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RESUMO 

 
GUIMARÃES, Alexandre de Carvalho. A engenharia do mundo de Temps Mort entre a 
história do audiovisual e as novas formas de narração na ciberarte, 2022. 100 f. Dissertação 
de Mestrado em Estudos Culturais – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade 
de São Paulo, 2022.   

 

O objetivo desta dissertação é refletir sobre as possibilidades de narração audiovisual em 
instalações que utilizam recursos tecnológicos ligados à informática – a chamada ciberarte, 
arte eletrônica ou arte informática.  O exemplo estudado é a obra Idle Times/Temps Mort da 
artista belga Alex Verhaest, que se propõe a ser um filme interativo. Seu tempo narrativo se 
constrói através do olhar do espectador pelas diversas telas de vídeo em que a instalação se 
constitui. A proposta aqui é efetuar uma pesquisa que acompanhe a dubiedade em que Alex 
Verhaest constrói a sua obra, entre as possibilidades desse mundo tecnológico e suas 
limitações. Pretendemos observar detidamente a relação desta videoinstalação com a história 
das artes que a precederam, para entender qual é a imagem e a narrativa que agora surgem. 
Isto porque esse percurso tem o mesmo movimento da obra de Verhaest, o de construir e 
desconstruir o cinema.   

 
Palavras-chave: ciberarte, narrativa, fotografia, cinema, tecnologia. 
 
 

ABSTRACT 
 
GUIMARÃES, Alexandre de Carvalho. The engineering of the world of Temps Mort, 
between the history of the audiovisual and new narrative forms in cyberart. 2022. 100 f. 
Master’s Dissertation in Cultural Studies – School of Arts, Sciences and Humanities, 
University of Sao Paulo, 2022.  
  
  
The objective of this dissertation is to reflect on the possibilities of audiovisual narration in 
installations based on information technology – the so-called cyberart, electronic art or 
computer art. The example studied is the work Idle Times/Temps Mort by Belgian artist Alex 
Verhaest, which aims to be an interactive film. Its narrative is constructed by the viewer’s 
gaze across the various video screens that compound the installation. The proposal here is to 
carry out an investigation that follows the dubiousness with which Alex Verhaest builds her 
work, between the possibilities of this technological world and its limitations. We intend to 
closely observe the relationship of this video installation with the history of artistic forms that 
preceded it, in order to understand the image and narrative that now emerge. This is because 
this path has the same movement as Verhaest’s work, namely of constructing and 
deconstructing cinema.  
  
Keywords: cyberart, narrative, photography, cinema, technology.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O objeto de estudo desta dissertação é a obra de ciberarte Idle Times/Temps Mort, da 

artista belga Alex Verhaest. Esta instalação tem como base o roteiro narrativo, em volta do 

qual Verhaest cria um corpo de peças individuais utilizadas para compor o enredo, explorando 

os limites da constituição da linguagem. Temps Mort é um filme que relata a história de uma 

família em que o patriarca foi assassinado. A história é distribuída por uma ampla gama de 

obras distintas, cada qual representando um certo momento. Os espectadores são encorajados 

a formar laços entre esses elementos díspares.  

 Para começar esta introdução, tentaremos descrever esta instalação, baseando-nos, 

principalmente, nas informações constantes no website da artista. Esta obra tem como base 

um roteiro que funciona como uma espinha dorsal para uma série de 13 "quadros" sobre o 

suicídio ou assassinato do patriarca de uma família e a incapacidade dos membros desta de se 

comunicarem e de lidar com esse trágico evento. Os quadros se constituem por telas de iPads 

e moldura, todas com algum tipo de movimento. Os protagonistas de Idle Times/Temps Mort, 

os parentes Hélène, Dolores, Peter e Madeleine, e o narrador da história, Angel, são 

introduzidos por uma série de 5 "character studies", apresentados em telas de 19 polegadas: 

uma série de retratos que mostram o esforço emocional interno e a incapacidade dos parentes 

sobreviventes de adotar uma atitude adequada. Hélène está para chorar, mas ela não o faz. Ela 

está tentando chorar porque precisa ou porque a sociedade espera que faça isso? Dolores está 

grávida e para dar a luz ao primeiro neto do patriarca ausente. O retrato dela sugere um estado 

mental que varia entre salvação, expectativa, desapontamento e medo.      

Os character studies também funcionam como trabalhos independentes que 

investigam o potencial pictórico, histórico e psicológico da arte do retrato. De um lado os 

protagonistas parecem operar em um universo paralelo atemporal ou até futurista, de outro a 

estética dos trabalhos se refere a antigos mestres da pintura (como Cranach o Velho) e 

contrasta com o suporte de tecnologia e de dados usados nos trabalhos. A combinação destes 

aspectos temporais dá aos trabalhos uma dimensão universal e atemporal e muito 

contemporânea. 
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            Figura 1 - Dolores                          Figura 2 - Hélène,  
            Character studies, in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

  

 
  Fonte:    Shift – People – Alex Verhaest, disponível em:        
“http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html” .  
Acesso em 16/07/2022. 
 
Figura 3 - Madeleine,                Figura 4 -  Angel      Figura 5 - Peter 
Character studies, in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

 
 

 Fonte:           “http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html” .  
Acesso em 16/07/2022. 
 

 
Esta dimensão histórica da arte dos estudos de personagem é também apresentada em 

uma outra série de 5 trabalhos: as Table Props, também apresentados em telas de 19 

polegadas. Cada estudo de personagem corresponde a uma Table Prop. À primeira vista, estes 

trabalhos nos lembram das clássicas naturezas mortas de Pieter Claesz e Willem Claesz Heda. 
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Um prato quebrado, um copo caído, migalhas de pão e restos de comida sugerem uma saída 

apressada, ou memento mori.  Depois de um olhar mais atento, cada Table Prop é literalmente 

um tableau vivant, um loop de vídeo muito sutil, sem início nem fim. As Table Props operam 

como representações alegóricas dos protagonistas de Temps Mort e seus estados mentais. 

Novamente, a combinação de tecnologia contemporânea e temas clássicos resulta em um 

alienante anacronismo visual.   

 
Figura 5 - Hélène; Figura 6 - Angel; Figura 7 - Peter; Figura 8 – Madeleine; Figura 9 - 
Dolores, in Alex Verhaest, Table Props in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica 

 

 

 



12 
 

  
 

 
 Fonte: https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 

Idle Times / Temps Mort também inclui dois trabalhos interativos, os quais engajam a 

participação direta do espectador e exploram outro aspecto do trabalho de Alex Verhaest. De 

fato, o título “Temps Mort/Idle Times” é derivado do sentimento de ficar de fora quando se 

usa (ou não se usa) um dispositivo em rede, como um smartphone ou laptop. Verhaest sente 

que quando usa um aplicativo ligado à rede gera uma espécie de zona amortecida de tempo, 

onde seu senso temporal é suspenso entre a presença física em seu ambiente em um momento 

particular, e o tempo no qual outros mandam um e-mail ou atualizam seus status no Facebook. 

Isto a fez refletir sobre camadas no tempo, sobre nossa relação sempre imperfeita com isso e a 

percepção das profundezas da memória como um receptáculo do passado e do presente.  

The View é um loop interativo em tamanho natural e apresentado em telas de 

dimensões variáveis. Como o título do trabalho sugere, os visitantes são introduzidos a uma 

vista: a vista de um apartamento localizado em uma cidade desconhecida. Após olhar mais 

atentamente, é como se o observador fosse confrontado com (o reflexo de) uma outra pessoa: 

Hélène, uma das protagonistas de Idle Times / Temps Mort. No entanto, The View não 

pretende trazer uma mensagem ética ou filosófica específica, ela irrevogavelmente questiona 

a dualidade e a relação entre o Outro e o Eu e o conceito de intersubjetividade. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 10 – Alex Verhaest, The View from the 6th floor in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 
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 .  
 

     Fonte: https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 

    Acesso em 16/07/2022. 
 

A cena de O Jantar traz todos os protagonistas de Idle Times juntos. A tela 50 

polegadas. A composição e definição do trabalho faz referência à cena da Última Ceia de 

Leonardo da Vinci. Os parentes são representados duas vezes do lado esquerdo e direito de 

Angelo, o narrador da história. Eles são retratados antes e depois do suicídio do pai ausente. 

Quando o visitante chama Peter (através de um número de telefone existente em um cartão de 

visitas entregue durante as exibições), eles começam uma conversação, ou pelo menos uma 

série de monólogos entre/dos membros da família. Os parentes não se comunicam nem 

interagem. Eles só falam algumas palavras para quebrar o silêncio constrangedor. No entanto, 

Alex Verhaest mantém uma posição neutra com relação ao uso da mídia social ou aparelhos 

conectados à rede (VERHAEST, [2015). 

Figura 11 – Alex Verhaest, Dinner table in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica.

 
Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html 
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Acesso em 16/07/2022. 

 

Para completar as 13 telas, temos a peça The Marsh que mostra um pântano escuro, 

sobrevoado por insetos. (não localizamos as dimensões desta tela) Esta peça corresponde à 

imagem da folhinha pregada na parede da sala em que está a mesa em que os familiares se 

encontram reunidos na tela The Dinner. De fato, não apenas The Marsh, mas todas as peças 

da instalação possuem alguma relação com a tela principal da mesa de jantar. Nos character 

studies, os personagens, que nesta tela aparecem em conjunto, vão aparecer individualmente. 

Temos as Table Props, cujas naturezas mortas, embora não apareçam diretamente em The 

Dinner, são ali evocadas pelos restos de comida. Já a tela The View corresponde à janela que 

vemos no fundo da sala de jantar.  

 
  Figura 12 – Alex Verhaest, The Marsh in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

 
            Fonte:http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html 

Acesso em 16/07/2022. 

Na entrevista que realizamos com Alex Verhaest, em abril de 2021, ela afirmou:  

Sim, eu penso que somos espectadores diferentes agora. Nós não podemos voltar para 
os anos 50 quando nós assistimos a uma única tela. É claro que eu gosto muito do 
cinema clássico, não há nada de errado com ele. Eu gosto de assistir um filme por 
várias horas. Mas, como a nossa vida mudou profundamente, eu penso que a maneira 
como sentimos o cinema, mesmo o cinema clássico, mudou muito também. A 
maneira que as histórias são apresentadas online, elas são apresentadas de forma 
diferente, porque o espectador é diferente. Nós temos um espaço de tempo de atenção 
menor ou espaço de atenção diferente. Mudou algo na estrutura da história que é 
contada por alguém. Não tem nada de errado com isso e nada de certo  também, é só 
como é. E o artista tem a responsabilidade de encontrar uma forma que é formada 
pela tradição, mas que fala de uma maneira contemporânea (VERHAEST, 2021). 
 

Sim, nesta pesquisa, o que nos interessou, desde o início, foi essa voz que fala de uma 

maneira contemporânea dentro de uma estrutura formada pela tradição. É o olhar de alguém 

que admira o cinema clássico, mas quer explorar e entender como a narrativa se dá na 

contemporaneidade. E esse modo de ver é o que o que nos fez escolher Tems Mort/Idle Times 
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como objeto de estudo. As alternativas para explorar as novas formas de narração propostas 

pela linguagem eletrônica eram amplas. A bem da verdade, toda instalação tecnológica digital 

contém uma narrativa que, de alguma forma, desafia os padrões anteriores. Uma das 

principais mudanças dessa forma de narrar,  como bem definiu Lévy (2010) é o predomínio 

da interatividade e o consequente declínio do conceito de autor. Quem assiste à obra é o 

mesmo que determina a narração. O artista é apenas o engenheiro deste novo mundo.  

Em outro trecho da entrevista, Alex Verhaest, afirma:  

O que eu tentei em Temps Mort foi uma forma entre videogame e filme. Não é um 
filme porque não temos uma história linear e não é um videogame porque não tem um 
objetivo, você não pode vencer ou algo parecido. E vai haver espaço para essa forma, 
mais e mais. Acho que a nova geração está jogando muito videogame e crescendo 
com Nintendo exatamente como eu, ou Game Boy ou coisa parecida. Acho que está 
se desenvolvendo, mas está vindo, essa nova forma de contar histórias (VERHAEST, 
2021). 

Paradoxalmente, a escolha de Temps Mort, de Alex Verhaest, foi fruto do vínculo 

desta obra com artes em que o autor, é bem mais definido, principalmente a do cinema, mas 

também a da fotografia e do vídeo. Era esse contraste, entre estas outras mídias, ainda 

presentes em nosso olhar, e esta nova narrativa, que nos interessava. Ao longo do trabalho 

pretendemos evidenciar os questionamentos e formulações possíveis a partir da presença 

muito clara de elementos destas outras artes da imagem presentes na instalação.  

Desde minha graduação em Cinema me interessei pela relação entre o cinema e as 

demais artes.  Nos últimos anos, passei a me interessar pela questão da tecnologia e de sua 

influência nas artes e esse parecia ser um caminho interessante para estudar as interconexões 

com o cinema. Realizei um primeiro trabalho de TCC sobre a obra de Verhaest em minha 

especialização no curso de Mídia, Informação e Cultura do Centro de Estudos Latino-

americanos sobre Cultura e Comunicação (Celacc) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) 

da Universidade de São Paulo (USP). Pude perceber o quanto outras formas de narrativas 

mais tradicionais podem dialogar com o atual mundo tecnológico. Ao mesmo tempo pude 

colocar em relevo a posição crítica de Alex Verhaest que se evidencia já na própria estrutura 

da obra, pois, como observa Oliver Grau (apud MACHADO, 2007a), “as interfaces mais 

visíveis dão mais consciência ao espectador”. Assim, ao fazer o visitante montar a própria 

narrativa, o faz perceber as limitações da comunicação, que sobrevivem nesta era digital.  

A tecnologia atual é responsável por uma mudança cultural profunda e também a 

decadência do cinema como conhecíamos antes. E eis que logo no início de minha trajetória 

de desenvolvimento de minha dissertação de mestrado, em 2020, um fato evidencia o papel da 

tecnologia em nossas vidas, a pandemia de coronavírus. Mais do que nunca, interagimos com 

a tela do computador para lidarmos com a maioria de nossas atividades. Embora esta 
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tecnologia já estivesse presente, passar inúmeras atividades para a forma online se 

transformou em assunto de saúde pública. Tivemos que nos afastar de um mundo que 

conhecíamos. O setor artístico foi o mais afetado pois sua atividade tinha como característica 

a concentração de pessoas. Os cinemas e as exposições, por exemplo, foram os primeiros a 

terem que interromper suas atividades e uns dos últimos a retomá-las. Essa questão de a 

tecnologia funcionar como um canal para lidarmos com o que já conhecíamos se tornou ainda 

mais evidente. 

Agora, mais do que nunca, em um projeto de mestrado se faz necessário aprofundar a 

análise anterior e observar mais detidamente a relação desta arte cibernética com a história 

destas artes que a sucederam, tentando perceber como Alex Verhaest realizou este diálogo. 

Isto porque esse percurso tem o mesmo movimento da obra de Verhaest, o de construir e 

desconstruir o cinema, com elementos de seu passado, como a fotografia; e a videoarte, que 

nasceu da sétima arte, mas transbordou seus limites.  Há que se observar que a tendência à 

transformação e à fluidez já está presente logo após a criação de um novo dispositivo. O cerne 

do próximo invento já está presente no anterior.  

A história das artes visuais até esta era digital é também a da passagem da 

modernidade para a modernidade líquida, conceituada por Baumann (2001) com a metáfora 

de sua “fluidez”, de que Temps Mort faz parte, através do olhar que transita pelas várias telas 

da instalação. A história da modernidade também é o caminho para essa “liquidez”.  

 [...] a modernidade não foi um processo de liquefação desde o começo? Não 
foi o “derretimento dos sólidos” seu maior passatempo e principal 
realização? Em outras palavras, a modernidade não foi “fluida” desde sua 
concepção? (BAUMANN, 2001, p.9). 

E é necessário não esquecer que, como obra contemporânea de ciberarte ou arte 

digital, Temps Mort realiza a conexão entre os vários elementos estéticos e mídias em um 

espaço específico, a galeria de arte. Esse espaço e seu modo de organização são determinantes 

para o modo de recepção e percepção desta obra. O modo de pendurar quadros, ou neste caso 

telas de computador, encerra suposições sobre o que se quer apresentar. A colocação interfere 

nas questões de interpretação e de valor. Esse procedimento revela-se ao público por 

insinuações subliminares (O'DOHERTY, 2007).  

O modo como Temps Mort evoca o dispositivo fotográfico diz muito sobre a 

hibridização de que trata esta dissertação. Podemos pensar os character studies como 

fotografias, o que poderia nos remeter à ideia da foto como instrumentos para captura do real, 

como definiu André Bazin (1983). Mas Temps Mort faz parte de uma época em que a 

fotografia traz outras questões, como veremos, que não aquelas daquele ponto da história da 
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arte indicado por Bazin. O cinema tradicional também não é o mesmo que conhecíamos antes. 

Por exemplo, pode-se dizer que a película fotográfica projetada a 24 quadros por segundo 

praticamente acabou, o que assistimos nas salas de projeção é a mídia digital do que ainda 

chamamos de filme. 

Podemos pensar em Temps Mort como a transformação do cinema como conhecemos. 

No entanto, Parente (2009) lembra que o cinema convencional era apenas um modelo estético 

determinado histórica, econômica e socialmente que se tornou hegemônico. Para o autor, o 

cinema sempre foi múltiplo, mas essa multiplicidade ficou encoberta por sua forma 

dominante. Ao contrário daquela forma hegemônica, muitas obras reinventam o dispositivo, 

multiplicando as telas, explorando outras durações e intensidades e desenvolvendo outras 

relações com o espectador.  

Apesar das comparações, é necessário entender também, que estamos diante de uma 

nova forma de expressão. Segundo Lev Manovich (2001), a novela e subsequentemente o 

cinema privilegiaram a narrativa como a forma chave da expressão cultural da era moderna, a 

era computacional trouxe o seu correlato, a base de dados. Muitos objetos da nova mídia não 

contam ou organizam os seus elementos em uma sequência. Ao invés disso eles são uma 

coleção de itens individuais, com cada item tendo o mesmo significado de qualquer outro. 

Essa é a tensão da narrativa de Temps Mort, que nada mais é do que um banco de dados com 

vários elementos em que a narrativa só pode se dar a partir do olhar ativo do espectador. 

Em outra parte da entrevista, realizada com Alex Verhaest, ela afirma  sobre Temps 
Mort, que:  

 
A história do filme é sobre a impossibilidade de comunicação em um momento muito 
difícil. A história é sobre um pai que cometeu suicídio e a família na verdade não é 
capaz de falar sobre isso. E o motivo que eu usei a nova tecnologia é porque é como 
eu cresci, sabe? Eu cresci com o Nintendo, cresci com o telefone celular. É 
importante utilizar esses dispositivos de comunicação para contar histórias 
emocionais porque as pessoas normalmente falam que se trata de dispositivos frios e 
que precisamos voltar a se comunicar uns com os outros. Eu não penso assim, eu 
penso que eles são usados por humanos. Nós tendemos a nos  esconder atrás de 
nossos dispositivos para ter uma desculpa para não conversarmos. E esse é o grande 
tema do trabalho. E aí ele caminha para o cinema e fotografia. Eu vim para a 
fotografia porque  é meu principal foco de estudo e comecei a trabalhar com vídeo 
porque eu realmente gosto de contar histórias. Já a maneira de apresentar meu 
trabalho, de apresentá-los em diferentes telas é porque nós vivemos um pouco dessa 
maneira. Nós sempre temos diferentes telas ao nosso redor. Nós temos os telefones 
celulares, onde vemos alguma coisa ou olhamos alguma coisa no laptop ou talvez na 
TV ou outro laptop de outra pessoa. Eu penso que a maneira que experimentamos 
histórias nestes dias, mesmo no espaço físico, a maneira como contamos nossa vida 
com esses fragmentos,  é dessa maneira. Eu quero achar uma maneira de colocar 
cinema no espaço. Como nós falamos o espectador se tornou o editor, o montador do 
filme (VERHAEST, 2021). 
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A ideia de que a comunicação é feita pelo ser humano e não por máquinas se 

evidencia em Temps Mort através do espectador.  O corpo dele pode circular os olhos sobre as 

telas da exposição, mostrando que é da mobilização física do espectador que o diálogo 

narrativo se estabelece.  Como lembraremos novamente no decorrer do trabalho, o quadro da 

mesa de jantar apresenta os mesmos personagens nas duas extremidades, antes e depois da 

tragédia que se abateu sobre a família. Eles continuam passivos antes e depois do fato. Com 

toda a tecnologia comunicacional atual, continuam ocorrendo as falhas de comunicação e 

desencontros, tempos mortos entre os seres humanos entre si e entre estes e as máquinas. 

O aprofundamento do trabalho significa se deter mais na dubiedade  da obra de Alex 

Verhaest entre as possibilidades desse mundo tecnológico e suas limitações. Diante de um 

cineasta que, em uma mesa redonda, criticou a “barbárie” do cibermundo, Pierre Levy (2010), 

otimista quanto às possibilidades de nossa época, externou seu estranhamento. Em seu 

nascimento, o cinema foi desprezado como um meio de embotamento mecânico das massas 

tanto por intelectuais, como por porta vozes da cultura. Hoje, no entanto, o cinema é 

considerado uma arte completa, investido de legitimidade cultural. Para Levy, é importante 

que o passado seja capaz de nos iluminar. O mesmo fenômeno que o cinema passou se 

reproduz hoje com as práticas sociais e artísticas baseadas nas técnicas contemporâneas. Estas 

são denunciadas como inumanas, embotantes e desrealizantes. 

          De qualquer forma, a escolha de Temps Mort como objeto de estudo traz um olhar 

crítico sobre as possibilidades de comunicação e conexão dos seres humanos. Os tempos 

mortos indicados pelo título da obra são um modo irônico de lidar com a narrativa. Os 

personagens e a instalação estão sempre entre o movimento e esse tempo morto, em que os 

personagens não conseguem sair de sua paralisia. Já o espectador fica entre o contemplativo e 

o participante, entre quem olha um quadro ou uma fotografia, quem assiste a um filme ou até 

quem consegue alterar e interferir na narrativa. É sobre esse jogo entre passado, futuro, ação e 

imobilidade que refletimos neste projeto.   

