). Por meio da análise minuciosa da partitura de Piano 
Phase, Keersmaeker compreende os recursos composicionais de Reich, que ofere-
cem os princípios de construção da dança, principalmente o princípio da repetição.

Piano Phase é criada por meio da repetição de um mesmo material musical, que, 
pouco a pouco, sofre processos de defasagem, acúmulo e pequenas variações ao 
longo da peça. Conforme Keersmaeker75, a música de Reich é estruturada como 
um processo de mudança de fases entre quatro violinos. A peça é iniciada com o 
primeiro violino, que repetidamente toca o mesmo padrão musical. Então, o segun-
do, o terceiro e o quarto violinos entram em cena, um após o outro, executando o 
mesmo padrão musical. Após algum tempo os violinos começam a se deslocar tem-
poralmente, criando fases. A partir da sobreposição e da mudança de fase de linhas 
melódicas e rítmicas novos padrões melódicos são obtidos.

A partir destes processos, Keersmaeker cria alguns movimentos que podem con-
ter pequenas variações: “eu faço um movimento. Eu adiciono um segundo movi-
mento. Eu adiciono um terceiro movimento, construindo gradualmente toda a es-
trutura”76. O processo aditivo altera o material, mas a raiz do movimento permanece 
durante toda a coreografia, bem como na peça de Reich. À medida que a peça de 

75 KEERSMAEKER, A. T.; CVEJIĆ, B. A choreographer’s Score. Fase, Rosas danst Rosas, Elena’s 
Aria, Bartók. Brussels: Mercatofonds: Rosas; New Haven, Conn.; London: distributed by Yale 
University Press, 2012.

76 KEERSMAEKER, A. T.; CVEJIĆ, B. A choreographer’s Score, op., cit., p. 27 (tradução livre). “I 
do one movement. I add a second movement. I add a third movement, gradually building up the 
whole structure”.
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Reich se desenvolve no tempo, Keersmaeker transforma o movimento, enfatizando 
a melodia que emerge do processo composicional. Neste sentido, algumas variações 
na dança reagem à mudança na música. Enquanto as mudanças de fase na peça 
de Reich ocorrem pelo deslocamento temporal, na dança essa mudança é espacial, 
acentuada pela imagem formada pelos movimentos da dança no chão de areia.

O que é peculiar em dançar esta música é como antecipar o fim. 
Como um espectador disse: “ela continua, continua, e de repente 
para”. Termino Violin Phase em um movimento simultâneo ao da 
música no meio do círculo. Embora seja súbito, o fim é o resulta-
do de uma acumulação de tensão física provocada pela repetição 
dos movimentos com grande intensidade.77

Ressaltamos, nestes exemplos, que tanto a transposição quanto as referências in-
termidiáticas são usadas enquanto caminho para se atingir a combinação de meios, 
e não enquanto fim, como ocorre nos trabalhos de Plaza e Antunes. Nos espetáculos 
concebidos por Keersmaeker há a presença da dança e da música simultaneamente. 
Em um outro momento, Keersmaeker fala claramente sobre a transposição: “eu de-
senvolvi o método de transpor visualmente notas no movimento enquanto coreo-
grafava o quarteto de cordas de Bartók em 1984”78. 

É a partir das três subcategorias propostas por Rajewsky que chegamos à 
noção de convergência audiovisual, uma vez que esta é vislumbrada por meio da 
transposição e das referências intermidiáticas, senda ambas parte de um processo 
para se atingir a combinação de meios e as práticas artísticas distintas. Por ora, 
é preciso mencionar que tais subcategorias nos conduzem também a uma outra 
noção, aquela de remediação. 

77 Ibid., p. 36 (tradução livre). “What is peculiar about dancing to this music is how to anticipate 
the end. As that spectator said: “it goes on and on, and suddenly it stop”. I end the Violin Phase 
in a movement simultaneous to the music in the middle of the circle. Although it is sudden, 
the stop is the result of buildup of physical tension caused by repeating movements with high 
intensity.”

78 KEERSMAEKER, op., cit., p. 12 (tradução livre). “I first developed the method of visually trans-
posing notes into movement while choreographing Bartók’s fourth string quartet in 1984.”
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Figura 41 – Anne Terese de Keersmaeker, Fase, 
Four Movements to the Music of Steve Reich,1982.

Fonte: KEERSMAEKER, A. T.; CVEJIĆ, B. A 
choreographer’s Score. Fase, Rosas danst Rosas, 

Elena’s Aria, Bartók. Brussels: Mercatofonds: 
Rosas; New Haven, Conn.; London: distributed by 

Yale University Press, 2012, p. 28.
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A partir da argumentação de Marshall McLuhan79, que diz “o conteúdo de qual-
quer meio é sempre um outro meio”, Jay David Bolter e Richard Grusin80 conceitua-
ram a noção de remediação, compreendida como uma prática que consiste na repre-
sentação de um meio por outro. Nas práticas de remediação, os meios apropriam-se 
de características, elementos ou aspectos de seus meios antecessores, utilizando mo-
dos e graus diversos de concorrência ou rivalidade entre eles. 

“Se a intermidialidade é em geral o estudo da relação de um meio ou da forma 
de um meio com outros, a remediação descreve um relacionamento particular onde 
homenagens e rivalidades se conciliam. Em um relacionamento remediático, am-
bas as formas, novas e antigas, são envolvidas em uma luta pelo reconhecimento 
cultural”.81 Desta forma, o que ocorre nas práticas de remediação é um processo de 
apropriação mútua, nas quais os meios apropriam-se de especificidades e qualida-
des uns dos outros.

Acompanhemos o exemplo de Bolter82. Ao mesmo tempo em que os games são 
hoje remediados no cinema, o cinema é também remediado nos games. Os games se 
apropriam das práticas narrativas do cinema ao mesmo tempo que enfatizam que 
a interatividade oferecida por eles é uma experiência mais envolvente, uma vez que 
provoca maior participação do espectador do que aquela oferecida pelo cinema. Por 
outro lado, o cinema responde apropriando-se de algumas das qualidades dos games 
(temáticas, por exemplo), insistindo na sua superioridade narrativa e prometendo 
autenticidade por meio de suas técnicas tradicionais, tais como plotting, acting e 
continuity editing.

79 MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. 15a reimpressão da 1o ed. 
(1969). São Paulo: Cultrix, 2007. 

80 BOLTER, J.; GRUSIN, R. Remediation. Understanding new media. Cambridge: The MIT Press, 
2000.

81 BOLTER, J. “Transference and transparency: Digital technology and remediation of cinema” 
Intermidialités, No. 5, 2005, p. 14. Disponível em <http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/inter-
medialites/interface/numeros.html>. Último acesso em junho de 2014 (tradução livre). “If in-
termediality is in general the study of the relationship of one medium or media form to others, 
remediation describes a particular relation ship in which homage and rivalry are combined. In 
a remediating relationship, both newer and older forms are involved in a struggle for culture 
recognition.”

82 BOLTER, J. “Transference and transparency: Digital technology and remediation of cinema”, op., cit.
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 Para Bolter, o que está em jogo nas práticas de remediação é a construção do 
autêntico e do real, já que a questão é de como tais formas representativas podem 
oferecer ao espectador uma representação mais convincente do real. “A remediação 
pode ser pensada como um processo de transferência, na qual a definição do real 
ou do autêntico é transferida de uma forma a outra. A transferência é sempre uma 
translação, no sentido de que o autêntico ou o real são redefinidos em termos ade-
quados à forma do meio remediado”83.

Para Rajewsky, uma visão uniforme das práticas de remediação pode colocar o 
digital em oposição a qualquer outro meio, uma vez que ele tem a capacidade de 
emular, de modo mais convincente, as formas de meios anteriores. Tal fato pode nos 
impedir, conforme a autora, de perceber o digital nas subcategorias de intermidiali-
dade, descritas acima, e ainda desafiar toda a pesquisa sobre esse conceito.

Como tem sido apontado, entre outros, por William J. Mitchell, 
através do meio digital tornou-se possível a criação de fotos gera-
das por computador – de acordo com a remediação da fotografia 
de Bolter e Grusin –, as quais os espectadores não conseguem dis-
tinguir daquelas produzidas pela câmera ótica. Os meios digitais 
são, portanto (e cada vez mais convincentes), capazes de apagar 
qualquer diferença midiática perceptível em seus processos de si-
mulação. Por esta razão, a categoria de intermidialidade […] não 
parece pertinente a (esses tipos de) fotos geradas por computa-
dor, já que práticas intermidiáticas são precisamente as diferenças 
midiáticas perceptíveis entre dois ou mais meios individuais.84

Desta forma, as noções anteriormente mencionadas de subcategorias de inter-
midialidade parecem limitadas, aos olhos da autora, ao esbarrarem com os meios 

83 Ibid., p. 14 (tradução livre). “Remediation can be thought of as a process of transfer, in which the 
definition of the real or the authentic is transferred from one form to another. The transference 
is always a translation in the sense that the authentic or the real is redefined in terms appropriate 
to the remediating media form.”

84 RAJEWSKY, op., cit., p. 62 (tradução livre). “As has been pointed out, among others, by Wil-
liam J. Mitchell, with digital media it has become possible to create computer generated photos 
– following Bolter and Grusin a remediation of photography – that viewers cannot distinguish 
from images taken with an optical camera. Digital media, therefore, are (more and more con-
vincingly) capable of erasing any perceptible medial difference in their simulation processes. For 
this reason, the category of intermediality […] does not quite seem to work for (these kinds of) 
computer generated photos, since the point of intermedial practices is precisely a perceptible 
medial difference between two or more individual media.”
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digitais e, mais precisamente, em seus processos de emulação. Contudo, Rajewisky 
argumenta, ao percebermos as genealogias dos meios e os modos como eles são 
presentificados, uma nova compreensão em relação à remediação e à intermidiali-
dade vem à tona: o foco principal deixa de ser no reconhecimento perceptível dos 
meios e passa a ser na relação fundamental dos meios. “Consequentemente, por 
meio deste tipo de perspectiva de pesquisa, as diferenças particulares entre o meio 
digital e o não-digital são apenas de importância relativa”85. Se não é mais possível 
distinguir uma fotografia digital daquela analógica, e se, portanto, tornou-se pro-
blemático atribuir qualidades intermidiáticas à própria imagem fotográfica, esta, do 
ponto de vista genealógico, demonstra sua relação com o outro meio, entre digital e 
analógico. Neste momento, podemos retomar as colocações de Spielmann a respeito 
tanto dos modos de autorreflexão quanto da autorreferencialidade e nos conduzir 
aos processos de inter-relacionamento entre meios e como estes ampliam os espaços 
operatórios, como a própria Spielmann admite.

Tais colocações nos permitem compreender a impossibilidade de olharmos os 
meios e as práticas artísticas como encerrados em si mesmos, visto que estes fre-
quentemente abrem-se em direção aos seus processos inter-relacionais. O que está 
em jogo são os processos de cruzamento entre os meios e entre estes e as práticas 
artísticas, assim como estes são percebidos a partir das relações que estabelecem, 
desenham ou sugerem. As práticas de remediação e o conceito de intermidialidade 
nos conduzem, então, à impossibilidade de tratarmos de um meio como se este 
compreendesse um campo autônomo ou isolado. 

Philippe Dubois argumenta sobre a possibilidade de pensarmos e/ou analisar-
mos o cinema por meio da fotografia ou do vídeo.

No plano teórico, penso que não há mais utilidade nem pertinên-
cia em se tratar apenas da fotografia em si ou do cinema como 
ontologia, ou do vídeo como suporte específico. Ao contrário, 
acredito […] que, de fato, nunca se está tão bem colocado para 
tratar fundamentalmente de uma forma de imagem quanto ao 

85 Ibid., p. 63-64 (tradução livre). “Consequently, departing from this kind of research perspective, 
the particular differences between digital and non-digital media are only of relative importance.”
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vislumbrá-la a partir de uma outra, através de uma outra, dentro 
de uma outra, por uma outra, como uma outra.86

Dubois propõe, desta forma, que olhemos os meios e as práticas artísticas por 
meio das relações que estabelecem. Tais relações, ao nosso ver, podem ser da ordem 
da combinação de mídias, da transposição intermidiática ou das referências inter-
midiáticas, admitindo seus mais variados graus e formas diversas. A proposta de 
Dubois nos parece aqui oportuna, uma vez que esta frequentemente oferece abertu-
ras para se atingir o que está no foco principal: os enviesamentos, os cruzamentos, 
os atravessamentos, as interações e as relações entre os meios e as práticas artísticas.

No próximo capítulo abordaremos o vídeo a partir das suas potencialidades, 
enquanto meio eletrônico e/ou digital, e a partir das relações que estabelece com 
outros meios e práticas artísticas. Introduziremos ainda a noção de convergência 
audiovisual, para então chegarmos à noção de dispositivo enquanto uma rede de 
conexões entre meios, materiais e práticas artísticas. Esta última nos permite pensar, 
em primeiro lugar, a convergência audiovisual por meio das formações audiovisuais 
possibilitadas pelo vídeo e, principalmente, pela introdução da imagem (do vídeo) 
em configurações espaçotemporais nas quais podemos avistar os trânsitos opera-
tórios entre os meios visuais e sonoros e os relacionamentos entre os meios de um 
modo geral; e em segundo lugar, a obra intermidiática como um todo interligado, 
no qual os meios, os materiais e as práticas artísticas são definidos por meio das 
relações que estabelecem entre si.

86 DUBOIS, P. “A imagem-memória ou a mise-en-film da fotografia no cinema autobiográfico mo-
derno”. Revista Laika Laboratório de Investigação e Crítica Audiovisual da USP, vol. 1, No. 1, 
2012.
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TERCEIRO CAPÍTULO

rumo à convergência audiovisual: 
 o exemplo do vídeo
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Em Truth Through Mass Individuation1 (1977), de Bill Viola, o artista está ini-
cialmente à distância, sentado sobre uma rocha em meio à paisagem de um lago, 
e lá permanece por um longo tempo; a passagem dos dias é mostrada por meio da 
aceleração do tempo. De repente Viola mergulha. Na segunda parte da mesma obra, 
o solo, que anteriormente era formado pela superfície do lago, se transforma em 
granito, repleto de pombos. Viola aparece novamente, mas desta vez parece segurar 
uma espécie de prato metálico. Inesperadamente ele o joga com violência no meio 
dos pombos, que se dispersam. O som é extremamente violento. O interesse nesse 
momento está na relação entre o som e o mergulho anterior, uma referência à for-
ça do som da gota d’água que cai sobre o tambor na instalação He Weeps for You2 
(1976), do mesmo artista. No terceiro momento de Truth Through Mass Individua-
tion, Viola mais uma vez aparece, agora em uma rua totalmente deserta, e de repente 
começa a atirar com um fuzil para o ar; a partir do terceiro tiro, o som é modificado, 
começando com o som de um tiro propriamente dito, mas o seguinte é um eco re-
verberado do anterior, e novamente produz-se o mesmo efeito da gota d’água3.

O som, nestes dois trabalhos, marca a imagem de forma violenta, preenchendo-a 
com toda a sua potência, para logo depois desaparecer. É precisamente nos instantes 
marcados pela potência sonora que percebemos o tempo como elemento formador 
da imagem. Em He Weeps for You, à medida que a gota de água vai se formando, a 
imagem daquele que a observa emerge; no instante preciso em que a gota d’água cai, 
o som do tambor preenche todo o ambiente e as imagens se desfazem. 

1 Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=rDwmidgs11g>. Último acesso em setem-
bro de 2014.

2 Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=S8EkqHa7R8c>. Último acesso em setem-
bro de 2014.

3 Cf. Bellour, R. In: BILL VIOLA EXPÉRIENCE DE L’INFINI. Direção de Jean-Paul Fargier. MAT 
Films/ Réunion des musées nationaux – Grand Palais/ TVFil78. França, 2014. DVD (52 min.), 
color.
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Figura 42 – Imagem still do 
filme Truth Through Mass 

Individuation de 
Bill Viola, 1977
Fonte:  <http://

www.youtube.com/
watch?v=rDwmidgs11g>. 

Último acesso em setembro 
de 2014.
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Figura 43 – Bill Viola, He Weeps 
for You, 1976

Fonte: <https://www.freunde-der-
nationalgalerie.de/de/projekte/

ankaeufe/1993/bill-viola.html>. 
Último acesso em  

dezembro de 2014.
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O som, para Bill Viola, é essencial na imagem, é ele quem dá corpo a esta e 
constrói o espaço/tempo da obra4. Viola nos lembra ainda que quando a câmera 
de vídeo foi inventada, não foi apenas para criar imagens, mas para relacioná-las 
com sons. Truth Through Mass Individuation e He Weeps for You nos auxiliam no 
encaminhamento de nossas discussões: a formação audiovisual no contexto das 
relações intermidiáticas.

Para Plaza5, “a palavra ‘sentidos’ é tão enganosa quanto o conceito de ‘sensação’”6, 
uma vez que são existem sentidos individualizados, mas sinestesia, compreendida 
enquanto inter-relacionamento entre sentidos. E é justamente a sinestesia que nos 
garante a apreensão do real. Plaza afirma ainda que sinestesia e memória são as 
duas instâncias que nos permitem estabelecer uma comunicação adequada com o 
meio ambiente que nos cerca, pois a distinção entre o que se sabe, o que se sente e 
o que se vê parece fundamental na captação do real. No que concerne ao visual e ao 
sonoro, a correspondência entre imagem e som é feita quase que automaticamente, 
principalmente a partir do desenvolvimento das tecnologias videográficas, nas quais 
estas hibridizações entre os materiais visuais e sonoros passaram também a ocorrer 
no âmbito da técnica, sendo por vezes incorporados aos processos de pós-produção 
cinematográfica e televisiva sem que com isso o princípio de criação artística fosse 
abandonado. Hibridizar meios e técnicas é consequência das particularidades e ca-
racterísticas da cultura audiovisual que se desenvolve desde o final do século XIX.

Até o momento, desenhamos principalmente uma arte que se expandiu em di-
reção à vida, ocupando o espaço ao seu redor, construindo discursos produzidos e 
apreendidos no tempo presente e criando práticas efêmeras. A partir daí, a obra de 
arte deixou de ser apresentada como um objeto para ser revelada enquanto processo 
e acontecimento. De uma trajetória material, de base bidimensional, observamos 
uma processual. De lá para cá, percebemos uma passagem que vai de uma arte fixa, 
vinculada ao objeto, para uma arte liberta da dependência em relação ao objeto, 
efêmera e descontínua, que atravessa o ato de contemplação e o conceito tradicional 

4 BILL VIOLA EXPÉRIENCE DE L’INFINI, op., cit.

5 PLAZA, J. Tradução Intersemiótica, op., cit.

6 PLAZA, J., op., cit., p. 46.
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de arte como objeto, sendo, ainda, vista como processo. Emergem daí novos modos 
de pensar o espaço e o tempo, apreendidos como indissociáveis. Através de Pollock, 
Kaprow, Rauschenberg, Cage, Cunningham e do próprio Fluxus percebemos como 
as noções de espaço e tempo estão interligadas, de modo que não podemos apreen-
der uma sem a outra. Trata-se de experiências de reorganização perceptiva e de uma 
nova atitude em relação à arte.

Essa nova atitude criativa reforça, e muito, a ideia da arte como processo, de 
expansão entre os meios e entre as experiências artísticas. De um espaço/tempo 
construído a partir do objeto, passa-se para as manifestações artísticas criadas no 
mesmo instante em que estas se revelam ao público. As imagens, em muitos casos, 
são incorporadas à configurações espaçotemporais, sendo ainda definidas pelas re-
lações que estabelecem com meios, materiais e práticas artísticas; a partir daí pode-
mos avistar as hibridizações e os relacionamentos entre meios.

A partir deste capítulo, começaremos a introduzir a noção de convergência au-
diovisual. Esta se revela para nós enquanto desdobramento tanto das discussões 
em torno dos termos intermídia e intermidialidade, na medida em que remete aos 
processos e modos de organização espaçotemporais destas formações no desenvol-
vimento dos seus percursos audiovisuais, quanto da experimentação artística, na 
medida em que nos possibilita refletir sobre uma prática artística. 

No que concerne à noção de convergência que adotaremos aqui, tomaremos 
como base uma que Castellani7 propôs a partir de práticas artísticas calcadas tanto 
na música instrumental quanto na música eletroacústica. A convergência é criada 
pela busca por uma vetorização comum, tendo em vista uma mesma situação musi-
cal na qual encontramos um elo entre o mundo instrumental e o eletroacústico. Este 
não se faz apenas num nível sonoro, mas também em seus processos operatórios. “A 
convergência não coloca em questão uma unidade, no sentido mais recorrente do 
termo, mas, ao contrário, o que está em questão é a construção de conexões mais ou 
menos instáveis e a maneira de fazê-las operar de forma dinâmica no fluxo tempo-

7 Castellani fundamenta sua noção de convergência através da argumentação de Horacio Vaggione 
em seu artigo “Perspectives de l’Electroacustique” (Chimère, No 40, 2002).
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ral”.8 Partiremos, então, desta noção de convergência para abordar aquela entre os 
meios sonoros e visuais, compreendendo as vias comuns entre os materiais sonoros 
e visuais e os trânsitos operatórios entre eles. 

Vemos nas subcategorias de Rajewsky (expostas no segundo capítulo) um cami-
nho para se atingir esta vetorização comum. O resultado da convergência audiovi-
sual são as próprias formações audiovisuais, que remetem aos processos de com-
binação de meios. A transposição é principalmente vista nos processos que geram 
as formações audiovisuais, uma vez que processos visuais são transpostos para os 
processos sonoros ou vice-versa. As referências podem ver visualizadas no momen-
to em que um meio é evocado (enquanto referência) para a constituição de outro. 
Neste caso, há uma ampliação daquilo que é específico de um meio em outro.

3.1. A NOÇÃO DE CONVERGÊNCIA AUDIOVISUAL E O EXEMPLO DO VÍDEO

A convergência audiovisual é desenhada aqui primeiramente por meio do vídeo, 
mais precisamente das potencialidades da imagem eletrônica. Isso se deve não so-
mente às possibilidades técnica do vídeo, de gravar e reproduzir simultaneamente 
imagem e som, mas pelo fato de que o vídeo pode revelar aspectos tanto dos meios 
visuais, quanto dos meios sonoro; ao mesmo tempo em que a imagem pode ser 
descrita em termos de espacialidade, pode ser também em termos de temporalida-
de. Além disso, observamos as possibilidades intermidiáticas do vídeo quando da 
introdução da imagem em configurações espaçotemporais, nas quais a imagem é 
definida pelas relações que estabelece com o espaço e com outros meios, materiais 
e práticas artísticas. 

O vídeo é, em sua constituição elementar, modulação eletrônica, sinal de vídeo 
sintetizado e traduzido simultaneamente em informação; com relação ao modo de re-
gistro da imagem e do som, é constituído por pontos (pixels) e linhas (de varredura)9. 

8 CASTELLANI, F., M. Le dynamisme de procédure dans la composition contemporaine. Relatório 
de pesquisa (estágio de pesquisa no exterior) São Paulo, 2013, p. 36.

9  Cf. MELLO, C. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008.
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Curiosamente, comemoramos a maioridade do nosso vídeo num 
momento em que todo um discurso corrente parece decretar a 
morte do vídeo, superado que teria sido pelas tecnologias digitais 
e pelas formas “virtuais” de difusão nas redes telemáticas. Ques-
tão de ponto de vista. Mas se considerarmos vídeo a sincronização 
de imagem e som eletrônicos, sejam eles analógicos ou digitais, 
se entendermos imagem eletrônica como aquela constituída por 
unidades elementares discretas (linhas e pontos) que se sucedem 
em alta velocidade na tela, então podemos concluir que hoje qua-
se tudo é vídeo e que, longe de estar moribunda, essa mídia aca-
bou por ocupar um lugar hegemônico entre os meios expressivos 
de nosso tempo. O que é o “cinema digital” senão uma forma de 
vídeo? O que são os formatos digitais de animação na Net senão 
formas de vídeo? A computação gráfica, o videogame, as anima-
ções interativas de toda espécie não se apresentam fundamental-
mente ao receptor como imagens e sons eletrônicos e, portanto, 
como vídeo? O cinema não é hoje fruído majoritariamente em 
forma de vídeo? Si la vidéo est mort, vive la vidéo!10.

Yvonne Spielmann11 situa o vídeo em uma perspectiva tecnológica que o dis-
tancia do cinema, sendo apreendido enquanto imagem eletrônica. Para a autora, 
as ferramentas digitais podem ser visualizadas como um passo evolutivo no de-
senvolvimento das ferramentas analógicas (e eletrônicas), as quais, juntas, pro-
movem todo o vocabulário da imagem eletrônica. Sob este prisma, o vídeo deixa 
de ser um meio obsoleto a partir da introdução dos meios digitais, para se tornar 
parte integrante de um conjunto maior: ambos, analógico e digital, enriqueceram 
e continuam a enriquecer as práticas videográficas com suas especificidades téc-
nicas, poéticas e operacionais.

Ainda conforme Spielmann, conceitualmente, as práticas videográficas iniciais 
se voltaram para aquelas do cinema experimental e propuseram aproximações e 
explorações formais semelhantes à sua visão e visualidade. Contudo, o vídeo não 
possui um aparato técnico comparável ao do cinema. O vídeo nasce da presença 
imediata da câmera e do monitor receptor, sendo que, em muitas vezes, dispensa a 

10 MACHADO, A. Made in Brazil: Três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras: Itaú 
Cultural, 2007, p. 16.

11 SPIELMANN, Y. “Video and computer: The aesthetics of Steina and Wood Vasulka”. La Fonda-
tion Daniel Langlois pour L’Art, la Science et la Technologie, 2004. Disponível em <http://www.
fondarion-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=461>. Último acesso em fevereiro de 2014.
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necessidade dos recursos de gravação e registro do som e da imagem. Enquanto a 
imagem cinematográfica está vinculada (tanto na gravação, quanto na projeção) às 
restrições de ordem vertical (película) de quadros individuais (fotograma), no vídeo 
o sinal viaja vertical e horizontalmente para a construção e reconstrução de imagens 
e sons. A diferença entre ambos é ainda realçada pela possibilidade de manipulação 
instantânea das imagens e dos sons no vídeo, graças às potencialidades do meio ele-
trônico, que permite o processamento de sinais para a a criação e a manipulação de 
efeitos visuais e sonoros diretamente sobre o receptor de vídeo e no momento mes-
mo de sua criação/manipulação. Além disso, o vídeo não possui um lugar fixo ou 
um cenário determinado para a sua produção, transmissão e exibição; as imagens e 
os sons podem surgir em diversos suportes. Ao mesmo tempo que a tela do cinema 
não é apenas uma superfície de projeção, mas também a própria localidade de sua 
criação, o vídeo evoca a multiplicidade e opções diversas de visualidade e criação.

É sob estas considerações que Spielmann afirma que a imagem eletrônica não é 
propriamente uma imagem, mas um imaginário12, no sentido em que abarca todas 
as suas formas de apresentação e visualidades. Tal fato aponta para uma multiplici-
dade no modo como a imagem é revelada, na medida em que ela pode ser presen-
tificada por meio de suportes diversos, podendo ser ainda manipulada no tempo 
em que é apresentada ao público. Para Arlindo Machado, “a imagem completa, o 
quadro videográfico, não existe mais no espaço, mas na duração de uma varredura 
completa da tela, portanto, no tempo. A imagem eletrônica não é mais, como eram 
todas as imagens anteriores, inscrição no espaço, ocupação da topologia de um qua-
dro, mas síntese temporal de conjunto de formas em mutação”13. 

A partir de tais considerações ressaltamos dois pontos centrais que nos condu-
zem à noção de convergência audiovisual: o tempo na imagem e a generalidade 
do vídeo. O primeiro, o fator temporal, é um dos aspectos mais importantes para 
a convergência audiovisual, visto que propicia a construção e o desenvolvimento 
formal das formações audiovisuais, garantindo que a forma destas seja orientada 
a partir dos processos de criação, dependentes diretas da articulação temporal dos 

12 Reforçado, ainda, pelos processos de remediação.

13 MACHADO, A. Máquina e imaginário: O desafio das poéticas eletrônicas. São Paulo: EDUSP, 
2001, p. 52.
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materiais visuais e sonoros. O segundo toca a hibridização e o inter-relacionamento 
entre meios, pois, graças às possibilidades eletrônicas e digitais, o vídeo é passível de 
ser manipulado e presentificado em suportes diversos, promovendo opções diversas 
de visualidade e criação de imagens, e facilitando a hibridização e o relacionamento 
entre meios.

3.2. O TEMPO NA IMAGEM

Em Windows (1978), de Gary Hill, o artista digitaliza a imagem de uma janela 
de um quarto escuro; por meio da sobreposição de imagens e da manipulação ele-
trônica de suas cores, Hill descaracteriza a imagem inicial e a transforma, pouco a 
pouco, em composições gráficas abstratas. Ora percebemos a imagem como a soma 
de várias janelas sobrepostas, ora vemos apenas manchas. Aqui, a imagem se faz no 
tempo, ao longo de vários eventos que se somam a partir da manipulação de uma 
única imagem. “Vídeo é uma questão de tempo: tempo inscrito na imagem, tempo 
de transmissão da imagem e duração de tempo necessária à sua apreensão sensó-
ria”. O vídeo enquanto modulação eletrônica “abre novas possibilidades de moldar 
e subverter o espaço-tempo no campo da imagem e do som em meios eletrônicos, 
bem como oferece uma nova dimensão sensória para a ação artística”14. 

 Dubois afirma: “o vídeo investiu, desde o início, no famoso princípio do 
tempo real, da imagem ao vivo (em estrita sincronia) com o seu objeto. Era a figura 
do que se chamava então de feedback imediato e a do circuito fechado”15. A imagem 
videográfica pode se aderir temporalmente ao real16. Para Machado, o presente como 
presença imediata pode ser restituído a partir do vídeo, “pois nele a exibição da ima-
gem pode se dar de forma simultânea com a sua própria enunciação”, deste modo, 
continua o autor, “a análise pela câmera e a sua síntese no monitor de vídeo se dão 
de forma instantânea e simultânea, dispensando todo o processamento intermediá-
rio”17, caso assim se deseje. O vídeo radicaliza a noção de tempo real ao prescindir 

14 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 51.

15 DUBOIS, P. Movimentos Improváveis: o efeito cinema na arte contemporânea. Catálogo de expo-
sição. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2003, p 7.

16 Cf. MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit.

17 MACHADO, A. A arte do vídeo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990, p. 67.
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dos processos técnicos de revelação dos filmes, da pré e da pós-produção; o vídeo 
permite uma criação mais direta, ou seja, pode garantir o resultado de produção 
logo após, ou praticamente após, as filmagens. Tal imediaticidade propicia ao vídeo 
características únicas; ao contrário do cinema, o qual requer um espaço de tempo 
para a pós-produção, momento em que parte do material gerado na captação das 
imagens e sons são cortados e eliminados de acordo com o que é julgado pertinente 
ou não para o filme, no vídeo, tudo aquilo que era descartado na produção imagéti-
ca anterior pode se converter “em elemento formador, impregnando o produto final 
de uma marca de incompletude e de improviso que constitui uma das características 
mais interessantes”18 do vídeo. Em Marca Registrada (1975), de Letícia Parente, por 
exemplo, acompanhamos em tempo real a artista costurando na sola do seu pé as 
palavras do título; neste caso, a artista abre mão de técnicas de edição que venham 
a encurtar a passagem do tempo. Parente apresenta um recorte de uma ação que se 
passa no mesmo instante em que é percebida.

Arlindo Machado distingue duas perspectivas da imediaticidade do vídeo: “a do 
tempo simbólico com o tempo de exibição e a do tempo de emissão como o tempo 
de recepção”19. A primeira refere-se ao tempo real, no qual as ações ocorrem no 
momento em que são captadas e reproduzidas sem cortes ou técnicas que venham 
a encurtar a passagem do tempo; é o caso, por exemplo, de Marca Registrada, ou de 
Centers (1971), de Vito Acconci, no qual o artista permanece por 20 minutos apon-
tando o seu dedo para a câmera. 

Estes dois exemplos, assim como tantos outros, representam a chamada video-
performance. Neles, o corpo do artista é confrontado pela câmera; ao realizar uma 
ação adiante dela, ele não a usa simplesmente para registrar seus gestos, mas para 
criar um dialogo contaminado entre os materiais corpóreo e videográfico, “gerando 
uma síntese, ou a chamada videoperformance”20. “O corpo, portanto”, nestes casos, 
“é como se estivesse centralizado entre duas máquinas, que são a abertura e o fe-
chamento de um parêntese. A primeira delas é a câmera; a segunda é o monitor, o 

18 Ibid., p. 69.

19 Ibid., p. 70.

20 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 144.
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qual reprojeta a imagem do performer no imediatismo de um espelho”21. Os efeitos, 
adverte Rosalind Krauss, criados por esse posicionamento do corpo do artista entre 
essas duas máquinas são muitos; por ora, tratemos de apenas um deles: a encapsula-
ção do corpo no tempo real do vídeo. Em Now22 (1973), de Lynda Benglis, a artista 
está de perfil, vemos apenas sua cabeça e suas mãos; ao fundo há um grande moni-
tor no qual são exibidas imagens da artista, anteriormente registradas, realizando as 
mesmas ações que ela está realizando no primeiro plano. Dois perfis, um em tempo 
real e outro gravado anteriormente, mas igualmente em tempo real, movendo-se em 
sincronia um com outro. O resultado desse processo é usado novamente pela artista 
como fundo para uma nova ação, idêntica às anteriores. Por meio desse espelha-
mento infinito, o rosto de Benglis, assim como sua voz, se fundem com as projeções 
de suas ações anteriores. Ouvimos a artista dizer “Now!” ou perguntar “Is it now?” 
– “claramente, Benglis está usando a palavra ‘now’ para sublinhar a ambiguidade da 
referência temporal”23 –, mas não sabemos de quais dos níveis de gravação vem o 
som de sua voz, “assim como percebemos também que, devido à atividade de repetir 
as gerações passadas, todas as camadas de ‘now’ estão igualmente presentes”24, no 
mesmo tempo real do vídeo.

Para Krauss, experiências artísticas como esta (bem como Boomerang (1974), de 
Richard Serra; Air Time (1973), de Vito Acconci, e Revolving Upside Down (1968), 
de Bruce Nauman) caminham em direção ao colapso do tempo real. Grande par-
te das videoperformances da mesma época de Now são caracterizadas como uma 
atividade de substituição do texto (narrativa tradicional) pelo “espelho-reflexão”25. 
O resultado é a presentificação de um eu sem passado e sem conexão com os objetos 
externos a ele, que é somente percebido por suas ações no tempo real do vídeo.

21 KRAUSS, R. “Video: The aesthetic of narcissism”. October, vol. 1, 1976, p. 55 (tradução livre). 
“The body is therefore as is were centered between two machines that are the opening and clos-
ing of a parenthesis. The first of these is the camera; the second is the monitor, which re-projects 
the performer’s image with the immediacy of a mirror.”

22 Disponível em < http://www.vdb.org/titles/now>. Último acesso em outubro de 2014.

23 KRAUSS, R. “Video: The aesthetic of narcissism”, op. cit., p. 54 (tradução livre). “Clearly, Benglis 
is using the word “now” to underline the ambiguity of temporal reference.”

24 Ibid., p. 54 (tradução livre). “Just as we also realize that because of the activity of replaying the 
past generations, all layers of the “now” are equally present.”

25 Cf. KRAUSS, R. “Video: The aesthetic of narcissism”, op., cit.
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Figura 44 – Imagem still do filme Centers 
de Vito Acconci, 1971

Fonte: <https://www.youtube.com/
watch?v=BIZOIoklszI>. Último acesso em 

dezembro de 2014.

Figura 45 – Imagem still do filme 
Now de  Lynda Benglis, 1973

Fonte:  < http://www.vdb.org/titles/
now>. Último acesso em  

outubro de 2014.
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A segunda perspectiva da imediaticidade do vídeo descrita por Machado diz 
respeito ao tempo presente, aquele pelo qual chamamos hoje de “ao vivo”, em que 
a exibição de imagens e sons ocorre no mesmo momento de sua captação. A obra 
artística, neste caso, “se confunde com o seu próprio processo de elaboração” e 
“[...] se torna inteiramente uma questão de presente exercido, da ordem do acaso 
e da imprevisibilidade”26. Podemos tomar como exemplo o trabalho Luna Park 
(2011), de George Aperghis, no qual as imagens são criadas a partir de imagens 
pré-gravadas, da interação dos performers com câmeras de vigilância, da qualida-
de dos tecidos que compõem as telas de projeção e da sua “edição” ao vivo. Cada 
performer (quatro no total) está confinado em um compartimento equipado com 
três câmeras de vigilância fixas e que possui uma tela frontal para a projeção de 
imagens. Há ainda uma tela maior ao fundo da cena. O videasta tem então a opção 
de se exibir ou se ocultar; aqui, “a ‘edição’ existe apenas em estado de pura possi-
bilidade, como um paradigma materializado”27.

Para Machado, a simultaneidade de câmeras registrando um mesmo evento foi 
o modo que a televisão encontrou para “editar” o tempo presente e que algumas 
experiências artísticas souberam muito bem explorar, como Luna Park. Essa simul-
taneidade de imagens faz com que o videasta tenha que efetuar escolhas, ordená-las 
em uma determinada sequência a fim de criar um determinado ritmo pelo controle 
do tempo no mesmo momento em que a performance acontece. No exemplo de 
Luna Park, essas escolhas estão relacionadas às ações dos performers. Em um mo-
mento específico, logo no início da performance (a título de ilustração), o videasta 
opta por mostrar apenas duas imagens: uma, a principal, neste momento conduz a 
globalidade da performance mostrando apenas as mãos de um dos performers, que  
controla dois sensores de movimento disparando e manipulando sons pré-gravados; 
ao mesmo tempo que ele pronuncia um texto, faz certos gestos com as mãos que 
acompanham os ritmos de sua fala. A outra imagem mostra indiretamente uma 
performer por meio de sua imagem em um monitor de vídeo localizado dentro do 
seu compartimento; ela está se preparando para a próxima cena enquanto estamos 
dando uma espiada. O interessante neste momento é também a maneira como o 
videasta dispõe as imagens, duas a duas, projetadas nas telas dos quatro comparti-
mentos, criando uma simetria, um espelhamento entre as duas imagens.

26 MELLO, C. Extremidades vídeo, op., cit., p. 54.

27 MACHADO, A. Arte do vídeo, op., cit., p. 105.
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Figura 46 – Imagem still do filme Luna Park de 
Agnés Fin e Claire Marquet, 2011

Fonte: FIN, Agés; MARQUET, Claire. Luna 
Park. Paris: Idéale Audience/IRCAM, 2011 

(DVD).



- 158 -

Se, por um lado, o videasta tem de decidir na hora entre as várias possibilidades, 
por outro, essa decisão é simultânea à performance; o videasta “não tem tempo para 
experimentar o ‘corte’, de modo que tentativa e resultado coincidem no mesmo ato 
e a obra ‘acabada’ se mostra como algo em pleno processo de fazer-se”28. Essa forma 
esculpe o tempo presente de tal modo que produz um efeito de descontinuidade. 
“Enquanto uma arte como o cinema produz um efeito de continuidade em eventos 
que reconhecidamente não são contínuos, nem contíguos, escondendo as elipses 
por meio das quais ele condensa o fluir do tempo e do espaço, a transmissão ao 
vivo da televisão introduz uma descontinuidade em eventos que são efetivamente 
contínuos”29. Enquanto o tempo se mostra no presente momento da performance, 
o espaço é fragmentado em múltiplos pontos de vistas que geram descontinuidades 
na sequência. Em Luna Park, o espaço é fragmentado duas vezes: nos vários pontos 
de vista mostrados pelas imagens videográficas e no confinamento dos performers 
em compartimentos individualizados. A totalidade espacial é desenhada pelos diá-
logos entre as imagens e entre estas e as ações de cada performer; por mais que cada 
um deles tenha suas próprias câmeras e telas de projeção, suas imagens por vezes se 
mostram na tela do compartimento de um outro performer.

A utilização do recurso criativo dos tempos real e presente no vídeo pode ainda 
interferir na obra de arte enquanto processo. Ou seja, a obra passa a existir não mais 
como um objeto, ou como o resultado de uma ação acabada, mas como processo, 
vivenciado no momento mesmo do ato de criação, em seu inacabamento, “como 
referência à vivência de um acontecimento”30. A obra existe como forma aberta.

Os tempos real e presente, no vídeo, dizem respeito ao tempo na própria imagem 
videográfica. Com isto não estamos querendo dizer que não possam haver proces-
sos de edição na imagem, mas que a imagem é constituída de tempo, um tempo 
intrínseco no qual as formas de temporalidade estão dentro dela. Trata-se, então, 
de uma imagem destituída de matéria concreta, o vídeo se revela em primeiro lugar 

28 Ibid., p. 105.

29 Ibid., p. 107.

30 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 145.
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por meio do tempo e como um “não-objeto”31; “as imagens videográficas não são 
mais expressões de uma geometria, mas de uma geologia, ou seja, de uma inscrição 
do tempo no espaço”32. Neste processo, “a questão temporal passa a emergir não 
somente como um tema recorrente, mas também como um parâmetro constituidor 
da natureza do trabalho de arte”33; é precisamente neste momento que caminhamos 
rumo à convergência audiovisual, observando que é na articulação temporal que se 
revela a forma do trabalho e as relações entre os materiais visuais e sonoros.

3.2.1. música como imagens

Dada a ênfase temporal do vídeo, podemos aproximar a imagem videográfica da 
música: “toda a substância do vídeo pode ser descrita em termos de temporalidade, 
ritmo, frequência; a própria varredura da tela, com seus intervalados horizontais e 
verticais de rastreamento, funciona como uma métrica ou uma espécie de ‘compas-
so’”34. Machado observa ainda dois fatos: por um lado, os primeiros artistas a expe-
rimentarem a arte do vídeo foram inicialmente compositores e intérpretes musicais 
(Paik, Vasulka, Sweeney, Viola, Beck etc.), e por outro, as práticas videográficas não 
pretenderam, com suas imagens, a referencialidade ou a conexão com o real, ao 
contrário, “tal como na música, o trabalho com o vídeo responde essencialmente 
às necessidades internas da obra e deve resolver o problema estrutural derivado do 
trânsito de formas e cores no tubo de imagens (além, evidentemente, de sua sincro-
nização com a pista de som)”35.

Os primeiros sintetizadores de imagem eletrônica, um dos principais respon-
sáveis pelo sucesso da videoarte, desenvolveram-se de forma análoga ao funciona-
mento dos sintetizadores de áudio. Nam June Paik criou, em parceria com o enge-
nheiro Shuya Abe, o Sintetizador Abe/Paik  (1969) com o apoio da rede de televisão 
pública de Boston WGBH-TV; com essa criação, imagens poderiam ser manipula-
das com uma fluência típica da música, descaracterizando a imagem capturada por 
meio de distorções, abstrações, colorizações e formas visuais sintéticas, reafirman-

31 Cf. DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit.

32 MACHADO, A. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas eletrônicas, op., cit., p. 52.

33 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 53.