 

Em uma parte da entrevista, realizada com a artista, ela afirma  sobre Temps Mort, 
que:  

 
A história do filme é sobre a impossibilidade de comunicação em um momento muito 
difícil. A história é sobre um pai que cometeu suicídio e a família na verdade não é 
capaz de falar sobre isso. E o motivo que eu usei a nova tecnologia é porque é como 
eu cresci, sabe? Eu cresci com o Nintendo, cresci com o telefone celular. É 
importante utilizar esses dispositivos de comunicação para contar histórias 
emocionais porque as pessoas normalmente falam que se trata de dispositivos frios e 
que precisamos voltar a se comunicar uns com os outros. Eu não penso assim, eu 
penso que eles são usados por humanos. Nós tendemos a nos  esconder atrás de 
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nossos dispositivos para ter uma desculpa para não conversarmos. E esse é o grande 
tema do trabalho. E aí ele caminha para o cinema e fotografia. Eu vim para a 
fotografia porque  é meu principal foco de estudo e comecei a trabalhar com vídeo 
porque eu realmente gosto de contar histórias. Já a maneira de apresentar meu 
trabalho, de apresentá-los em diferentes telas é porque nós vivemos um pouco dessa 
maneira. Nós sempre temos diferentes telas ao nosso redor. Nós temos os telefones 
celulares, onde vemos alguma coisa ou olhamos alguma coisa no laptop ou talvez na 
TV ou outro laptop de outra pessoa. Eu penso que a maneira que experimentamos 
histórias nestes dias, mesmo no espaço físico, a maneira como contamos nossa vida 
com esses fragmentos,  é dessa maneira. Eu quero achar uma maneira de colocar 
cinema no espaço. Como nós falamos o espectador se tornou o editor, o montador do 
filme (VERHAEST, 2021). 
  
 

A ideia de que a comunicação é feita pelo ser humano e não por máquinas se 

evidencia em Temps Mort através do espectador.  O corpo dele pode circular os olhos sobre as 

telas da exposição, mostrando que é da mobilização física do espectador que o diálogo 

narrativo se estabelece.  Podemos lembrar novamente que o quadro da mesa de jantar 

apresenta os mesmos personagens nas duas extremidades, antes e depois da tragédia que se 

abateu sobre a família. Eles continuam passivos antes e depois do fato. Com toda a tecnologia 

comunicacional atual, continuam ocorrendo as falhas de comunicação e desencontros, tempos 

mortos entre os seres humanos entre si e entre estes e as máquinas 

Nesta pesquisa pretendo realizar esse caminho, pensando sobre o surgimento do 

cinema e das artes correlatas até a ciberarte, arte eletrônica ou arte digital. A reflexão será 

sobre o significado e as consequências culturais dessa passagem, inclusive nas mudanças de 

percepção e interação. Baumann (2001), afirma que os moldes que se quebraram foram 

substituídos por outros. Segundo ele, hoje, por outro lado, os padrões não são mais dados ou 

auto evidentes, eles são muitos, chocam-se entre si e se contradizem.  

Mas como definir a Cibercultura? Para Erick Felinto (2006), por exemplo, o termo 

evoca mais uma “névoa de ideias”, uma intuição a respeito de certa situação cultural do que 

uma definição precisa. Ela parece estar em toda parte e não é sem razão que teóricos como 

André Lemos chegam a equiparar a cibercultura com a cultura contemporânea. Em busca de 

uma definição um pouco mais precisa, Erick afirma que a cibercultura não é apenas o instante 

da comunicação total, sem ruídos, sem fronteiras. A diferença “ontológica” em relação aos 

períodos anteriores é da passagem do paradigma analógico para o digital. Estes 

questionamentos são importantes para chamar a atenção para as dificuldades em buscar um 

embasamento teórico a respeito de Temps Mort e o universo tecnológico-cultural que o cerca. 

Este foi um desafio para este trabalho. 
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Francisco Rüdiger, em seu livro As teorias da Cibercultura, define a cibercultura 

“como a formação histórica, ao mesmo tempo prática e simbólica, de cunho cotidiano, que se 

expande com base no desenvolvimento das novas tecnologias eletrônicas de comunicação” 

(RUDIGER, 2013, p.11). A civilização cibernética é uma “fantasia de futuro, um projeto 

utópico e ideológico universal para o homem, que, como todas as ideologias, não prevê o 

furo, o impensável, o assalto do aleatório, do estranho, do mal” (FILHO apud RUDIGER, 

2013, p.3). E é esse furo no projeto utópico da cibercultura que Temps Mort denuncia.  

Pensar o ciberespaço e a ciberarte é refletir sobre uma série de dicotomias. Não é 

difícil perceber em Temps Mort sementes férteis para iluminá-las. No primeiro capítulo a 

dicotomia que analisaremos é entre o passado e o futuro. Desde o começo de nosso interesse 

por esta instalação já era evidente a necessidade de pensar na imbricação de linguagens 

operada por ela.  Para encontrarmos as raízes da linguagem híbrida de Idle Times/Temps 

Mort, faremos um pequeno apanhado histórico da fotografia, das artes audiovisuais do cinema 

e da videoarte e da arte contemporânea. A base desta síntese será o livro História do Cinema 

Mundial de Georges Sadoul (1963). Ao mesmo tempo tentaremos buscar elementos da 

instalação que dialoguem com essa História. O objetivo é separá-las em sua origem e ao 

mesmo tempo relacioná-las como uma evolução e um compartilhamento de conceitos. Nesta 

parte do trabalho situaremos Temps Mort dentro de cada uma dessas mídias e na convergência 

entre elas. Neste caminho poderemos refletir sobre o lugar da arte eletrônica ou ciberarte que, 

como esta instalação deixa claro, se situa entre as expressões artísticas do passado e um novo 

conceito artístico. 

Já no segundo capítulo, partiremos da oposição entre a estática e o movimento 

existente em uma imagem de ciberarte. Aqui também seguiremos uma perspectiva histórica, 

mas não tão linear como no capítulo anterior. A linha mestre desta parte será o livro A 

Imagem de Jacques Aumont (1993). O autor francês parte da imagem cinematográfica que 

evidencia essa dicotomia entre o movimento e a sua ausência. Assim, o enquadramento 

cinematográfico serve para pensarmos no quadro pictórico e na fotografia. Essa atividade de 

moldura, faz deslizar sobre o mundo uma pirâmide visual imaginária. Dentro dessa ideia 

histórica não linear, iremos pensar Temps Mort a partir da Perspectiva Unversalis. Com o uso 

da tecnologia atual, os recursos se multiplicam para projetar aquele espaço tridimensional, 

pensado no Renascimento, nas telas bidimensionais computacionais. Iremos tentar entender 

como, na perspectiva contemporânea e pós-moderna de Temps Mort, o olho que vê é o do 

espectador que transfigura a moldura da tela.  Já ao lembrarmos da essência digital da imagem 
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desta instalação, percebemos que ela se liberta das condições óticas, perspectivas e temporais 

da visão humana com total controle de todo o espaço de dados informacionais, onde  temos o 

repertório completo de imagens possíveis.  

No terceiro capítulo, vamos pensar sobre esta nova narrativa que surge a partir dos 

novos meios e que possibilita a existência do filme interativo Idle Times/Temps Mort e de 

todos os questionamentos feitos por este. Aqui exploraremos as dicotomias mais importantes 

da obra de Alex Verhaest, a máquina, o ser humano e os encontros e desencontros entre eles; 

as possibilidades aparentemente infinitas de comunicação e interatividade e as falhas 

comunicacionais.  Aqui o livro O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e no 

ciberespaço (2007b) de Arlindo Machado servirá de base para nossas reflexões, já que nos 

parece resumir o caminho que gostaríamos de seguir para concluir a análise de Temps Mort.  

A sequência do capítulo é a mesma das oposições que esta nova narrativa faz pensar. 

Primeiro, como nos outros capítulos, voltaremos no tempo, mas agora para mostrar como esta 

instalação, neste sentido, já não se relaciona com o passado. Pensaremos na teoria da 

enunciação e a partir dela pensaremos em duas questões - Onde está o olhar em um filme 

tradicional e o de Temps Mort? Será que essa enunciação tradicional ainda se aplica? Depois 

começaremos a pensar nesta nova subjetividade composta de um sujeito modelado pelas 

máquinas e um outro irredutível a qualquer mecanismo técnico. Para concluir, abordaremos a 

Interatividade em Temps Mort, a partir de dois sujeitos - um interator, o sujeito - que se deixa 

imergir na simulação, espécie de demiurgo que faz desencadear os acontecimentos da diegese, 

de outro, um programa de geração automática de situações narrativas, que dialoga com o 

primeiro. Um dos elementos mais importantes desta interatividade, em Temps Mort é o corpo, 

tanto o dos personagens quanto o  que transita entre as telas. 

Finalmente, concluiremos o texto a partir da entrevista realizada em 28 de julho de 

2021 com Paula Perissinoto, curadora do FILE - Festival Internacional de Arte Eletrônica , 

onde Idle Times/Temps Mort foi apresentada no Brasil, em 2014. Embora este seja um 

elemento novo, que normalmente não constaria da conclusão, as impressões trazidas por 

Perissinoto se encaixaram com o desfecho desta pesquisa.  

No decorrer da dissertação utilizamos um certo número de imagens que serão 

recorrentemente citadas. Optamos por repeti-las constantemente nestas citações, para 

comodidade do leitor. Elaboramos um vídeo para ilustrar este trabalho. 1 

 
1 Acesso em: https://youtu.be/S6q3FKaeYvw 
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2. CAPÍTULO 1. DA INVENÇÃO DA FOTOGRAFIA À CIBERARTE – TEMPS 
MORT E A HISTÓRIA DO AUDIOVISUAL  
 

Para começar a entender Temps Mort é necessário pensar na imbricação de linguagens 

operada nessa instalação. Com este objetivo, faremos um pequeno apanhado histórico da 

fotografia, do cinema, da videoarte e da arte contemporânea. O objetivo é separá-las em sua 

origem e ao mesmo tempo relacioná-las como uma evolução e um compartilhamento de 

conceitos. Ao mesmo tempo que as mídias se sucederam, primeiro a fotografia, depois o 

cinema, a videoarte, e o cinema expandido, todas elas sobrevivem paralelamente e 

compartilham e trocam conceitos. Sob essa perspectiva histórica, faremos uma análise de cada 

uma destas artes da imagem presentes em Temps Mort.  Nesta parte do trabalho situaremos 

Temps Mort dentro de cada uma e na convergência de todas essas mídias. Neste caminho 

poderemos refletir em que lugar a arte eletrônica ou ciberarte se situa entre as expressões 

artísticas do passado e um novo conceito artístico e refletir sobre o que esta instalação 

específica nos diz sobre estas imbricações.  

Mas será que este caminho seria útil, o de analisar uma obra de ciberarte a partir de 

outros conceitos preexistentes, como a fotografia, o cinema, o vídeo? Comentando sobre a 

construção do ciberespaço por artistas, projetistas e engenheiros, Peter Anders sugere que:  

(...) pode ser mais produtivo abordar o ciberespaço na raiz, entendendo-o como uma 
extensão de nossa consciência. Fazendo isso, poderemos descobrir princípios inatos ao 
menos em vez de sermos preconceituosos com seu desenvolvimento no que se refere a 
valores de disciplinas preexistentes (ANDERS, 2003, p.47). 

Sim, o conceito de extensão de nossa consciência pode ajudar a explicar a revolução 

tecnológica em curso, mas comparar e situar historicamente uma obra da ciberarte é útil para 

entender o caminho que nos trouxe a esta revolução. Esses “preconceitos” denunciados por 

Anders, podem ser uma maneira de navegar e entender o ciberespaço.   

De fato, para iluminar essa discussão, um caminho útil é retroceder a uma época em 

que a reprodutibilidade técnica da obra de arte era representada pela fotografia e, 

principalmente, o cinema. Walter Benjamin (2012) afirmava que nas várias épocas históricas, 

quando se altera a forma de sua existência coletiva, ocorre a alteração da percepção sensorial 

da humanidade. Sua hipótese era de que a percepção sensorial é condicionada não só 

naturalmente, mas também historicamente. Para ele, naquele momento, as modificações no 

meio em que se operava a percepção estavam relacionadas com o declínio da aura.  Os 
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motivos sociais para essa decadência estavam relacionados à necessidade das massas de que 

as coisas ficassem “mais próximas”. Além disso, acolhendo as reproduções, que trazem mais 

próximo o objeto, tendem a depreciar o que é dado apenas uma vez. Walter Benjamin 

demonstrou como a aura da obra de arte, seu caráter único, seu "hic et nunc", era um conceito 

da tradição. O caminho da modernidade é o de derreter conceitos.  

Um dos principais objetivos desta dissertação, é justamente este, entender quais as 

modificações das percepções sensoriais condicionadas por cada mídia. Um dos modos de 

chegar a este objetivo é investigar como a lógica de cada mídia está presente, no caso 

estudado, em uma obra artística de tecnologia contemporânea. Para iniciar uma análise sobre 

a imbricação de linguagens operada em Temps Mort, começaremos com um apanhado sobre a 

história das mídias audiovisuais que identificamos na composição da obra. 

 
2.1. A fotografia  

 
 A produção de imagens de Temps Mort é fruto das “novas tecnologias” associadas a 

objetos originados da informática e aptos a criar objetos visuais. Mas, como lembra Philippe 

Dubois (1994), não foi necessário o surgimento do computador para a criação de imagens em 

uma base tecnológica. Toda a imagem, mesmo a  mais arcaica, requer uma tecnologia.  Tanto 

as imagens pré-históricas quanto as “lanternas mágicas”, as câmeras escuras e câmeras 

fotográficas pressupõem, ao menos, uma esfera tecnológica necessária à constituição da 

imagem composta de instrumentos (regras, procedimentos, construções, peças) e de um 

funcionamento (processo, dinâmica, jogo).  

 O surgimento da fotografia, quanto aos seus instrumentos, pode ser resumido como o 

resultado de uma descoberta ótica, o dispositivo de captação da imagem, e de outra química, a 

sensibilização à luz de certas substâncias à base de sais de prata. Dubois lembra que o 

dispositivo óptico existe bem antes da fotografia. Ele está ligado à visão perspectiva do 

Renascimento, no século XVII, como “lanterna mágica”, desenvolvida a partir da câmera 

escura. Quanto a esta última, consistia em um mesmo aparelho para captar imagens, pintá-las 

posteriormente e projetar sobre uma tela imagens anteriormente pintadas ou desenhadas. Já 

havia o vínculo entre captura e difusão que transitavam pela mesma “caixa”.   

A máquina no estágio da câmera escura era puramente ótica, pré-figuração e intervém 

antes da criação propriamente dita da imagem. São uma prótese do olho humano, mas não 

chegam a desenhar a imagem sobre um suporte. De qualquer forma, a máquina, como 

instrumento, se insere entre o homem e o mundo exterior no sistema de construção simbólica, 
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sendo este o próprio princípio da representação. “Se a imagem é uma relação entre o sujeito e 

o real, o jogo das máquinas figurativas e sobretudo seu progressivo incremento, virá cada vez 

mais distender e separar esses dois polos,  como um jogo de filtros ou de telas se 

adicionando” (DUBOIS, 1994, p. 38). 

A criação da fotografia inaugurou um novo patamar neste jogo. Agora, a máquina não 

somente capta o movimento, mas efetua a própria inscrição. E, ao intervir no processo de 

constituição da imagem, faz com que esta se torne quase “objetiva”. O gesto humano passa a 

ser o de condução da máquina e não de figuração direta. 

E assim, podemos começar a pensar Temps Mort como uma exposição fotográfica. Os 

protagonistas são apresentados por uma série de cinco estudos de personagens: uma série de 

retratos que mostram o esforço emocional interno e a inabilidade dos parentes sobreviventes - 

Peter, Angel, Dolores, Madeleine e Hélène - de adotar uma atitude adequada diante da morte 

do patriarca (PRIX, 2014). Estamos diante de peças que evocam o que se entende por 

fotografia, mas apontam também para outros caminhos. 

Aqui temos a personagem Hélène triste. A imagem evoca uma fotografia que mostra 

as feições da personagem, em um determinado lugar do apartamento de Temps Mort, que, por 

conseguinte, nos remete à busca da captura de um momento da "realidade". André Bazin 

(1983) define esta busca em Ontologia da Imagem Fotográfica: 

 

Se a história das artes plásticas não é somente a de sua estética, mas antes a  de sua 
psicologia, então ela é essencialmente a história da semelhança, ou, se se quer, do 
realismo. Nesta linha histórica, a fotografia e o cinema são pontos decisivos, pois, por 
sua própria constituição são os instrumentos mais perfeitos para a captura do real. 
(BAZIN, 1983, p. 122). 

 
Ao observar detidamente este retrato, no entanto, percebemos que, embora ele evoque 

a realidade nos trazendo a sensação de estarmos diante de uma foto de família, é uma imagem 

de um rosto criado ou transformado pelo computador. Os quadros de Temps Mort são como 

os retratos fotográficos, mas a realidade aqui revelada é uma realidade “virtual”. A realidade 

que observamos está dentro da máquina. Como afirma Dubois, “com a imagem informática, 

pode-se dizer que é o próprio real que se torna maquínico, pois é gerado por computador” 

(DUBOIS, 1994, p. 47). Há nesta obra um questionamento da ideia de representação e do que 

é real já de uma outra ordem. Como lembra Dubois, não há mais a necessidade dos 

instrumentos de captação, a câmara escura para captar, a química para inscrever. “O próprio 

objeto a representar pertence à ordem das máquinas” (DUBOIS, 1994, p.47). 
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Figura 13 – Alex Verhaest, Hélène in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html 
Acesso em 16/07/2022. 

 
De fato, nesta instalação, é como se a representação do humano se desse a partir da 

máquina. Neste universo maquínico de Temps Mort estamos entre a identificação e um certo 

distanciamento: nesta foto vemos a representação do sofrimento da personagem, mas 

percebemos que é algo criado. Temps Mort coloca em evidência que a crença absoluta de que 

estamos diante de algo real, a que chegamos quando confrontados com a fotografia, precisa 

mais do que nunca ser revista com as novas possibilidades de criação e recriação da realidade 

através da tecnologia. A fotografia se tornou um conjunto de dados a ser explorado de várias 

maneiras e este é um dos assuntos que será tratado no próximo capítulo. 

Voltando para a história da fotografia, o ponto mais importante para o seu início, a 

grande diferença entre a foto e a pintura, é a dimensão química. É a descoberta da 

sensibilidade dos sais de prata à luz que vai permitir abandonar o trabalho do decalque e cópia 

manual da imagem em proveito de um novo meio de registro, a inscrição automática. 

Algumas das primeiras experiências foram feitas pelo físico francês Hippolyte Charles em 

1780 e pelo inglês Thomas Wedgwood em 1802. O grande desafio nessa época era o de que 

não bastava apenas formar uma imagem sobre um suporte com os sais de prata; era preciso 

fixar essa imagem luminosa.   
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Após muitos testes, Joseph Nicéphore Niépce (na figura 1, temos a primeira fotografia 

permanente que sobreviveu até os nossos dias, tirada por ele do quintal de sua casa), Louis 

Jacques Mandé Daguerre (responsável pela primeira patente de processo fotográfico com o 

seu daguerreótipo em 1835) e William Fox Talbot (inventor do calótipo, de 1936, que 

utilizava um negativo para produzir vários positivos, assim como o método utilizado até 

recentemente) conseguiram elaborar um modo de fixar o processo de sensibilização da luz 

(DUBOIS, 1994).  

 
Figura 14 – Joseph Nicéphore Niépce, Point de Vue du Gras, 1826, Saint-Loup-de-Varennes, 

França. 
                         

 

                             
                             
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://i.pinimg.com/736x/c5/06/ad/c506ad5ba1b565c4dd5d45afdb2cc7d2--joseph-windows.jpg. 

       Acesso em 16/07/2022. 
 

 

 Entre a foto de Nièpce e o Daguerreótipo e o calótipo houve uma grande diferença 

entre o tempo necessário de exposição. A primeira precisou de 14 horas para ser produzida, 

enquanto as duas outras tinham de ser expostas por cerca de 20 minutos. Já com o colódio 

úmido, inventado pelo inglês Frederick Scott Archer em 1848, mas difundido somente a partir 

de 1851, a foto precisava de apenas alguns segundos de exposição. Este sistema empregava o 

colódio (composto por partes iguais de éter e álcool numa solução de nitrato de celulose) 

como substância ligante para fazer aderir o nitrato de prata fotossensível à chapa de vidro que 

constituía a base do negativo. A exposição devia ser realizada com o negativo ainda úmido - 

de onde vem a denominação colódio úmido - e a revelação deveria ser efetuada logo após a 

tomada da fotografia. 

Este foi o processo de confecção de negativos dominante durante a segunda metade do 

século XIX, porque, como usava chapas de vidro como base, produzia negativos bem mais 

nítidos e com maior gradação tonal do que os negativos de papel encerado empregados até 
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então. Seu apogeu durou até o início da década de 1880, quando foi definitivamente 

substituído pelas chamadas placas secas, que haviam sido lançadas em 1871. 

Estas foram inventadas pelo inglês Richard Maddox (1816-1902) em 1871 tendo essa 

denominação justamente para diferenciá-las dos negativos de colódio úmido precedentemente 

utilizados. As placas secas, empregando a gelatina de origem animal como elemento ligante 

eram de manuseio muito mais fácil, pois eram vendidas em embalagens industriais, pre-

emulsionadas, que dispensavam qualquer manipulação prévia à tomada da foto por parte do 

fotógrafo, apresentando ainda a vantagem de serem mais sensíveis do que os negativos de 

colódio úmido. Estas características provocaram uma grande procura por estas placas a partir 

da década de 1880 e constituíram um dos fatores facilitadores da maior difusão da fotografia; 

da realização de registros fotográficos do movimento, com as fotografias então chamadas de 

instantâneos; sendo ainda um dos principais fatores propiciadores do surgimento da fotografia 

amadorística e também do cinema, já que este iria se constituir de uma série de fotografias 

instantâneas em movimento. 