34 MACHADO, A. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas eletrônicas, op. cit., p. 55.

35 Ibid., p. 55.
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do a relação entre os procedimentos de produção de imagem e som. Paik buscava 
fazer vídeo como se faz música. “Desta forma, não apenas se pode executar uma 
composição plástica segundo o modelo da música eletroacústica, esculpindo a cor-
rente elétrica, como ainda se pode anotar a progressão das cores nos intervalos de 
tempo, através de notação musical ligeiramente modificada”36. Os sintetizadores de 
vídeo, bem como os de áudio, funcionam pela modulação da corrente elétrica. Por 
essa razão, imagem e som podem trocar informações, convertendo ondas sonoras 
em imagem e ondas imagéticas em som, de modo a tornar possível a inversão dos 
sentidos visuais e auditivos. “Enquanto outros sistemas figurativos caminham na 
direção de uma hierarquização, em que o olho, separado dos demais sentidos, reina 
absoluto e solitário, a arte do vídeo tende mais propriamente à sinestesia, ou seja, à 
reunificação dos sentidos”37.

Aproximando-se, e muito, desta inversão de sentidos, Joseph Hyde aplica concei-
tos derivados da música concreta (musique concrète) para criação de uma prática em 
visual music38 unindo vídeo, imagem e som, e levanta questionamentos a respeito da 
formação audiovisual. O que o artista pretende é apropriar-se de conceitos oriundos 
do universo musical e transpô-los à imagem pela visual music. Para tanto, Hyde 
amplia a ideia de música concreta e a estende para a imagem, criando uma espécie 
de “vídeo concreto”, produzido com imagens e sons captados do ambiente que nos 
cerca. A produção de Hyde, como veremos a seguir, relaciona os meios de modo que 
tanto a transposição intermidiática quanto as referência intermidiáticas se fazem 
presentes como procedimentos operatórios na combinação de meios.

36 Ibid., p. 57.

37 Ibid., p. 57.

38 Conforme FOX-GIEG, Nick, KEEFER, Cindy, SCHEDEL, Margaret. “Editorial”. Organised 
Sound, vol. 17, No 2, 2012, pp. 97-102. Disponível em <http://journals.cambridge.org/abstract_
S13557718120000015>. Último acesso em setembro de 2014. Em 1912, o crítico de arte Roger 
Fry cunhou o termo visual music em uma tentativa de descrever as pinturas de Kandinsky, conec-
tando-as à natureza abstrata da música de modo a explicar e interpretar uma nova forma de arte 
(aquela abstrata). Esta analogia passou, então, a ser percebida também nas imagens em movimen-
to; Augenmusik (música para os olhos) foi um dos termos usados no cinema alemão do início dos 
anos 1920 para descrever essa inversão de sentidos. Hoje são diversas as definições para designar a 
visual music. De acordo com os autores, a definição mais utilizada para designar sua prática é uma 
visualização da música, ou seja, a criação de imagens por meios de estruturas que são próprias da 
composição musical. Os exemplos de visual music incluem trabalhos que lançam mão de meios 
manuais, mecânicos ou algorítmicos para transcodificação de som em imagem, peças que tradu-
zem imagens em sons, filmes mudos abstratos, performances e live cinema.
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A seleção e o tratamento dos materiais visuais e sonoros acompanham o modelo 
de muitas das composições eletroacústicas dos anos 1980 e 90, nas quais os materiais 
sonoros, capturados diretamente do ambiente, são submetidos a uma variedade de 
processos e tratamentos de maneira que a transformação e os desenvolvimentos (no 
tempo) desses processos são mais importantes do que as suas origens em si39. Para 
Hyde, o que está em jogo são as estruturas audiovisuais, percebidas por meio de um 
relacionamento intermidiático entre os meios visual e sonoro.

Vejamos como Hyde concebe seus trabalhos. Inicialmente o artista parte da ideia 
de escuta reduzida para então evocar na imagem dois estados sonoros libertos de 
qualquer referencialidade externa a eles. Conforme Rodolfo Caesar, a escuta reduzi-
da diz respeito a um exercício que Pierre Schaeffer (um dos precursores da música 
concreta) propôs para perceber e avaliar os sons advindos do ambiente que nos cer-
ca. Este é um exercício de “redução do campo perceptivo por eliminação das origens 
mecânicas ou referenciais dos sons, e consiste em enumerar nos mesmos apenas suas 
características”40. Desta forma, os sons são apreciados em razão de suas texturas, 
timbres, densidades de massa, calibre, perfis melódicos, dinâmicos etc. “Tanto faz se 
um objeto sonoro é produzido por um inseto ou uma porta: o que está em questão 
é sua granulosidade, sua duração, sua tessitura, seus perfis etc.”41. Hyde reconhece 
a impossibilidade de não percebermos ou mesmo de não tentarmos perceber, por 
um instante que seja, a origem dos materiais. “Minha experiência pessoal no que 
diz respeito à escuta reduzida é que esta é uma impossibilidade, embora bastante 
interessante e proveitosa”, e prossegue: “minha observação é que, ao apresentar sons 
não familiares e abstratos, o ouvinte tente imaginar uma fonte de origem, mesmo 
que essa fonte não esteja aparente”42. Por esta razão, Hyde se detém em dois estados 
sonoros que não existem de fato no nosso meio ambiente: o silêncio e o ruído.

39 HYDE, J. “Music Concrète Thinking in visual music practice: Audiovisual silence and noise, 
reduced listening and visual suspension”. Organised Sound, vol. 17, No. 2, pp. 170-178, 2012. 
Disponível em <http://journals.cambridge.org/abstract_S13557718120000106>. Último acesso 
em setembro de 2014.

40 CAESAR, R. Círculos ceifados. Rio de Janeiro: 7 letras, 2008, p. 132.

41 Ibid., p. 132.

42 HYDE, J. “Music Concrète Thinking in visual music practice: Audiovisual silence and noise, re-
duced listening and visual suspension”, op., cit., p. 173 (tradução livre). “My personal experience 
regarding reduced listening is that it is an impossibility, albeit a very interesting and worthwhile”; 
“my observation is that, when presented by unfamiliar and abstract sounds, the listener will tend 
to imagine a source of origin even if such a source is not apparent.”
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Figura 47 – Imagem still do filme  
Zoetrope de Joseph Hyde, 1998.

Fonte: <http://vimeo.com/1664479>.  
Último acesso em dezembro de 2014.

Figura 48 – Imagem still do filme 
Vanishing Point de Joseph Hyde, 2010.
Fonte: <http://vimeo.com/10216134>. 
Último acesso em dezembro de 2014.
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O silêncio é a ausência do som e o ruído (branco), a total presença do som. Em-
bora experimentemos fenômenos que se aproximam, e muito, destes estados sono-
ros, ambos não existem de forma absoluta no meio ambiente humano43. Como esta-
dos, ambos são basicamente construções teóricas; não existe silêncio propriamente 
dito, não existe ruído propriamente dito. Sob este ponto de vista, “ambos têm uma 
tipologia fenomenológica que é relativamente livre de associações com o ambiente 
ao nosso redor e no mundo rarefeito da música (instrumental tradicional)”44; com 
isso, o silêncio e o ruído oferecem, para o artista, domínios ricos e variados para o 
trabalho criativo. Ao trabalhar com esses dois universos sonoros, o artista os coloca 
como dois blocos de construções ideais na formação de novas associações dentro de 
uma formação audiovisual: silêncio e ruído sonoros e visuais. 

Hyde aponta para uma problemática nas formações audiovisuais: o reconheci-
mento de construções sociológicas e culturais que grande parte de nós associamos 
com experiências audiovisuais mediadas. “Uma grande porcentagem de materiais 
audiovisuais que encontramos está no contexto do cinema narrativo45 e da televisão 
(e, de modo crescente, na Internet). Dentro deste contexto, acredito que entramos 
em um modo de ‘consumo’ que é altamente codificado”46. O artista argumenta que 
é nesse contexto que estão as várias formações derivadas da linguagem audiovisual 
estabelecida e pré-formada. Entre essas formações existe um leque bastante restrito 
de relações aceitas entre som e imagem. O som, em particular, está limitado aos pa-
péis prescritos: diegético e não diegético, diálogos, efeitos sonoros e musicalização. 
Mesmo nos casos em que a música é utilizada, esta funciona como um “significante 
emocional compreensível para uma grande variedade de público”47. Sob este viés, o 

43 Cf. HYDE, op., cit.

44 HYDE, op., cit., p. 173 (tradução livre). “Both have a phenomenological typology which is rela-
tively free of associations, both with the environment around us and within the rarefied world of 
(traditional instrumental) music.”

45 Para Dubois, o vídeo, enquanto um fenômeno audiovisual, deve ser percebido em relação ao 
cinema. Para os autores ambas as práticas se mantêm em constante retroalimentação (DUBOIS, 
P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit.).

46 HYDE, op. cit., p. 174 (tradução livre). “A large percentage of the audiovisual material that we 
encounter is within the context of narrative cinema and television (and, increasingly, the Inter-
net). Within this context I believe we enter a mode of ‘consumption’ which is highly codified.”

47 Ibid., p. 174 (tradução livre). “[…] emotional signifier comprehensible to a wide variety of viewers.”
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silêncio e o ruído, associados à ideia de escuta reduzida, podem oferecer, conforme 
Hyde, um caminho no qual os materiais audiovisuais podem estar divorciados de 
toda a bagagem cinematográfica e televisa tradicionais. “Ao liberar as imagens vi-
suais destas associações e narrativas, é possível traçar novas relações audiovisuais no 
contexto da visual music”48. Em Zoetrope49 (1998), por exemplo, os materiais visuais 
e sonoros partem de uma mesma origem: uma televisão com defeito e o processo 
de soldagem de um hardware hackeado. Contudo, esses materiais são tratados sepa-
radamente e de modo diferenciado; a comunhão dos materiais visuais e sonoros a 
partir de suas origens é interessante para o artista apenas num nível conceitual, mas 
não num nível perceptivo.

Voltemos às questões do silêncio e do ruído. A possibilidade de pensarmos o si-
lêncio e o ruído visuais aponta diretamente para as referências intermidiáticas, visto 
que os estados sonoros estão sendo evocados aqui para constituição de imagens. Se 
o silêncio é a ausência de som, seu equivalente visual é, então, a ausência de luz: o 
preto. Alguns dos trabalhos de Hyde têm inúmeras sequências com imagens intei-
ramente pretas, por exemplo Songlines50 (1994) ou Zoetrope. No último, a imagem 
negra é momentaneamente interrompida por linhas iluminadas, criadas por uma 
série de faíscas eletrônicas. Ressaltemos, a escolha de Hyde pela cor preta está ainda 
atrelada a todo um repertório da visual music e a alguns trabalhos que a antecedem, 
como a série Etudes (1929-34), de Oskar Fischiger.

O equivalente visual para o ruído é o efeito “neve” da imagem videográfica. “Ao 
produzir o ruído branco, pode-se usar um sinal de áudio aleatório. O que é produ-
zido por tal sinal é um som que tem valores estatisticamente iguais em todas as fre-
quências. Se alguém aplica o mesmo princípio a um sinal de vídeo, pode-se chegar 
a uma situação na qual cada pixel é um brilho (e cor, se o vídeo em cores está sendo 

48 Ibid., p. 174 (tradução livre). “In freeing visual imagery from these associations and histories, it 
might make available new audiovisual relationships within the context of visual music.”

49 Disponível em <http://www.josephhyde.co.uk/video/zoetrope/>. Último acesso em setembro 
de 2014.

50 Disponível em <http://www.josephhyde.co.uk/video/songlines/>. Último acesso em novembro 
de 2014.
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usado) aleatório”51. A imagem visível é uma cintilação aleatória de pontos (pixels) 
ou o efeito “neve”, na qual os pontos não são todos iguais. Para Hyde, se do silêncio 
visual resulta uma alta taxa de similaridade entre os elementos composicionais da 
imagem (sendo esta inteiramente preta, não há diferenças perceptivas), do ruído 
visual, seu oposto, resulta uma baixa taxa de similaridade (ou alta diferença entre 
os diversos pontos que compõem a imagem). Essa diferença pode ser percebida e 
manipulada tanto como fenômeno espacial (pela diferença entre os pontos dispos-
tos em todo o espaço da imagem), quanto como fenômeno temporal (pela diferença 
propiciada pela cintilação aleatória dos pontos). Hyde considera estas dimensões 
(espaciais e temporais) separadamente ou em conjunto em sua produção artística, 
manipulando-as na imagem de forma a obter o ruído visual.

Em Vanishing Point52 (2010), o artista explora a ideia dos ruídos visual e sonoro, 
de modo a descaracterizar toda e qualquer referencialidade da imagem e do som. 
Deste modo, uma ampla gama de materiais visuais pré-gravados são tratados como 
se fossem constituídos pela transposição para a imagem dos parâmetros que defi-
nem o ruído branco (sonoro); neste caso, ele utiliza a diferença temporal e espacial 
simultaneamente. O resultado é uma imagem ruidosa, calcada na transformação 
gradativa de texturas, que transita entre o figurativo e o abstrato. O som, por outro 
lado, é criado por meio do processamento de uma única fonte sonora: uma válvula 
de rádio antigo que produz um ruído com variações sonoras sutis. Aqui, o relaciona-
mento entre os materiais sonoro e visual se desenha, então, menos por suas origens 
(referências) e mais pelo modo análogo como são tratados. Os processos musicais 
são transpostos para os processos de constituição da imagem; aqui é a transposição 
intermidiática que é evocada. Pensar a imagem por meio de ideias e parâmetros 
que são essencialmente do domínio da música propicia formas outras para com-
preender e criar imagens, bem como novos modos de associação audiovisual, como 
ocorre em Vaneshing Point. A criação artística pautada na transposição de processos 

51 Ibid., p. 175 (tradução livre). “To produce white noise, one would use a random audio signal. 
What is produced by such a signal is a sound which has statistically equal amounts of all frequen-
cies. If one applies the same principal to a video signal, one would arrive at a situation where each 
pixel is of random brightness (and colour, if colour video is being used).”

52 Disponível em <http://www.josephhyde.co.uk/video/vanishing-point/>. Último acesso setem-
bro de 2014.
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compositivos de um meio em outro, delimita, conforme a teoria de Tradução In-
tersemiótica de Julio Plaza, escolhas processuais dentro de um meio (no exemplo, 
o sonoro), que podem vir a ser estranhas dentro de um outro meio (o visual, no 
caso); tal fato pode ocasionar a constituição de novos sentidos e novas estruturas, já 
que essas escolhas induzem a uma dinâmica no processo de criação, que ao mesmo 
tempo que faz surgir a diferença entre os meios, introduz novos caminhos e encami-
nhamentos ao meio a que foi submetida a transposição. A convergência audiovisual 
(tal como a compreendemos aqui) pode ser observada na produção de Hyde.

3.3. GENERALIDADE DO VÍDEO

Comecemos por uma citação.

O vídeo apresenta-se quase sempre de forma múltipla, variável, 
instável, complexa, ocorrendo numa variedade infinita de ma-
nifestações. Ele pode estar presente em esculturas, instalações 
multimídias, ambientes, performances, intervenções urbanas, até 
mesmo em peças de teatro, salas de concertos, shows musicais e 
raves. As obras eletrônicas podem existir ainda associadas a outras 
modalidades artísticas, a outros meios, a outros materiais, a ou-
tras formas de espetáculo. Muitas das experiências videográficas 
são mesmo fundamentalmente efêmeras, no sentido de que acon-
tecem ao vivo apenas num tempo e lugar específicos e não podem 
ser resgatadas a não ser sob a forma de documentação (quando 
existe). Como consequência dessa dissolução do vídeo em todos 
os ambientes, os profissionais que o praticam, bem como os pú-
blicos para os quais ele se dirige, foram se tornando cada vez mais 
heterogêneos, sem qualquer referência padronizada, perfazendo 
hábitos culturais em expansão, circuitos de exibição efêmeros e 
experimentais, que resultam em verdadeiros quebra-cabeças para 
os fanáticos da especificidade53.

A passagem que acabamos de transcrever, de Alindo Machado, faz parte da apre-
sentação do livro Cinema, vídeo, Godard, de Philippe Dubois. Quisemos começar 
por essa citação pois nos parece prestar-se muito bem como introdução à discussão 
pretendida neste tópico. A partir das palavras de Machado, observamos um quadro 
mais amplo do estágio cultural, em que os materiais sonoros e visuais são postos em 

53 MACHADO, A. Apresentação In: DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit. p. 13.
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relação, sugerindo, no universo do vídeo, de uma maneira geral, aspectos que dizem 
respeito ao domínio da intermídia e da intermidialidade. Estas palavras apontam 
ainda para uma generalidade do vídeo. Ou seja, ao mesmo tempo que chamamos de 
vídeo um conjunto de trabalhos que o posiciona enquanto imagem, reconhecemos 
o vídeo (principalmente sua imagem) associado a outras práticas artísticas, sendo 
definido em relação a elas, como nas videoinstalações e nas videodanças, ou em 
espetáculos de dança e em peças teatrais. Sob este prisma, o vídeo se mostra como o 
lugar das flutuações54, nos conduzindo aos processos de hibridizações e de relacio-
namento entre meios.

3.3.1. o entre-imagens55

Novamente uma citação.

Na verdade, a força da videoarte, que de fato existe, que já em 
suas obras-primas (embora estejam, na maioria das vezes, apenas 
vislumbradas), a grande força do vídeo foi, é e será a de ter pas-
sagens. O vídeo é antes de mais nada um atravessador. Passagens 
(com relação ao que me interessa) aos dois grandes níveis de ex-
periência que evoquei: entre móvel e imóvel, entre a analogia fo-
tográfica e o que a transforma. Passagens, corolários que cruzam 
sem recobrir inteiramente esses “universais” da imagem: dessa 
forma se produz entre foto, cinema e vídeo uma multiplicidade 
de sobreposições, de configurações pouco previsíveis. Passagens, 
enfim, que se devem ao fato de que hoje tudo (ou quase) passa 
na televisão (ou se define resistindo a ela). A própria natureza de 
uma mídia capaz de integrar e de transformar todas as outras, 
associada à capacidade peculiar que os produtos que dela deri-
vam têm de aparecer a todo instante numa caixa simultaneamen-
te íntima e planetária, acabou mudando profundamente (isso se 
tornou uma evidência) tanto nosso sentido de fabricação quanto 
o da apreensão das imagens56. 

54 DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit.

55 O termo entre-imagens foi proposto por Raymond Bellour em seu livro Entre-Imagens – foto, cinema, 
vídeo. Campinas: Papirus, 1997.

56 BELLOUR, R. Entre-Imagens – foto, cinema, vídeo. Campinas: Papirus, 1997, p. 14.
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O entre-imagens é o lugar de passagens, “um lugar físico e mental, múltiplo”57, 
que opera entre as imagens e as artes, de modo que todas elas se atravessam mu-
tuamente, enviesando-se, intervindo e influenciando uma na outra sem cessar. O 
entre-imagens é justamente a passagem das imagens que se acumulam e se conta-
minam ao longo de toda a história das imagens; essas passagens são o que contém as 
imagens (sem se reduzir a ela) e aquilo do que ela se compõe. 

Bellour evoca principalmente dois modos de passagens, entre o imóvel e móvel, 
a analogia fotográfica e a reprodução do movimento, reunidos por ele (em um outro 
momento58) sob figura da dupla hélice. Estes modos de passagem “constituem as bor-
das ou pontos de ancoragem, atuais-virtuais, a partir dos quais se pode conceber o que 
passa, o que se passa hoje em dia entre as imagens”59. A analogia fotográfica diz res-
peito ao modo como o mundo, os objetos e os corpos se revelam em referência à visão 
natural (uma espécie de estado estático da visão, que implica semelhança e reconhe-
cimento, presente desde o Renascimento). A reprodução do movimento (propiciada 
pelo surgimento do cinema) refere-se à analogia dela mesma. Estes são os dois pontos 
de ancoragem que se encontram, separadamente ou em conjunto, no vídeo.

O relacionamento íntimo entre a analogia fotográfica e a reprodução do mo-
vimento se estabelece, conforme Bellour, a partir do cinema, na década de 1920, 
quando à analogia fotográfica sobrepõe-se a reprodução do movimento. Po s te -
riormente, a partir do surgimento do vídeo, o vínculo entre estes dois modos de 
passagem se estreita, “explode e se acelera, com pontos de cruzamento de uma extre-
ma violência”60. Para o autor, o vídeo estende e amplia o cinema, no sentido em que 
revela a analogia fotográfica e a reprodução do movimento de um outro modo. No 
que diz respeito à analogia fotográfica, ao mesmo tempo em que o vídeo multipli-
ca sua potência, a arruína; uma técnica nunca se transformou tão rapidamente em 
arte, conforme Bellour. A videoarte surge como uma mancha, um borrão da velha 
imagem do sistema figurativo. Em relação à reprodução do movimento, o vídeo 

57 Ibid., p. 14.

58 BELLOUR, R. “A dupla hélice” In: PARENTE, A (org.). Imagem máquina: A era das tecnologias 
do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, pp. 214-230. 

59 BELLOUR, R. “A dupla hélice”, op., cit., p. 222.

60 Ibid., p. 222.
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estendeu-a no tempo: no tempo real e presente, que ultrapassa o tempo deferido e 
editado do cinema (as câmeras de vigilância oferecem a extremidade dos tempos 
real e presente).

Pela primeira vez, os corpos e os objetos do mundo podem ser virtualmente dis-
torcidos e desfigurados pela manipulação de suas imagens em tempo real e/ou pre-
sente. Por essa razão, o vídeo parece conter, absorver e misturar todas as imagens 
anteriores, operando e multiplicando todas elas entre as artes até aqui. Essa capaci-
dade de operar e multiplicar passagens faz com que ele se caracterize, em relação a 
cada uma delas, como o que o define propriamente em relação à ideia de arte. Isso se 
dá pela dupla condição do vídeo, ao mesmo tempo em que está preso por natureza à 
televisão e a tudo que ela implica, está também à videoarte. Para Machado, “o papel 
da videoarte que Paik contribuiu para criar pode ser definido como uma recusa de 
cumprir a finalidade figurativa da imagem técnica e, consequentemente, um ataque 
à ideologia do mimetismo que está a ela [televisão] associada”61. 

Para Fargier62, sobre a passagem do vídeo analógico para o vídeo digital, ao mes-
mo tempo em que a videoarte é a própria irrupção nas técnicas de representação do 
sistema figurativo, o vídeo digital escapa à ação da representação, caminhando em 
direção a uma simulação63. “Constata-se que a própria ideia de uma imagem calcu-
lada, obtida não por registro mas por modelos, segundo uma linguagem que para 
muito além da língua parece ter exorcizado as aporias do sentido e da semelhança, 
dissolve a questão da analogia”64. Apropriamo-nos das palavras de Bellour, pois elas 
apontam, e muito bem, para o que Fargier evoca: um processo pelo qual a imagem 
passa a ser então tratada como algo acabado em si mesmo, no sentido de que a ima-
gem é o seu próprio referente. O efeito do ao vivo “no novo espaço da televisão nu-
mérica”65 opera entre as próprias imagens, mais do que entre as imagens do mundo, 

61 Ibid., pp. 119-120.

62 FARGIER, J-P. Où vala vidéo? Cahiers du Cinema. Paris: Éditions de l’Étoile, 1986.

63 Cf. COUCHOT, E. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: UFR-
GS, 2003.

64 BELLOUR, R. “A dupla hélice”, op., cit., p. 224.

65 FARGIER, J-P. Où vala vidéo? Cahiers du Cinema, op., cit., p. 100 (tradução livre). “[...] dans 
l’espace nouveau de la télévision numérique.”
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uma vez que a analogia é dissolvida no processo de simulação. Em contrapartida, o 
olhar sobre a imagem permanece; para Bellour, a imagem digital permanece vincu-
lada ao que ela figura, não importando quais as condições de formação e aparência 
desta figura. 

A imagem de síntese multiplica, para além de qualquer medida, a 
potência da analogia, ainda que ela a absorva e a faça desaparecer 
arrancando daí a imagem do registro do tempo. Ela parece tanto 
mais ‘representar’ quanto reduz a zero qualquer representação; 
pode predizer, simultaneamente, para o olho e para o espírito, 
qualquer coisa que ela calcule e figure: isto é uma representação, 
isto não é uma representação. A imagem de síntese é a expressão 
última e paradoxal da metáfora da dupla hélice66.

A partir da entrada do digital no universo do vídeo, a formação de imagens ca-
minha por duas dimensões complementares: enquanto diagrama (projeção mental/ 
imagem de síntese) e enquanto manipulação instrumental, gestual e corporal. No 
entanto, a imagem do vídeo continua ligada, até em suas metamorfoses digitais, a 
essa analogia do mundo, operando entre a analogia fotográfica e a reprodução do 
movimento, mesmo que paradoxalmente. 

3.3.2. as extremidades do vídeo67

Para Christine Mello, frequentemente, o universo do vídeo é marcado por cria-
ções artísticas que não enfatizam ou hierarquizam um meio em detrimento de outro. 
O vídeo, para ela, é caracterizado por suas “extremidades”, que levam à percepção 
dos meios e das práticas artísticas não no seu contexto particular, “ou como mensa-
gens específicas, mas na direção de suas fronteiras e de seus processos de hibridiza-
ção, como uma fuga do epicentro da linguagem, como um estado descentralizado 
de comunicação entre os meios, como um conjunto de circuitos interligados”68. Ao 
perceber o vídeo a partir de suas extremidades, a autora o compreende enquan-
to processo, ou seja, em seus diálogos com o ambiente, em suas apropriações, em 
suas contribuições e contaminações. O vídeo se desenha em meio ao que Mello 

66 Ibid., p. 225.

67 O título deste tópico faz referência ao livro Extremidades do vídeo de Christine Mello.

68 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 28.
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denomina de as três pontas extremas do vídeo: a desconstrução, a contaminação e 
o compartilhamento, as quais se revelam como procedimentos criativos refletindo 
estratégias que, frequentemente, são adjacentes à própria produção videográfica e 
apontam para a generalidade do vídeo. “Esses três procedimentos, ou pontas extre-
mas do vídeo, dão lugar a múltiplas formas de circunstâncias artísticas e interligam 
uma gama de repertórios sensíveis sem necessariamente encerrá-los no âmbito da 
comunicação audiovisual”.69

A desconstrução é um procedimento consciente e criativo, no qual o que está 
em jogo é a desmontagem de uma pretensa especificidade videográfica e das formas 
usuais de produção audiovisual, “criando interferências intencionais no seu campo 
de circulação”70. A desconstrução trata principalmente da exploração do vídeo na 
constituição de novas possibilidades combinatórias e/ou relacionais e/ou operacio-
nais. As experiências pioneiras de Nam June Paik na manipulação do sinal eletrôni-
co por meio de ímãs caracterizam este procedimento, uma vez que a aproximação 
de um ímã na superfície do monitor de TV pode “quebrar com a coerência figura-
tiva das imagens”71. Para Machado, “se pudéssemos resumir numa frase a tendência 
geral que a chamada videoarte perseguiu na Europa e na América nos últimos vinte 
anos, diríamos que se trata, antes de mais nada, de distorcer e desintegrar a velha 
imagem do sistema figurativo”72. Sob este mesmo viés, Dubois, ao tratar do espa-
ço da imagem do vídeo, afirma “não pode haver um conceito global que permita 
caracterizar o tipo de espaço em jogo neste caso”73, as manifestações artísticas, no 
universo do vídeo, lançam mão de “um princípio de composição plástica em que 
as relações espaciais são, ao mesmo tempo, fragmentadas e achatadas, tratadas sob 
modos discursivos, mais abstratos ou simbólicos do que perceptivos, escapando a 
toda determinação óptica que seria concebida a partir de um ponto de vista único 
estruturador da totalidade do espaço da imagem”74. 

69 Ibid., p. 31.

70 Ibid., p. 116.

71 MACHADO, A. A arte do vídeo, op., cit., p. 119.

72 Ibid., p. 117.

73 DUBOIS, P., op., cit., p. 83.

74 Ibid., p. 85.
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Figura 49 -  Granular Synthesis, 
Modell 5, 2009.

Fonte: <http://www.see-this-sound.
at/print/work/653>. Último acesso 

em dezembro de 2014.

Figura 50 – Imagem still do filme Vôo 
cego I de Daniela Kutschat, 1998

Fonte: <http://vimeo.com/1771878>. 
Último acesso em dezembro de 2014.
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Em Modell 575 (2009), do duo Granular Synthesis, por exemplo, o áudio e a ima-
gem da intérprete Akemi Takeya são trabalhados a partir de um processo conjunto 
de síntese granular, articulando som e imagem de modo que ambos sofrem interfe-
rências no seu campo de circulação. Neste exemplo, além de presenciarmos a des-
construção, observamos ainda que ambos são manipulados a partir dos mesmos 
processos operatórios, nos conduzindo à convergência audiovisual. 

Outro exemplo que engloba tanto a desconstrução do material audiovisual, quan-
to a convergência audiovisual são os procedimentos artísticos/operatórios adotados 
por Joseph Hyde. Neles, os materiais ‘concretos’ (sonoros e visuais) são tratados de 
modo que o resultado é a descaracterização de imagens e sons inicialmente captura-
dos. Em Zoetrope, por exemplo, observamos uma certa inversão dos procedimentos 
adotados em Modell 5, mas que igualmente promovem a convergência audiovisual. 
Zoetrope é construído a partir de um material audiovisual, no qual a captura de ima-
gens e sons parte de origens comuns (como em Modell 5). Contudo, na composição 
audiovisual final, os processos adotados para feitura das imagens diferem aqueles 
adotados na feitura do som. A convergência audiovisual é propiciada pelos pro-
cedimentos que dizem respeito às referências intermidiáticas, o silêncio e o ruído 
visuais, como nos referimos no tópico “Música como imagens”.

Modell 5 e Zoetrope apontam ainda para um outro procedimento descrito por 
Mello, o compartilhamento por meio do qual observamos a confluência entre as fer-
ramentas analógicas e digitais. Esta confluência oferece ao vídeo todo um repertório 
dos meios eletrônicos e digitais, incorporando-o nas lógicas das redes digitais, dos 
arquivos e dos ambientes virtuais. 

Mello traz como exemplos de compartilhamento Vôo cego I76 e Vôo cego II77 
(1998), de Daniela Kutschat; tais trabalhos são criados a partir de imagens video-
gráficas e carregam consigo procedimentos tanto analógicos quanto digitais. Inicial-
mente ela as captura com uma câmera de vídeo, e posteriormente as trata a partir 
de procedimentos digitais. Como Kutchat comenta, tais “imagens estão repletas de 

75 Disponível em <http://vimeo.com/43744967>. Último acesso em outubro de 2014.

76 Disponível em <http://vimeo.com/1771878>. Último acesso em outubro de 2014.

77 Disponível em <http://vimeo.com/1787349>. Último acesso em outubro de 2014.
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ruídos que, se fossem nítidos, seriam imediatamente percebidos como colagens ou 
superposição. Entretanto, sendo esmaecidos e desfocados, editados e montados des-
sa forma, são ‘neo-realistas’ sintéticas”78 .

É interessante notar que mesmo no título desses trabalhos de 
Kutschat já se encontram inseridas questões conceituais advindas 
do confronto analógico-digital. É possível refletir, desse modo, 
que se trata de voos metaforicamente cegos, por se relacionarem 
a uma discussão entre a capacidade de ver, captar e registrar ima-
gens do mundo físico (possibilidades pelas câmeras videográfi-
cas) e essa mesma incapacidade encontrada na constituição da 
imagem numérica. Como sabemos, o computador é reconhecido 
justamente por sua característica oposta de, em vez de extrair ín-
dices do mundo real, ter a faculdade de construir mundos ar-
tificiais, diretamente em sua própria constituição imagética, por 
meio de conceitos matemáticos.79

Por fim, a contaminação é o momento em que o vídeo se potencializa a partir 
do seu contato com outros materiais, meios e práticas artísticas. O processo de con-
taminação reescreve a própria videografia, provocando inter-relações profundas, 
próximas e muitas vezes indissociáveis entre os materiais, meios e práticas artísticas. 

Na videoinstalação Vício (2003), de Eder Santos, por exemplo, apresentada no 
Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2010, um homem e uma 
mulher se contorcem alternadamente deitados no que parecer ser um chão de areia. 
A música reforça o movimento de ambos, com elementos que ritmicamente reme-
tem à dança. A projeção é realizada sobre uma pedra de mármore colocada no chão 
da galeria. Neste exemplo, o material audiovisual é então oferecido pela formação 
de um espaço vivencial, que é a própria obra; o que ocorre é a confluência do vídeo 
com o espaço da galeria. Tal fato “diz respeito à saída do plano material para o plano 
vivencial, do plano pictórico e escultórico para o plano da ação artística”80. 

Essa extremidade do vídeo refere-se à sua expansão como dispo-
sitivo e, também, à sua ampliação no espaço sensório. Em muitas 

78 KUTCHAT, D. apud MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 206.

79 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 206.

80 Ibid., p. 169.
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dessas estratégias criativas, trata-se de observar a saída do vídeo 
do plano-tela do monitor de TV, ou do contexto do chamado 
vídeo monocanal (ou singlechannel video), para a abertura de 
experiências no circuito expositivo. Em seus procedimentos de 
contaminação com outras linguagens, o vídeo produz manifesta-
ções dialógicas sem, contudo, deixar de existir com seus atributos 
particulares de código e linguagem81 

É principalmente pelos procedimentos de contaminação que vislumbramos as 
possibilidades de convergência audiovisual, uma vez que estes promovem os trânsi-
tos entre meios distintos. No entanto, é preciso mencionar que os procedimentos de 
compartilhamento e desconstrução podem ainda estar associados na promoção da 
convergência audiovisual. Os primeiros apontam para os processamentos informa-
cionais, a partir dos quais pode-se obter uma via de acesso entre os materiais visuais 
e sonoros. Os segundos apontam para as possibilidades de exploração do vídeo, de 
modo que estes podem ocasionar confluências e articulações.

3.4. A NOÇÃO DE DISPOSITIVO E A CONVERGÊNCIA AUDIOVISUAL

Passemos agora para a argumentação de Philippe Dubois. O autor observa que 
nos primeiros anos da videoarte buscou-se (incluindo ele mesmo) definir a identi-
dade e a especificidade do vídeo, contudo, logo seus praticantes e críticos se deram 
conta de que esse não era o caminho mais adequado. “Quanto mais cremos en-
contrar uma especificidade da imagem, mais percebemos que, na verdade, a visada 
ontológica é vã. O vídeo, assim como areia, escorre por entre os dedos cada vez que 
tentamos apreendê-lo em uma forma estável”82. Tal fato se deu, principalmente, pela 
dupla condição do vídeo, como nos referimos há pouco: ao mesmo tempo em que o 
vídeo mantém seus vínculos com a televisão, coloca-se na contracorrente dela. Ar-
lindo Machado comenta que a especificidade técnica da televisão, entendida como 
modelo broadcasting de difusão da imagem eletrônica, nunca foi tão explorada 
quanto na videoarte83. Para Dubois, a ambiguidade do vídeo está na sua própria na-
tureza, de tal modo que este transita entre técnica e prática artística, entre processo 

81 Ibid., pp. 137-138

82 DUBOIS, P. Cinema vídeo, Godard, op., cit., p. 24.

83 MACHADO, A. A arte do vídeo, op., cit.
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e obra, entre meio de comunicação e arte, e entre imagem e dispositivo. O vídeo “se 
movimenta assim entre a ordem da arte e da comunicação, entre a esfera artística e 
a midiática – dois universos a priori antagônicos”84. O primeiro caminha em direção 
ao objeto e à imagem; o segundo é processo (não há objeto) e ação. O vídeo, deste 
modo, se revela ao mesmo tempo por meio da imagem e do dispositivo.

Dubois não vê uma resposta fundada e pensável à questão “o que é vídeo?”. Para o 
autor, o vídeo é e continua sendo, definitivamente, uma questão e, por essa razão, ele 
é também movimento. Se a questão do vídeo permanece, então, em suspenso, como 
um problema não resolvido, dividido entre os dois universos a priori antagônicos, 
ele é revelado, para Dubois, em primeiro lugar como um não-objeto, ou seja, como 
um estado, o estado-vídeo. “Creio que só podemos pensar o vídeo seriamente como 
um estado, estado do olhar e do visível, maneira de ser das imagens”85. Para o autor, 
o vídeo não é um objeto em si, mas um estado, “um estado da imagem (em geral). 
Um estado-imagem, uma forma que pensa. O vídeo pensa (ou permite pensar) o 
que são (ou fazem). Todas as imagens”86. O vídeo, como uma forma que pensa, 
pensa menos o mundo e mais as imagens do mundo. A partir destes pressupostos, 
podemos (e talvez devamos) traçar um paralelo entre estas e as ideias de Spielmann 
que mencionamos acima, neste capítulo. O vídeo, para ambos os autores, é menos 
uma imagem (propriamente dita, em sua fisicalidade) do que um imaginário, no 
sentido em que, além de conter todas as suas formas de ser, de estar presentificado 
e apresentado, o vídeo abarca todo o vocabulário das imagens que o antecedem87; 
novamente as passagens de Bellour.

Dubois, ao pensar o vídeo enquanto essencialmente estado, acaba por compreen-
dê-lo como duas instâncias simultâneas, a imagem e o dispositivo. A imagem, para 
ele, refere-se ao “domínio das ‘obras de uma única banda’, como se diz, aquelas que 

84 DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit., p. 23.

85 Ibid., p. 23.

86 Ibid., p. 23.

87 Para Spielmann, especificamente, o vídeo é imagem eletrônica (analógica ou digital), deste 
modo, é imaterial e efêmera, sendo presentificada em inúmeros suportes e por meio de processos 
diversificados, incluindo aqueles próprios e característicos de outros meios e/ou outras práticas 
artísticas, por exemplo, o cinema (Cf. Spielmann, 2004, 2006 e Depoix, Spielmann, 2005). A es-
ses processos incluímos ainda as práticas de remediação, descritas no capítulo anterior.
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precisam apenas de um monitor ou uma tela – segundo se crê”88; o dispositivo, por 
sua vez, refere-se ao “domínio das ‘instalações’, destas cenografias em geral cheias 
de telas, um tanto vastas e complexas, que implicam o espectador em múltiplas re-
lações – físicas, perspectivas, ativas etc. – com configurações de espaço e de tempo 
que valem e significam tanto ou mais por elas mesmas quanto pelas imagens que 
nelas aparecem”89, abrangendo, conforme Machado, “muito mais do que aquilo que 
as telas mostram”90. A título de ilustração, a instalação, para Bellour91, no universo 
da videoarte, é ainda o espaço no qual o público “é um passeante, muito mais sensí-
vel às passagens entre as imagens, tanto que às vezes seu próprio corpo passa dentro 
da imagem, e circula entre as imagens”92, por exemplo em He Weeps for You, de Bill 
Viola, ou em Video corridor (1968-70), de Bruce Naumann. Na última, dentro de 
um corredor estreito, o espectador experimenta uma situação na qual vê sua ima-
gem diminuir à medida que se aproxima de um monitor de televisão e aumentar 
quando se afasta93. Margaret Morse, ao presenciar pela primeira vez Video corridor, 
descreveu: “para mim foi como se meu corpo tivesse descolado de minha própria 
imagem, como se a base de minha orientação no espaço tivesse sido retirada de sob 
meus pés”94. 

Sob este viés, Dubois nos conduz à possibilidade de apreendermos o vídeo em 
meio às relações que estabelece nos diversos dispositivos criados na feitura de traba-
lhos artísticos. Sendo o dispositivo referente ao domínio das “instalações”, conforme 
a definição de Dubois, este se constitui, então, como uma rede de conexões entre 

88 DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit., p. 100.

89 Ibid., pp. 100-101.

90 MACHADO, A. “Apresentação” In: DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit., p. 13.

91 BELLOU, R. “Entre-Imagens”, op., cit.

92 BELLOUR, R. “Entre-Imagens”, op., cit., p. 17.

93 Cf. SOGABE, M. “O corpo do observador nas artes visuais”. ANAIS do 16o Encontro Nacional da 
ANPAP: dinâmicas epistemológicas em artes visuais, Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2007.

94 MORSE apud RUSH, M. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 
pp. 116-117.
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meios, materiais e práticas artísticas95. É sob este prisma que nos conduzimos rumo 
à convergência audiovisual e, consequentemente, à intermídia e à intermidialidade.

Dubois afirma que para compreendermos o vídeo enquanto estado convém pen-
sarmos ainda e mais especificamente imagem como dispositivo e dispositivo como 
imagem. Para nós, além disso, convém pensarmos a imagem na sua relação com o 
dispositivo, sendo revelada nele e por ele, sem que com isso dispositivo e imagem se 
tornem a mesma coisa. Começaremos pelo dispositivo enquanto imagem e imagem 
enquanto dispositivo.

Ao tocar na questão vídeo, esbarramos na ideia de uma escrita do vídeo, ou seja, 
em uma videografia96, que aos nossos olhos pode ser ainda revelada no dispositi-
vo. Tomemos como exemplo The veilling (1995), de Bill Viola, uma videoinstalação 
composta por dois canais de vídeo, dispostos separadamente em duas extremidades 
opostas de uma grande sala escura; as imagens são projetadas através de nove teci-
dos translúcidos presos paralelamente no teto. O som mono é amplificado em dois 
canais, difundidos em quatro alto-falantes. Os tecidos translúcidos são presos ao 
teto por uma plataforma sem nenhuma tensão e no centro da sala escura. Dois pro-
jetores situados um em frente ao outro, cada um em uma das extremidades da sala, 
difundem sobre os tecidos de um lado a imagem de um homem e de outro de uma 
mulher. Ambos se aproximam e se distanciam da câmera sobre um fundo de várias 
paisagens noturnas; as imagens do homem e da mulher aparecem separadamente, 
cada um em um canal diferente de vídeo. Conforme as imagens penetram mais 

95 André Parente vê na noção de dispositivo os seus aspectos relacionais; “o que é interessante no 
pensamento estruturalista (ou mesmo pós-estruturalista), que é um pensamento do dispositivo 
por excelência, é que ele procurar pensar os campos de força e relações que constituem os sujei-
tos e signos dos sistemas culturais. Para nós, há dispositivo desde que a relação entre elementos 
heterogêneos (enunciativos, arquitetônicos, tecnológicos, institucionais etc.) concorrem para 
produzir no corpo social certo efeito de subjetivação, seja ele de normalidade e desvio (Fou-
cault), seja de territorialização ou desterritorialização (Deleuze), seja de apaziguamento ou de 
intensidade (Lyotard)”. (PARENTE, A. “Cinema de exposição: o dispositivo em contra/campo”.  
Revista Poiésis, No 12, 2008, p. 54). Ver também PARENTE, A.; CARVALHO, V. “Entre cinema e 
arte contemporânea”. Revista Galáxias, São Paulo, n. 17, pp. 27-40, 2009 e PARENTE, A. Cinema 
em transito: do dispositivo do cinema ao cinema do dispositivo In: PENAFRIA, M.; MARTINS, 
I., M. (org.) Estética do digital: Cinema e Tecnologia. Livros LABCOM, 2007, pp. 3-31.

96 Cf. FARGIER, J-P. “Poeira nos olhos”, op., cit.,
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profundamente na massa de tecidos, perdem intensidade e definição até atingirem 
a tela central, onde as duas se encontram. Ao serem gravadas separadamente, as 
imagens do homem e da mulher nunca coexistem na mesma imagem de vídeo, é 
apenas a luz de suas respectivas imagens que se misturam nos tecidos suspensos. 
Os cones de luz (propiciados pelos projetores) são articulados no espaço através 
das camadas de tecidos; estes revelam sua presença como uma forma tridimensio-
nal no espaço escuro, preenchendo-o com sua massa translúcida97. 