Nessa linha de reflexão, convém observar que a fotografia também, desde o início, 

procurou captar e registrar o movimento. Ela só conseguiu esse intento em 1851 com a 

introdução do estereoscópio (FABRIS, 2004, p. 1).  No site do Museu Imperial há uma 

descrição deste aparelho: 

 

O estereoscópio é um aparelho utilizado para visualizar estereoscopias, isto 
é, um par de fotografias que eram produzidas por uma câmera própria que 
captava duas imagens ao mesmo tempo com uma pequena diferença de 
ângulos, semelhante à distância entre os olhos. Quando vistas através do 
visor binocular do estereoscópio a imagem parecia tridimensional, efeito 
semelhante ao do cinema 3D que existem atualmente (MUSEU IMPERIAL, 
2020). 

  
Ele possuía um efeito perceptivo de profundidade que tinha, também, uma dimensão 

temporal (BELISLE, 2013). Esta dinâmica tem uma relação próxima com a de Temps Mort, 

como abordaremos no capítulo seguinte.   

Alguns daguerreótipos, já em 1841, realizaram parcialmente esse objetivo, de captação 

do movimento, com imagens com transeuntes e trânsito dos irmãos Natterer (Viena), de uma 

vista da Ponte Nova de Paris, de Marc Antoine Gaudin ou   a  troca  da  guarda  nas  

Tulherias,  de  Girault  de  Prangey.  Já em 1851, Hyppolite Macaire apresenta daguerreótipos 

do trote de um cavalo, de uma carruagem  em  movimento,  de  homens  andando  e  algumas  

marinhas  com  navios, tomadas  numa  fração  de  segundo (FABRIS, 2004). Não podemos 
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nos esquecer também das experiências do inglês Eadweard Muybridge (Edward James 

Muggeridge) e do francês Etiennes-Jules Marey que comentaremos a seguir, quando nos 

referirmos à história do cinema. 

As imagens de Temps Mort guardam uma relação muito próxima com esse caminho da 

fotografia, entre estática e movimento. Vejamos mais este momento do quadro de Hélène:  

 
FIGURA 15 – Alex Verhaest, Hélène, Character study in Temps Mort – Idle Times, 2013, 

Bélgica. 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n

Fonte: 
http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html . 

Acesso em 16/07/2022. 

 
 
Acima temos um momento de Hélène mais próximo do choro, embora não esteja 

chorando de fato. A peça é como uma fotografia, mas não é totalmente estática, ela possui 

movimento. A expressão artística é de algo entre a fotografia e o cinema.  

Nesta perspectiva, o cinema vem a ser a consecução no tempo da objetividade 

fotográfica. O filme não se contenta mais em conservar para nós o objeto lacrado no instante, 

como no âmbar, o corpo intacto dos insetos de uma era extinta, ele livra a arte barroca de sua 

catalepsia compulsiva. “Pela primeira vez, a imagem das coisas é também a imagem da 

duração delas, como que uma múmia em mutação” (BAZIN, 1983, p.126). 
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 Os Estudos de personagem, retratos de família como este, são fotografias dos 

personagens paralisadas em seu quadro, mas com um sutil movimento. Aqui temos um jogo 

dentro de uma ação narrativa em que os membros da família não conseguem sair de sua 

imobilidade, como que embalsamados. Primeiro, ao observar este quadro, temos o objeto 

lacrado em seu instante. Depois ao percebermos o movimento concluímos que a imagem que 

vemos é a da duração de uma ação que se repete ao infinito e nunca se completa. Hélène vai 

chorar, mas não o faz. Aqui Temps Mort trabalha esse estado do audiovisual entre a 

imobilidade e o movimento.   

 Neste primeiro ponto de análise de Temps Mort, temos a fotografia confrontada com 

seus dilemas, radicalizados com o advento das novas tecnologias: registro de uma realidade e 

criação de um mundo particular, imobilidade e o anseio pelo movimento. Neste caminho, as 

fotos de Temps Mort ficam sempre no meio, exprimem uma realidade, mas não a do mundo 

exterior à máquina; não são estáticas, mas não possuem um movimento completo. 

 
2.2. O cinema  

 
O cinema transmite a ilusão de movimento ao projetar 24 quadros por segundo (na 

época do cinema mudo eram 16), porque essas imagens não se desvanecem instantaneamente 

em nossa retina (SADOUL, 1963). Este fenômeno já havia sido percebido na Antiguidade e  

seu estudo foi esboçado por Isaac Newton. No entanto, foi o inglês de origem suíça Peter 

Mark Roget que, em 1824, realizou estudos mais completos que iriam dar as bases necessárias 

ao caminho que originaria o cinema.  Aplicando os conhecimentos sobre esse fenômeno, foi 

construído o primeiro brinquedo óptico a empregar desenhos, o Taumatrópio 2, por John 

Ayrton Paris em 1825. Era um disco de papelão com dois furos e dois desenhos, na frente e 

no verso, que ao serem girados rapidamente davam a impressão de que a imagem ganhava 

movimentos próprios.  

Baseados na Roda de Faraday - dispositivo de física, que utilizava um disco dentado, 

ligado à indução eletromagnética - e no desenho do Taumatrópio, foram criados,  em 1832, o 

estroboscópio pelo professor austríaco Simon von Stampfer e o Fenaquistiscópio 3, por Joseph 

Antoine Ferdinand Plateau. Este último podia servir tanto para reconstituição do movimento 

como para sua reprodução. Ele consistia em vários desenhos de um mesmo objeto, em 

 
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ilDil6LLb_k 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BefB2qFB6Sc 
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posições ligeiramente diferentes, distribuídos por uma placa circular lisa. Quando essa placa 

girava em frente a um espelho, tinha-se a ilusão de uma imagem em movimento.  

A dinâmica de Temps Mort se assemelha ao Fenaquistiscópio nesta possibilidade de, 

tanto reconstituir o movimento quanto reproduzi-lo. Nos dois casos, a mágica consiste em 

imagens estáticas que podem ser manipuladas em busca do movimento. Na placa circular do 

Fenaquistiscópio podemos ver, por exemplo, as várias posições da dança de um casal. Quando 

esta gira, observamos os dançarinos em movimento. Em Temps Mort temos na Mesa de 

Jantar uma família em dois momentos distintos em uma mesma tela. Também temos telas de 

vários momentos da trama do filme; naturezas mortas representando “alimentos” nas Table 

Props em mesas, os familiares cada um em seu estudo de personagem, em frente a uma mesa. 

o Espectador da instalação percebe que seu olhar irá movimentar a trama. No brinquedo de 

Plateau temos um espectador habituado com imagens estáticas, surpreendido com a 

possibilidade do movimento. Na instalação de Alex Verhaest, quem observa está acostumado 

com imagens que se movimentam vertiginosamente e se surpreende ao ser lembrado que este 

movimento é composto de imagens estáticas. É o “tempo morto” que a artista assinala, o 

momento entre uma tela e outra de nossa vida tecnológica, em que a comunicação e o 

movimento não ocorrem. Enquanto os brinquedos ópticos do século XIX anunciavam as 

possibilidades que iriam desembocar no cinema, as instalações de ciberarte do século XXI 

podem mostrar a impossibilidade de comunicação total anunciada pelas novas mídias.  

 

FIGURA 16 – Joseph Antoine Ferdinand Plateau, Fenaquistiscópio, 1830, Bélgica. 
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                     Fonte: https://artfixx.blogspot.com/2011/10/fenaquistoscopio.html 
         Acesso em 16/07/2022.  
 

Esses aparelhos, como o fenaquistiscópio, o estroboscópio e o zootrópio4 - variante 

cilíndrica do fenaquistiscópio, criado em 1834 por William George Horner, em que os 

desenhos giravam em um tambor circular em que o espectador tinha a ilusão do movimento 

ao olhar através de janelas recortadas - poderiam originar o desenho animado moderno, mas, 

para que se transformassem em cinema, havia a necessidade de que a fotografia fosse 

adicionada. Plateau inicia experiências nesse sentido, sem sucesso. O problema é que, para o 

cinema existir, era preciso ser criada também a foto instantânea. Como já dito, só com a 

invenção do colódio úmido e depois a das placas secas que este problema foi resolvido.  

O inglês Eadwerard Muybridge realizou a experiência decisiva para a captação do 

movimento ao registrar, em 1877-1878, todas as fases da locomoção de um cavalo, 

imperceptíveis à visão normal. O inspirador dessas experiências foi o fisiólogo francês 

Etiennes-Jules Marey, com seus registros gráficos eletromecânicos do andadura de um cavalo. 

Marey, após a visita de Muybridge à Europa, decide utilizar a fotografia em suas pesquisas. 

Ele utiliza uma espingarda fotográfica, aparelho que permitia tirar 12 fotogramas por 

segundo, e continua seus experimentos com o cronofotógrafo (1882), instrumento formado 

por um disco com furos que girava à frente de uma placa sensível que registrava várias 

imagens. 

 Já Thomas Alva Edison, nessa época, cria o filme moderno de 35 mm, com quatro 

pares de perfuração de cada lado da imagem. O escocês William Kennedy Laurie Dickson, 

sob a direção de Edison, aperfeiçoou o cronofotógrafo de Marey introduzindo a perfuração da 

película e o filme de celulose, fabricado pela Eastman Kodak. Só que Edison não projetava 

seus filmes, porque não acreditava que o cinema mudo pudesse atrair o interesse do público e, 

ao mesmo tempo, não conseguia realizar seu projeto de cinema sonoro. Comercializou então, 

em 1894, seus Kinetoscópios, aparelhos de observação individual. A partir daí, diversos 

inventores tentaram criar a projeção pública. A tarefa parecia bem simples: projetar o filme 

em uma lanterna mágica através dos meios mecânicos existentes. Para isso utilizavam o 

positivo dos filmes de Edison comprados livremente.  

 
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BLdNOvywJkU 
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Em 1895, multiplicaram-se as apresentações públicas de cinema e houve grande 

controvérsia sobre quem o teria inventado. De qualquer forma, nenhuma dessas apresentações 

teve uma acolhida tão grandiosa quanto o Cinematógrafo Lumière, a partir de 28 de dezembro 

de 1895, no “Grand Café” do Boulevard de Capucines, em Paris. Auguste e Louis Lumière 

construíram o seu cronofotógrafo e, após diversas demonstrações públicas, mandaram fabricar 

o seu cinematógrafo – que tinha a função de câmera de tomada de vistas, um projetor e uma 

copiadora – produzindo assim uma máquina imensamente superior às demais. Dezenas de 

operadores formados pelos irmãos Lumiére difundiram o aparelho no mundo inteiro, filmando 

e apresentando pequenas cenas de acontecimentos reais; com isso, o termo cinematógrafo 

também se popularizou. No fim de 1896, o cinema tinha saído definitivamente do laboratório, 

com diversas marcas de máquinas registradas: Lumiére, Meliés, Pathé e Gaumont, na França, 

Edison e a empresa Biograph, nos Estados Unidos, e Willian Paul, em Londres.  

Outro importante pioneiro do cinema foi Georges Méliès. Esse parisiense foi o 

primeiro a adaptar as maquetes do circo e do teatro ao cinema e a utilizar trucagens, graças às 

quais a magia e a imaginação adentraram a sétima arte. Voyage dans la Lune5 , foi o ponto 

alto de sua carreira. A genialidade de Méliès consistiu em empregar sistematicamente no 

cinema diversos meios do teatro: argumento, atores, trajes, caracterização, cenários, 

maquinaria, divisão em cenas ou em atos etc. Características conservadas pelo cinema até os 

nossos dias. Seu “estúdio de poses” combinava o estúdio do fotógrafo com o palco teatral, 

conservando a disposição geral do primeiro com a maquinaria do segundo.  

 
Figura 17 – George Méliès, Viagem à lua,1902, França. 

 

 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nKCEjTPbOQc 
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  Fonte: https://i.ytimg.com/vi/Joq9rbp_i6k/hqdefault.jpg 
  Acesso em 16/07/2022. 
Méliès conservava a câmera estática, como a visão do espectador teatral e a divisão do 

filme em atos e não em cenas, como no cinema. É o cineasta americano David Wark Griffith, 

com os seus filmes Nascimento de uma Nação (1915)6 e Intolerância (1916)7    o responsável, 

segundo Sadoul, pelo fim do cinema primitivo e do início da maturidade artística desta mídia.  

 

Figura 18 – D.W. Grifith, O nascimento de uma nação, 1915, Estados   

Unidos. 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DyyGyiB6kSQ&t=3870s 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z5MfPBE6Ifg 
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Fonte: http://br.web.img3.acsta.net/c_300_300/medias/nmedia/18/92/39/44/20197053.jpg 

Acesso em 16/07/2022. 
 

Sadoul lembra que existe uma longa discussão sobre o que Grifith teria inventado ou 

aproveitado de outras experiências cinematográficas. Podemos questionar esse “primitivismo” 

com que o crítico e escritor francês classifica os primórdios do cinema, especialmente neste 

trabalho em que indicamos relações até entre o “pré-cinema” e uma obra de tecnologia atual 

como Temps Mort. Mas, aqui nos interessa ressaltar a afirmação de Sadoul a respeito de 

Grifith, de que as várias formas que este e outros vinham intuitivamente pesquisando se 

organizaram num sistema. A partir dele, temos, como base da expressão cinematográfica, a 

seleção de imagens na filmagem, com seus diversos ângulos e sua organização, através da 

montagem (SADOUL, 1963). 

Agora vamos analisar como os conceitos específicos do cinema moderno 

desenvolvidos por Grifith e outros precursores, se encaixam com esta instalação. Mas também 

iremos observar que o modo de ver dos primórdios da sétima arte também está presente nesta 

obra. Toda a história de Temps Mort se passa em um único cenário e em cenários que podem 

ser imaginados a partir dele, como observamos a seguir: 

 

 

FIGURA 19 – Alex Verhaest, Dinner table in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

 

 
 Fonte: http://www.japantimes.co.jp/multimedia_category/culture-3/ 
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Acesso em 16/07/2022. 
As principais cenas de Temps Mort são o passeio do olhar sobre um momento da 

narrativa e sobre os ângulos deste ambiente do filme: uma sala com uma mesa, uma janela 

atrás da mesa, personagens e ambientes que são vislumbrados a partir dele. Pensando na 

escala de planos normalmente aceita, na sala de jantar temos o plano médio – utilizado em 

ambientes fechados, mostra todo o ângulo em que a ação se encontra – aqui vemos 

praticamente toda a sala. Para o espectador de Temps Mort, este quadro é a base para a 

construção de uma narrativa em que os detalhes serão encontrados nos outros quadros.  

Algo importante a se observar é que a Mesa de Jantar apresenta dois tempos 

narrativos em um mesmo ângulo – antes e depois do assassinato ou suicídio do patriarca. Este 

recurso subverte a ordem tradicional de montagem cinematográfica, onde o filme se compõe 

de certo número de partes separadas. Este plano específico possui duas funções dramáticas e 

pelo menos duas unidades de tempo (antes e depois da tragédia). No roteiro tradicional, uma 

sequência possui determinada função dramática ou importância na narrativa. Cada uma delas 

é dividida em cenas, partes que possuem unidade de tempo e espaço e as cenas são divididas 

em planos, cada divisão entre dois cortes, filmados de vários ângulos (XAVIER, 1977). Esta 

subversão da lógica cinematográfica se deve ao fato de Temps Mort ser uma obra híbrida e, 

neste caso, apresentar elementos da videoarte que serão tratados mais especificamente quando 

formos falar sobre vídeo. 

Analisando agora os "estudos de personagem" de Temps Mort, os personagens 

aparecem principalmente em planos americanos – que, segundo Ismail Xavier (1977), 

denotam figuras humanas mostradas até a cintura, aproximadamente – o que dá uma sensação 

de proximidade (não tão grande quanto o primeiro plano ou close-up que mostra um rosto ou 

um detalhe, este tipo de enquadramento terá que ser feito especificamente pelo olhar do 

espectador, já que não está presente em nenhuma das telas) como pode ser observado a seguir: 

 

Figura 20 - Dolores                                     Figura 21 – Peter 

 Alex Verhaest, Dolores in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica.    
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  Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html  

  Acesso em 16/07/2022. 
 

Podemos observar que Temps Mort, ao efetuar esta narrativa decomposta, realiza um 

diálogo entre a decupagem clássica e os primórdios da sétima arte. Na Mesa de Jantar, nos 

Estudos de Personagem e nas outras telas da instalação, temos a “câmera estática”, como no 

início do cinema, pois não observamos na tela nenhuma mudança de ângulo. A mudança de 

planos, como dissemos, se dá através do olhar do espectador contemporâneo, que já tem 

introjetada a montagem cinematográfica clássica, que vem sendo utilizada há mais de cem 

anos. Convém observar que a “câmera” em Temps Mort não focaliza apenas o ângulo de um 

palco teatral, como acontecia nos filmes de George Méliès, por exemplo. Na Mesa de jantar, 

os personagens são focalizados acima da cintura, sentados à mesa. Se estivéssemos em um 

teatro, o público teria que estar no mesmo nível que os personagens, e não abaixo, como no 

palco italiano, que era a referência de Méliès. Nas outras telas, como já descrevemos, são 

utilizados os diversos ângulos do cinema clássico.  

De fato, a narrativa digital preponderante na atualidade se aproxima muito da que era 

feita nos primeiros anos do cinema como os irmãos Lumiére e George Méliès. No Youtube e 

em outras mídias sociais, as pessoas veiculam imagens sem corte - de bate papo, 

acontecimentos inusitados, performances artísticas e etc. Enquanto as entrevistas de cinema 

ou de televisão se preocupavam com em variar os ângulos em que o entrevistado é mostrado e 
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com o plano e contraplano com o entrevistador, os youtubers falam se dirigindo à câmera de 

forma ininterrupta até o final da transmissão. Quando alguém é entrevistado ou se quer 

mostrar alguma imagem complementar, normalmente se utiliza uma tela paralela que divide a 

tela principal. É como se mais de uma imagem do “cinematógrafo” fosse mostrada ao mesmo 

tempo. Enquanto os Lumiére espalharam seus operadores ao redor do mundo para satisfazer a 

curiosidade do público, atualmente uma comunidade globalizada se forma espontaneamente 

gerando imagens infinitas de todos os cantos do globo. O cinematógrafo tinha e o celular tem 

o objetivo de captar um determinado momento. Depois do cinematógrafo veio a ideia de 

montagem que já se esboçava em alguns filmes dos Lumiére projetados em sequência. A 

montagem atual se dá nas diversas telas desta instalação mundial, através do olhar do 

espectador que circula por todas elas. As imagens transmitidas atualmente são ininterruptas, 

sem o recorte do operador. O único corte se dá no “tempo morto” de nosso olhar entre uma 

tela e outra.  

  Ao dialogar com a história da sétima arte e ao se constituir como um filme interativo, 

Temps Mort denota como, como afirma Lev Manovich (2001), cem anos após o nascimento 

do cinema, os modos cinemáticos de ver o mundo, ainda estão presentes na maneira como 

interagimos com os computadores, assunto que será retomado mais à frente.  

 

 

2.3. A videoarte  

 

Passamos agora a analisar a videoarte, que está também relacionada com as novas 

tecnologias, já que se trata, igualmente, de uma arte eletrônica. Parente (2009) lembra o 

importante lugar que o vídeo desempenhou entre o audiovisual e as artes plásticas. Nos anos 

1960 o vídeo intensifica o processo que começou com o cinema experimental de 

deslocamento da imagem-movimento para os territórios da arte. Com os dispositivos da 

videoarte, práticas como a multiplicação das telas, o dispositivo do circuito fechado (tempo 

real), a coexistência entre imagem e objeto, as instalações e a interação com a imagem são 

introduzidas e/ou potencializadas.  

A mídia vídeo aparece 25 anos após o advento da televisão. Dois são os pioneiros de 

seu uso artístico: o coreano Nam June Paik e o alemão Wolf Vostell. Desde 1959, Paik se 

mostrou interessado pela tecnologia da TV como recurso de produção de arte. De sua parte, 

Vostell iniciara em 1958 o seu combate ao consumo massificado da televisão com o décollage 
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Deutscher Ausblik8.   Em 1963, Paik analisou o vídeo sob efeitos de mudança de voltagem, de 

distorções magnéticas da imagem, com a instalação “Exposition of Music-Electronic”9,      No 

mês de maio, Vostell apresentou o seu TV décollage, também com imagens alteradas 

(MACHADO, 2007a).  

 
Figura 22 – Wolf Vostell, Elektronischer dé-coll/age Happening Raum, 1968, Bienal de 

Veneza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostel 12 
Acesso em 16/07/2022.  

 
FIGURA 23 – Nam June Paik, Exposition of Music-Electronic, 1963, Alemanha. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/568/bild.jpg 

 
8 Acesso em: https://www.youtube.com/watch?v=hxSLs7QEcZI  
9 Acesso em:  https://www.youtube.com/watch?v=AHOVZjQk00g  
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Acesso em 16/07/2022. 
 

Paik, depois da Alemanha, fixou-se em Tóquio, onde realizou experiências com a TV 

em cores em colaboração com o engenheiro Shuya Abe, com quem, em 1969-1970, 

construiria vídeos sintetizadores. Residindo nos Estados Unidos, Shuya Abe, esse compositor 

e intérprete musical, mas também interessado na tecnologia eletrônica, foi membro fundador 

do Grupo Fluxus, como Vostell, destacando-se desde o início por uma contextualidade de 

elementos sociais e especulações de valores transcendentes. A história da videoarte se 

adensou no início do século XXI, encontrando um terreno muito favorável nos Estados 

Unidos e no Canadá, enquanto na Europa não raros extratos culturais procuraram resistir à 

“invasão” eletrônica. A abordagem do vídeo, a partir do final do século XX, vem sendo 

geralmente realizada por artistas plásticos, em angulações várias da percepção nova e direta 

que a mídia permite da realidade em tempo real e pela manipulação técnica do fluxo de 

imagens, convertidas em significantes abstratos (MACHADO, 2007a).   