Dubois, ao buscar traçar o discurso dominante no vídeo, nos conduz à possibi-
lidade de pensarmos em uma videografia, uma vez que o autor analisa a recorrên-
cia de procedimentos criativos na feitura de imagens de vídeo. Para ele, a mixa-
gem de imagens, passível de três formas – sobreimpressão de imagens (múltiplas 
camadas), jogos de janelas (inúmeras configurações) e incrustação (chroma key) 
–, pode ser vista como “uma espécie de ‘linguagem ou estética videográfica’, que 
não é específica do vídeo no sentido estrito, mas que só se institui com uma força 
expressiva evidente a partir das práticas videográficas”98. A mixagem de imagens 
promove a criação de uma profundidade às avessas, ou seja, uma profundidade 
criada pela sedimentação de camadas simultâneas e não pela analogia com a visão 
natural do mundo que nos cerca, bem como a composição plástica, na qual as 
relações espaciais são, ao mesmo tempo, fragmentadas e achatadas, tratadas mais 
sob as lógicas do abstrato e do simbólico do que do perceptivo, escapando de toda 
determinação ótica que seria concebida a partir de um ponto de vista único. Du-
bois opõe, desta forma, a profundidade de campo (amplamente difundida pelo ci-
nema) à espessura da imagem (explorada no vídeo) e a escala de planos (cinema) 
à composição da imagem (vídeo). A partir desse momento, por um lado, vemos 
novamente as passagens de Bellour, principalmente no que concerne à analogia 
fotográfica, e, por outro, caminhamos em direção a uma recorrência de procedi-
mentos adotados na feitura de imagens de vídeo.

97 Cf. NEUTRES, J., DUGUET, A-M. Bill Viola. Catálogo de exposição. Paris: Grand Palais, Gale-
ries National, 2014.

98 DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit., p. 77
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Figura 51 – Bill Viola, The 
veilling, 1995.

Fonte: NEUTRES, Jèrôme, 
DUGUET, Anne-Marie. Bill 

Viola (catálogo de exposição). 
Paris: Grand Palais, Galeries 

national, 2014, 53.



- 181 -

Para Fargier, a videografia, em seu limite, consiste nas trucagens e nos efeitos es-
peciais; apesar de ela não se resumir a isto, “só consegue se definir em relação a esses 
efeitos”99. Ao considerarmos ao mesmo tempo The veilling e a mixagem de imagens, 
descrita por Dubois, estamos precisamente falando de uma videografia na qual o 
dispositivo é a imagem. Se podemos falar de uma videografia em The Veilling é jus-
tamente porque o trabalho de Viola “pretende marcar certas formas de inscrição 
dos corpos (dos corpos como imagem) que não existem apenas no contexto eletrô-
nico, mas que a eletrônica elevou à altura de uma escrita, tanto que termina por se 
confundir com ela”100. Ao mesmo tempo em que constrói os efeitos da mixagem de 
imagens sem que esses ocorram diretamente na imagem, Bill Viola faz mais do que 
utilizar uma figura de base101, ele contribui para tornar essa figura uma abstração, 
uma generalidade e então reunir dispositivo e imagem em um único trabalho.

Para mostrarmos a imagem enquanto dispositivo nos apropriaremos de um dos 
exemplos de Dubois, Centers (1971), de Vito Acconci. Acompanhemos o que o au-
tor nos diz a respeito dessa obra:

Acconci “interage” com o espectador, ali também e ainda mais 
explicitamente pelo viés da imagem como bloco de espaço e tem-
po: sozinho, diante da câmera, em close, braço esticado diante do 
corpo, Acconci aponta com o dedo o centro da imagem, e não es-
morece (sua resistência confere um peso considerável a este braço 
apontado para nós), reajustando o tempo todo o seu gesto de cen-
tralização em função dos movimentos. Isso dura 22 minutos, em 
tempo real. Mostrando, exibindo, designando, eis o nervo do dis-
positivo, seu foco principal. Pois este ponto indicado pelo dedo 
representa evidentemente, antes de mais nada, o centro exato da 
tela. Mas ele também faz circular, articulando-as estritamente 
(física e psiquicamente), todas as dimensões do dispositivo. De-
signando assim este lugar, e perseverando, Acconci designa ao 
mesmo tempo seu próprio rosto na imagem (pois ele está sempre 
ali, inteiro no quadro, diante de nós) e, “simetricamente”, o lugar 
do espectador, a fonte do olhar que atualizamos diante desta ima-
gem. O que nos olha é o que vejo, e vice-versa, os termos desta 
relação recíproca alinhada sobre um eixo frontal que expõe. Eis 

99 Ibid., p. 234.

100 Ibid., p. 234.

101 Cf. DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit.
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então um centro múltiplo e intensivo, que opera como um corre-
dor, uma passagem necessária, um nó no cruzamento ao mesmo 
tempo da platitude (lateral e literal) da imagem (o centro da tela) 
e de sua dupla profundidade virtual, por cima (o rosto que se exi-
be no interior do quadro) e por baixo (o rosto do espectador no 
espaço off, sempre ausente, mas ativo). Assim, aqui também esta-
mos diante de um vídeo que não é só simplesmente uma imagem 
(neste aspecto ele seria singularmente pobre), mas que é também, 
em si e por si mesmo, um dispositivo. Uma imagem-presença, 
bem mais que uma imagem-representação.102

No exemplo de Dubois, assim como em toda a vertente do vídeo, aquela basea-
da nas performances, “na exposição bruta dos corpos ou na duração contínua das 
ações”103, promove-se uma relação dialógica entre corpo e vídeo; o corpo em perfor-
mance na e para a câmera é a própria obra, caracterizada pela hibridização  entre os 
materiais videográficos e a ação performativa, uma vez que um é apenas oferecido 
em relação ao outro. “Esse tipo de manifestação tangencia o momento em que o 
criador se autorreferencializa e associa seu corpo ao cerne da própria prática discur-
siva, convertendo o vídeo em uma ferramenta conceitual na produção artística”104. 
Em Centers, o corpo não é meramente objetificado (representado), mas é o agente 
do gesto performativo e “da criação de ações participativas”105: o que nos olha é o 
que eu vejo. A autoimagem de Acconci revela sua diferença na apresentação do cor-
po, bem como em grande parte das videoperformances; nestes casos é “um corpo 
autoral, performático, que toma posições, decide, interage com o meio e é o respon-
sável pelos desígnios no interior da obra”106. É também esse mesmo corpo que faz 
da imagem um dispositivo, compreendido pelas próprias relações do corpo (ação 
performática) e deste com o vídeo. O dispositivo, neste caso, é a própria imagem, ao 
mesmo tempo em que a imagem é o dispositivo. Sob este ponto de vista, a imagem 
já não é mais aquela estritamente visual, ao contrário, é a própria configuração es-
paçotemporal da obra e é definida por suas relações internas, revelada pelo vídeo e 
construída na sua relação com este e com os materiais performáticos. 

102 DUBOIS, op., cit., p. 105-106.

103 Ibid., p. 104.

104 MELLO, C. Extremidades do vídeo, op., cit., p. 149.

105 Ibid., p. 150.

106 Ibid., p. 151.
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Em ambos os exemplo, The Veilling e Centers, é a noção de dispositivo que nos 
auxilia a perceber as relações intermidiáticas, na qual se estabelece uma interdepen-
dência mútua em que cada elemento não se define individualmente, mas pela forma 
pela qual é relacionado e interage com os outros. A forma resultante não é somente 
a soma das parte, mas a própria síntese qualitativa descrita por Higgins. 

Em Luna Park (a qual abordamos, neste capítulo, no tópico “O tempo na ima-
gem”), por outro lado, o vídeo, ou melhor, a imagem é percebida em meio às rela-
ções oferecidas no e pelo dispositivo, na sua articulação com os materiais sonoros, 
corpóreos e textuais e por meio da configuração espaçotemporal. Aqui, imagem e 
dispositivo não se confundem. Postos lado a lado, cada um em seu compartimento, 
os quatro performers apenas mantêm contato através de microfones, câmeras de 
vigilância, telas de projeção e alto-falante; todos eles podem se observar simulta-
neamente, mas nunca pelo contato físico ou direto; a obra se faz por meio de uma 
interpenetração entre dois universos criados no ato mesmo da performance, um 
mundo físico, constituído principalmente em torno dos performers, e um virtual, 
constituído pelas câmeras, telas, microfones e alto-falantes. O vídeo aqui é parte 
constituinte e formadora do dispositivo (não se reduzindo a ele) criado e presenti-
ficado pelas ações dos performers e de suas relações com todo o aparato técnico e 
tecnológico empreendido aqui e ainda com os materiais visuais e sonoros; são seus 
corpos, enquanto imagens e sons, que interagem uns com os outros e com o próprio 
dispositivo, sendo eles (os corpos) também parte desse grande dispositivo, que se 
confunde com a própria obra.

As interações entre os materiais e os  meios que compõem o espetáculo Luna 
Park se interpenetram, configurando relacionamentos que são estabelecidos no 
tempo em que a performance se faz. Castellani107 observou as seguintes interações: 
1) As ações dos performers são frequentemente geradas a partir da escrita, tanto de 
partituras quanto de textos (escritos por François Regnault). A título de exemplo, 
uma das performers constrói suas ações a partir de características dos textos, se-
quências de movimentos acompanham as repetições de palavras ou frases; 2) As 
ações são criadas de modo que são executas somente nos compartimentos. As in-

107 Cf. CASTELLANI, F., M. A criação musical em relação com outras práticas artísticas Relatório 
de qualificação (Doutorado). Campinas: Unicamp, 2013.
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terações entre os performers são feitas através das câmeras de vigilância e das telas 
interpostas, de modo que cada um dos performers pode invadir o compartimento 
do outro através da sua imagem; 3) Na música, a interação entre eletrônica e escrita 
(partitura) é oferecida por meio do tratamento em tempo real dos sons de flautas 
e de vozes, através de sensores de movimento que disparam amostras de sons pré-
-gravados, os quais manipulam os parâmetros da síntese vocal e da transformação 
prosódica; 4) Estes sensores e o tratamento em tempo real constituem a interação 
entre as ações de um dos performers e a eletrônica musical; 5) A disposição das 
câmeras possibilita a construção de múltiplos pontos de vista das ações e dos cor-
pos dos performers, do mesmo modo que a qualidade dos tecidos das telas criam 
sobreposições entre as imagens projetadas e as ações executadas em cena; 6) Uma 
grande tela ao fundo do palco cria perspectivas diferentes entre as imagens projetas 
e os corpos dos performers; 7) As luzes do dispositivo modificam a qualidade das 
imagens projetadas em tempo real. Adicionamos às observações de Castellani mais 
algumas interações: 8) A música é pontuada pelos textos de François Regnault, que 
descrevem também o que os performers podem observar através das câmeras de vi-
gilância; e 9) A música pode gerar interferências no vídeo. Por exemplo, ao acelerar 
os sons de pizzicato da flauta, por meio da eletrônica, ouve-se um som de alarme que 
pode eventualmente interferir no sinal de vídeo, provocando o efeito “neve”.

Todas estas interações ocorrem no tempo e, por vezes, em determinados momen-
tos da performance. Neste caso, a noção de dispositivo nos auxilia na compreensão 
destes relacionamentos que são construídos e reconstruídos no tempo em que a per-
formance se faz. À medida que observamos uma relação entre imagem e som se for-
mar, por exemplo, esta pode ser imediatamente interrompida por uma ação de um dos 
performers, redesenhando a relação inicial. O mesmo pode ocorrer nas relações entre 
música instrumental e eletrônica, entre texto e música etc., as quais se atravessam mu-
tuamente, de modos diversos e em momentos diferentes da performance.

A noção de dispositivo ao mesmo tempo em que nos permite pensar as relações 
entre meios, que, por vezes, se configuram e se reconfiguram na articulação espa-
çotemporal, nos permite compreender a convergência não somente por meio das 
formações audiovisuais possibilitadas pelo vídeo, mas principalmente pela intro-
dução da imagem em configurações espaçotemporais, nas quais podemos avistar 
os trânsitos entre os meios visuais e sonoros e os relacionamentos entre meios de 
modo geral.
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Figura 52 - Imagem still do filme Luna 
Park de Agnés Fin e Claire  

Marquet, 2011
Fonte: FIN, Agés; MARQUET, Claire. 

Luna Park. Paris: Idéale Audience/
IRCAM, 2011 (DVD).
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Mais do que somente propiciada pelo vídeo, a convergência audiovisual diz res-
peito aos modos de operar os meios visual e sonoro, propondo vias operatórias co-
muns para ambos os meios. Reiteramos, esta não é apenas uma questão de unidade, 
no sentido mais corriqueiro do termo, mas também uma questão de como construí-
mos as conexões, mais ou menos instáveis, e as fazemos operar ativamente na forma 
global do trabalho artístico. É precisamente neste ponto que as noções de disposi-
tivo e híbrido cabem aqui. O dispositivo como rede de conexões entre materiais, 
meios e práticas artísticas; o híbrido como fissão e fusão.

Se o principal desafio da convergência audiovisual é encontrar formas possíveis 
de vetorização entre meios distintos, é por pensar as relações entre meios como 
elementos dinâmicos que a noção de dispositivo cabe aqui. Esta última, por sua 
vez, diz respeito ao modo como os diferentes elementos de um trabalho artístico se 
relacionam e, consequentemente, ao conjunto global dessas relações, as quais são 
apresentadas como a obra mesma. Deste modo, desenha-se um relacionamento de 
interdependência mútua, no qual cada elemento não é definido individualmente, 
mas pelo modo como está conectado aos outros. A noção de dispositivo também 
nos conduz às hibridizações, uma vez que o conjunto resultante não é apenas a soma 
de todas as partes, mas também o produto da reunião108 de cada material, meio ou 
prática artística que interage e se relaciona a partir de sua posição específica dentro 
do dispositivo.

Para McLuhan,109 dois meios quando hibridizados criam um momento de “ver-
dade e revelação, do qual nasce a forma nova”110. Esta hibridização oferece uma 
oportunidade especialmente favorável para se observar os seus componentes e pro-
priedades individuais, ou seja, aquilo que há de específico em cada um e ao mesmo 
tempo os detalhes, as lacunas, ou as possibilidades oriundas destas especificidades, 
que podem facilitar, ou dificultar, o processo de hibridização. McLuhan cita Sergei 

108 Cf. PLAZA, J., Tradução Intersemiótica, op., cit.

109 MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 
2007. op., cit.

110 MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem, op., cit, p. 75.
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Eisenstein: “assim como o filme silencioso reclamava o som, o filme sonoro reclama 
a cor”111. No exemplo de Eisenstein, fatores específicos do cinema mudo e outros 
presentes no cinema sonoro em preto e branco favorecem respectivamente o audio-
visual e o filme colorido. As hibridizações dos meios, para McLuhan, liberam novas 
forças de energia tanto por fissão quanto por fusão, ou seja, tanto pelo contraste 
produzido a partir do contato dos meios que se hibridizam, evidenciando por meio 
destas hibridizações os seus atritos, quanto pelo amálgama formado por elas112.

Ademais, a noção de dispositivo pode ainda revelar a presença de materiais e/ou 
meios e/ou práticas artísticas que não estão envolvidas diretamente com os meios 
visual e sonoro, mas que podem propiciar a convergência audiovisual. No exemplo 
de Luna Park, o texto (literário e da partitura) propiciam a convergência audiovi-
sual. Em Machinations (2000), a presença das performers revela a ação performática 
como o elo para se estabelecer a convergência audiovisual. 

Machinations, de George Aperghis, pode ser compreendido pela noção de dis-
positivo; a convergência audiovisual, por sua vez, é revelada pela ação do corpo em 
performance. Sentadas atrás de quatro mesas equipadas com luzes e câmeras e em 
frente a quatro telas de projeção suspensas sobre suas cabeças, quatro performers 
realizam, sobre as mesas, movimentos com as mãos e de tempos em tempos de-
positam nelas objetos diversos (folhas de árvores, pedras, ossos, mechas de cabelo, 
areia, conchas, sementes, penas etc.); seus gestos são capturados pelas câmeras e as 
imagens são projetadas nas telas. Os movimentos sobre as mesas começam e ter-
minam em momentos específicos da performance, a partir de velocidades e intensi-
dades determinadas. Simultaneamente, as quatro performers pronunciam fonemas 
que gradualmente formam um texto, que ora parece ser uma mistura de línguas 
“inventadas”, ora têm seu sentido explicitado. Contudo, este não é um texto narrati-
vo, uma vez que é tratado de forma musical com permutações de fonemas, jogos de 
sonoridades e ritmos. 

111 EISENSTEIN, apud., MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem 
op., cit., p. 67.

112 Cf. MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem, op., cit., p. 67.
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A convergência audiovisual é propiciada pelos vínculos (vias operatórias co-
muns) entre estes gestos e os modos de executar o texto, um gesto “pode antecipar, 
finalizar ou interromper o fluxo de fonemas, pode também acompanhar as mudan-
ças graduais no texto”113. Vejamos alguns exemplos que de como estes vínculos são 
estabelecidos: 1) Ao colocar transversalmente sobre a mesa algumas hastes de plás-
tico, uma das performers interrompe a continuidade do fluxo de fonemas e o jogo de 
“pergunta e resposta” entre elas; 2) Parte do texto é executado simultaneamente pela 
voz e por gestos manuais: ao iniciar a execução vocal do texto, a performer posiciona 
sua mão sobre a mesa, retirando-a apenas no momento de finalização do texto; e 3) 
Uma pequena mecha de cabelo é manipulada conforme o ritmo do texto pronuncia-
do; neste trecho, cada frase textual é acompanhada por um gesto de mão específico 
de cada performer114. Além dos vínculos, observamos ainda eventuais omissões de 
certas ações, sugerindo suspensões momentâneas da causalidade entre os materiais 
sonoros e visuais/performáticos, dinamizando a relação entre ambos e provocando 
fissões. A captura dos gestos das performers ao mesmo tempo em que amplia suas 
ações faz com que os vejamos como imagens que são.

O vídeo, por sua vez, nos ofereceu aqui um campo propicio para a convergência 
audiovisual, principalmente por suas generalidade e maleabilidade em transitar en-
tre o imagético e o sonoro, e por suas possibilidades operatórias e relacionais. No 
mais, é preciso dizer que a noção de convergência audiovisual é desenhada aqui 
também por meio de uma experimentação artística calcada na exploração de proce-
dimentos criativos que relacionam os meios visuais e sonoros. Como veremos mais 
adiante, no próximo capítulo, o meio visual é explorado em meio às potencialidades 
do vídeo. Mas é a noção de dispositivo que nos permite compreender as possibili-
dades intermidiáticas trazidas por muitas das práticas artísticas que fazem uso dos 
recursos videográficos, principalmente da imagem do vídeo, na medida em que as 
“imagens não se apresentam mais necessariamente sob a forma de objetos, uma vez 
que se ‘desmaterializam’, se ‘dispersam’ em articulações conceituais, ambientais e 

113 CASTELLANI, op., cit, p. 58.

114 Cf. CASTELLANI, op., cit.
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interativas. As imagens passaram a se estender para além dos espaços habituais em 
que eram expostas, [...] e passaram a ocupar as galerias, os museus, e mesmo o espa-
ço urbano”115 na constituição de configurações espaçotemporais.

No próximo capítulo, abordaremos os processos criativos e operatórios de algu-
mas performances audiovisuais colaborativas a partir das noções de convergência 
audiovisual e dispositivo. Nelas, a convergência audiovisual é propiciada pelo rela-
cionamento entre os materiais sonoros (instrumentais e eletrônicos) e os materiais 
visuais (imagens de vídeo criadas em tempo diferido e tempo real) que são manipu-
lados no momento em que a performance se faz.

115 PARENTE, A. “Cinema de exposição: o dispositivo em contra/campo”, op., cit., pp. 51-52, 2008.
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Figura 53 – Imagens still do filme 
Machinations de Anna-Celia Kendall, 2011.

Fonte: KENDALL, Anna-Celia. 
Machinations. Paris: Idéale Audience/

IRCAM, 2011 (DVD)
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QUARTO CAPÍTULO

da convergência audiovisual 
 à experimentação artística
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Até o presente momento usamos a pesquisa bibliográfica aliada à produção artís-
tica buscando embasar noções e conceitos por meio de obras ou da prática de outros 
artistas. E ao introduzirmos a noção de convergência audiovisual afirmamos que 
esta está vinculada à experimentação artística. Vamos a esta, então.

Espaços entre o sonoro, musica_efemera, Miroirs e Espaces d’interaction são 
trabalhos artísticos desenvolvidos no decorrer desta pesquisa. Todos eles possuem 
aspectos em comum, os quais tratamos aqui em vários momentos; o relacionamento 
entre meios e a convergência audiovisual possibilitada pela presença da imagem 
de vídeo são os principais dentre tais aspectos. Ademais, os caracterizamos como 
performances audiovisuais colaborativas. Tal característica enfatiza as articulações 
espaçotemporais, a noção de efemeridade e a dinâmica coletiva e colaborativa entre 
os artistas e, consequente, entre os meios e as práticas artísticas. As articulações 
espaçotemporais e a noção de efemeridade são retomadas aqui a partir do que já foi 
mencionado no primeiro e em algumas passagens no terceiro capítulos. É da arti-
culação espaçotemporal que resulta a convergência audiovisual e o relacionamento 
entre meios e práticas artísticas distintas; o espaço é compreendido então através das 
relações entre o espaço das imagens e o espaço cênico da performance, e o tempo, 
como configurador de espaços (voltaremos a falar sobre isto). A noção de efemeri-
dade está atrelada à própria forma performance, uma vez que esta é produzida no 
momento em que se realiza. No caso desta produção artística, por meio da dinâmica 
coletiva e colaborativa entre os artistas. Estes atributos são ainda oferecidos pela no-
ção de dispositivo. Grosso modo, tais performances audiovisuais colaborativas são 
criadas a partir de uma rede de conexões, entre os materiais visuais, os sonoros e, no 
caso de Espaços entre o sonoro, a presença de uma performer.

Introduzimos, neste capítulo, textos de três artistas colaboradores, desenvolve-
dores de alguns dos (ou de todos os) trabalhos artísticos aqui discutidos: Alexandre 
Zamith, Felipe Merker Castellani e Rogério Costa. Os três artistas, além de apre-
sentarem pontos de vista diversos daquele apresentado por nós (enquanto compo-
sitores e instrumentistas apresentam particularidades do campo da música, algu-
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mas postas em jogo pelas performances aqui em discussão), são, neste momento, 
os atuais colaboradores na composição de novos trabalhos artísticos. A partir deste 
momento, apresentaremos rapidamente cada um dos trabalhos acima citados visan-
do contextualizar as discussões futuras.

ESPAÇOS ENTRE O SONORO

Espaços entre o sonoro I (2011): Alessandra Lucia Bochio, concepção; Felipe Mer-
ker Castellani, concepção e eletrônica; Raquel Pereira, concepção e dança.

Espaços entre o sonoro II (2012): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; Fe-
lipe Merker Castellani, concepção e eletrônica; Manuel Pessoâ, concepção e piano; 
Raquel Pereira, concepção e dança; Viviane Vallades, vídeo.

Espaços entre o sonoro III (2012): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; 
Felipe Merker Castellani, concepção e eletrônica; Manuel Pessoâ, concepção e pia-
no; Nathalia Catarina, dança; Thiane Nascimento, concepção e dança.

Espaços entre o sonoro IV (2012): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; 
Felipe Merker Castellani, concepção, eletrônica e escaleta; Thiane Nascimento, con-
cepção e dança.

Espaços entre o sonoro é um conjunto de performances criadas coletivamente. 
Nossa principal busca neste trabalho foi a elaboração de estratégias de criação a par-
tir das relações entre os meios visual e sonoro, e a ação de uma performer. Ao longo 
do desenvolvimento de cada etapa de trabalho, Espaços entre o sonoro foi adquirindo 
novas e diferentes formas de relacionamento entre os meios e as práticas artísticas. 
Em Espaços entre o sonoro I, as relações entre corpo e música são oferecidas, den-
tro de um ambiente sonoro, por causa e efeito. Em Espaços entre o sonoro II, são as 
relações por sobreposição e simultaneidade dos meios que, de modo geral, mais se 
sobressaem durante a performance; percebemos, contudo, em alguns momentos, a 
interferência mais direta da ação da performer nos discursos musical e visual. A 
partir de Espaços entre o sonoro III, estreitamos ainda mais o relacionamento entre 
a ação da performer e o visual, por meio da construção de um espaço cênico maleá-
vel. Por fim, em Espaços entre o sonoro IV evidenciamos as relações entre música e 
imagem por meio do controle do fluxo imagético pelos parâmetros do som; o corpo, 
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atuou sugerindo relações de profundidade, proporção e ritmo no espaço cênico da 
performance. Grosso modo, o campo problemático de Espaços entre o sonoro está 
justamente nas construções e nas operações das diversas relações que compõem as 
quatro performances; uma situação que vai além do audiovisual, que é atravessada 
pela presença do corpo da performer.

MUSICA_EFEMERA

musica_eferema (2013): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; Alexandre 
Zamith, concepção e piano; Felipe Merker Castellani, concepção e eletrônica.

musica_eferema é um ambiente de criação interativo no qual a colaboração em 
tempo real ganha revelo. A partir de materiais sonoros provenientes exclusivamente 
do piano (sons pré-gravados, sons instrumentais puros e sons instrumentais proces-
sados no ato da performance) a apresentação se desenvolve pela conjugação de uma 
camada sonora a uma visual, em uma situação na qual a ênfase está na própria ação 
performativa e no percurso que por ela é traçado. Outra busca presente no trabalho 
é a apropriação do espaço cênico como suporte para a projeção das imagens. Assim, 
poderíamos dizer que musica_efemera configura-se pela convergência audiovisual, 
revelando os elos entre os materiais sonoros e visuais.

MIROIRS 

Miroirs I (2014): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; Felipe Merker 
Castellani, concepção e eletrônica; Rogério Costa, concepção e saxofone.

Miroirs II (2014): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; Olga Ogorodova, 
concepção e fotografia; Fabien Cailleteau, concepção e piano; Felipe Merker Castel-
lani, concepção e eletrônica.

Miroirs III (em elaboração): Alessandra Lucia Bochio, concepção e vídeo; Ale-
xandre Zamith, concepção e piano; Felipe Merker Castellani, concepção e eletrôni-
ca; Rogério Costa, concepção e saxofone.

Miroirs é um conjunto de performances que incorporam a convergência audiovi-
sual e o relacionamento entre práticas artísticas, oferecidos em diversos níveis: entre 
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o universo instrumental e eletroacústico, entre a fotografia e o vídeo, entre o sonoro 
e o visual, ou, ainda, entre a preconcepção e a improvisação. Ressaltamos também 
a dinâmica colaborativa posta em cena entre os artistas e a compreensão da obra de 
arte enquanto uma rede de interações.

ESPACES D’INTERACTION

Espaces d’interaction (2014): Alessandra Lucia Bochio, vídeo; Felipe Merker Cas-
tellani, composição musical e eletrônica; Percussion de Strasbourg, percussão.

Espaces d’interaction toca a convergência audiovisual sob a problemática da in-
tegração entre escrita musical e eletroacústica, prolongando aquilo que é do uni-
verso musical para o domínio do visual. Espaces d’ interaction foi criada a partir da 
extensão do tratamento granular para diferentes níveis: nível morfológico sonoro, 
gerado pela escrita musical e pelo tratamento eletroacústico, e nível processual das 
imagens, geradas a partir de um único fragmento de vídeo.

4.1. CONSTRUÇÃO DAS IMAGENS

Começaremos abordando os processos iniciais de criação das imagens, executa-
dos em tempo diferido, ou seja, em um momento anterior à realização das perfor-
mances. As imagens resultante de tais processos foram submetidas a novos proces-
sos, em tempo real, no momento em que a performance se realizava em frente ao 
público.

As imagens criadas em tempo diferido nasceram da vontade de convergir ima-
gem, som e corpo; como imagens essencialmente temporais, as imagens videográ-
ficas são também espaço e registro de um corpo em movimento, seja esse corpo 
capturado pelas câmeras de vídeo, seja se descolando para capturar e manipular 
imagens. Esse corpo é também responsável pela construção do espaço. Não me re-
firo aqui a um espaço unicamente palpável ou mensurável, mas um espaço cons-
truído e deformado pelo artista. Falamos do espaço construído para a obra, aquele 
de Pollock, manuseável, apto a receber operações das mais diversas. À medida que 
o corpo constrói esse espaço, o tempo também oferece a sua contribuição. Tempo 
de captura, tempo de movimentação, tempo de manipulação, tempo de construção, 
tempo construído, tempo de fruição. Imagem-espaço-corpo-tempo de uma só vez.



- 196 -

Dubois1 nos fala que se fossemos procurar por uma especificidade do vídeo, não 
a procuraríamos na narrativa cinematográfica. Para Fargier2, empurrar sua filha de 
dois anos em um carrinho de bebês feito para levá-la para passear é cinema; sua filha 
empurrando o carrinho de bebês vazio é vídeo. “O carrinho está vazio. É preciso 
que se saiba, é preciso resignar-se: o vídeo não é uma forma de ser da realidade, é 
mil maneiras das imagens estarem em outro lugar”3; aqui, no espaço-corpo-tempo. 
Dubois, ainda na sua busca pela especificidade do vídeo (imagem-dispositivo), vê 
na mixagem de imagens o seu ponto forte. Já Fargier vê no ruído e na trucagem, 
sendo seu limite os efeitos especiais. De uma forma ou de outra, o que é revelado 
para nós é o espaço em construção contínua (tanto o espaço das imagens, quanto o 
espaço das performances – falaremos sobre isso mais adiante). Seja por meio das so-
breimpressões, dos jogos de janelas e da incrustação, descritos por Dubois, seja por 
meio da trucagem ou dos efeitos especiais, descritos por Fargier, o que vemos é um 
corpo atuando em colaboração com o tempo para construir o espaço, que é, por sua 
vez, de uma só vez, corpo e tempo. À medida que fomos lendo textos de autores ou 
de artistas preocupados com a questão do vídeo, percebemos também uma preocu-
pação com a realidade; sendo o vídeo um dispositivo de captura de sons e imagens 
do ambiente que nos cerca, a questão em torno dele é: como o vídeo revela a reali-
dade? Ou melhor, será que o vídeo revela a realidade? Para Fargier, a realidade, no 
vídeo, está sempre “disfarçada, irreconhecível, sob múltiplas fantasias”4. “Arranhar, 
rasurar, obliterar, flicar, rasgar, grafitar: tudo é bom para dilacerar. Nenhuma ima-
gem deve sair inteira daí”5. Na construção das imagens para as performances, essas 
palavras nos desafiaram muito. Arriscaríamos até a dizer que elas foram imperativas 
na construção das imagens. Em todas elas, a preocupação em disfarçar, ou melhor, 
em descaracterizar a realidade, ou a imagem bruta capturada pela câmera de vídeo, 
sempre esteve presente, mesmo nos momentos em que a imagem de um corpo se re-
velou por alguns minutos. Na construção dessas imagens, arranhar, rasurar, oblite-
rar, flicar, rasgar, grafitar foi uma forma de alcançar a descaracterização da imagem 

1 DUBOIS, P. Cinema, vídeo, Godard, op., cit.

2 FARGIER, J-P. “Poeira nos olhos” In: PARENTE (org.). Imagem máquina, op., cit.

3 Ibid., p. 231.

4 Ibid., p. 231.

5 Ibid., p. 232.
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capturada pela câmera de vídeo; a sobreimpressão de imagens também. Aliás, estes 
foram os procedimentos que embasaram a construção das imagens aqui discutidas. 

A sobreposição exaustiva de camadas transparentes de fragmentos de imagens 
capturadas pela câmera de vídeo foi o procedimento base que sustentou toda a cons-
trução das imagens em todos os trabalhos acima mencionados, tanto em tempo 
diferido, quanto em tempo real. Devido ao controle de transparência dado a cada 
fragmento, estes tornaram-se parte de uma textura global; todas as camadas traba-
lhadas em certos momentos adensaram cada vez mais as imagens, ou as rarefizeram. 
Juntamente com o processo de sobreposição, cada camada foi individualmente tra-
tada, ora retraindo o tempo, ora expandindo-o; em alguns casos fizemos uso de re-
cursos para estourar a cor de uma das camadas, em outros a deixamos quase imper-
ceptível. Já não interessavam mais os materiais brutos previamente capturados, mas 
sim os desdobramentos desses materiais no desenrolar do processo de sobreposição. 
À medida que as imagens foram sendo construídas, os processos de sobreposição 
foram ficando mais complexos, e neles foram introduzidos, camada a camada, e na 
imagem resultante do processo de sobreposição, um controle preciso do tempo, da 
transparência e da cor, a partir da criação de curvas que modificaram o aspecto das 
camadas, ou da imagem resultante, no decorrer do tempo. A sobreposição de ca-
madas pela duplicação de uma mesma imagem capturada foi também amplamente 
explorada; neste caso, o resultado pretendido era obtido por meio dos controles de 
velocidade do tempo e/ou da ampliação ou redução da escala de cada camada. To-
dos estes procedimentos visaram principalmente a abstração e a descaracterização 
total da imagem bruta capturada pela câmera de vídeo a partir da construção de 
imagens texturais, que se transformaram pela ação do tempo, como imagens essen-
cialmente temporais que são. 

A título de ilustração, um processo adotado em uma das imagens (presente em 
Espaces d’interaction) foi a elaboração do que chamamos de “quebra-cabeças às 
avessas”. Da captura da imagem do corpo resultou uma imagem bruta que parecia 
revelá-lo, pouco a pouco, através do tempo, a fim de nos mostrar suas qualidades 
puramente plásticas. Duplicamos esta imagem inúmeras vezes e as sobrepusemos 
uma a uma, como camadas. Adotamos, então, em cada uma das camadas, uma cur-
va de velocidade e uma curva de transparência diferentes. Posteriormente, cortamos 
cada camada a partir de pequenos fragmentos de vídeo, reorganizando-os na timeli-
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ne do programa de edição; em cada camada os fragmentos foram reorganizados de 
forma diversa. Ainda, sobre a imagem resultante deste quebra-cabeças às avessas, 
sobrepusemos fragmentos de duas outras imagens, uma construída anteriormente 
para compor com esta e outra construída para um outro trabalho (Miroirs I). A 
inserção de fragmentos de imagens, construídas previamente para um dos traba-
lhos, em imagens de outros trabalhos ocorre com frequência. Essa inserção ocorre 
simplesmente para oferecer à nova image a qualidade textural pretendida ou para 
relacionarmos os diferentes trabalhos. Sobre o quebra-cabeças às avessas, este teve 
como objetivo tanto quebrar com a linearidade inicialmente proposta na captura da 
imagem, quanto proporcionar a trucagem.

Podemos, então, apontar duas maneiras distintas, mas simultâneas, de perceber 
as imagens aqui discutidas: por um lado, por meio das texturas visuais que se forma-
ram durante os processos de sobreposição de imagens, evidenciando as nuances, as 
qualidades e composições plásticas das imagens; por outro, pela presença do corpo. 

O corpo é revelado de duas maneiras distintas nas construção das imagens. Pri-
meiramente, enquanto um corpo que age sobre a câmera de vídeo imprimindo um 
movimento a ela e deixando sua marca ali registrada na imagem. Essa ação decorre 
dos movimentos do corpo no momento da captura da imagem; se, em um primeiro 
momento, esses movimentos eram provenientes do cansaço muscular ocasionado 
pelo peso da câmera, em um segundo momento, esses movimentos se tornaram 
propositais. Eles deixaram suas marcas nas imagens, revelando uma ação ou um 
movimento que não são inerentes àquilo que foi capturado, ao contrário, são pro-
duzidos pelo artista e postos ali sem nenhum propósito específico, mas de alguma 
forma produzem um efeito na imagem e revelam a presença do corpo agindo sobre 
ela, uma ação física da qual restam apenas os seus traços. Não nos referimos aqui 
aos movimentos de câmera, como os cinematográficos, travelling, por exemplo, que 
pretendem produzir um certo efeito narrativo; ao contrário, o propósito aqui foi 
impor à imagem uma ação que revelasse um detalhe textural, um borrão, por exem-
plo. Ao mesmo tempo em que a ação sobre a câmera sugere a presença do corpo em 
movimento, revela outras qualidades plásticas e texturais daquilo que estava sendo 
capturado.

Novamente, a título de exemplo: em uma passagem de musica_efemera, captura-
mos uma série de imagens de objetos que estavam ao redor – o chão, a mesa da cozi-
nha, as cadeiras, a janela do quarto, a torneira do banheiro etc. – e, ao mesmo tempo 
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que as capturávamos, nos movimentávamos bruscamente, à procura de objetos que 
pudessem nos servir na construção da imagem. A partir desse material bruto, ado-
tamos alguns dos processos anteriormente descritos, de sobreposição de camadas, 
controlando a velocidade e o tipo de movimento impresso às imagens. O resultado 
é um movimento textural, uma textura, quase rarefeita, que parece se movimentar 
em busca de alguma coisa. As possibilidades de manipulação e construção a partir 
dos materiais obtidos desta forma são também inúmeras. Em outras imagens de 
musica_efemera, por exemplo, a sobreposição excessiva desses materiais diminuiu o 
efeito da ação impressa nas imagens, tornando-a mais sutil, em alguns momentos, e 
revelando, por exemplo, a ação do vento. 

Também a ação do corpo é vista por meio de sua imagem. Na segunda perfor-
mance de Espaços entre o sonoro, uma das imagens é construída pela ação do corpo. 
Em um ambiente escurecido, alguém segura uma fonte de luz; suas ações são com-
pletamente improvisadas, bem como a ação daquele que captura a imagem; apenas 
uma restrição foi imposta aos dois: a imagem capturada deveria ser aquela do refle-
xo de um espelho. Tal restrição e a criação do ambiente totalmente escuro tiveram 
como objetivo ampliar virtualmente o espaço da imagem do vídeo, o primeiro, por 
revelar um ponto de vista deslocado, sugerindo uma espiada; o segundo, por turvar 
a moldura da tela de projeção. Posteriormente, expusemos este material bruto a 
alguns dos processos de sobreposição de camadas. O corpo era revelado a partir de 
uma perna, uma mão ou até mesmo um rosto escurecido, enquanto que em outros 
momentos se revelava apenas pelo ato de manusear a fonte de luz. O corpo, neste 
caso, simplesmente aparece e executa uma ação pontual, não existe narrativa ou 
desdobramento desta ação, que, por sua vez, é frequentemente repetida ou inter-
rompida no fluxo temporal. 

De modo geral, não é o corpo em performance que nos interessa na construção 
das imagens, mas as consequências das ações realizadas pelo corpo enquanto ima-
gem, ou seja, o que está em jogo aqui são as qualidades plásticas do corpo e o fluxo 
imagético temporal oferecido pelas ações deste corpo. Em uma das imagens de Es-
paces d’interaction, por exemplo, uma mesma ação era repetida inúmeras vezes por 
meio dos processos de sobreposição. O interesse aqui estava mais nas qualidades 
plásticas e compositivas da imagem do que na ação que o corpo executava, a qual, 
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por sua vez, marcava a imagem e revelava-se através dela em favor de uma compo-
sição plástica e de um fluxo imagético temporal.

Até o momento abordamos os processos criativos na construção de imagens pre-
concebidas, ou seja, todos os processos, procedimentos e estratégias descritos acima 
foram executados em um momento anterior à performance, em tempo diferido. No 
decorrer de cada uma delas, tais imagens foram redesenhadas a partir de novos 
processos de manipulação, os quais se deram pela interferência do artista, que con-
trolava as imagens no momento da performance, e pela transposição de informações 
sonoras, que interferiam no fluxo temporal dessas imagens.  

O artista que manipulava as imagens, podia, por exemplo, interromper o fluxo 
temporal de uma imagem, substituindo-a por outra ou sobrepondo-a a uma outra; 
podia também controlar a organização espacial das imagens na cena, segmentá-las, 
controlar a transparência ou a cor das imagens etc. Na etapa de criação das perfor-
mances elaboramos estratégias e procedimentos de manipulação em tempo real dos 
materiais visuais e também sonoros preconcebidos; convergência audiovisual e os 
relacionamentos entre meios foram vislumbrados a partir da criação de tais estraté-
gias e procedimentos.

Em musica_efemera e nas performances denominadas Miroirs, além das ima-
gens preconcebidas contamos ainda com aquelas criadas em tempo real, a partir da 
captura e manipulação de imagens da própria performance (ou melhor, da cena), 
mais precisamente, de imagens do(s) instrumentista(s). Tais imagens são geralmen-
te sobrepostas às imagens criadas em tempo diferido pelo artista que manipula os 
materiais visuais. Ali, durante a performance, o instrumentista estava em relação 
com o seu próprio instrumento; é da materialidade concreta do instrumento rela-
cionada ao corpo e ao gesto do instrumentista que emergiu parte do material so-
noro, ao mesmo tempo que a figura do instrumentista se constituiu também como 
parte integrante do material visual. Pois o material visual foi construído, em parte, 
pela incrustação das ações do instrumentista na imagem, e, em parte, pelas imagens 
preconcebidas; os dois universos, imagético e sonoro, são postos em relação. O ins-
trumentista age construindo parte do material sonoro e age ainda sobre a imagem, 
simultaneamente, imprimindo nela sua ação. Se, em um primeiro momento, a ima-
gem foi construída pela ação de um corpo que age sobre ela, revelando qualidades 
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principalmente plásticas, em um segundo ela é adensada e reconstruída por uma 
nova ação, da qual emerge parte do material sonoro. Evoca-se, então, o musical para 
a constituição de imagens.

Em musica_efemera, as câmeras capturam em tempo real as sutilezas dos gestos 
no interior do piano, ampliando um detalhe ou um gesto que não poderiam ser 
vistos senão de outro modo. Em Miroirs I, a imagem do saxofonista é capturada 
para revelar duas temporalidades distintas e simultâneas, a do instrumentista em 
performance, em cena; outra da sua imagem incorporada às imagens preconcebidas. 
Ambas as temporalidades são imediatamente percebidas no tempo em que a perfor-
mance acontece. A figura do instrumentista é então revelada como parte integrante 
das imagens preconcebidas, as quais, ao mesmo tempo que dão corpo às imagens 
capturadas em tempo real, enriquecendo-as e compondo-se com elas, por vezes as 
omitem ou as deixam tão sutis que o seu reconhecimento já não é mais imediato. 
Neste último caso, pode ocorrer uma sensação de separação dos materiais visuais e 
sonoros, pois nesse momento o relacionamentos entre ambos se dá mais por aquilo 
que os difere, do que pelo que os assemelha.

Os materiais sonoros e visuais não são postos em relação unicamente pelas ima-
gens capturadas em tempo real do(s) instrumentista(s), mas também pela interfe-
rência dos parâmetros do som nas imagens. Estas são principalmente manipuladas 
por meio das informações provenientes dos materiais sonoros, os quais controlam, 
por vezes, o fluxo temporal das imagens e algumas das suas qualidades plásticas, por 
meio da segmentação e sobreposição das imagens. 

É preciso dizer que as imagens criadas em tempo diferido são compreendidas 
por nós ao mesmo tempo como consistentes, na medida em que são fruto de uma 
criação artística, e por meio das relações que estabelece no momento da performan-
ce. Neste momento, dois pontos centrais são percebidos: a criação de um efeito poli-
fônico entre os materiais visuais e sonoros, que nos remete aos processos relacionais 
da multimídia, e a criação de um contraponto à temporalidade presente nas imagens 
preconcebidas, adicionando um outro tempo paralelo, o do ritmo das segmentações 
e sobreposições, que criam conexões, ora paralelas, ora contraditórias ao discurso 
instrumental, remetendo-nos aos processos relacionais da intermídia. Desta forma, 
traços desta primeira temporalidade são preservados, ao mesmo tempo que uma via 
para se estabelecer a convergência audiovisual é desenhada.
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Figura 54 – Imagem da 
performance Espaces d´interaction 
(quebra-cabeças às avessas), 2014.