Os procedimentos adotados em Temps Mort se relacionam com os da videoarte. Neste 

sentido, como lembra Philippe Dubois (2013), nada impede que o videoartista aplique toda a 

lógica da montagem cinematográfica em uma obra em vídeo, mas as facilidades desta última 

mídia fazem com que os artistas videográficos geralmente se utilizem de uma lógica bem 

específica. O exemplo da Mesa de jantar que mostra, em um mesmo quadro, os personagens 

em momentos diferentes, é bem característico. Com este procedimento Alex Verhaest se vale 

de uma característica cara à videoarte, a experimentação, onde a narrativa linear tradicional 

perde importância. Aqui impera a “imagem virtualmente total, multiplicada e composta (...) 

com simultaneidade dos componentes” (DUBOIS, 2013, p. 94). Neste exemplo de Temps 

Mort a quebra de linearidade não é somente do espaço, mas também do tempo, ponto que 

iremos tratar no próximo capítulo.  

Em sua semelhança com a videoarte, a imagem de Temps Mort, só se forma e só tem 

sentido a partir do dispositivo, das telas que se completam na instalação e da interação com o 

público. Esta obra se encaixa com a definição de Dubois, de que o vídeo é uma forma de 

pensamento, não é um objeto e sim um estado, onde convém “pensar a imagem como 

dispositivo e o dispositivo como imagem” (DUBOIS, 2013, p. 101). Um exemplo desta forma 

de pensar do vídeo está em Global Groove de Nam June Paik (1973)10   com  imagens de 

espaço fragmentado e tempo descontínuo.  O vídeo de Paik e Temps Mort se encaixam com a 

 
10 Acesso em:  https://www.youtube.com/watch?v=xXTsB2qIuvY 
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definição de Dubois, são uma forma que presentificação. Como na Mesa de Jantar em que o 

futuro e o passado se fazem presente.  

Outra característica que insere Temps Mort na videoarte é que se trata de uma 

exposição que tem os pressupostos cinematográficos muito presentes, inclusive pensada como 

um filme interativo.  Por intermédio das obras de seus artistas, mas também pela evolução de 

seus     dispositivos, o vídeo trouxe a imagem em movimento aos templos da arte e inaugurou 

o fenômeno do “cinema de museu”. Trata-se do “efeito-cinema” na arte contemporânea. 

(PARENTE, 2009, p. 38) 

Analisando o efeito de um “cinema de museu” como Temps Mort percebe-se que, de 

um lado, as telas expostas em paredes afastam a imersão existente na sala escura do cinema. 

Já a tela da Vista do 6º andar imita uma parede com uma janela e na Mesa de Jantar, 

podemos telefonar para os personagens. A exposição interativa pode aproximar ou afastar o 

espectador da simulação da realidade, tirando este da passividade e inserindo-o em um mundo 

virtual em que pode participar. O cinema se vê interrogado e questionado pelo vídeo, como 

forma, dispositivo, imagem, narração, duração. 

 
2.4. Arte contemporânea  
 

Priscila Arantes (2019) destaca a atualidade de A Obra de Arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, escrito em 1935, pelo filósofo Walter Benjamin. Neste ensaio, 

Benjamin chama a atenção para as modificações estéticas trazidas com o advento da 

reprodutibilidade técnica.  Ele oferece uma visão dialética para os avanços da tecnologia e de 

seus efeitos na produção artística. No entanto, Priscila lembra que o momento histórico da 

obra de arte da atualidade é da era digital, permeado pela revolução da informática e por sua 

confluência com os meios de comunicação. “As artes em mídias digitais não somente 

exploram os recursos tecnológicos, mas também, muitas vezes, direcionam estes no sentido 

contrário de sua produtividade programada” (ARANTES, 2019, p. 18). Elas podem questionar 

as incongruências desta era tecnológica como em Temps Mort, que pende entre a alta 

tecnologia e os resquícios das mídias anteriores, entre interatividade e falhas de comunicação. 

Entre o surgimento das artes citadas por Benjamin - da fotografia e do cinema - que 

representavam o advento da reprodutibilidade técnica e o florescimento da era digital, houve 

um caminho de grande transformação da arte. (que a videoarte, cuja história já resumimos, 

também faz parte) 
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Muito do que está sendo analisado neste trabalho, novas formas de narração, nova 

sensibilidade, está muito relacionado ao atual contexto artístico. É evidente também que o 

hibridismo de Temps Mort e sua ironia são característicos da arte contemporânea. Não é 

possível pensar nesta instalação apenas a partir de conceitos artísticos anteriores. Michael 

Archer em Arte Contemporânea - Uma história concisa (2001) observa que depois dos anos 

60, observou-se uma decomposição do esquema de classificação da obra artística. A arte - de 

sua fase moderna à contemporânea -, negou gradativamente tudo aquilo que se relaciona de 

forma mais direta aos conceitos da estética tradicional: a moldura na pintura e o pedestal na 

escultura, a utilização do suporte de representação, a exposição em espaços tradicionais, a 

dicotomia obra/público.  

Um dos principais fatores que contribuíram para essa transformação foi a ruptura com 

o ideal de representação da natureza tradicional. Desta forma, no final do século XIX, os 

pintores impressionistas, ao trocar o ateliê pelo ar livre, começam a apreender o objeto em sua 

luminosidade natural e a pintura baseada na imitação da natureza e no espaço racional 

renascentista, começa a morrer. Monet, Degas e Renoir, abdicam da cor absoluta, abrindo as 

portas para as cores arbitrárias, empregadas de forma contundente pelos pintores fauvistas, 

como Henri Matisse e André Derain.  A estas rupturas se seguiram as vanguardas artísticas, 

uma série de movimentos artísticos, no início do século XX, que formaram a base da arte 

contemporânea, em que se inclui a produção artística que utiliza as mídias digitais.  

A obra cubista Les Demoiselles d'Avignon (1907), de Pablo Picasso, rompe com a 

representação naturalista, guiada pela perspectiva renascentista, de acordo com a qual o objeto 

era representado sob um único ponto de vista. Em A Mesa de jantar de Temps Mort temos a 

mesma ideia de representar o objeto sob múltiplos pontos de vista. Neste detalhe, que mostra 

a família antes do assassinato do patriarca, temos Angel (1) olhando para a direita, Madalena 

(2) tem o corpo voltado para a direita, enquanto seu rosto se volta para frente e seu olhar é 

dirigido também para a direita. Peter (3), Dolores (4) e Hélène (5) olham para a esquerda. 

Cada personagem está em uma posição diferente, Peter (3) mais próximo a mesa e com o 

braço apoiado nesta. Madalena (2) próxima à mesa, mas ligeiramente afastada, depois temos 

na sequência de proximidade, Angel (1), Dolores (4) e, por último, Hélène (5), que apoia a 

mão no ombro de Dolores. Essa multiplicidade de posicionamentos e de olhares dão a 

sensação de vários pontos de vista, o que acontece também com Les Demoiselles d'Avignon.  

Percebemos aqui as múltiplas influências entre a arte moderna, o cinema - que também possui 

múltiplos pontos de vista em seus enquadramentos - e a arte contemporânea de Temps Mort. 
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Figura 24 Pablo Picasso, Les Demoiselles 

d'Avignon, 1907, Espanha. 

 

Figura 25 – Alex Verhaest, Dinner table 
(detalhe) in Temps Mort – Idle Times, 2013, 
Bélgica. 
 
 
 
 

 

Fonte: 

https://pabque.weebly.com/les-

demoiselles-davignon.html 

Acesso em 16/07/2022. 

 
Fonte: 
http://www.japantimes.co.jp/multimedia_category/cultu
re-3/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 

 

   

Dentro dessas vanguardas artísticas, os ready-mades de Marcel Duchamp, como Fonte 

(França, 1917), colocam objetos feitos industrialmente, retirados do real e incorporados ao 

universo das artes. Nestas obras, assim como nos jogos coletivos desenvolvidos pelos 

surrealistas (França, 1924/1930), temos também uma ruptura com os padrões tradicionais da 

obra de arte, um questionamento do papel do artista. 

No dadaísmo, no futurismo, no construtivismo russo e no suprematismo, os artistas 

procuraram utilizar outros meios para expressar suas ideias. Mas foi na década de 1960 que a 

expansão dos meios artísticos se deu de forma generalizada. Os principais fatores que 

provocaram essas mudanças foram a industrialização gerando produtos em série que passam a 

competir com os objetos artísticos e o desenvolvimento da tecnologia e da cultura de massa. 



43 
 

  
 

A arte pop desarticulou as fronteiras entre alta cultura e cultura popular, trazendo para 

a arte o imaginário da cultura de massa e da sociedade de consumo. Assim Claes Oldenburg, 

levou objetos do cotidiano à produção artística, como hambúrgueres e sorvetes, como em Two 

Cheeseburgers, with Everything (Estados Unidos, 1962), enquanto Andy Warhol sempre 

utilizou objetos da cultura de massas, como nas famosas Campbell's soup cans (Estados 

Unidos, 1962). 

 Donald Judd e Dan Flavin, com o seu Diagonal of Personal Ecstasy (Estados Unidos, 

1963) e outros artistas minimalistas, utilizaram materiais reais, como tijolos e lâmpadas de 

néon. O tema era a crise da arte, sempre aproximando arte e vida.  Minimalismo, arte cinética, 

grupo Fluxus e instalações são artes que fazem com que o observador passe a ser mais 

participativo, questionando a visão contemplativa em relação ao objeto estético (ARANTES, 

2019).  

Cesar Baio (2015) lembra que, por um certo período na história das artes fundadas nas 

imagens técnicas, os suportes acomodaram muito bem as linguagens, enquanto estas 

ganhavam solidez na medida em que melhor exploravam as especificidades da base técnica 

dos formatos. Mas essa concepção paradigmática em que os artistas mantinham um tom de 

distanciamento entre as linguagens, mudou. Descobriu-se a potencialidade das imbricações e 

contaminações. Em Temps Mort percebemos as consequências dessas imbricações, com a 

evocação de conceitos de diversos formatos, como vídeo, cinema, fotografia, numa constante 

contaminação, quebrando os paradigmas anteriormente existentes. 

 

2.5. Cinema expandido 

 

Nesta contaminação e quebra de paradigmas, para completar nosso percurso histórico 

até Temps Mort, precisamos retornar à expressão “cinema expandido” proposta por Gene 

Youngblood (1970), que consiste no alargamento da noção de cinema ocorrido nas últimas 

décadas, baseado principalmente na convergência de linguagens no audiovisual, ultrapassando 

a noção de sala de projeção. Podem ser considerados de acordo com este conceito, uma série 

de trabalhos experimentais diferentes nos seus objetivos, mas que compartilhavam a mesma 

recusa aos mecanismos padronizados dos equipamentos cinematográficos (MACIEL, 2009). 

Essa crítica pode ser resumida em cinco máximas: multiplicação dos níveis de projeção, 
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abolição das fronteiras entre diferentes formas de arte, retorno à corporalidade, desconstrução 

das técnicas fílmicas e a criação de obras de arte feitas de pura luz.  

As práticas artísticas que se localizavam sob o rótulo de “cinema expandido” tiveram 

início, nos anos 1960, com o grupo USCO (Company of Us), nos Estados Unidos, destacando-

se também na Holanda. As apresentações do grupo mesclavam projeções de slides, filmes, 

monitores de TV, efeitos sonoros e de iluminação, criando um ambiente psicodélico e 

multissensorial (CRUZ, 2010).    

A expressão cinema expandida retorna intermitentemente quando se tem em mente a 

estética e as raízes artísticas da arte midiática atual. A forma de desenvolvimento mais 

privilegiada do “cinema expandido” da arte midiática e mesmo para a ciberarte de hoje está 

exemplificada nas obras de Jeffrey Shaw, artista australiano radicado na Alemanha. Ele foi 

pioneiro no uso da interatividade e da virtualidade. Sua temática estava voltada para a 

estrutura efêmera da imagem, para a projeção nela mesma e para suas causas ambientais. Já 

nos anos 60, realizou uma série de happenings que incorporavam formas de expressão 

multimídia (MACHADO, 2007a). Um exemplo foi Movie, movie (1967), em que imagens 

cinematográficas eram projetadas em forma de cone. A estrutura permitia que a imagem fosse 

vista de qualquer ponto, além de permitir que os artistas e o próprio público interferissem 

sobre ela. 

Observando que as possibilidades do cinema expandido de hoje, apontadas por Temps 

Mort passam pela tecnologia digital, convém lembrar de alguns pontos do surgimento e 

desenvolvimento da ciberarte. Não há um registro exato do início da arte em computadores. 

Há historiadores que afirmam que, a partir dos anos 1950, com o desenvolvimento, na 

Universidade da Pensilvânia, do primeiro computador eletrônico, o Eniac, Electronic 

Numerical Integrator and Computer (criado em 1946), recursos informáticos para a produção, 

manipulação e exibição de imagens já estavam disponíveis (ARANTES, 2019). Em 1963, 

trabalhando nos laboratórios Bell em New Jersey, A. Michael Nool começou a produzir 

imagens abstratas geradas computacionalmente, tais como Gaussian Gadratic (1963). 

Juntamente com os alemães Frieder Nake e Georg Nees, Noll é considerado o pioneiro da arte 

computacional.  

Arlindo Machado (2007a) considera Waldemar Cordeiro um outro pioneiro da via 

eletrônica das artes. Em 1968, associado ao engenheiro Giorgio Moscati, realizou seus 

primeiros trabalhos de arte computacional enquanto dirigia o Centro de Arte Eletrônica da 
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Unicamp. Além de realizador, foi incentivador, nos anos 1970, da nascente arte cibernética, 

aquela que faz uso de meios eletrônicos, entre os quais o computador. 

 Por essa época, no entanto, a videoarte começava a ser sempre a mais presente em 

festivais e eventos de arte de ponta. A tecnologia computacional era difícil e cara, nada 

comparável ao vídeo e à câmera de mão, que eram também alternativas acessíveis quando 

comparadas à produção onerosa de filmes. Embora a arte da instalação em geral e a videoarte 

particularmente tenham nascido no ambiente contestatório antimuseus dos anos 60 e 70, por 

estarem ligadas a noções expandidas de espaço escultural e promover uma maior participação 

do observador, sua absorção pelos museus e entre os críticos foi bastante facilitada.  

Outra tendência inovadora, que germinou nos anos 70 e se prolongou pelas décadas 

seguintes até meados dos anos 90, quando se deu a popularização da World Wide Web, foram 

os projetos e eventos artísticos que faziam uso das telecomunicações, isto é, das transmissões 

de informações intercambiáveis através de fones, telex, fax, videotexto.  

Antes que se desse a explosão da internet e das novas formas de arte que ela viria 

crescentemente instaurar a partir dos anos 90, uma década antes, com o surgimento da 

imagem numérica, isto é, imagem produzida por computador, a febre da arte computacional 

atingiu seu ápice nos experimentos dos artistas com a geração de imagens computacionais e a 

representação de objetos tridimensionais animados. O leque de formas de arte que, já nos anos 

80, a digitalização tornou possível incluía a computação gráfica, animação, esculturas 

cibernéticas, shows a laser (MACHADO, 2007a).  

 Temps Mort explora e se insere de forma ampla neste conceito de cinema expandido 

que se potencializa com a mídia digital. Se até aqui se evidenciou a relação desta instalação a 

partir de categorias aparentemente estanques, podemos agora pensar nesta obra como obra 

tecnológica, híbrida por sua natureza.  

Cesar Baio (2015) atualiza as proposições de Vilén Flusser para a perspectiva 

contemporânea. Baio afirma que a tecnologia aumenta as possibilidades de operação no 

interior da caixa-preta dos aparelhos industriais, o que permite incursões subversivas mais 

profundas nos seus circuitos eletrônicos e códigos digitais do que as que os artistas faziam em 

aparelhos de TV, câmeras e gravadores de fitas K7, entre as décadas de 1960 e 1980. De fato, 

a tecnologia atual é bastante propícia para o alargamento das noções de cinema propostos pela 

expressão "cinema expandido”.  Em Temps Mort temos a multiplicação dos níveis de 

projeção, com as múltiplas telas da instalação; abolição das fronteiras entre diferentes formas 

de arte, como o cinema, a fotografia, a videoarte; retorno à corporalidade, com o espectador 
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circulando pela obra para montar seu filme interativo; a desconstrução das técnicas fílmicas 

de diversas formas abordadas por esta dissertação; e a criação de obras de arte feitas de pura 

luz, que sai das telas da instalação. Mas quais são os desdobramentos da ideia de “cinema 

expandido” a partir das possibilidades da nova mídia? O olhar cinematográfico continua 

presente e se expande. Lev Manovich afirma que:   

 

Cem anos após o nascimento do cinema, os modos cinemáticos de ver o mundo, estruturar 
o tempo, narrar uma história, ligar uma experiência à seguinte, se tornaram os meios 
básicos nos quais os usuários de computadores acessam e interagem com dados culturais 
(MANOVICH, 2001, p.78/79). 

Agora, o computador realiza a promessa do cinema como um esperanto visual, meta 

de artistas e críticos dos anos 1920, como Griffith a Vertov. E, em contraste com o cinema, 

onde a maioria dos “usuários” estão habilitados a “entender” a linguagem cinemática, mas 

não a falá-la (fazer filmes), todos os usuários de computador podem “falar” a linguagem da 

interface. E, dessa forma, o público que acessa Temps Mort está habilitado a criar seu próprio 

filme. 

 A nova mídia representa a convergência de duas trajetórias históricas separadas: 

computação e tecnologias de mídia. Manovich considera como o começo de ambas o ano de 

1830 com a máquina analítica de Babbage e o Daguerreótipo. A síntese dessas duas histórias 

é a tradução de toda mídia em dados numéricos acessíveis através do computador e desta 

forma a mídia vira nova mídia. E esta, ao possuir a capacidade de manipulação de algoritmos 

numéricos, se torna programável. 

O autor lembra que a conversão de dados contínuos em representação numérica é feita 

pela digitalização, que consiste na captura de amostras de dados e na quantização, a 

transformação de variáveis contínuas em discretas. Aqui temos precedentes: "Contudo o 

cinema foi, desde seu começo baseado em captura de amostras. O cinema captura amostras do 

tempo vinte e quatro vezes em um segundo" (MANOVICH, 2001, p. 50). Para o autor, a 

sétima arte nos preparou para a nova mídia. Mas esta seria apenas a parte mecânica. O que o 

cinema faz é uma quebra conceitual muito mais difícil – do contínuo para os elementos 

separados, como na quantização. 

Manovich lembra que, enquanto a nova mídia é caracterizada pela divisão em dados 

separados,  muitos elementos da antiga mídia envolvem a combinação de códigos contínuos e 
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separados. Exemplos são o filme em que cada frame é contínuo, mas o filme é dividido em 

vários frames. 

O autor levanta diferenças entre as novas e as antigas mídias, o que nos faz refletir 

sobre a complexidade de analisar uma obra como Temps Mort, obra da nova mídia com 

elementos claramente ligados às antigas.  Segundo Manovich: 

Se o cinema recolhe amostras do tempo, mas ainda preserva a ordem linear 
(subsequentes momentos no tempo equivalem a diferentes frames.), a nova mídia 
abandonou a representação “ centrada no ser humano “ para colocar a representação 
totalmente fora do controle humano. O tempo é mapeado em um espaço 
bidimensional, onde ele pode ser manejado, analisado e manipulado mais facilmente 
(MANOVICH, 2001, p.50). 

Uma das características únicas das novas mídias é a modularidade. Elementos da 

mídia podem ser representados por elementos separados e podem ser reunidos em objetos de 

grande escala, mas mantêm suas identidades individuais. Outra característica é o automatismo 

que faz com que a intencionalidade humana possa ser removida do processo criativo, pelo 

menos em parte. Além disso, as novas mídias possuem variabilidade. Os objetos dos novos 

meios não são algo fixo de um único modo, mas algo que  pode existir em  diferentes, 

potencialmente infinitas  versões.   

O autor relaciona, finalmente, a que, segundo ele, é a qualidade mais fundamental da 

nova mídia que não tem precedentes históricos - a programabilidade: 

A comparação da nova mídia com a impressão, a fotografia, a televisão nunca vão 
nos contar a história toda. Embora de um ponto de vista a nova mídia é, de fato, 
outro tipo de mídia, de outro, é simplesmente um tipo particular de dado de 
computador (MANOVICH, 2001, p.47-48). 

 Segundo o autor a novela e subsequentemente o cinema privilegiaram a narrativa 

como a forma chave da expressão cultural da era moderna, a era computacional trouxe o seu 

correlato, a base de dados. Muitos objetos da nova mídia não contam ou organizam os seus 

elementos em uma sequência. Ao invés disso eles são uma coleção de itens individuais, com 

cada item tendo o mesmo significado de qualquer outro. Essa é a tensão da narrativa de Temps 

Mort, que nada mais é do que um banco de dados com vários elementos em que a narração só 

pode se dar a partir do olhar ativo do espectador.  

 Finalmente, Manovich (2001) faz uma genealogia da moderna tela de computador. 

Esta representa um tipo interativo, um subtipo da tela em tempo real, que é um subtipo do tipo 

dinâmico, que é um subtipo da tela clássica. Pensando na ideia de temporalidade - a tela 

clássica mostra uma imagem estática, permanente, a dinâmica mostra uma imagem em 
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movimento do passado e finalmente, a em tempo real mostra o presente. As telas de Temps 

Mort embora possam ser descritas como fotografias ou como quadros de uma exposição, que 

seriam estáticos, estão em algum espaço entre as duas outras categorias de imagem. A 

possibilidade de ligar de um celular para a tela principal e o reflexo de um personagem que 

aparece no “vidro” da Vista do 6º andar de Temps Mort, na aproximação do espectador, 

indica o mesmo tempo presente de quem assiste à instalação, mas a história narrada, do 

assassinato do patriarca, indica um movimento do passado. No próximo capítulo pensaremos 

mais profundamente nas características da imagem presentes nas telas de Temps Mort.  
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3. CAPÍTULO 2. A IMAGEM DE TEMPS MORT ENTRE A ESTÁTICA E O 
MOVIMENTO 
 
 
3.1. A "Perspectiva Universalis” em Temps Mort 
 

O capítulo precedente, que relaciona o filme interativo Temps Mort com a história do 

audiovisual é um preâmbulo necessário para analisar esta instalação sob uma perspectiva 

imagética. Jacques Aumont, em A Imagem (1993), lembra que em nossa "civilização das 

imagens" estas são cada vez mais numerosas, diversificadas e intercambiáveis. Os 

cruzamentos são cada vez mais frequentes e é impossível estudar uma categoria particular de 

imagem sem estudar todas as outras (AUMONT, 1993, p. 14).  