Figura 55 – Imagem da 
performance musica_efemera, 2013.
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Figura 56 – Imagem da 
performance Espaces 

d´interaction, 2014

Figura 57 – musica_efemera, 2013
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4.2. FORMA PERFORMANCE E A NOÇÃO DE DISPOSITIVO

Comecemos pelo texto de Alexandre Zamith6. 

Toda expressão artística que envolva o som assume, em algum grau, 
uma das qualidades fundamentais do próprio material sonoro, a saber: 
o fato de o som não ser objetual, mas sim uma manifestação no tempo. 
Desta maneira, as artes musicais e sonoras, por serem fundamentalmente 
temporais, possuem sempre um viés performativo, e portanto efêmero. 
Trata-se de um aspecto nem sempre aceito com boa disposição, sobretudo 
no contexto da arte ocidental tradicional. É notório o caso da música de 
concerto ocidental, a qual se desenvolveu historicamente em torno dos 
conceitos de texto musical e obra musical. Nesta tradição, a notação musical, 
com seu potencial de registro e documentação, foi prioritariamente acatada 
como ferramenta capaz de forjar permanência e reiterabilidade às ditas 
obras musicais, normatizando e restringindo as variáveis de performance 
e atendendo ao ideal de obra de arte cristalizada. Foi necessário que 
poéticas emergidas no século XX flexibilizassem a noção hegemônica de 
música como texto para que o sufocado potencial performativo voltasse a 
se manifestar. A indeterminação questionou a pretensa objetividade da 
notação musical e explorou deliberadamente suas ambiguidades, a poética 
da obra aberta anistiou e potencializou as variáveis de performance, e 
as correntes experimentais viram na performance o terreno mais fértil 
do qual poderiam florescer propostas artísticas absolutamente novas. O 
grande contributo destes movimentos foi explicitar a música como uma 
expressão performativa, disponível ao imprevisível, afeita à improvisação 
em seus mais variados graus e digna da singularidade que se manifesta a 
cada performance.7

Optamos pela forma performance pois esta privilegia o processo em detrimen-
to do objeto encerrado em si mesmo. Ao tratarmos da trajetória artística de Allan 
Kaprow observamos a expansão do espaço da pintura em direção ao espaço viven-

6 Alexandre Zamith é pianista e Professor Doutor do Instituto de Artes da UNICAMP.

7 O texto, sem título, de Alexandre Zamith foi escrito especialmente para compor com este trabalho.
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cial até a formação dos happenings, e a dissolução do objeto da arte em favor de uma 
arte calcada no processo. Não vemos uma influência direta da produção artística de 
Kaprow nesta que estamos discutindo, contudo, avistamos alguns pontos de nosso 
interesse: as conexões entre os materiais visuais e sonoros, decorrentes principal-
mente da articulação espaçotemporal; a forma performance, decorrente das forma-
ções dos happenings; a improvisação, enquanto ferramenta para experimentação e 
geração de materiais, e por fim noção de efemeridade.

Admitimos nossas performances como configurações espaciais construídas es-
sencialmente no tempo e por meio do ato performativo; sob este prisma, os espaços 
construídos em cada performance são decorrentes da confluência entre o espaço 
da imagem, o espaço cênico e o ato performativo, sendo este último revelado no 
momento em que a performance se faz e, portanto, no tempo. A intangibilidade e 
a fugacidade do ato performativo são características essenciais da performance, de 
modo geral, e tornam esse tipo de acontecimento ao mesmo tempo único e efêmero, 
tanto para quem o realiza, quanto para quem o usufrui. É preciso dizer ainda que 
o ato performativo (compreendido nos trabalhos aqui discutidos) não diz respeito 
unicamente às ações de um corpo (como em grande parte dos trabalhos das artes 
performativas e ou da performance art), mas também àquelas que agem sobre os 
materiais e o espaço cênico, os quais, por sua vez, são postos continuamente em 
relação no tempo. Por exemplo, a ação do instrumentista além de dar vida ao som 
do seu instrumento, provoca interferências no fluxo temporal das imagens. Simul-
taneamente a imagem do instrumentista pode ser inserida para a constituição do 
material visual, o qual pode ainda desdobrar a ação do instrumentista ou daquele 
que opera a eletrônica. O ato performativo está então vinculado às dinâmicas das 
ações dos artistas em cena (aqueles que operam a eletrônica e o vídeo e o instrumen-
tista), no momento em que a performance é feita. É precisamente neste ponto que 
nos conduzimos à noção de efemeridade e à improvisação como ferramenta para a 
articulação dos materiais sonoros e visuais.

Grosso modo, os materiais sonoros têm origem instrumental e passam por tra-
tamentos eletroacústicos, tanto em tempo diferido quanto no devir da performance, 
por meio da improvisação e da interação. As imagens também se configuram a par-
tir da coexistência entre operações realizadas em tempo real e em tempo diferido, 
uma vez que os diversos conteúdos preparados previamente passam por vários pro-
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cessos de interação audiovisual no momento da performance. Há ainda uma câmera 
que captura as imagens da cena e as incorpora ao espaço da performance. Felipe 
Castellani propõe um diagrama8 para compreendemos a dinâmica dessas relações.

Em Espaços entre o sonoros, há ainda a ação de uma performer, que eventualmen-
te pode interferir nos discursos visuais e sonoros.

4.3.1. articulação espaçotemporal

Se admitimos as performances como configurações espaciais construídas essen-
cialmente no tempo, é pela articulação espaçotemporal que meios, materiais e prá-
ticas artísticas são postos em relação. Vamos aos exemplos.

No que diz respeito ao espaço, este, como nos referimos há pouco, é o resultado 
da confluência entre o espaço oferecido pelas imagens, o espaço cênico e o ato per-
formativo. Em Espaços entre o sonoro III, repensamos o formato da tela de projeção 
das imagens; optamos, em vez de uma tela única e estática ao fundo da cena, por 
cinco telas móveis dispostas em duas fileiras, pois, desta forma, a performer poderia 
movimentar-se por entre elas e modificá-las de modo a transformar o espaço da per-
formance. É através da constituição do espaço cênico que ocorre o relacionamento 
entre os materiais visuais e as ações da performer, que, por sua vez, se manifesta no 
tempo em que a performance acontece. As imagens, neste trabalho, são preconcebi-
das, no entanto, estas só são reveladas pelas ações da performer, que pode ocultá-las, 
fragmentá-las e distorcê-las, ao mesmo tempo em que o corpo pode servir como 
suporte para a imagem. Neste caso, a imagem é essencialmente estado e está sujeita 

8 CASTELLANI, F., M. Le dynamisme de procédure dans la composition contemporaine. Relatório 
de pesquisa (estágio no exterior, BEPE) FAPESP: São Paulo, 2013, p. 32.
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àquilo que é imposto a ela no decorrer da performance. As ações da performer são 
totalmente improvisadas; é a partir das situações ora propostas pelos músico, ora 
propostas pela própria performer, que a imagem é revelada. Neste processo, o espaço 
da performance é constantemente reconfigurado.

Em um das apresentações de Miroirs I optamos por colocar o instrumentista 
atrás da tela de projeção das imagens, incrustando-o nos materiais visuais. O resul-
tado foi o aprisionamento da figura do instrumentista na imagem. Situado atrás da 
tela de projeção e iluminado por uma luz indireta, o instrumentista transparecia na 
tela, revelando nela sua imagem; além disso, posicionamos uma câmera de vídeo 
voltada para o instrumentista e situada de tal forma que além de capturá-lo, captura-
va ainda sua imagem incidida sobre a tela, visível por detrás dela. Obtivemos então 
a multiplicação da imagem do instrumentista oferecida de pontos de vista diversos 
e incorporada aos próprios materiais visuais preconcebidos. Neste exemplo, a figura 
do instrumentista foi revelada somente enquanto parte dos materiais visuais. Isto 
quer dizer que o espaço cênico, aquele onde o instrumentista age acoplado ao seu 
instrumento, é a própria imagem; da confluência entre imagem, espaço cênico e ato 
performativo, o que nos é revelado é a própria imagem enquanto espaço da perfor-
mance. As articulações espaçotemporais se estabelecem, então, dentro da imagem. 
As imagens de Miroirs I, além de contar com a imagem do instrumentista, apresenta 
outras submetidas a alguns tratamentos decorrentes da geração de materiais sono-
ros, como iremos mostrar mais à frente. Sob este prisma, nos arriscamos a dizer 
que as relações entre meios, materiais e práticas artísticas são reveladas na imagem; 
imagem e dispositivo se confundem aqui.

Em Espaços entre o sonoro IV mantivemos a mesma estratégia na construção do 
espaço cênico que em Espaços entre o sonoro III, contudo, introduzimos na per-
formance mais algumas telas (de alturas diversas), adensando-o ainda mais, e uma 
nova seção. Esta contou com fragmentos de imagens produzidas para Espaços entre 
o sonoro II, os quais apareciam e desapareciam nas telas a partir da análise de picos 
de amplitude do som. Tais fragmentos foram ainda apresentados em tamanho re-
duzido, sendo mapeados no espaço cênico de modo que, por vezes, apareciam até 
seis fragmentos de uma só vez. A qualidade dos fragmentos bem como a perma-
nência de cada um deles foram determinadas pela análise de amplitude e densidade 
sonoras, enquanto que a escolha material visou dois pontos centrais: a criação de 
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ciclos de repetição de um mesmo material, disposto em diferentes pontos espaciais, 
e a construção de ritmos de alternância entre diferentes materiais. Além disso, tais 
fragmentos apresentavam, em sua maioria, a figura do corpo, ora revelada por algu-
mas de suas partes, ora revelada por suas ações. Tudo isso resultou na criação de um 
espaço onde outras possibilidades de relacionamento entre meios foram desenhadas 
por relações de proporção entre as imagens incididas nas telas e os corpos do instru-
mentista e da performer, e por configurações rítmicas e espaciais criadas pelas apa-
rições e desaparições dos fragmentos. Neste caso, observamos ainda a transposição 
intermidiática, uma vez que o modo como as relações são criadas, principalmente 
entre imagem e som, são decorrentes da transposição de informações provenientes 
do som para a imagem.

Ora, se, como mencionamos acima, estes espaços são construídos no tempo, en-
tão é a permanência que os funda9, visto que para que o espaço seja desenhado e 
compreendido como tal é preciso um mínimo de tempo sensível de permanência. 
Permanência, contudo, não implica necessariamente estaticidade; os materiais, bem 
como os atos performativos, estão em movimento, porém são mantidos em cena por 
meio de pontos de ligação. Estes podem ser delineados pela permanência de certos 
materiais, pela permanência de um ou mais modos de conexão entre materiais, ou 
pela permanência do modo como se evidencia uma ação sobre o espaço cênico ou 
sobre os materiais etc. O espaço se define então pela permanência de algum traço 
comum, evidenciado na sua construção. Se o espaço é desenhado por meio da per-
manência, o tempo é relevado por seu rompimento. “O tempo nasce quando a per-
manência é rompida, quando o espaço se desfaz”10, subitamente ou gradualmente. 
“É somente quando a permanência se desfaz que me dou conta de que ele [o tempo] 
existe – o tempo nasce para mim quando perco o chão. A transformação contínua 
e o corte retiram, em velocidades diferentes, o chão; retiram a base, e tudo que esta-
mos vivendo se torna quase que solto, sem contiguidade.”11

9 Cf. FERRAZ, S. Segundo livro: páginas sobre tempo e espaço na composição musical – Notas do 
caderno amarelo: a paixão do rescunho. Tese (Livre-docência). Departamento de Música do Ins-
tituto de Artes da Universidade de Campinas, UNICAMP, Campinas, 2008, p. 92.

10 FERRAZ, S. Segundo livro: páginas sobre tempo e espaço na composição musical, op., cit., p. 95.

11 Ibid., p. 96.
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Figura 58 – Espaços entre o 
sonoro III, 2012.

Figura 59 – Miroirs I, 2014.
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Sob este viés, admitimos, a predefinição de seções nas performances prevê a for-
mação de diferentes espaços no decorrer delas. Em todas as performances aqui dis-
cutidas há a predefinição (ou melhor, o delineamento) de seções; são elas que nos 
auxiliam na composição global das performances. Cada seção é desenhada na etapa 
de finalização da criação de cada performance. 

A partir do trabalho colaborativo e de improvisações sem qualquer definição 
inicial, pouco a pouco vamos organizando a forma global da performance, confor-
me o nosso interesse em certos materiais ou em modos de operá-los ou relacioná-
-los; posteriormente traçamos estratégias temporais e espaciais para desenharmos 
as seções. Na etapa de criação das imagens preconcebidas, por exemplo, as seções 
já foram parcial ou totalmente delimitadas; algumas modificações, por vezes, são 
ainda efetuadas, mas os conteúdos visuais já foram selecionados. O delineamento 
prévio de seções não elimina o caráter improvisatório das performances, uma vez 
que dentro delas os artistas têm liberdade para trabalhar e agir sobre os materiais 
pré-selecionados.

Em musica_efemera, por exemplo, delimitamos previamente cinco seções de 
modo a organizar os materiais sonoros e visuais, conforme a tabela abaixo. 

PIANO VÍDEO ELETRÔNICA

1o seção
• Friccionar as cordas 
(interior do piano)

• Trêmulo

• Imagem textural: looping;

• Captura em tempo real 
de imagens de dentro do 
piano

• Granulador

2o seção • Silêncio
• Silêncio

• Imagem preconcebida
• Solo (amostras de sons 
preconcebidas)

3o seção • Solo (teclado) • Conjunto de pequenos 
fragmentos de imagem • Flanger

4o seção
• Ebow (ferramenta que 
mantém as cordas de 
instrumentos vibrando)

• Três imagens como um 
tríptico

• Amostras de sons 
preconcebidos filtradas

5o seção • Ataque • Mixagem de duas 
imagens • Granulação

A predefinição de seções não impossibilita a improvisação de cada artista no 
agenciamento dos materiais. Para esta performance, por exemplo, criamos previa-
mente onze imagens organizadas temporalmente e de acordo com as seções. Con-
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tudo, no decorrer de cada seção, o artista que as manipula tem liberdade de retomar 
uma imagem já anteriormente revelada, antecipar uma entrada, abrir a câmera lo-
calizada dentro do piano etc. Além disso, através de um minicontrolador, algumas 
das qualidades das imagens preconcebidas (principalmente transparência, cor e ve-
locidade) e o modo como estas são distribuídas espacialmente na tela de projeções 
são controlados em tempo real.

É no decorrer de cada seção que os espaços são construídos e desconstruídos, 
a partir das ações dos artistas sobre os materiais e o espaço cênico, e a partir da 
permanência de certos materiais, modos operatórios e de relacionamento entre meios. 
É graças ainda à formação dos espaços no tempo que as relações intermidiáticas são 
estabelecidas, desenhadas ou sugeridas em cada seção. A primeira seção de musica_
efemera, por exemplo, é marcada pela ampliação dos gestos do pianista na imagem. 
À medida que os sons do piano são intensificados e os gestos do pianista se tornam 
mais proeminentes, a imagem criada em tempo diferido dá lugar àquela criada em 
tempo real, a partir da captura de imagens no interior do piano, e os materiais vi-
suais passam a ser construídos por meio da incrustação das ações do instrumentista 
na imagem. Neste momento, a relação entre meios é estabelecida pela conexão entre 
imagem videográfica e ação que engendra o som. Por meio da imagem ampliamos 
os gestos que não são vistos a olhos nus, uma vez que o pianista pressiona as cordas 
no interior do piano. 

Se na primeira seção as relações entre os meios são obtidas pela conexão entre 
imagem videográfica e imagem do instrumentista, na segunda seção a relação entre 
som e imagem é da ordem da multimídia, na medida em que nenhum vínculo entre 
a imagem criada em tempo diferido e as amostras de sons pré-gravadas foi prees-
tabelecido, as relações são sugeridas, temporalmente, no devir da performance e a 
partir das ações dos artistas sobre os materiais. A relação, neste caso, é sugerida pela 
sobreposição e justaposição de materiais.

Na terceira seção, a relação entre som e imagem é novamente estabelecida. A 
amplitude dos sons do piano controla o fluxo temporal e espacial de pequenos frag-
mentos de imagens; novamente observamos a transposição de informações de um 
meio a outro. Na quarta seção, novamente perde-se o vínculo entre imagem e som 
e a atenção se volta para a interação entre som instrumental e eletrônica, e as amos-
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tras de sons pré-gravadas são filtradas a partir de parâmetros dos sons retirados do 
piano em tempo real. A última seção é iniciada pela entrada de uma nova imagem. 
À medida que surgem ataques do piano, esta nova imagem é sobreposta por uma 
outra; a passagem de uma imagem a outra é controlada pela amplitude do som. Nes-
te momento, os ataques do piano são multiplicados pela eletrônica.

As seções da performance são desenhadas pela permanência de certos materiais 
e por suas relações. O modo como definimos as seções diz respeito às configurações 
espaçotemporais; são as seções ainda que revelam o arco temporal da globalidade da 
performance, possibilitada pela formação dos espaços.

O tempo na performance é ao mesmo tempo revelado pelos desencadeamentos 
de uma seção a outra, pelo rompimento de um espaço formado, e também desenha-
do localmente pelos materiais e meios no decorrer de cada seção. As imagens e as 
amostras de sons preconcebidos, por exemplo, carregam consigo, ao mesmo tempo, 
o tempo diferido dos processos de edição previamente desenvolvidos e o tempo real, 
uma vez que são revelados, organizados e manipulados no mesmo instante em que 
a performance se realiza. 

Por outro lado, no interior da seção observamos ainda a formação de ciclos tem-
porais, oferecidos por cada um dos meios, fracionando novamente o tempo. O tem-
po, então, fundado pelo rompimento com a permanência, é composto por camadas 
proporcionadas pela formação dos ciclos. É precisamente sobre isto que trata o texto 
de Rogério Costa. Antes de irmos a ele, é preciso dizer que a formação de ciclos tem-
porais diz respeito ao modo como compreendemos as diferentes práticas artísticas 
em nossos trabalhos: como consistentes materialmente; uma não está subordinada 
a outra, mas em relação a ela.

É neste momento que recorremos à noção de dispositivo, a qual, neste contexto, 
é também um dispositivo de improvisação. Tal noção diz respeito à maneira pela 
qual os diferentes meios, materiais e práticas artísticas de um obra interagem e se 
relacionam uns com os outros e, por extensão, ao conjunto global destas interações 
e relacionamentos, os quais se confundem com a própria obra. Sob este prisma, 
uma relação de interdependência é estabelecida, e nela cada meio, material e prática 
artística não se definem individualmente, mas pela forma como são conectados e se 
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relacionam. A globalidade resultante não é somente a soma de todas as partes, mas 
corresponde à reunião de cada meio, material e prática artística postos em relação. 
É por pensar as relações como dinâmicas e efêmeras que a noção de dispositivo cabe 
aqui, uma vez que os meios, materiais e práticas artísticas compõem um sistema em 
constante transformação. 

4.3.2. dispositivo de improvisação

A noção de dispositivo acoplada à improvisação promove a liberdade local das 
ações dos artistas em cena; é a improvisação a responsável por construir o discurso 
performático em tempo real. 

Vamos ao texto de Rogério Costa12 para refletirmos sobre os processos envolvi-
dos na improvisação. Ressaltamos, Costa aborda os processos envolvidos na prática 
da improvisação musical, contudo, por meio deles é que compreendemos a impro-
visação em nossa produção artística.

A improvisação livre enquanto sucessão de estados provisórios: a 
ideia de efemeridade13

A proposta da livre improvisação trata da implementação de um “lugar” 
(espaço-temporal) propício a um fluxo vital musical produtivo. Cria um 
espaço de jogo, de processo, de conversa e de interação entre músicos. Neste 
lugar as forças e energias ainda livres14, in-formadas, podem adquirir 
consistência na forma de uma sucessão de estados provisórios, num devir 
sonoro/musical. Parte-se do pressuposto de que tudo é impermanente e 
que as formas são aspectos provisórios de agenciamentos viabilizados por 
conexões imprevistas e rizomáticas15.

12 Rogério Costa é compositor, saxofonista e Professor Livre Docente do Departamento de Música 
da ECA/USP.

13 Texto adaptado do capítulo Livre improvisação e pensamento musical em ação: novas perspecti-
vas, publicado no livro Notas, Atos, Gestos (FERRAZ, Silvio, Org. Notas, atos, gestos, Rio de Janeiro, 
Ed. 7 Letras, 2007).

14 …o essencial não está nas formas e nas matérias, nem nos temas, mas nas forças, nas densidades, 
nas intensidades (Gilles Deleuze, Mil Platôs IV, Editora 34, 1997, p. 159).

15 Utilizamos este conceito que aqui descreve as formas de conexão conforme elas são definidas na 
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Em geral, nas performances de livre improvisação, os objetos sonoros 
complexos se estabelecem gradativamente em camadas mais ou menos 
independentes. Estas camadas podem se deslocar com velocidades 
diferentes, de modo que muitas vezes há interpolações: objetos vão sendo 
constituídos simultaneamente a outros que vão se dispersando. Tudo é 
ligado passo a passo. 

Na medida em que não há um território específico (idioma) que 
unifique a performance, os objetos sonoros é que dão consistência musical 
a esta prática, que de outro modo poderia mergulhar numa espécie de caos 
cósmico indiferenciado. Os objetos são expressão de uma metamorfose 
da repetição. Repetição na medida em que eles só se estabelecem a partir 
de uma repetição de componentes. Metamorfose — que é o modo de ser 
das performances —, porque as pequenas transformações locais vão aos 
poucos delineando (transições) o aparecimento de novos objetos. Todo 
este processo que se dá em plena simultaneidade e em tempo real depende 
de um alto poder de concentração dos músicos, o que confere aos objetos 
musicais alta volatilidade. Eles são como nuvens que se formam no céu e 
se desfazem a cada segundo. Assim, cada objeto (tanto as camadas quanto 
os objetos complexos) tem um grau de potência diferente que depende 
principalmente de seu conteúdo. Esta potência condiciona o tempo de 
permanência dos objetos. Na realidade, o tempo de permanência de um 
mesmo objeto musical depende de uma série de fatores constitutivos que 
vão determinar se este objeto é fecundo para transformações sem perder 
sua identidade ou se o seu tecido é estéril e se esvai rapidamente. 

Neste contexto, as atitudes do músico podem ser basicamente de dois 
tipos: a resposta (que é uma espécie de sintonia com os elementos constantes 
do objeto) pela qual ele se integra no objeto vigente transformando-o 
por dentro, e a proposta, através da qual ele propõe novos rumos para 

filosofia de Gilles Deleuze: …diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um 
ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a 
traços da mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de 
não-signos (Deleuze, Mil Platôs I, Editora 34, 1997, p. 32). 
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a performance e estabelece pontes com os novos objetos vindouros. O 
advento de propostas pode ou não ocasionar mudanças de rumo. Na 
realidade o espírito da resposta e da proposta são complementares. Trata-
se simplesmente de uma questão de grau.

O presente intenso: o tempo rizomático da livre improvisação

É possível imaginar o fluxo sonoro de uma performance enquanto 
uma textura complexa, multidirecional. Ela não é linear, pois não há 
um princípio unificador, teleológico. Sabemos começar mas não sabemos 
qual será o fim. As várias camadas da textura se relacionam de múltiplas 
formas. As conexões se dão em tempo real, passo a passo: o que acabou 
de ocorrer necessariamente influi nos eventos que se seguirão. Predomina 
uma memória de curto prazo. A expectativa é um sentimento sempre 
presente: o que virá a seguir? Mas a música não vai só para frente, mas 
também para trás e para os lados. A simultaneidade de acontecimentos de 
tempos disparatados garante uma pluralidade de tempos coexistentes: uns 
mais lentos, outros mais rápidos, outros parados, uns densos, outros mais 
rarefeitos, uns lineares, outros circulares. Cada músico tem seus tempos 
internos e a intervenção de cada um, pensada enquanto uma camada da 
textura geral, estabelece conexões ao mesmo tempo com o todo e com as 
outras camadas. É possível dizer que a performance se dá num presente 
contraído composto pela convergência de vários passados que o produzem 
e o futuro em potência que não para de se atualizar.

Para Husserl, quando um som começa a soar, ele é ouvido como um 
agora; mas, na medida em que continua a soar há sempre um novo agora e 
o agora que o precedeu imediatamente se torna um passado. Para Deleuze 
a duração é sucessão porque, mais profundamente é coexistência virtual: 
a coexistência consigo mesmo em todos os níveis, todas as tensões, todos 
os graus de contração e relaxamento. Assim, o passado e o presente — 
o presente como puro devir — coexistem em múltiplos planos, cada um 
deles contendo o nosso passado inteiro, mas numa forma mais ou menos 
contraída. Assim, musicalmente o agora pode ser considerado o ponto 
mais contraído da duração e que outros planos menos contraídos podem 
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coexistir. A única diferença entre o agora instantâneo — o presente — e a 
nota (ou o som) como um todo, o passado, é que o presente está em devir, 
é ativo, atua, enquanto o passado deixou de atuar, mas não deixou de 
ser. O som em sua integridade como um simples agora: a nota musical 
enquanto ser e devir (vir a ser). O som é sendo. A música não é somente o 
instantâneo mas também o contínuo.

No dispositivo de improvisação coexiste liberdade local dos artistas e definição 
global do percurso temporal. Este último, assim como os espaços, é oferecido, no 
processo de improvisação, por meio da dinâmica coletiva e colaborativa do ato per-
formático. As performances aqui discutidas são configuradas a partir das ações de 
um grupo de artistas específico; disto, emerge um contexto de influências e intera-
ções mútuas e intensificadas, entre os artistas, entre os discursos instrumentais e 
eletrônicos e entre sons e imagens. 

4.3. O EXEMPLO DE MIROIRS

Comecemos este tópico introduzindo o texto16 de Felipe Castellani17.

Em Miroirs, o primeiro espaço de interação se situa entre práticas 
artísticas distintas: a composição e a improvisação. Em uma etapa de 
criação coletiva são definidos: os materiais sonoros (modos de execução 
instrumental e tratamentos eletroacústicos); os materiais visuais 
(conteúdos previamente preparados, câmera que captura as ações sobre 
a cena e diferentes possibilidades de relação imagem/som); e as transições 
entre as diferentes configurações (processos contínuos, rupturas e curvas de 
densidade temporal). A improvisação possui um papel fundamental nesta 
etapa, ela atua como um gerador de materiais sonoros e de possibilidades 
de interação. Mesmo com a definição do percurso global, a abertura e a 
maleabilidade são preservadas neste contexto. Não há uma partitura na 

16  Texto adaptado do relatório de pesquisa  Le dynamisme de procédure dans la composition con-
temporaine, op., cit.

17 Felipe Merker Castellani é doutorando junto ao Programa de Pós-Graduação em Música da 
UNICAMP. 



- 217 -

qual são determinadas as ações do instrumentista, é a partir de orientações 
globais transmitidas oralmente que ele elabora seu discurso.

Assim como a parte instrumental, o vídeo e os tratamentos 
eletroacústicos são concebidos para serem manipulados em tempo real. 
Esta abordagem solicita três níveis distintos de percepção/ação por parte 
do músico que controla o aparato numérico: 1) percepção imediata 
do fluxo sonoro realizado pelo intérprete; 2) previsão do resultado dos 
tratamentos, possibilitada pelos processos prévios de experimentação 
realizados durante a feitura das ferramentas eletroacústicas; 3) reação 
imediata no momento da performance. Estes três níveis funcionam por 
ciclos de retroação, por meio de uma relação estreita com a escuta do fluxo 
sonoro apresentado a cada instante. Assim, se estabelece um contexto 
de influências mútuas intensificadas: entre os artistas, entre o discurso 
instrumental e eletroacústico, entre som e imagem.

Cada seção de Miroirs se configura como um espaço de interação 
dinâmico e complexo. A forma global é um percurso aberto e maleável, 
cada performance é apresentada diferentemente em razão da ação pontual 
dos artistas.

Na primeira seção de Miroirs I, por exemplo, é apresentada a transição 
gradual dos ruídos de chaves em direção aos sons staccato. Estes modos de 
execução são tratados como objetos, portadores de seus próprios atributos, 
os quais são variados temporalmente. Os tratamentos eletroacústicos 
utilizados são dois granuladores: um construído a partir de linhas de delay 
(gran_delay), e outro construído a partir de fragmentos de sons gravados 
em tempo real (‘gran_buffers’). O objetivo é promover uma multiplicação 
rítmica das ações instrumentais. 

A partir da passagem linear dos presets18 se instala uma direcionalidade: 
das “nuvens de pontos” em direção aos sons sustentados, gerados pelo 

18  Compreendo como ‘presets’ conjuntos de parâmetros que concernem os tratamentos sonoros e visuais. Estes 
são pré-gravados em tempo diferido, por meio do objeto ‘pattrstorage’ do ambiente Max/MSP/Jitter. No mo-
mento da performance o músico controla passagens contínuas (interpolações) entre os diferentes conjuntos 
paramétricos, por meio de um controlador midi. Esta operação é responsável pela transformação das diversas 
configurações sonoras e visuais das peças.
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prolongamento dos sons staccato. As amostras sonoras, preparadas a 
partir de sons do próprio saxofonista, reforçam este percurso.

A configuração audiovisual é baseada em um processo de mapeamento 
da dinâmica instrumental, somada a uma filtragem do âmbito mais fraco 
e trabalhada simultaneamente com a mixagem de dois vídeos diferentes 
(sobreposição e alternância). A partir destes processos são produzidos 
fragmentos bastante curtos que se assemelham a “flashes”. A direção global, 
em direção à alta densidade com sons staccato em fortíssimo, conduzem a 
gradual transformação do material visual: o gradual aumento da duração 
e da intensidade luminosa dos fragmentos de vídeo.

Por outro lado, a seção inicial de Miroirs II é marcada pela gradual 
entrada e alternância de três objetos distintos: os “sinos”, produzidos pela 
inserção de parafusos entre as cordas do piano; a “bola”, que consiste 
no rebatimento de uma esfera de plástico nas cordas, e os “baixos”, 
que são sequências rítmicas regulares executadas no registro grave do 
piano. Paralelamente, o tempo de atraso do som instrumental (delay) é 
modificado continuamente pela manipulação dos presets. Passa-se de um 
âmbito grande, entre 3 ms e 1,8 s, a outro bem menor, entre 75 ms e 500 
ms. Esta operação efetua uma transformação rítmica, ocasionada pela 
mudança contínua da relação entre o som instrumental e o tempo de sua 
repetição; a cada modificação nos tempos de atraso, se produz uma nova 
configuração rítmica. O vídeo desta primeira seção é fixo, as durações de 
cada intervenção visual são decidas pelo artista que opera os tratamentos. 
No início de nova seção, o objeto instrumental predominante são “os 
baixos”, que controlam a mixagem entre diversos vídeos e são tratados 
pela granulação por buffers.

Vislumbramos, pelas palavras de Castellani, as redes de interações entre meios, 
materiais e práticas artísticas de Miroirs I e II, construídas pelas conexões e pelos 
relacionamentos entre a prática instrumental (saxofone e piano), a eletroacústica 
e o vídeo. É possível ainda percebermos uma evolução temporal e a formação de 
espaços: a criação de direções, de fragmentações ou de rupturas. 



- 219 -

Saxofone ou piano, eletrônica e vídeo são a base do dispositivo de improvisação 
de Miroirs I e II. No decorrer de cada etapa de trabalho, procuramos por possibi-
lidades de relacionamentos e construímos estratégias, pelas quais tornou-se possí-
vel estabelecer conexões, interações e relacionamentos entre aquilo que definimos 
como a base do dispositivo. Tais estratégias não visaram apenas um resultado final, 
mas as próprias operações constitutivas; é também por meio delas que visualizamos 
a noção de convergência audiovisual.

4.3.1. convergência audiovisual: Miroirs

Em Miroirs, os materiais visuais são constituídos por imagens videográficas pre-
concebidas, pela captura de imagens no devir da performance e, no caso de Miroirs II, 
por fotografias. Todas estas imagens passam por processos de manipulação em tempo 
real: mixagem, fragmentação, filtros de cor, transparência e transformação em seus 
fluxos temporais. As imagens preconcebidas são criadas a partir dos processos envol-
vidos na sobreposição de camadas; o movimento e a configuração global da textura 
resultante são criados por meio do controle de transparência, de defasagem temporal 
e da diferença de duração em cada camada, como já nos referimos no primeiro tópico 
deste capítulo. Cada imagem é, então, percebida como um clico de desdobramento de 
uma transformação textural, que transita constantemente entre a abstração e a figura-
ção; as operações em tempo real reforçam ainda mais esse trânsito. 

Abordamos, neste capítulo, a incorporação da figura do instrumentista na ima-
gem, como uma estratégia para obtenção da convergência audiovisual, uma vez que 
o domínio musical é estendido ao visual. No entanto, esta decorre ainda da trans-
posição de informações sonoras para a constituição de imagens: operações tempo-
rais sonoras são estendidas às imagens, articulando uma via operatória comum em 
ambos os materiais, de modo que, por vezes, os processos para obtenção de sons 
são executados conjuntamente com os processos para obtenção de imagens. A gra-
nularidade, ou seja, a manipulação por meio de microarticulações enfatiza todos os 
processos desenvolvidos. 

As imagens videográficas criadas em tempo diferido passam por processos de 
segmentação, mixagem, filtragem de cor, dentre outros. Nestas operações, os âmbi-
tos paramétricos preestabelecidos são controlados pelas variações de níveis dinâmi-
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cos (intensidade sonora). O fluxo temporal imagético é então perturbado, ao mes-
mo tempo que uma outra camada de movimento rítmico é incorporada à imagem a 
partir de sua segmentação. Neste processo, segmentação e mixagem são trabalhadas 
simultaneamente. Vejamos uma das operações de Miroirs I. A partir de um seguidor 
de envelope do som do saxofone, ou seja, um medidor de curva de intensidade do 
som, e de um processo de escalonamento, são produzidos fragmentos extremamen-
te curtos de imagens, que se assemelham a flashes. As intensidades do som mais bai-
xas são ignoradas, e é a partir de um nível de intensidade médio que os parâmetros 
sonoros são traduzidos para a imagem. Paralelamente, a mesma operação é aplicada 
à mixagem, que produz a sobreposição e a transição de duas imagens diferentes. 

Em Miroirs II, a mixagem é ampliada para dois materiais visuais distintos: duas 
imagens de vídeo e quatro fotografias. O âmbito da variação dinâmica, aqui reduzido, 
é divido em três regiões: fraco, médio e fortíssimo; cada região corresponde a uma 
camada visual, as duas primeiras às imagens de vídeo (cada uma das regiões corres-
ponde a uma imagem) e a terceira às fotografias, que são disparadas aleatoriamente.

As imagens capturadas em tempo real, nestes dois exemplos, são tratadas em 
função das imagens de vídeo preconcebidas; ambos os materiais, criados em tempo 
real e em tempo diferido, são sobrepostos a partir do controle da transparência de 
ambos. É por este processo que a figura do instrumentista é incorporada à imagem, 
a qual, por sua vez, pode tanto ampliar os gestos do instrumentista executados no 
interior do piano (Miroirs II), quanto multiplicar a figura do instrumentista no es-
paço da performance, aprisionando-o na imagem (Miroirs I). 

O ponto central de todos estes procedimentos é criar articulações espaçotem-
porais que engendrem os relacionamentos intermidiáticos e a convergência audio-
visual. Apresentamos, ao longo deste capítulo, alguns dos processos desenvolvidos 
em nossa experimentação e produção artísticas, por meio dos quais refletimos so-
bre as noções de convergência audiovisual e dispositivo. O último nos auxiliou a 
compreender os diversos níveis de relacionamento entre meios definidos em cada 
performance e nos permitiu ainda pensar a convergência audiovisual não somente a 
partir de formações audiovisuais possibilitadas pelo vídeo, mas principalmente pela 
introdução da imagem em configurações espaçotemporais, nas quais avistamos a 
convergência audiovisual e o relacionamento entre meios de um modo geral.
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Ademais, acreditamos que a partir do envolvimento entre investigação teórica 
e prática artística novos encaminhamentos foram dados. No que concerne à inves-
tigação teórica, temos a aposta de que a noção de convergência audiovisual nos 
permite pensar os trânsitos operatórios entre os meios visuais e sonoros a partir da 
constituição de dispositivos. No que concerne à experimentação artística, passamos 
a explorar outros procedimentos operatórios para a constituição dos relacionamen-
tos entre os meios visuais e sonoros.
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Figura 60 - Miroirs II, 2014
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CONCLUSÃO
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A partir do relacionamento entre prática e teoria buscamos caminhar do parti-
cular para o geral, de modo que ao pensar o fazer artístico pudemos visualizar al-
guns conceitos e ideias, e extrair algumas conclusões. Partimos do exemplo de Allan 
Kaprow para introduzirmos o problema dos relacionamentos entre meios, visando 
principalmente refletir sobre a ampliação do espaço operatório das práticas artísti-
cas tradicionais e a articulação espaçotemporal. A partir daí abordamos a ideia de 
arte como processo, de expansão entre os meios e entre as experiências artística; de 
um espaço/tempo construído por meio do objeto, passou-se para as manifestações 
artísticas criadas no mesmo instante em que estas se relavam ao público. Por meio 
principalmente de Kaprow, Rauschenberg e Cage vimos muitas das manifestações 
artísticas se estenderem para além dos seus espaços habituais, na constituição de 
ambientes e performances. Sob este prisma, do rompimento com as fronteiras entre 
arte e vida, avistamos a vontade de alguns artistas de subverter as práticas tradicio-
nais da arte em favor de uma arte calcada mais nas relações que estabelece do que 
uma encerrada em si mesma.

A partir deste cenário artístico, Higgins deu corpo ao termo intermídia, e à me-
dida que fomos avançando a fim de buscar subsídios para compreendermos os rela-
cionamentos entre meios, percebemos o quanto o termo intermídia está vinculado à 
ampliação de espaços operatórios na constituição de novas formas de arte. A síntese 
qualitativa revela a forma nova, híbrida, constituída pela fusão dos meios. Do mes-
mo modo, para Spielmann, o termo intermídia reflete o debate atual sobre os novos 
meios de produção da arte, o qual pretende compreender a combinação de elemen-
tos diversos e heterogêneos reorganizados dentro do meio digital. O resultado é a 
expansão dos recursos operatórios, que afeta a própria forma do trabalho artístico. 
Lidar com os processos que engendram as relações intermidiáticas é lidar também 
com os processos que são refletidos na estrutura e na forma da obra, na medida em 
que a relação intermidiática é caracterizada pelo modo como o meio revelado é de-
senvolvido e manipulado pelo confronto de diferentes meios. 
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O termo intermidialidade, por sua vez, trata do rompimento das fronteiras dis-
ciplinares da arte a partir da articulação entre meios, materiais e práticas artísti-
cas. As subcategorias propostas por Rajewsky e, consequentemente, a convergência 
audiovisual revelam, como na intermídia, o alargamento dos espaços operatórios 
do artista. A criação artística pautada, por exemplo, na transposição intermidiática 
delimita, conforme Plaza, escolhas processuais dentro de um meio, que podem vir 
a ser estranhas dentro de um outro meio. Tal fato pode ocasionar a constituição de 
novos sentidos e novas estruturas, visto que estas escolhas induzem a uma dinâmi-
ca no processo de criação. Ao mesmo tempo que faz surgir as diferenças entre os 
meios, induz novos encaminhamentos para o meio que foi submetido à transposi-
ção. As referências intermidiáticas, por outro lado, relevam-se como importantes 
para pensarmos os processos de significação, pois, além do caráter ilusório, pro-
vocam um alargamento nos modos de representação, tanto do meio apropriado, 
quanto do meio citado.

Introduzimos ainda o exemplo do vídeo, visando principalmente refletir sobre 
uma experimentação artística na qual as imagens são fruto das potencialidades 
desse meio eletrônico.. Ressaltamos dois pontos centrais que nos conduziram à 
noção de convergência audiovisual: o tempo na imagem e a generalidade do vídeo. 
O primeiro, o fator temporal, é um dos aspectos mais importantes para a conver-
gência audiovisual, visto que propicia a construção e o desenvolvimento formal 
das formações audiovisuais. O segundo toca a hibridização e o inter-relaciona-
mento entre meios.

Ao mesmo tempo que pudemos associar e traçar paralelos entre prática e teo-
ria, na medida em que delimitamos a noção de convergência audiovisual a fim de 
refletir sobre a nossa (enquanto grupo de artistas) produção artística, percebemos 
a ambiguidade do vídeo, presente na sua própria natureza. O vídeo transita entre 
técnica e prática artística, entre processo e obra, entre meio de comunicação e arte e 
entre imagem e dispositivo. Ao mesmo tempo que caminha em direção ao objeto e 
à imagem, é processo (não há objeto) e ação. O vídeo, deste modo, se revela simul-
taneamente por meio da imagem e do dispositivo.

É precisamente por pensar a dupla natureza do vídeo que chegamos à noção 
de dispositivo. Esta nos permitiu pensar as relações entre meios, que, por vezes, 
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se configuram e se reconfiguram na articulação espaçotemporal, do mesmo modo 
que nos permitiu compreender a convergência audiovisual não somente por meio 
das formações audiovisuais possibilitadas pelo vídeo, mas principalmente pela 
introdução da imagem em configurações espaçotemporais, nas quais podemos 
avistar os trânsitos entre os meios visuais e sonoros e os relacionamentos entre 
meios de modo geral.

Mais do que somente propiciada pelo vídeo, a convergência audiovisual diz res-
peito aos modos de operar os meios visual e sonoro, propondo vias operatórias co-
muns para ambos os meios. Se o principal desafio da convergência audiovisual é 
encontrar formas possíveis de vetorização entre meios distintos, é por pensar as re-
lações entre meios como elementos dinâmicos que a noção de dispositivo cabe aqui. 

No último capítulo, apontamos os principais processos para a criação de perfor-
mances audiovisuais colaborativas. A noção de dispositivo nos serviu para abordar-
mos a complexidade de tais performances: os relacionamentos entre meios e a con-
vergência audiovisual são possibilitados em meio às articulações espaçotemporais e 
por meio do ato performativo e da improvisação. Os dois últimos enfatizam as di-
nâmicas das ações de um grupo de artistas em um ambiente coletivo e colaborativo 
de criação, do qual emerge um contexto de influências mútuas e intensificadas entre 
as ações dos artistas e entre os meios, materiais e práticas artísticas. 

O relacionamento entre prática e teoria foi de fundamental importância para 
a finalização deste trabalho, visto que ambas as atividades se completam mutua-
mente. Ao associarmos e traçarmos os paralelos entre a investigação teórica e o 
fazer artístico, dialogamos com questões que são tanto da ordem da prática, quanto 
com aquelas que são da ordem da teoria. Tal fato nos proporcionou uma constante 
mudança de pontos de vista e a possibilidade de falarmos de arte por meio de seus 
próprios exemplos.

Por fim, acreditamos ainda na continuidade deste trabalho, apontando, por um 
lado, para a investigação de um quadro mais amplo de artistas e teóricos; e, por ou-
tro, para a experimentação artística. A partir de musica_efemera caminhamos mais 
em direção à convergência audiovisual do que ao relacionamento entre meios de um 
modo geral, apontando para uma produção artística caracterizada pelas relações 
que estabelece entre os materiais visuais e sonoros.
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