O ponto de vista deste teórico francês parte da imagem cinematográfica. Este também será o 

ponto de partida para analisar o filme interativo Temps Mort. Da relação desta instalação com 

as diversas categorias de imagem e o cinema e sua influência mútua,   uma perspectiva que se 

evidencia é o da dicotomia entre ação e movimento.  

   Aumont (1993) lembra que a palavra enquadramento e o verbo enquadrar aparecem 

com o cinema para designar um processo mental e material já existente, tanto no quadro 

pictórico como na fotografia, pelo qual se chega a uma imagem que contém determinado 

campo visto sob determinado ângulo e com determinados limites exatos. O enquadramento é, 

pois, a atividade de moldura, sua mobilidade potencial, o deslize interminável da janela à qual 

a moldura equivale em todos os modos da imagem representativa baseados numa referência, 

primeira ou última, a um olho genérico. Para Aumont (1993), enquadrar é fazer deslizar sobre 

o mundo uma pirâmide visual imaginária. Temps Mort também parte da ideia de 

enquadramento cinematográfico e realiza esse deslize.   

Primeiro temos o plano principal de Temps Mort, o da Mesa de Jantar. Aqui temos um 

primeiro enquadramento em que os personagens estão inseridos. Na sua frente vemos a mesa 

de jantar. Atrás os detalhes da geografia do apartamento em várias camadas. Finalmente o 

losango em que se constitui a mesa é o ponto mais próximo do quadro. 

Pode-se descrever a perspectiva como uma transformação geométrica, que consiste em 

projetar o espaço tridimensional sobre um espaço bidimensional (uma superfície plana) sobre 

certas regras, de modo a transmitir, na projeção, uma boa informação sobre o espaço 

projetado. De maneira ideal, uma construção perspectiva deve permitir que se reconstituem, 

mentalmente, os volumes projetados e sua disposição no espaço. Na perspectiva do ponto de 

fuga central, inventada no Renascimento sob o nome de perspectiva artificialis, retas 
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paralelas entre si no espaço de três dimensões são transformadas em retas (ou em curvas) 

convergentes em um ponto (AUMONT, 1993, p. 213). Com o uso da tecnologia atual, os 

recursos se multiplicam para projetar esse espaço tridimensional nas telas bidimensionais 

computacionais.   

  Na sala de jantar de Temps Mort, está presente a perspectiva formada a partir da 

pirâmide visual desenhada na geografia do ambiente do apartamento. O ponto de fuga fixa-se 

sobre a cabeça do personagem Angel (1) e desemboca na janela ao fundo  que vai aparecer 

também em outra tela (A Vista do 6º Andar). Até chegar a esta janela há vários aposentos do 

apartamento como várias janelas que se abrem a partir da mesa de jantar. Essa construção se 

coaduna com a lógica da instalação que é formada pelas várias telas que são como janelas 

desta tela principal. Dos dois lados do quadro temos o batente de uma porta que vai dar para 

um outro aposento. As linhas do teto realçariam a perspectiva. Há que se notar que a 

construção não é tão rigorosa quanto uma obra renascentista, a janela ao fundo, por exemplo, 

não está exatamente no centro do quadro. Estas “falhas” são apenas pequenos pontos de um 

questionamento maior sobre a Perspectiva Universalis contido nesta obra de ciberarte. 

 

FIGURA 26 – Alex Verhaest, Dinner table in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

 

 

Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html 
Acesso em 16/07/2022. 
 
 

Importante observar que o personagem Angel que ocupa o meio do quadro e, dessa 

forma, é de onde é fixado o ponto de fuga, está encolhido e curvado para dentro.  Com o 
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personagem que ocupa o centro “escondido”, o olhar do espectador, ao mesmo tempo que é 

captado pelo ponto de fuga da geografia do apartamento, que culmina com a janela ao fundo 

(A Vista), é desviado para as duas formas triangulares, ou “pirâmides” formadas pelos 

personagens dos dois lados do quadro, antes (B) e depois (C) da morte do patriarca. Aqui se 

denota o jogo com o movimento da instalação. Este movimento é tanto do olhar do espectador 

quanto dos personagens. No triângulo formado pelos membros da família depois do 

assassinato temos a personagem Madeleine (2) na posição mais alta, Hélène (3) mais em 

baixo, próxima à mesa, Dolores (4) em posição mais alta que Hélène, mas mais baixa que 

Madalena. A pirâmide de antes da morte do patriarca apresenta Hélène (3) na posição mais 

alta, Dolores (4) na posição intermediária novamente e Madalena (2) na posição mais baixa. 

Peter (5) aparece na mesma posição, dos dois lados da pirâmide. Podemos observar que 

enquanto as mulheres mostram uma movimentação entre as duas pirâmides, os homens 

aparecem na mesma posição. Aqui há um convite ao espectador para realizar o 

enquadramento, como descrito por Aumont, e deslizar o olhar por estas pirâmides visuais.    

 

Figura 27– Alex Verhaest, Dinner table (detalhe) in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica 

 

 

Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html 
Acesso em 16/07/2022.  
 
3.2. A perspectiva contemporânea e pós-moderna de Temps Mort  
 

  Para Aumont (1993) todo enquadramento estabelece uma relação entre um olho 

fictício - o do pintor, da câmera, da máquina fotográfica - e um conjunto organizado de 

objetos no cenário. O autor lembra que o enquadramento, nos termos do psicólogo Rudolf 
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Arheim, é a criação de centramento/descentramento permanente, de criação de centros 

visuais, de equilíbrio entre diversos centros, sob a direção de um centro absoluto, o Olho. 

Alex Verhaest executa esse descentramento de forma múltipla em uma dicotomia provocativa 

com este centro ocular. Brian O'Doherty (O'DOHERTY, 2007, p. 42) nomeia duas figuras que 

podem nos ajudar bastante a entender o enquadramento de Temps Mort. Segundo ele, nos 

ausentamos de uma exposição contemporânea, como as que apresentaram Temps Mort, em 

favor de seus dois habitantes, o “Olho” e o "Espectador''. O Olho representa a faculdade do 

corpo ligada exclusivamente aos meios visuais formais.  

Aqui podemos pensar o olho que vê a tela de cinema e que pode ver as inúmeras telas 

em que Temps Mort se constitui. O Espectador constitui vida rarefeita e esmaecida do eu, que 

abandona de uma vez por todas a moldura do quadro e transforma o próprio recinto da galeria 

em matéria-prima a ser modificada pela arte. Esse caminho entre o olho e o espectador, nos 

termos de O'Doherty já está claro em A mesa de jantar, o olho tradicional já está impregnado 

com esse espectador que transfigura a moldura da tela. Temos a pirâmide de visão principal 

do apartamento, mas nos triângulos em que aparecem os personagens e formam outras 

pirâmides possuem uma outra configuração. E dentro destes temos os olhares múltiplos em 

várias direções. Enquanto no triângulo anterior ao assassinato, Dolores (4), Hélène (2) e 

Madeleine (3) olham para a direita, depois do assassinato, Dolores (1) e Hélène (2) olham 

para a esquerda enquanto Madeleine (3) “continua” a olhar para a direita. Os personagens 

possuem uma composição entre si, desafiada com a posição múltipla dos olhares. 

 Aqui já temos a visão desse espectador que extrapola a moldura para trafegar pelas 

paredes brancas da galeria contemporânea. O espaço expositivo só aparentemente está vazio. 

Suas paredes são sensibilizadas pela superfície das telas, como as de Temps Mort e ele abriga 

esses dois inquilinos, o Olho e o Espectador. Eles se afastam do nosso ser cotidiano para 

interromper e duplicar nossos sentidos. A mesa de Jantar duplica a operação que será feita na 

instalação. Os quadros em que o apartamento é formado são como os quadros que serão 

percorridos pelo olhar do espectador.  

Aumont descreve a perspectiva como um sistema centrado, cujo centro corresponde, 

quase automaticamente, à posição do observador humano.  Na história da arte ocidental, ela 

representou um encontro entre o centramento da concepção de mundo sobre o sujeito uno e 

um sistema perspectivo que tinha sido inventado para entender a presença de Deus no visível. 

Para o renascentista Leon Battista Alberti o raio central, que une o olho do pintor ao ponto de 

fuga principal, chamava-se ainda raio divino. Aquele encontro foi progressivo, como, aliás, a 
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própria constituição da noção de sujeito assim, em certa medida, o centramento da 

representação e sua assimilação à visão humana são fenômenos mais característicos da pintura 

em torno de 1800 e da fotografia incipiente (AUMONT, 1993, p. 217). Em Temps Mort se 

evidencia esse caminho e o avanço em uma perspectiva de uma modernidade líquida, como  

conceituada por Zigmunt Baumann (2001), na qual a alta tecnologia faz parte. 

Os personagens de Temps Mort fazem parte de uma época em que se derretem os elos 

das escolhas individuais em projetos e ações coletivas. Aqui temos um conjunto tecnológico 

amplo para contar uma história, mas parece ser impossível completar qualquer narrativa com 

a família disfuncional que habita este mundo virtual. É a época em que a família, como outras 

instituições, vira uma “categoria zumbi” que está morta e ainda viva (BAUMANN 2001, p. 

13). A família de Temps Mort se encaixa com essa descrição. A “Mesa de Jantar” que é onde 

toda a ação se desenvolve, tem a mesma estrutura de A Última Ceia de Leonardo da Vinci 

(1495/1498). Aqui o quadro renascentista é ressignificado sob diversos aspectos. Podemos 

fazer algumas reflexões sobre essas categorias zumbis, citadas por Baumann, e a ideia de raio 

divino, lembrada por Aumont, a partir das comparações entre os dois quadros.  

Podemos observar que, ao contrário do quadro de Da Vinci, não há a figura central do 

pai, que naquela obra renascentista, era representada por Jesus. A presença desse personagem 

materializava a ideia do raio central como raio divino. Nos dois casos estamos falando de uma 

trama em que o patriarca morre ou morrerá. Mas em Temps Mort, esta figura está ausente. 

Evidentemente o é o núcleo da estrutura familiar que se desintegra. Na Última Ceia o ponto 

de fuga fixa-se sob a cabeça do Cristo, aqui Angel ocupa esse lugar. Enquanto na bíblia o 

Arcanjo Gabriel anuncia a vinda do Cristo aqui Angel em sua postura curvada, triste e 

escondida atrás dos outros personagens demonstra a ausência dessa figura paterna. Enquanto 

o Cristo de Da Vinci tem a forma triangular/piramidal, ocupando, de fato, o ponto central de 

nossa atenção, Angel, curvado e escondido obriga nosso olhar a vagar para os 

triângulos/pirâmides formados pelos outros personagens nos dois lados.  Mas, mesmo assim, 

todos os personagens parecem zumbis, com atitudes muito parecidas antes e depois do crime. 

Quando o público interage com eles, telefonando de um celular, a família tem reações débeis 

e nem consegue atender ao telefone.    

O olhar de Temps Mort para aquela obra é o pós-moderno. Sobre esse conceito, 

Frederic Jameson (1991) lembra que o colapso da ideologia moderna faz com que os 

produtores culturais se encontrem em uma situação de esgotamento dos referenciais teóricos. 

A alternativa possível do pós-moderno é o olhar para o passado. Logo a pós-modernidade se 
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consolida como nostálgica e se caracteriza pela intertextualidade. A noção do tempo e espaço 

foi fortemente abalada pelo esmaecimento das fronteiras. A relativização desses conceitos 

deve-se à crise da historicidade: o sujeito pós-moderno não consegue organizar de forma 

coerente passado e futuro, ficando preso a um presente eterno. Pensando Temps Mort a partir 

destes conceitos percebemos a ironia crítica em que esta instalação trabalha ao se referir a 

uma obra do Renascimento. Em A Última Ceia está representado um momento específico, a 

última ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos, em que se imagina um passado e se antevê um 

futuro. Nela a maioria dos olhares convergem para Jesus. Há também três apóstolos olhando 

para o lado para interagir com outros. A comparação com A Mesa de Jantar está impregnada 

com o jogo entre o movimento e a imobilidade, sempre presente em Temps Mort.  

 Neste principal quadro da instalação, ao contrário de A Última Ceia, os personagens 

aparecem em dois momentos distintos em um mesmo quadro. Com as possibilidades advindas 

com a tecnologia que a obra utiliza, os personagens fazem pequenos movimentos e reagem a 

um celular que toca. Mas a ideia transmitida é de imobilidade, de congelamento em um 

presente eterno. Os personagens aparecem à esquerda no tempo futuro, quando o patriarca foi 

assassinado e em seguida no passado, antes de sua morte. Essa inversão de ordem, primeiro o 

momento posterior, depois o anterior, trava a ideia de movimento. O olhar de Dolores (4) e 

Hélène (3) são dirigidos para o centro do quadro, após o assassinato olham para a direita e 

após, para a esquerda, o que dá a noção de movimento. Já Madalena (2) nestes dois tempos 

olha para a direita enquanto Thomas olha sempre para a esquerda, o que transmite a noção de 

ausência de movimentação. Já Angel aparece uma única vez, no meio do quadro, entre o 

passado e o futuro, realçando a noção de eterno presente.  

Enquanto o Cristo de Leonardo da Vinci anuncia que será traído por um de seus 

discípulos, Angel parece saber da tragédia a se abater sobre a família, mas não é capaz de 

comunicar esse conhecimento. Ele se encontra recuado da família, atrás, tomado pela tristeza. 

Na Última Ceia há um fluxo de comunicação e interação entre os personagens a partir de 

olhares e gestos a respeito do protagonista, Jesus. Já na Mesa de Jantar, apesar de toda a 

possibilidade de movimento, o posicionamento dos personagens é de imobilidade. No quadro 

renascentista há os alimentos que estão sendo ou serão consumidos. Já na principal tela de 

Temps Mort só há migalhas de pão e restos de comida, a refeição é impossível, ou já 

aconteceu ou não ocorrerá. 
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3.3.  O fora de campo na perspectiva digital de Temps Mort  
 

 Agora, podemos observar a tela A vista do sexto andar.  Pensando nos ângulos 

cinematográficos, nela temos o plano geral – utilizado em cenas exteriores ou grandes 

espaços, mostra todo o espaço da ação (XAVIER, 1977) – pois aqui conseguimos ter uma 

visão geral de uma cidade fictícia. É importante observar que o espectador de Temps Mort 

tem uma visão diferente do que o de uma tela tradicional de cinema. Ele pode se movimentar 

e focar o ângulo que quiser das telas desta instalação. Na Vista, ele vai se aproximando, 

primeiro vê uma janela ao longe; depois um plano geral da cidade; já mais próximo contempla 

Hélène refletida no vidro da janela. 

 
Figura 28 – Alex Verhaest, The View from the 6th floor in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 
 

 
 
 Fonte: https://www.artsy.net/artist/alex-verhaest 
Acesso em 16/07/2022. 
 

 

Algo que fica claro quando observamos a Vista é que ela é ao mesmo tempo um 

quadro na parede da exposição Temps Mort e um recorte do filme com o mesmo nome, cuja 

trama principal se desenrola na mesa de jantar, a mesma janela está lá no fundo daquele plano 

médio, atrás dos personagens.  

 
Os limites da tela cinematográfica não são o quadro, como às vezes é sugerido, mas 
um  “recorte” que mostra apenas uma parte da  realidade, sendo que existe um espaço 
fora da tela. O quadro (da pintura) concentra o espaço em direção ao seu interior; tudo 
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que não é mostrado pela tela, contrariamente, pode se prolongar infinitivamente no 
universo. (BAZIN apud XAVIER, 1977, p. 20)  

 

Aumont (1993, p. 220) se refere à ideia de campo, que tem origem cinematográfica. É um 

pedaço de espaço imaginário com três dimensões que é percebido na imagem fílmica. Essa 

noção, de origem empírica, está ligada à impressão muito forte de realidade que leva a 

acreditar nesse espaço como o visível real, que não para nas bordas do quadro.  Ele se 

prolonga indefinidamente além destas, sob a forma de fora-de-campo. 

O jogo efetuado por Temps Mort é justamente esse entre o quadro pictórico e a ideia 

de campo cinematográfico. Na janela da Vista, a impressão transmitida é essa de concentração 

do espaço em direção ao seu interior. É uma paisagem completa da cidade e nosso olho tende 

a perscrutar os seus detalhes. Essa ideia se quebra, quando, no reflexo do vidro aparece a 

imagem de Hélène. É um elemento que estava fora do campo de visão da tela e que aparece 

no quadro, evidenciando a existência do fora-de-campo.  

Também a construção da tela Mesa de Jantar não pressupõe a percepção de um 

espaço fora da tela, ou pelo menos fora do cenário em que a trama acontece, pois o espectador 

de Temps Mort pode ver todos os campos simultaneamente. Ao mesmo tempo, para efetuar a 

narrativa proposta pela instalação, ele precisa fazer vários recortes. Esse movimento parte 

desta tela principal onde temos em um mesmo plano pedaços de tudo o que será visto nos 

outros quadros. Já nas Table Props a ideia de espaço fora da tela está bem presente. Aqui 

temos o recorte de parte de uma mesa com uma natureza morta e de uma determinada parte de 

um cômodo. 

 
Figura 29 - Hélène; Figura 30 - Angel; Figura 31 – Peter; Figura 32 - Madeleine in “Temps 
Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica   

 



57 
 

  
 

 
Fonte: http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/alex_verhaest.html 
Acesso em 16/07/2022. 
 
 
Figura 33– Alex Verhaest, Table Props - Dolores in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

 
 
             Fonte: https://br.pinterest.com/pin/342273640413359025/ 

Acesso em 16/07/2022. 
 

Mas as transformações imagéticas representadas por Temps Mort dão um significado ao fora 

de campo que ultrapassa o conceito cinematográfico tradicional. Nesta instalação de ciberarte 

é inevitável pensar no significado que a perspectiva adquire nesta época em que o digital 

transforma conceitos. Hansen (2001, p. 54) recorda uma cena profética de Blade Runner, 

filme de Ridley Scott (1982). Rick Deckard escaneia uma fotografia em uma máquina de 

reprodução e faz com que o aparelho explore o espaço condensado em uma foto de duas 

dimensões como se fosse de três dimensões. Deckard, ao vislumbrar o reflexo de uma 
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replicante no espelho, ordena que a máquina explore o que está atrás do objeto que o impede 

de vê-la naquela foto de duas dimensões. Depois a máquina imprime uma foto da replicante.11 

Esta fotografia impossível é a imagem de um dado pontual particular dentro de um 

conjunto de dados comprimido neste espaço tridimensional de dados. A fascinação deste 

quebra-cabeças, parte de uma exploração impossível, de um dado bidimensional como um 

espaço tridimensional. Esta operação pode ser relacionada com a crise da fotografia trazida 

com a digitalização de duas maneiras. De um lado, de acordo com o questionamento tema do 

filme, como um índice confiável de memória, esta cena questiona a capacidade técnica de 

processamento digital de manipular fotografias. Neste sentido, tematiza a ameaça 

representada pelas tecnologias digitais à noção indexal tradicional de realismo fotográfico. De 

outro lado, o que vem a ser uma visão mais profética, a cena apresenta uma compreensão 

radicalmente nova da imagem fotográfica como um espaço tridimensional “virtual”. Esse 

conhecimento pressupõe a existência de um vasto material diferente da imagem fotográfica 

tradicional: ao invés de uma inserção física de luz no material sensível, a fotografia se tornou 

um conjunto de dados que pode ser explorado de várias maneiras e também visto de várias 

perspectivas.  

Hansen (2001, p. 57) relaciona a primeira posição à argumentação feita por William 

Mitchel em seu livro, The reconfigured Eye. De acordo com Mitchel, enquanto a perspectiva 

de manipulação sempre espreitou a imagem fotográfica, retrabalhar a imagem sempre era a 

exceção, não a regra. As dificuldades de efetuar essa manipulação estavam bastante presentes. 

Quando nós olhávamos para uma fotografia nós presumíamos, a não ser que tivéssemos uma 

clara indicação em contrário, que ela não havia sido manipulada. Essa manipulação se 

acentuou e a exceção passou a ser a regra, já que com as possibilidades do digital foram 

eliminadas as dificuldades para essa prática. O resultado, de acordo com Mitchell, é que uma 

nova incerteza sobre o status e interpretação do significado audiovisual e a subversão de nossa 

distinção ontológica entre o imaginário e o real.  Neste sentido poderíamos pensar Temps 

Mort como a manipulação da fotografia tradicional, como quando Alex Verhaest fotografou 

os atores e manipulou essas imagens transformando-as em imagens computacionais. Mas, 

para Hansen (2001), a questão é outra.  

Ele questiona essa oposição binária. É necessário avaliar a adequação da concepção de 

Mitchel sobre a digitalização. Nesta leitura, a descrição de Mitchel sobre a fotografia digital 

 
11 Acesso em:  https://www.youtube.com/watch?v=QkcU0gwZUdg  
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como manipulação de uma imagem preexistente impõe uma visão limitada sobre o que a 

digitalização representa. Uma descrição melhor da fotografia digital seria “sintética”.  

 

A digitalização tem o potencial de redefinir o que a fotografia é, tanto retirando a 
centralidade que corresponde ao status da imagem fotográfica, tanto colocando para o 
primeiro plano o procedimento pelo qual a imagem é produzida. (MANOVICH, 
“Paradoxes” 4, apud, HANSEN, 2001, p, 57).  

 
 

A fotografia digital ao usar gráficos de computador de três dimensões, cria um modo 

diferente de produzir uma imagem. Neste caso, a referência da fotografia "virtual” vinda do 

computador é um conjunto de dados, não um fragmento do real. Mais do que isso, a 

perspectiva da qual a foto é tirada é, em relação à percepção humana, totalmente arbitrária. 

 

A computadorização da construção perspectiva faz possível a geração automática de  
uma imagem perspectiva  de um modelo geométrico como visto de um ponto de vista 
arbitrário - um quadro de um mundo virtual, gravado por uma câmera virtual 
(MANOVICH, ‘Automation” 6, apud HANSEN, 2001, p. 57). 

 
 

Com essa desterritorialização da referência, aparece, no cenário apresentado na cena 

de Blade Runner - o momento quando um computador pode “ver” de uma maneira 

profundamente liberada da ótica perspectiva, e das condições temporais da visão humana. 

Com a fruição material da forma de visão computacional imaginada nesta cena, com total 

controle de todo o espaço de dados, temos o repertório completo de imagens possíveis. 

Para Hansen (2001), o fundamental é a resistência radical deste dado espacial a 

qualquer negociação humana. Assim, precisaríamos entender este como uma forma de 

anamorfose radical, na qual as distorções perspectivas cumulativas que conduzem a imagem 

final não fazem uma “mancha” que pode ser resolvida com um ponto de vista ou outra 

perspectiva específica. O que nós confrontamos aqui é uma mediação técnica distorcida de 

forma múltipla que requer o abandono de qualquer perspectiva particular ancorada nesta 

“resolução”.   

 

Ainda citando Manovich:   
 

Agora o computador pode adquirir um conhecimento completo do mundo 
tridimensional de uma única imagem perspectiva. E através de um programa 
determinar uma posição exata e orientação dos objetos em uma cena, torna possível 
ver a cena reconstruída de outro ponto de vista. E também torna possível predizer 
como a cena se pareceria de um ponto de vista arbitrário (MANOVICH, 
‘Automation” 15, apud HANSEN, 2001, p. 57). 
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Agora temos, na estrutura de uma mediação computacional: uma entrada analógica (a 

fotografia original) é submetida a um processo de distorção digital que produz uma saída 

também analógica. Se nós estamos entendendo o impacto desta transformação complexa, nós 

precisamos não simplesmente atentar ao analógico do lado de fora, mas precisamos 

desprivilegiar nossas modalidades de entendimento suficientemente para permitir que o meio 

digital faça diferença. Paradoxalmente, o imperativo de achar maneiras de “entender” a mídia 

digital se tornou no todo mais significante com a parte da visão computacional acompanhada 

da perspectiva e a foto ótica juntas. De fato, a apoteose da visão perspectiva marca o 

momento exato de seu declínio: de acordo com sua indeterminação intrínseca da imagem, a 

procura visual rapidamente percebeu que a perspectiva inerente da ótica fotográfica foi um 

obstáculo à automação total da visão (HANSEN,2001, p. 57-8). 

Com a desterritorialização da referência, nós testemunhamos o momento em que o 

computador pode “ver” de uma maneira profundamente liberada das condições óticas, 

perspectivas e temporais da visão humana. Em outras palavras, nós testemunhamos a 

derrocada da visão particular em favor de um domínio total da manipulação do espaço de 

dados, d o repertório de imagens que ele pode conter.  O trabalho dos teóricos da cultura - 

como o dos artistas da nova mídia - começam no ponto exato onde o homem está deixando 

para trás a indagação sobre a visão; a apoteose da visão perspectiva não diz nada menos que 

uma reconfiguração fundamental da visão humana em si.  

Em Temps Mort voltamos para o exemplo da “entrada” dos atores que encenam as 

atitudes dos personagens que são transformados e distorcidos em sua correspondente  imagem 

maquínica, seus correspondentes no mundo virtual da instalação. Para Hansen a imagem 

abarca a correlação de ações dentro e para um meio, mas este agora definido por uma 

variedade de agentes e subagentes em sistemas humano-maquínicos. Esse mundo virtual de 

Temps Mort apresenta um olhar sobre a passagem para essa nova compreensão. A estrutura é 

de decomposição dessa nova perspectiva. 

É como se o conjunto de dados existente na Mesa de Jantar se decompusesse nos 

dados representados nas diversas telas da instalação. Por exemplo, os Estudos de personagem 

mostram os personagens em ambientações diferentes da tela principal. Agora podemos 

confrontá-los com as Table Props e voltar à questão do fora de campo. Tanto os Character 

Studies quanto os Table Props representam, em cada tela, um personagem e estão em 

aposentos que não podem ser vistos na Mesa de Jantar, o quadro principal de Temps Mort.  

Verhaest utiliza esse recurso para individualizar os membros da família, com a combinação da 
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cor das roupas e cenários. Peter, em seu retrato, está em frente a uma mesa preta, o que 

predomina no cenário é um tom cinza escuro que combina com sua blusa de mesma cor. Já 

atrás dele há uma abertura, talvez uma porta aberta, um tom marrom vindo do outro ambiente. 

Em sua Table Prop, está presente o fora de campo de seu retrato, onde há um ângulo de visão 

não presente naquele. Confrontando as duas telas, este fora de campo extrapola o ponto de 

vista humano. A mesa é a mesma, mas, no Estudo de Personagem, na frente de Peter não há 

pão. Não está certo de que se trata de um plano e contraplano e, portanto, de planos opostos, 

ou se se trata de um mesmo ângulo. De qualquer maneira, na Table Prop de Peter, não há 

Peter.  

 
Figura 34 – Alex Verhaest, Table Props - Peter in Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica 

 
 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/342273640413359025/ 
Acesso em 16/07/2022. 

 
 

Já Dolores está em frente a uma mesa marrom, o cenário está entre o cinza e o preto, 

tudo combinando com sua roupa uma camiseta marrom com uma blusa cinza. Ela está de 

costas para uma janela com uma veneziana semiaberta preta e batente branco. A sua Table 

Prop apresenta um pedaço de carne de animal cortada, a pata separada. Há uma garrafa e um 

copo. Aqui, certamente, esta mesa está na mesma posição do Estudo de Personagem, na 

frente da mesma janela, onde Dolores estava, só que aqui ela não está.  
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Figura 35 - Alex Verhaest, Dolores in 
Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

Figura 36 – Alex Verhaest, Table Props - 
Dolores in Temps Mort – Idle Times, 2013, 
Bélgica 

 
Fonte: 
http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/
alex_verhaest.html 
 

 
 

 
Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/342273640413359025/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 

 . 
Já Madeleine está em frente a uma mesa com uma toalha branca quadriculada. Ela usa 

uma camisa verde e a parede do ambiente também é verde. Ela está de costas para uma porta 

com batente marrom. A sua Table Prop também está na frente de uma porta, de novo aqui 

poderia se tratar de um contraplano e esta poderia ser uma outra porta. Mas aparentemente se 

trata da mesma, por terem batentes iguais e pela semelhança dos locais. Na porta desta Table 

Prop vemos vários batentes de porta que vão dar para outros aposentos, portas que se abrem 

para outras portas e há uma porta fechada ao fundo. Aqui temos uma perspectiva um pouco 

diferente do Estudo de Personagem, onde vemos, através da porta, uma cadeia de abertura 

para outros aposentos, mas sem batentes e sem uma porta fechada ao final, como se não 

houvesse portas.  
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Figura 37 - Alex Verhaest, Madeleine in        

Temps Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

Figura 38 - Alex Verhaest, Table Props -
Madeleine in Temps Mort – Idle Times, 
2013, Bélgica. 
 

 
Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/3422736404133
59039/ 
 

Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/3180667924090
57287/ 
Acesso em 16/07/2022. 

  

 Hélène está em um ambiente amarelo que combina com sua roupa amarela e preta. 

Sua Table Prop também está em um ambiente com paredes amarelas, mas claramente está em 

posição diferente do estudo de personagem.  

 
Figura 39 – Alex Verhaest, “Hélène” in 
“Temps Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica       

Figura 40 – Alex Verhaest, “Table Props - 
Hélène” in “Temps Mort – Idle 
Times”,2013, Bélgica  
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Fonte:http://www.shift.jp.org/en/archives/20
15/02/alex_verhaest.html . 
 

Fonte:  
https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps
-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 

 

 Angel está de azul de frente para uma mesa de mármore, a parede é branca, atrás da 

janela atrás dele há uma luz azul. Aqui a identificação com o ambiente da Table Prop não é 

tão clara. A mesa em que Angel está é bem mais clara que a de sua Table Prop. Os dois 

ambientes são cinza, mas a Table Prop não possui nenhum tom azul.   

 
Figura 41 - Alex Verhaest, Angel in Temps 
Mort – Idle Times, 2013, Bélgica. 

Figura 42 – Alex Verhaest, Table Props - 
Angel in Temps Mort – Idle Times,2013, 
Bélgica  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://vimeo.com/195482975 
 

Fonte: 
http://www.shift.jp.org/en/archives/2015/02/
alex_verhaest.html 
Acesso em 16/07/2022. 
 

Nesta confrontação entre os Estudos de personagem e as Table props temos o 

espectador previsto no filme Blade Runner. Rick Deckard observa uma foto através da 

perspectiva da máquina, totalmente liberada da ótica humana. O espectador de Temps Mort 

monta o seu filme a partir dos “fotogramas”, as telas da instalação, mas entre uma tela e outra 
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há um conjunto de dados, que podemos “ver” com o olhar do computador, de uma maneira 

profundamente liberada da ótica perspectiva, e das condições temporais da visão humana.  

Assim, o fato de não haver nenhum alimento no prato de Peter, enquanto o pão 

aparecer na Table Prop, na mesma mesa; ou de Dolores não aparecer em sua Table Prop, 

enquanto estava presente no Estudo de Personagem, não fazem uma “mancha” que pode ser 

resolvida com um ponto de vista ou outra perspectiva específica. Essa mediação técnica 

distorcida de forma múltipla faz com que o exercício do espectador de montar o filme vá 

muito além da perspectiva tradicional. 

 

3.4. A perspectiva da imagem tempo de Temps Mort  
 

 Estes personagens, além de serem mostrados em outras perspectivas espaciais, são 

apresentados em tempos diferentes da tela de A mesa de jantar, já que estão sozinhos 

enquanto na tela principal estão juntos. Podemos observar também que Peter em seu Estudo 

de personagem possui um bigode, enquanto na mesa de jantar não possui. Podemos lembrar 

novamente que nas naturezas mortas (Table props) são apresentados alimentos na mesa dos 

personagens, sem os personagens presentes, marcando de novo um jogo de visão entre 

momentos diferentes. 

Com a manipulação do espaço de dados que origina Temps Mort temos uma imagem 

profundamente liberada das condições óticas, perspectivas e temporais da visão humana. Com 

essa liberação há um tráfego livre entre o espaço e o tempo da instalação. Temps Mort 

trabalha um jogo entre essa liberação temporal visual e os lapsos de movimento, os “tempos 

mortos”. 

Aqui também o  caminho para entender Temps Mort transita entre presente e passado. 

Para refletir sobre a relação entre o espaço e o tempo trazida pela instalação, se faz necessário, 

como no capítulo anterior, retroceder ao século XIX e ao estereoscópio. Aqui citaremos 

novamente Brooke Belisle, em seu artigo The dimensional image: overlaps in stereoscopic, 

cinematic, and digital depth (2013). O autor lembra Walter Benjamin, para falar sobre a 

“nova” onda de cinema 3D no ponto em que  aquele afirmava que o mercado costuma 

“utilizar um ingresso de um passado distante” para agarrar uma oportunidade, neste caso com 

o precursor estereoscópio. Pensando na relação entre espaço e tempo este aparelho do século 

XIX precede de maneira bem ilustrativa a redefinição da fotografia trazida com o digital.  

O efeito perceptivo de profundidade do estereoscópio tinha uma dimensão temporal e 

as suas propriedades formais de representação também acarretavam efeitos temporais. Belisle 
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(2013, p. 119) lembra que nem todos os estereoscópios eram feitos com câmeras de duas 

lentes, e como os negativos eram compostos de diferentes tomadas, o espectador sentia a 

impressão de movimento. Tentando coordenar a percepção de duas imagens de um par estéreo 

em termos de profundidade simultânea, uma pequena diferença temporal entre as imagens não 

impedia a ilusão espacial enquanto dessa diferença dependia e proporcionava uma ilusão de 

duração que antecipava o cinema. É importante lembrar, no entanto, que o estereoscópio e 

vários outros instrumentos do século dezenove que exploravam a estereoscopia e a 

cinemática, não tinham como objetivo chegar ao cinema como conhecemos hoje, eles 

buscavam tanto a ilusão temporal quanto a espacial. Os estereoscópios levam os espectadores 

a transformar a imagem em “tempo” Eles já deixavam claro algumas maneiras que o tempo e 

o espaço se tornavam uma coisa só, como o olho podia viajar em locais particulares tanto em 

proximidade como em sequência. 

Walter Benjamin alertava que a forma de saltos históricos não é neutra, mas guiada 

pelos interesses do momento presente. A fantasia de André Bazin chamada de “O mito do 

cinema total” está viva nos dias de hoje com as campanhas publicitárias das “imagens 3-D” 

com a promessa da representação visual mais perfeita, um futuro que está sempre por se 

alcançar. Benjamin descreve uma historiografia que toma lugar menos como uma forma de 

predação, mas como uma forma de resgate. Ao invés de procurar por uma história de uma 

cultura visual pelas sementes do presente já escondidas no passado, nós precisamos olhar para 

os potenciais que foram obscurecidos pelo aparente cultivo do passado, achando 

possibilidades futuras perdidas no crescimento excessivo.  

Para Belisle (2013) , os contornos da representação estereoscópica estavam situados 

dentro do contexto mais amplo dos experimentos com a visualização de tempo e espaço que 

tomavam lugar entre a emergência da fotografia e do cinema no século XIX. Similarmente, os 

contornos do 3-D digital de hoje estão situados na transição ao longo dos formatos análogos e 

das estratégias técnicas da fotografia e do cinema. A questão não é como o 3-D 

contemporâneo é antecipado pela história do 3-D, mas é a de como os esforços do século 

dezenove em representar a profundidade espaço-temporal coincide com os nossos, e abrem 

uma zona de possibilidades que permanecem abertas.  

O jogo a que se propõe Temps Mort explora essa zona de possibilidades como a ideia 

do estereoscópio e do estereopanorama. As telas da instalação também transformam as 

imagens em “tempo”. É o “tempo morto” entre uma imagem e outra em que o olhar do 

espectador trafega, com lapsos e interrupções. Como na tela da “Mesa de jantar” onde temos 
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a imagem da família antes e depois do assassinato. Nesta passagem de profundidade temporal 

entre o passado e o futuro, o presente, onde o patriarca foi assassinado, não aparece. A relação 

entre o espaço e o tempo se dá no caminho entre as várias telas da instalação, entre a Mesa de 

jantar em que só sobraram restos e as Table props que fazem parte de outras mesas, outros 

espaços geográficos do apartamento, mas também outro tempo, em que as naturezas mortas, 

os  “alimentos” da instalação, ainda estão inteiras ou quase. Todos os outros exemplos já 

citados demonstram que Temps Mort utiliza essa “visão estereoscópica” em que o espaço e o 

tempo são uma coisa só. Assim, o olhar do espectador desta instalação trafega entre o espaço 

da Mesa de jantar em que  Peter está sem bigode e o outro espaço do Estudo de Personagem 

em que tem bigode. Já no espaço do Estudo ainda não há pão, no da Table prop o pão está 

presente e na Mesa de Jantar há só migalhas ou restos.  

 
 

3.5. As Naturezas Mortas de Temps Mort  
 

  Há ainda o contraste entre os retratos em que os personagens estão presentes e os 

Table props em que o local é o mesmo, mas os personagens estão ausentes. Essa  dicotomia 

entre objetos e pessoas nos remete ao contexto das naturezas mortas do século XVII. As Table 

Props são uma citação clara da belga Verhaest deste tipo de obra de arte flamenga. No 

documentário Still Life (1997), Harun Farocki lembra que, com o advento das naturezas 

mortas, a figura, primeiro na região dos Flandres e da Holanda, se afastaram dos motivos 

religiosos e das figuras humanas, que muitas vezes os representavam, para não rebaixar seus 

caráteres superiores. Ao não querer rebaixar o elevado, a pintura não pode evitar de elevar o 

cotidiano. Ela não quis humanizar o divino e os objetos fabricados pelo homem são 

divinizados por ela. O inimaginável não deve representar-se com falsas imagens e pode 

acontecer que fabricações humanas se tornem o inimaginável.    

O apogeu da pintura de natureza morta, no século XVII, deu origem às modernas 

ciências naturais, que abandonaram a representação simbólica e alegórica. Mas a arte da 

imagem resiste a abandonar a representação alegórica e simbólica ou essa interpretação. 

Séculos mais tarde os quadros continuam apresentando chaves, como se fossem  um código 

secreto. Em outras palavras, um código que não quer ser identificado como tal e por isso, seus 

signos devem ser vistos como não signos. Um copo como copo, um pão como pão. Estas 

considerações estão de acordo com o modo como a artista belga Alex Verhaest apresenta as 

naturezas mortas presentes nas Table props em oposição às figuras humanas. A artista 
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apresenta as Table Props afastadas das figuras de pessoas que evocam personagens religiosos, 

como Pedro, Madalena e Nossa Senhora, através da grávida Dolores. Nos estudos de 

personagem as mesas estão vazias, as naturezas mortas só vão aparecer nas Table Propos. Na 

Mesa de jantar  há apenas resquícios das naturezas mortas e objetos: migalhas, pequenos 

pedaços de frutas, uma garrafa de vidro, um prato de ponta cabeça, um garfo e faca cruzados e 

uma faca mais próxima a Peter. Na mesa há também o objeto celular, símbolo da tecnologia 

moderna.  No caminho do espectador pelas telas de Temps Mort, a narrativa estimula a que se 

pense que se trata de alimentos que seriam consumidos pelos personagens, já que só sobraram 

migalhas ou pequenos restos na Mesa de jantar. Dessa forma, na Table Prop de Peter, um pão 

seria um pão, um copo seria um copo. Mas estas naturezas mortas parecem representar o 

inimaginável, como Farocki (1997) descreve as naturezas e as criações publicitárias. Assim, 

se na Table Prop de Peter temos o pão,  já na de Angel temos frutos do mar, em uma mistura 

inimaginável: conchas de mariscos na mesa, junto com una pedra; em uma travessa um 

material gelatinoso em que se movem criaturas que se assemelham a uma enguia sem rosto. 

 

 Figura 43 – Alex Verhaest, Table Props - Angel in Temps Mort – Idle   

 Times,2013, Bélgica 

 
https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 
 

 Já na Table Prop de Hélène, temos um grande "alimento" com uma grande abertura, 

que parece fazer uma analogia à sexualidade feminina. Este está totalmente dentro da 

categoria de objeto inimaginável criado pelo homem. 
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Figura 44 – Alex Verhaest, Table Props - Hélène - detalhe - in Temps Mort – Idle  Times, 
2013, Bélgica. 

 
https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 

Harun Farocki (1997) pondera que a expressão das naturezas mortas é de objetos em 

relação a outros objetos, como a formar uma língua. Mas não há regras de sintaxe entre 

coisas, nem se pode colocar ou tirar adjetivos. Ao contrário das palavras, os objetos colocam 

as propriedades escritas, de forma não escrita. As Table Props parecem tentar falar essa 

língua. Neste vocabulário existem quatro telas, como quatro frases, cada uma se referindo a 

um personagem. Se, nos estudos de personagens, cada personagem é descrito por suas 

expressões e movimentos, as Table Props articulam a linguagem através dos objetos.  Todos 

possuem “alimentos” e a maioria objetos de louça. Em Peter há um pedaço de pão sobre um 

prato e, embaixo deste, um outro prato quebrado ao meio, em cima de uma toalha dobrada. 

Ao lado do prato há um copo com a boca voltada para baixo. 

 

 Figura 45 – Alex Verhaest, Table Props - Peter in Temps Mort – Idle Times, 2013, 
Bélgica. 
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Fonte: 

https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 
 

 Na de Madeleine, doces de farinha em cima de um prato, apoiado em um pote de 

louça cindido. Há um castiçal e uma garrafa com azeite, tudo em cima de uma toalha branca 

pequena. 

 
Figura 46– Alex Verhaest, Table Props -Madeleine in Temps Mort – Idle Times,  

 2013, Bélgica. 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 

 

 

Em Dolores há uma carne com um corte, o corpo do animal de um lado, a pata do 

outro, o prato que o sustenta também está cindido. Há uma garrafa com líquido e uma taça. 

 
Figura 47 – Alex Verhaest, Table Props - Dolores  in Temps Mort – Idle Times, 

 2013,Bélgica. 
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   Fonte: https://br.pinterest.com/pin/342273640413359025/ 
             Acesso em 16/07/2022. 
 

 
 Para Farocki (1997), os objetos levam uma continuidade entre substância e ideia. Ele 

lembra que as ciências naturais, que surgiram a partir do apogeu das naturezas mortas, no 

século XVII, deram origem a uma série de objetos.  A ciência natural abandonou o objetivo 

de produzir ouro, as artes da imagem, não. Estas buscam uma verdade na aparência. O pão, 

presente na Table prop de Peter, tem muitos significados na crença cristã e está relacionado 

ao alimento, à matéria. Mas o inseto cibernético  que ronda voando o pão, em lugar da boca 

para comer, possui o olho para olhar. É a própria representação de que os objetos, na era da 

imagem, perderam toda a sua materialidade. Os insetos estão rondando e se movendo por 

todas as Table Props.  

 

 Figura 48– Alex Verhaest, Table Props - Peter - detalhe - in Temps Mort – Idle Times, 
 2013, Bélgica. 

 
Fonte: 

https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 
 
 

Farochi (1997) lembra que a palavra fetiche tem origem portuguesa, mas pode ser 

fortemente identificada com o auge das naturezas mortas, no século XVII, na Holanda. 

Fetiches são coisas que tem algo de divino e não só significam algo. Três séculos depois, em 

1906, escreve Marcel Mauss: “o termo fetiche deve ser abandonado definitivamente, não se 

relaciona a nada preciso.” Dessa forma era como se os europeus tivessem inventado uma 

prática religiosa e a afastaram para muito longe, relegando-a aos confins de seu império 

comercial.  Mas a palavra “fetiche” voltou, envolvendo com sua aura cada objeto. A palavra 

fetiche designa algo que não tem que existir, mas que tem a força de referir-se a algo, apoiado 

em uma nova circulação monetária.  

Se as naturezas mortas faziam parte do contexto do Renascimento nórdico, as telas de 

Temps Mort precisam ser também pensadas sob a ótica de sua época. Já Jameson lembra que 
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os últimos anos foram marcados por um milenarismo invertido, no qual as premonições de 

futuro, catastróficas ou redentoras, foram substituídas pelo fim disto ou daquilo - da ideologia, 

da arte, classes sociais etc. -  postas em conjunto, tudo isso constitui o que é chamado de pós-

modernismo (JAMESON, 1991, p. 11). Se a mudança de classe foi uma vez a ideologia 

dominante e hegemônica da sociedade burguesa, o terreno do capitalismo avançado de hoje é 

agora um campo de heterogeneidade sem uma norma. 

Em Temps Mort, o fetiche das imagens está ligado a esta época denominada por 

Zygmunt Bauman como modernidade líquida. O sociólogo polonês lembra que o espírito 

moderno o era na medida que “derretia-se o que persistisse no tempo e fosse infenso à sua 

passagem ou imune a seu fluxo” (BAUMANN, 2001, p. 09). Os sólidos que estão derretendo 

neste momento, da modernidade fluida, são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em 

projetos e ações coletivas (BAUMANN, 2001, p. 12). Na Mesa de jantar, há a ação coletiva 

da refeição que não se realiza, só há migalhas, restos e insetos e nada a compartilhar entre os 

indivíduos.  

 Antes, a tarefa dos indivíduos livres era usar sua liberdade para encontrar o nicho 

apropriado (das classes) e ali se acomodar e adaptar. Agora, esses padrões estão cada vez mais 

em falta. O destino dos trabalhos de autoconstrução individual, não está dado de antemão, e 

tende a sofrer numerosas e profundas mudanças antes que esses trabalhos alcancem seu único 

objetivo, o fim da vida do indivíduo (BAUMANN, 2001, p. 13/14). Testemunhamos a perda 

das condições que determinavam o âmbito dos projetos e estratégias realistas de vida. 

Nas Table props onde temos as “naturezas mortas”, que representam cada personagem 

individual, temos a marca dessa desintegração, dessa ausência de norma, as louças cindidas, 

os “alimentos” inconsumíveis. 

Farocki (1997) lembra que os europeus e os protestantes, sobretudo, negavam que a 

um objeto se pudesse atribuir uma força divina. Ao mesmo tempo, se rodeavam cada vez de 

mais objetos, com o risco de se converter em pagãos. As coisas não tinham que ter valor pela 

fé e sim, valor de mercado.  Uma quantidade de frutos exóticos em troca dos cristais de 

Veneza. Cristais de Veneza em troca de porcelanas da China. Para o comércio, as coisas hão 

de significar algo, não basta apenas ser. Já não se pode pedir para a verdade mostrar-se a si 

mesma. Finalmente os objetos dão testemunha de seus fabricantes, que o ato da produção 

revela algo de sua própria pessoa. No entanto, os fabricantes não aparecem com seu objeto. 

Quando se olham as coisas, os homens que as criam se tornam não imagináveis. A pessoa que 
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as olha, resulta a si mesma como não imaginável. É o ponto de partida para uma nova visão 

do ser humano.  

Esta situação traz um paralelo entre a criação das naturezas mortas e a da ciberarte 

onde o conceito de autor, de criador, passa a ter um papel menor. Este conceito, relacionado à 

questão da interação, será explorado no próximo capítulo. Mas já podemos adiantar que o 

artista é um engenheiro de mundos. O ambiente criado por ele é inacabado, como na presente 

obra estudada, para que o espectador possa entrar e criar sua própria narrativa. (LEVY, 2010, 

p. 145)  

A imagem de Temps Mort é marcada pela presença dessa engenharia de mundos 

descrita por Pierre Levy e pela dificuldade de que essa comunicação se estabeleça de forma 

plena, questão sempre presente na instalação. A pessoa que cria a imagem se torna não 

imaginável. Aqui lembramos novamente que a imagem digital não corresponde a um objeto 

do mundo real, mas a uma informação de um banco de dados. De fato, hoje, a informação tem 

mais valor de mercado do que objetos materiais. Os donos e criadores desta se tornam 

inimagináveis ao apenas servirem de ponte para que os usuários interajam com bancos de 

dados. As imagens digitais das naturezas mortas das Table Props de Temps Mort possuem  

são naturezas mortas de nossa época, seu código secreto é o da programação em que se 

baseiam os dados computacionais.  

Já   aquele que olha (que na ciberarte e no ciberespaço é o criador) tem a imagem 

refletida, no vidro de A Vista do 6º andar, mas sua imagem é inimaginável, o reflexo que se 

vê não é o seu, é o da personagem Hélène. Ela aparece como um avatar sem correspondência 

com um espectador real.  

Voltando à definição de Levy, de fato, o ambiente da instalação  é inacabado por 

definição: personagens quase paralisados que dão a impressão de esperar por um espectador 

que detone a ação; a mesa de jantar em que há só restos; A linguagem estabelecida entre os 

objetos das Table Props leva a marca desta incompletude. Esse inacabado pode ser observado 

até no jogo de palavras do nome desta série de telas, elas não são as prop tables, as mesas de 

apoio para os personagens, mas as table props, os apoios, os suportes da mesa, como se esta 

estivesse sempre instável, incompleta e não fosse possível estes objetos ajudarem a compor os 

personagens. 

Segundo Levy: 
 

             A obra da cibercultura é, desde o princípio, perfurada por túneis ou falhas que a abrem 
para um exterior  assinalável e conectado por natureza (ou à espera de conexão) com 
pessoas, com fluxos de dados. Eis o hipertexto global, o metamundo virtual em 
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metamorfose perpétua, o fluxo musical ou icônico na   enchente. Cada um é chamado 
a tornar-se um operador singular, qualitativamente diferente, na transformação do 
hiperdocumento universal e intotalizável. Entre o engenheiro e o visitante de mundos 
virtuais, todo um contínuo se estende (LEVY, 2010, p. 149). 

 

A imagem desta obra de ciberarte percorre o caminho da perspectiva como um filme 

interativo. Este é formado pelo olhar do espectador da galeria contemporânea; com a 

transformação de conceitos provocada pelo digital. Dessa forma, ao se libertar das condições 

óticas, perspectivas e temporais da visão humana,  apresenta uma imagem que é também 

tempo. Nesta via explorada neste capítulo, os túneis perfurados e as falhas se evidenciam nas 

imagens. No próximo, tentaremos pensar sobre essa relação entre o engenheiro e o visitante e 

seu mundo virtual, os túneis a serem perfurados e as falhas ou sucessos de conexão.  
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4. CAPÍTULO 3. A NARRATIVA DE TEMPS MORT – O OLHAR DIRIGE A 
NARRATIVA, NÃO É DIRIGIDO POR ELA 

 
 

4.1. Temps Mort e a teoria da enunciação – processo de recepção e criação de 
subjetividade 
 

Finalmente, neste capítulo, exploraremos a perspectiva mais importante para a análise do 

filme interativo Temps Mort, a de sua narrativa. Arlindo Machado em seu livro O sujeito na 

tela: modos de enunciação no cinema e no ciberespaço (2007b) parte do filme 

cinematográfico para chegar até o ciberespaço e tentar levantar algumas hipóteses sobre o 

sujeito que marca sua presença na narrativa que ocorre nas novas mídias. Este caminho é uma 

boa base para completar nossa análise de Temps Mort.  Se conseguimos entender a imbricação 

de linguagens operada por esta instalação e se estabelecemos que sua imagem se situa entre a 

ação e o movimento, é porque estávamos buscando pistas para entender o potencial e os 

paradoxos de uma nova forma de contar uma história por imagens. A história do audiovisual é 

um caminho entre a criação e o desenvolvimento da narrativa por imagens técnicas até as 

novas possibilidades que estão surgindo e quebrando paradigmas. Para buscar esse 

entendimento, podemos pensar novamente nesta instalação como uma obra cinematográfica e 

fazer um exercício de imaginação.  

Se fosse um filme tradicional, Temps Mort organizaria seus planos em uma 

determinada ordem. O filme poderia começar apresentando a família antes do assassinato. A 

primeira cena poderia se abrir a partir de um plano geral dos personagens ou de um familiar 

específico. O espectador teria a impressão de que dirigia o olhar de um jeito ou de outro. Mas 

um outro alguém, uma outra instância, teria escolhido olhar aquela cena a uma certa distância 

e assim ver um plano geral da família ou se aproximar mais de alguém e ver apenas essa 

pessoa.  É como se o espectador acompanhasse um outro a olhar e um outro ouvido sobre os 

acontecimentos. A premissa de Arlindo Machado é de que “há sempre “alguém” a mais 

dentro da cena de um filme (...), alguém que não é necessariamente um protagonista 

explicitado na ação”. (MACHADO, 2007b, p. 10) Se Temps Mort fosse um documentário, 

poderíamos deduzir que esse olhar seria o do fotógrafo que testemunhava e registrava a cena. 

Mas, como se trata de uma história inventada por Alex Verhaest, esse olho teria um caráter 

diferente da equipe técnica que o produziu.   Como lembra Machado, no cinema ficcional, “tal 

como o narrador literário, a instância que “vê” e “ouve”, que, portanto, dá a ver e ouvir, é, ela 
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também, um fato da ficção e, como tal, circunscrita ao universo da diegese.” (MACHADO, 

2007b, p. 11)  

Tentando localizar essa instância, imaginaríamos que esses olhos e ouvidos seguissem 

o testemunho de Angel, já que este é o narrador da história. Mas a câmera poderia ver e 

escutar coisas que este personagem não seria capaz. Tal como o sujeito onisciente da 

literatura, a câmera cinematográfica é um olho que tudo preenche e consegue de todos os 

eventos, a sua visualização ideal. O espectador não está imobilizado na poltrona do cinema, 

ele muda constantemente de posição em relação às imagens à sua frente. Sua poltrona se torna 

um centro espacial, em relação ao qual as imagens e os sons se posicionam e reposicionam, 

deslocando sucessivamente o ponto de observação. A plateia de Temps Mort se identificaria, 

então, com o olhar desse sujeito invisível que centraliza o espetáculo.  Machado (2007b) 

considera que o filme narrativo clássico procura posicionar o espectador no seu espaço e dar 

coerência aos seus deslocamentos, para que ele se possa constituir como o sujeito unificante 

da visão. Dessa forma, o espectador, apesar de imobilizado diante da tela, encontra-se 

imaginariamente em perpétuo movimento, enquanto o mundo à sua frente, permanece 

unificado e é centralizado. Ao conseguir regular e dominar esse movimento, o filme consegue 

produzir o fascínio do reconhecimento e se inserir neste esquema de circulação mercantil que 

constitui o cinema clássico ou comercial.  

A teoria geral da subjetividade no cinema, mais conhecida como teoria da enunciação 

cinematográfica procurou entender o modo como a posição, a subjetividade e os afetos do 

espectador são trabalhados ou “programados” através desta instância possuidora de  olhos e 

ouvidos ubíquos. Entre os anos 1970 e 1980, principalmente na França e na Inglaterra esse 

ponto de vista mereceu uma atenção concentrada da crítica.  Entretanto, todas essas teorias, 

que fervilhavam nos anos 1970 e 1980, principalmente na França e na Inglaterra, começaram 

logo a ser questionadas. A concepção que se fazia da atividade do espectador ou do processo 

de recepção era demasiado abstrata e rígida; o espectador era visto, nesses sistemas teóricos, 

como uma figura ideal, cuja posição e afetividade encontravam-se estabelecidas anteriormente 

pelo aparato ou pelo “texto” cinematográfico, não cabendo, portanto, nenhuma consideração a 

respeito de uma possível reação autônoma de sua parte.  

As feministas e os militantes de esquerda foram os primeiros a questionar o 

dogmatismo das teorias da enunciação. Para eles, elas não forneciam alternativas para que os 

atores sociais pudessem criticar a ideologia do filme ou resistir a ela; eram teorias muito 

negativistas. Elas não davam espaço para aquilo que hoje, especialmente nos ambientes 
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computacionais, se convencionou chamar de agency (agenciamento), a intervenção autônoma 

do receptor. Machado (2007b) cita D.N.Rodowick, que considera que a implosão do primado 

da enunciação se inicia no final dos anos 1970, quando surgem as primeiras críticas à 

compreensão do espectador com base apenas nas propriedades “textuais”  e também no 

determinismo das teorias correntes da subjetividade no cinema. Essas críticas mostram que a 

relação entre o cinema e seu espectador é reduzida, nas teorias da enunciação, à condição de 

um evento determinado anteriormente pelo “texto” fílmico à revelia inclusive do contexto 

histórico da recepção e do espectador real, considerado passivo e programado.  

Machado lembra que o determinismo das teorias estruturalistas começa a ser 

substituído por um viés conceitual em que o contexto e recepção do filme passa ao primeiro 

plano. Em lugar do espectador passivo e totalmente determinado pelo “texto” fílmico e pelo 

dispositivo cinematográfico, surge o espectador até certo ponto ativo, que negocia com o 

filme o seu sentido. O conceito de heterogeneidade da recepção começa a levar em conta 

também que os espectadores não são todos iguais, nem interpretam da mesma maneira os 

filmes. Como afirma David Bordwell “É uma categoria de saber definida pela sua relação aos 

objetos e aos outros sujeitos” (BORDWELL apud MACHADO, 2007b, p. 128) 

Wolfgang Kemp (1998) lembra que a estética da recepção leva em conta que quando 

há um trabalho artístico quase sempre existe  um observador que quer vê-lo e que dá os passos 

necessários para chegar a este objetivo. A premissa mais importante dessa teoria é a de que  a 

função do observador já está incorporada na própria obra de arte. Ele está disposto na obra 

não somente por estar envolvido com ela, mas também por suas condições inerentes - como 

um espectador ele possui um gênero específico, presença e história.  

É fato que, ao contrário do diálogo face a face, uma característica específica da 

comunicação nas artes visuais é  que o autor e o receptor não lidam um com o outro 

diretamente.  No entanto, esta relação é assimétrica apenas de forma relativa, pois a teoria da 

comunicação não reconhece assimetria total. Sempre é necessário pressupor um parceiro em 

oposição e  um quadro comum de referência. No caso da comunicação estética, essa 

assimetria relativa é  não somente um ímpeto de situar o espectador, através de um arranjo 

externo, mas também um estímulo, através da ativação deste a tomar parte da construção da 

obra de arte. Esta ativação ocorre através do caminho no qual o espectador se torna parte da 

pintura interna da comunicação, mais precisamente, no qual ele ou ela fazem parte na 

comunicação onde podem apenas ser associadas com o espectador, não como um ator.  
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A categoria mais intangível, a qual pode também interagir de várias maneiras com as 

outras é a que a teoria literária se refere como espaço vazio ou a estética da indeterminação. 

Ambas as conceptualizações apontam que a obra de arte é inacabada por si mesma, para ser 

completada pelo espectador. Este estado de incompletude e indeterminação é construído e 

intencional. Mas isto significa que como espectadores nós tenhamos que completar o lado 

reverso invisível de cada figura representada, ou que nós mentalmente continuemos o 

caminho que foi interrompido pelo quadro. Neste sentido, a percepção do dia a dia não é 

diferente da estética da percepção. A obra de arte continua exigindo coerência, embora esse 

impulso torne esse “espaço vazio” em ligações importantes ou causa a construção do 

significado. (KEMP, 1998) 

Mas o fato é que, ao observar Temps Mort,  percebemos que, embora em todas as 

obras de arte a função do espectador esteja sempre incorporada e  há algo que este tenha que 

completar nelas, em algumas delas esse espaço de preenchimento é mais evidente. Sem trazer, 

ainda, à tona a questão da interatividade, podemos localizar facilmente vários espaços em 

branco da trama. Um desses espaços indeterminados é o próprio assassinato do patriarca, que 

é o detonador da trama. Esta ação não aparece, os personagens são apresentados antes e 

depois deste momento primordial. É como se o passado e o futuro estivessem sugeridos, mas 

o presente tivesse que ser preenchido pela presença do espectador.  

As Table Props também são pontos abertos a serem preenchidos de significado pelo 

espectador. Como já dito, elas são naturezas mortas e cada uma corresponde a um 

personagem da trama, possuindo cores e outros elementos que estão presentes no Character 

Study respectivo. Elas são as únicas peças que não estão representadas no quadro maior da 

sala de jantar. Isso sugere que correspondem apenas a estados psicológicos do personagem. A 

relação de cada Table Prop com seu personagem da trama cabe uma infinidade de 

interpretações.  

Também podemos destacar a quase ausência de falas na instalação. Elas estão 

presentes apenas na sala de jantar e mesmo assim na forma de “não diálogos”, de frases que 

nada dizem. Aqui aparece mais claramente a questão principal da instalação, a falta de 

comunicação. Novamente lembramos do significado do nome da obra,  Temps Mort, o tempo 

morto entre uma tela e outra, em que a comunicação não se  estabelece. E nesse espaço em 

branco comunicacional o espectador é chamado a preencher as lacunas da obra e o enfrentar o 

desafio estabelecer um diálogo com personagens tão avessos a uma conversação efetiva.    
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Os pensadores dos estudos culturais também questionavam as teorias da enunciação. 

Eles deixam claro que seus objetos de estudo já não eram textos cinematográficos, mas o que 

a sociedade faz desses “textos”. Dessa forma, os estudos culturais deram mais importância às 

análises da recepção do que às leituras de filmes. O objetivo era entender como grupos 

específicos de público se apropriam de determinados filmes para as suas agendas culturais. Os 

culturalistas perceberam que determinadas audiências faziam uma leitura invertida, profana e 

muitas vezes subversiva. Machado cita Miriam Hansen que abordou a leitura dos filmes 

brancos americanos feita pelos negros da periferia de Chicago (HANSEN apud MACHADO, 

2007, p. 128). 

Os culturalistas procuraram tornar a teoria menos hermética e diminuir suas pretensões 

filosóficas. “Ler Raymond Williams era bem menos complexo do que decifrar os quebra-

cabeças estruturalistas” (MACHADO, 2007b, p, 22). Na academia, a disciplina dos Estudos 

Culturais desenvolveu uma bipartição teórica entre uma de vertente “culturalista”, 

remontando à tradição britânica e a outra de vertente “estruturalista”, influenciada, sobretudo, 

pelo pensamento francês. Enquanto a primeira conservou o posicionamento dos trabalhos 

fundadores, tomando a cultura como espaço para interpretações, debates e lutas sociais, a 

segunda teorizou as formas culturais como manifestações de aspectos estruturais que regeriam 

a organização social. No movimento estruturalista dos Estudos Culturais se destacou o projeto 

em torno da revista de cinema Screen. No início da década de 1970, a revista publicou 

discussões acerca do cinema experimental e avant-garde, com ênfase na análise das formas 

dos filmes. Os trabalhos da revista se orientaram pela investigação das práticas do cinema e 

como elas poderiam contribuir para a produção (e reprodução) da ordem vigente. 

(GUIMARÃES; BAUTE,  2020). Posteriormente, a posição da revista foi reformulada e o 

excesso do que ficou conhecido como Screen Theory foi atenuado. As pesquisas de cinema 

com viés cultural direcionaram-se, sobretudo, aos estudos de audiência e espectatorialidade 

(MASCARELLO apud GUIMARÃES; BAUTE,  2020, p. 22).   

Um contraponto às análises textuais, da Screen, foi o Materialismo Cultural de 

Raymond Williams para o exame das estruturas dominantes e suas relações com a sociedade. 

Relacionar uma obra aos processos socioculturais de seu tempo oferece novas possibilidades 

para diferentes tipos de análises, bem como possíveis entrecruzamentos entre filme, cinema e 

sociedade a partir de uma teoria dedicada a essa questão. O grande ímpeto da obra de 

Williams foi o de instrumentalizar a teoria para além de abstrações e conceitos absolutos 

acerca da cultura.  
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O papel determinante da cultura e da arte no processo sócio-histórico foi constante nas 

obras do pensador galês. Dentro desse amplo pensamento que se insere o seu interesse pela 

forma fílmica e suas complexas relações de produção, atreladas à distribuição e à recepção do 

cinema a grandes públicos.  Williams levava em conta que, “por ser uma arte popular, por sua 

proximidade a novos públicos e a uma nova história, que o filme se tornou uma arte” 

(WILLIAMS apud GUIMARÃES; BAUTE,  2020, p. 22). Nesta mesma junção entre a “arte” 

ao “entretenimento” e o “sério” ao “popular”, os gêneros, como formas culturais, são 

organizados de forma muito semelhante aos processos culturais identificados por Williams: 

muitas vezes a inovação artística/tecnológica ou variação formal  genérica age em relação à 

convenção. Como observa Maia Elisa Cevasco:  “O artista pode até perceber como única a 

experiência para a qual encontra uma forma, mas a história da cultura demonstra que se trata 

de uma resposta social a mudanças objetivas” (CEVASCO apud GUIMARÃES; BAUTE,  

2020, p. 22).  

Desta forma, as novas formas de fazer filmes, que muitas vezes não se encaixavam 

com a concepção de cinema “clássico” em que se baseava a teoria da enunciação, eram 

respostas a mudanças objetivas. O jogo de Temps Mort de evocar concepções tradicionais de 

cinema e quebrá-las totalmente,  já faz parte de uma mudança cultural ainda mais profunda.     

De qualquer forma, como lembra Machado(2007b), no início do declínio do conceito 

de enunciação, ele começa a  ser substituído pelos estudos de recepção, mais pragmáticos e 

baseados em princípios dos estudos culturais, da filosofia analítica e das ciências cognitivas. 

O cinema deixa de ser objeto privilegiado de atenção, já que as novas abordagens privilegiam 

agora a televisão e os novos meios. A recepção começa a ser encarada como autônoma com 

relação à produção e, portanto, independente das determinações do “texto” e das artimanhas 

de um sujeito enunciador. O “lugar” que o espectador ocupa no filme ou no audiovisual em 

geral, se não é arbitrário, é ditado agora pelo contexto da recepção. Dependendo desse 

contexto, a recepção pode ser aderente às determinações textuais do filme, pode negociar com 

elas ou até mesmo resistir a elas, redirecionando a “leitura”  

Mas o fato é que, as doutrinas que sucederam as  teorias estruturalistas da enunciação,  

são constituídas por estudos de natureza empírica e não possuíam estofo teórico e 

fundamentação científica mais sólida como estas. Mas Arlindo Machado (2007b) levanta a 

hipótese de que a questão chave não estava mais entre uma Grand Théorie - como era 

chamado o conjunto das teorias da enunciação - e uma colcha de retalhos de pequenas teorias 
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de outro.    Para ele, com a convergência dos meios e a ampliação do conceito de audiovisual, 

as questões teóricas se deslocaram.  

 

Os fundamentos de uma nova teoria do audiovisual podem já não estar sendo 
construídos no campo específico do cinema.  Qualquer enfrentamento do impasse 
teórico vivido hoje pelo cinema deve, portanto, ser buscado fora do cinema, neste 
terreno flutuante de novos meios que se convencionou chamar de ciberespaço 

(MACHADO, 2007b, p.130) . 
 

Temps Mort coloca em evidência esse impasse teórico ao evocar a narrativa cinematográfica e 
mergulhá-la no terreno flutuante do ciberespaço. 
 

4.2. Temps Mort e a uma nova subjetividade  
 
 

Com o advento do vídeo e da televisão, surgem dois meios que já não jogam ênfase na 

construção de uma subjetividade. A produção, desde então, se caracteriza por uma mistura de 

gêneros, demandas e procedimentos, muitas vezes regida por uma objetividade enunciativa, 

que se evidencia pela interpelação direta da audiência pelo apresentador de televisão, que olha 

diretamente à lente da câmera e se refere ao espectador na segunda pessoa. (você que me ouve 

e me vê). Assistir TV é algo bem mais dispersivo do que assistir um filme, já que o 

espectador, em seu ambiente doméstico, não se encontra envolvido pelo fascínio hipnótico da 

tela grande e da sala escura. Esta última, tende a ser invisível ao espectador, ao contrário da 

televisão, que tende a ser pequena, com imagem pouco realista, se comparada com a do 

cinema.  

Os meios surgidos após o cinema estimularam poucas reflexões sobre o modo como a 

subjetividade é neles constituída e nenhuma teoria da enunciação foi formulada para a 

televisão e o vídeo. Por outro lado, os que surgiram após a hegemonia da televisão, 

principalmente os de natureza digital, restituíram a questão  do sujeito na tela. O pensamento 

sobre os novos meios leva em conta o “agenciamento” (agency), ou seja, o efeito de tornar o 

espectador sujeito, necessário  à ilusão de imersão.(MACHADOb, 2007) 

Em Temps Mort podemos perceber claramente que a subjetividade retorna nos novos 

meios através do espectador.  As telas desta instalação já não funcionam na mesma lógica do 

cinema clássico, não existe uma ordem determinada em que as imagens devam ser vistas. 

Também a obra não se assemelha às imagens televisivas, os personagens nunca olham para o 

espectador ou se dirigem a ele na segunda pessoa. Além disso, a qualidade da imagem digital, 

ausente nas antigas televisões, é um fator favorável à identificação e imersão. 



82 
 

  
 

  Para Arlindo Machado, Edmond Couchot, em seu livro La technologie dans l’art,  

foi quem melhor formulou a nova condição do sujeito no ciberespaço. Para Couchot o que 

surge é uma outra experiência de subjetividade, aquela que deriva não de uma vontade, de um 

desejo, de uma iniciativa, de um lapso de um sujeito constituído (ainda que ausente), mas dos 

automatismos do dispositivo técnico,  

 
questão chave, num momento em que o numérico aparece, aos olhos de muitos, 
desapossar o criador de toda singularidade e de toda expressividade e reduzir o ato 

criador aos puros automatismos maquínicos  (COUCHOT apud MACHADO, 
2007b, p. 136). 

 

Com a evolução das tecnologias de produção simbólica, há um momento em que os 

procedimentos de construção ganham autonomia. Eles podem funcionar sem a intervenção 

(ou com um mínimo de intervenção) de um operador. Couchot considera que, no 

Renascimento e, mais ainda, após a invenção da fotografia, nasce o “sujeito aparelhado” 

dependente de uma máquina que realiza boa parte das operações de ver e representar. Esse 

sujeito aparelhado passa a funcionar sob um modo indefinido, impessoal e anônimo. Ele não 

perde suas qualidades de sujeito, um sujeito do fazer técnico, despersonalizado, fundado numa 

espécie de anonimato. 

 Assim, na medida em que vai sendo substituído por processos de automação, o olhar é 

colocado a funcionar, a partir do século XIX, sob modo impessoal. Mas ele não perde com 

isso sua função subjetiva, ou seja, ligada à ação de um sujeito. Pelo contrário, a maioria 

desses procedimentos técnicos vai ampliar o seu papel de agenciador da visão. No entanto, o 

sujeito se torna sem identidade, pois é uma máquina que vê e enuncia.  

O livro de Couchot trata da possibilidade de criação em uma época de automação cada 

vez maior nos procedimentos. Por este motivo, a obra aborda de forma dialógica o jogo 

existente nas obras realizadas com mediação tecnológica entre duas modalidades antagônicas 

de sujeito, um, modelado pelas máquinas e processos técnicos e outro, irredutível a qualquer 

mecanismo técnico. Uma subjetividade ligada ao imaginário e à história individual de um ou 

vários criadores. Nessa hipótese este sujeito se define na sua oposição ao maquínico e na sua 

maneira de compor com ele.  “Pois esses dois componentes do sujeito não cessam de se 

defrontar e de negociar, mas também de se deslocar e de mudar de figura (COUCHOT apud 

MACHADO, 2007b, p. 140). Couchot reconhece que a aparelhagem numérica do sujeito nos 

meios digitais recoloca a questão do sujeito maquínico de uma maneira que não encontra 

similares em nenhum dos meios anteriores.  



83 
 

  
 

Voltando à questão da imersão, convém observar que, em Temps Mort, esse efeito, 

presente em cada monitor da instalação, se quebra quando o olhar tem que mudar de uma tela 

para outra. O efeito de interatividade que está presente ao transitar entre um monitor e outro e 

faz com que o mecanismo desta interatividade se torne evidente, quebrando o efeito imersivo 

e evidenciando o dispositivo. Alex Verhaest torna transparente, desta forma, a relação entre 

estes dois sujeitos: o sujeito maquínico presente em cada tela com um conjunto de 

informações numéricas; e um sujeito ligado ao imaginário de uma mente criadora que é ao 

mesmo tempo a de Verhaest, que disponibilizou a abertura na obra para uma interação crítica 

e do espectador que cria ao se deslocar entre as telas com o seu corpo e seu olhar.  

          Pensando nos efeitos dessa aparelhagem numérica na arte, M. Beatrice Fazi e Matthew 

Fuller, no capítulo do livro A companion to Digital Art (2016),  Computational Aesthetics, 

afirmam que a computação tem um efeito profundo na composição de arte digital. Estes 

autores entendem a computação como um método e uma força de organização, quantificação 

e racionalização da realidade em um sentido lógico-matemático. A arte operando com o 

prefixo digital e absorvendo muitas das características do mundo contemporâneo, é 

inerentemente alterada com as características específicas das estruturas computacionais. As 

expressões ontológica e epistemológica da computação são concretizadas e se tornam 

operativas em várias escalas: a cultural, a social e a política, como na arte e em todas as áreas.  

   Para caracterizar a estética computacional, os autores definem que ela gravita entre a 

Abstração e a Concretude. De um lado, a computação é uma técnica de abstração. Ela desenha 

a abstração formal da lógica e matemática. De outro lado, contudo, a computação é concreta 

como o mundo no qual ela participa.  As obras digitais como Temps Mort colocam em 

questão estas dicotomias. Artistas, como Alex Verhaest, que utilizam a abstração da lógica e a 

matemática para criar mundos que dialogam com o mundo concreto. O sujeito maquínico 

representado pela lógica e matemática dialoga com a concretização de questões sociais, 

políticas e humanas. Os quadros da instalação são como dados que se repetem 

matematicamente, tanto nos Caracters studies - como Hélène que chora, Angel que 

permanece com sua profunda tristeza, Peter  pensativo. No entanto, através do olhar do 

espectador, esses dados adquirem um novo significado, são utilizados para compor uma 

narrativa e para esse fim foram criados.   

Fazi e Fuller (2016) afirmam que a computação é uma sistematização da realidade via 

significados separados como números, dígitos, modelos, procedimentos, medidas e 

representações muito condensadas da relação entre essas coisas. O espectador de Temps Mort 
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opera dentro dessas representações da relação entre os elementos da obra. É como se o olhar 

dele estivesse manipulando os dados abstratos do dispositivo, efetuando uma criação concreta 

de natureza política e social.  

Ao construir uma instalação de ciberarte em que o usuário se desloca fisicamente  no 

ambiente da galeria para realizar trocas equivalentes às realizadas em ambientes digitais, Alex 

Verhaest coloca em evidência o papel das relações do ser humano, em que está baseado o 

ciberespaço. Peter Anders (2003) define o Ciberespaço como a referência espacial usada pela 

mídia eletrônica. Para o autor, esse espaço é o produto  de processos mentais e para captar sua 

importância é preciso compreender que este se baseia na relação humana entre espaço e 

informação. Para entender esse espaço informacional, ele lembra que o corpo sente e mede o 

mundo, formando o seu centro subjetivo e a fundação do pensamento. Nossos corpos são a 

ponte entre nós e o mundo. Nossa visão do mundo depende tanto dos sentidos de nosso corpo 

quanto do ambiente em si. “Embora estejamos fisicamente ausentes, a sombra de nossos 

corpos está implícita no ciberespaço antrópico” (ANDERS, 2003, p.50). 

Percebemos que a instalação Temps Mort  se baseia na relação entre o espectador, seu 

corpo, e o ambiente da exposição e os equipamentos tecnológicos. A sombra corporal do 

usuário é um guia para conhecermos a obra. Temos as  telas menores dos Caracters studies e 

das Table props e a tela da Diner Table que sempre são colocadas na altura do rosto e do olho 

do espectador. O celular é acionado através de seus dedos. A sua presença na Mesa de Jantar é 

como uma vaga sombra a tentar provocar uma reação dos personagens através da ligação 

telefônica. Finalmente, na Vista do 6º Andar , temos uma janela que tem a altura do 

observador. Aqui a sombra implícita de nosso corpo se evidencia quando nos aproximamos e 

aparece o reflexo de Hélène. É a marca do humano que se transparece no ciberespaço.  

Peter Anders lembra ainda que as mídias eletrônicas nos estendem além de nosso 

corpo e localidade. Para o autor, o Ciberespaço antecede as mídias digitais. O telefone, por 

exemplo, proporciona a  ilusão de estarmos na mesma sala. No momento do telefonema 

ocorre o colapso do espaço que separa dois interlocutores. Ao pôr o fone no gancho o espaço 

é restaurado em suas dimensões normais.  

Podemos relacionar essa ideia ao recurso interativo do telefonema em Temps Mort, 

quando o   espectador pode ligar para  os personagens da Mesa de Jantar. Ocorre o toque e a 

esperança de que ele poderia conversar com os que estão presentes no jantar e assim obter a 

ilusão de que estaria na mesma sala. Mas essa sensação só está presente de maneira 

superficial. Quando o telefone toca na mesa, o espectador se apresenta apenas para 
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interromper os pensamentos dispersos dos personagens que, nesse momento, sussurram 

palavras ininteligíveis. De qualquer maneira, o observador tem a visão  do ambiente da Mesa 

de Jantar antes e depois do telefonema, ele está em um ambiente diferente, mas interligado. O 

usuário está na sala da exposição e o ambiente da mesa de jantar é uma peça da instalação 

para que as trocas se estabeleçam. Anders lembra que a interação dos usuários no espaço tem 

importantes consequências sociais e psicológicas. Espaços sociais, o terreno tradicional da 

arquitetura, afetam os comportamentos de seus ocupantes (OLDENBERG apud ANDERS, 

2003, p. 49). 

Mas a verdade é que o automatismo maquínico possui uma linguagem pela qual há 

uma comunicação com o operador. Philippe Quéau (1996) afirma que as imagens de síntese 

formam uma nova escrita que modificará profundamente nossos métodos de representação, 

nossos hábitos visuais, nossos modos de trabalhar e de criar. Com elas surge uma nova 

relação entre imagem e linguagem. Formalismos abstratos podem produzir, diretamente, 

imagens. A imagem digital graças à sua natureza numérica e simbólica (no sentido 

matemático do termo), tem por sua natureza a possibilidade de  todos os tipos de mediação 

entre linguagens formais e representações sensíveis. “Os dois campos do inteligível e do 

sensível, dos modelos e das imagens, outrora separados, se veem assim reconciliados pelo 

intermédio dos números“ (QUÉAU, 1996, p. 91).  

Para o autor, as imagens infográficas e representações, ao contrário das fotográficas ou 

videográficas - que nasceram da interação da luz real com as superfícies fotossensíveis - não 

são inicialmente imagens, são linguagens. Aquelas podem imitar a natureza, traduzir teorias 

em formas sensíveis ou mergulhar-nos fisicamente em mundos com propriedades 

desorientadoras. Essa produtividade das imagens de síntese vem das linguagens simbólicas, 

liberadas da materialidade da luz. As imagens de síntese são essencialmente abstratas, apesar 

de oferecerem um aspecto material, visível. Todas as possibilidades funcionais da infografia e 

o seu papel escritural original nascem desta aliança original entre o formal e o sensível.  

Quéau (1996) acredita que, a partir daí, podemos considerar uma  imbricação entre 

corpo e imagem, isto é, entre sensação física real e representação virtual. A imagem virtual 

transforma-se num “lugar explorável” Este lugar é, ele mesmo, uma “imagem” e uma espécie 

de sintoma do modelo simbólico que se encontra na sua origem. É a experiência interativa e 

progressiva do espaço que o constitui como “espaço”.  

As consequências dessa evolução do estatuto da imagem são radicais A imagem de 

síntese modifica a nossa relação com o real, estruturando-o de outra forma, como instrumento 
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de escrita. Como lugar virtual, a imagem de síntese estabelece ligações inéditas entre 

preceitos e conceitos, entre fenômenos perceptíveis e modelos inteligíveis. Para Quéau, por 

outro lado,  há um perigo real de se confundir o mundo virtual com o real. 

As imagens infográficas de Temps Mort trazem indícios dessa nova escrita. As 

imagens desta instalação são tratadas como linguagens. No jogo efetuado, as informações 

matemáticas dos códigos binários computacionais geram imagens concretas que, por sua vez, 

geram um alfabeto visual com vários tipos de símbolos, os retratos de personagens, as 

naturezas mortas, o conjunto dos personagens na mesa de jantar, as paisagens. Dentro de cada 

imagem infográfica temos também uma variedade de símbolos: os insetos, as enguias, os 

alimentos estranhos, etc. 

 

4.3. A interatividade em Temps Mort 
 
 

Arlindo Machado (2007b) reflete sobre as possibilidades de negociação dos vários 

sujeitos humanos com os sujeitos maquínicos. Ele lembra que uma característica básica dos 

produtos concebidos para os novos meios digitais é a substituição da figura narradora que, nas 

formas narrativas anteriores, apresentava aos espectadores ou leitores os acontecimentos da 

diegese, por novos agentes enunciadores. Para Machado a marca diferencial dos meios 

digitais é a interatividade. A narrativa não pode ser definida antes. Pelo contrário, ela deve  

 

aparecer como um campo de possibilidades governado por um programa, uma 
máquina de simulação, capaz de tomar decisões em termos narrativos, com base em 

uma avaliação das ações exercidas por esse receptor ativo e imersivo  (MACHADO, 
2007b, p. 144). 
 

O autor entende que as estratégias narrativas que eram atribuídas a um sujeito narrador 

interno à diegese passa agora a ser assumidas por dois sujeitos simultaneamente, um interator, 

o sujeito criador que se deixa imergir na simulação, espécie de demiurgo que faz desencadear 

os acontecimentos da diegese, de outro, um programa de geração automática de situações 

narrativas, que dialoga com o primeiro. Cabe a esse programa, não decidir concretamente 

sobre o que acontecerá, mas estabelecer o universo de eventos permitidos e as condições para 

que ocorram.  

Em Temps Mort a figura ausente do narrador deixa as suas marcas no deslocamento 

necessário do espectador entre as várias telas. As cenas estão separadas em categorias 

estáticas, que obrigatoriamente precisam ser misturadas para o fluir das narrativas. Temos os 
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personagens estabelecidos na sequência dos Caracters Studies, temos o conjunto das 

naturezas mortas das Table Props que correspondem cada uma a um personagem e precisam 

dialogar com os primeiros.  

Temps Mort é testemunha da mudança a que Arlindo Machado se refere. São enormes 

as consequências culturais dessa passagem, inclusive nas mudanças de percepção e interação. 

Canevacci (1984) por exemplo, afirma que o cinema é o sucessor da missa da igreja católica. 

A hierarquia do olhar está presente nos dois. Esse exercício de poder se dá com a imagem fixa 

na tela e o olhar obediente que assiste sempre à mesma narrativa. Segundo ele, quanto maior o 

número de olhares captados, maior será o reconhecimento social da própria hegemonia.  Este 

tipo de hegemonia se enfraquece com as novas possibilidades de interação advindas com a 

tecnologia. O olhar do espectador de Temps Mort é o que transita sem se fixar e cria a 

narrativa.  O mundo virtual pode ser explorado e atualizado simultaneamente pelos usuários. 

Quando as interações podem enriquecer ou modificar o modelo, o mundo virtual torna-se um 

vetor de inteligência e criação coletivas (LEVY, 2010).  

A sala de jantar de Temps Mort faz parte do universo virtual atual descrito por Pierre 

Levy (2010) formado a partir da conexão dos textos que não possuem nem fixação nem 

independência de significação. O pensador francês afirma que um dos principais vetores de 

uma mudança de paradigma nas artes é o conceito de autor, que passa a ter um papel menor. 

A proposta de trabalho artístico se desloca para o acontecimento. Agora o artista é um 

engenheiro de mundos. Além disso, o ambiente criado pelo engenheiro de mundos é 

inacabado, como na presente obra estudada, em que o espectador pode entrar e criar sua 

própria narrativa. 

 
O engenheiro de mundos provê as virtualidades, arquiteta os espaços de 
comunicação, organiza os equipamentos coletivos de cognição e da memória, 
estrutura a interação sensório-motora com o universo dos dados (LEVY, 
2010, p. 145). 
 

Sim, podemos perceber a presença do que é descrito por Pierre Levy, mas que tipo de 

engenharia surge do pequeno mundo de Temps Mort? O ambiente desta instalação é 

inacabado por definição: personagens quase paralisados que dão a impressão de esperar por 

um espectador que detone a ação.  

Em um dos ambientes interativos desta instalação, A Mesa de Jantar, é possível o 

contato telefônico do público com os personagens. Aqui podemos pensar na comparação feita 

por Levy da interatividade existente nos mundos virtuais e no telefone. Os primeiros seriam 

mais interativos no sentido de que implicam tanto a imagem quanto a situação. Já o segundo  
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é mais interativo em um segundo sentido, nos colocando em contato com o corpo de quem 

está do outro lado da linha, através não da imagem corporal, mas a voz, sua dimensão física 

(LEVY, 2010). No presente exemplo, temos representadas as características tanto do mundo 

virtual quanto do telefone. Mas qual é o nível de interatividade, que foi definida por Levy 

como a participação do beneficiário em uma troca de informações? Vejamos as imagens a 

seguir: 

 

FIGURAS 49 e 50 – Alex Verhaest, “Temps Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica. 

 

 
Fonte:  https://vimeo.com/75478759 
Acesso em 19/07/2022. 
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FIGURAS 51 e 52 – Alex Verhaest, “Temps Mort – Idle Times”, 2013, Bélgica 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte:  https://vimeo.com/75478759 .  
Acesso em 19/07/2022. 
 

Aqui temos o ambiente interativo da Mesa de Jantar. Na figura 12 o espectador digita 

o número de telefone existente em um cartão que recebeu. Na figura 13 a ligação é efetuada e 

na próxima figura (14) o telefone de Peter toca na mesa, ele segura o telefone, mas não 
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atende. Com o telefonema, há a reação de todos os personagens presentes naquele local, (na 

figura 15, Peter fala algo), mas eles se limitam a proferir frases soltas, como: quem é? não sou 

eu; eu estou aqui; é, estamos todos aqui. Em suas falas, eles afirmam que são reais, 

concordando com a posição de Pierre Levy de que o virtual, “embora não fixado em 

coordenada espaço temporal, é real, ele existe sem estar presente” (LEVY, 2010, p. 47). No 

entanto, não conseguem efetuar uma ação de fato, nem o telefone é atendido. Aqui Alex 

Verhaest questiona a possibilidade de interação e comunicação.  

Quanto ao tipo de interação, existem dois tipos de mundos virtuais, um deles é o off-

line, fechado para a rede, embora aberto à participação do usuário. O outro tipo é o on-line, 

são obras abertas à interação e conexão com outros mundos virtuais. Embora a interação de 

Temps Mort seja em geral off-line, já que quem interage está presente fisicamente, há uma 

conexão online através do telefone. A cibercultura é analisada sob dois aspectos que se 

misturam, a tecnologia e as novas práticas sociais humanas que se estabelecem a partir delas. 

A tecnologia pode ser entendida até como um novo estado de desenvolvimento do homem. 

Anders (2003), por exemplo, prefere abordar o ciberespaço como uma extensão da nossa 

consciência. Para ele, se caracterizarmos o ciberespaço como a ferramenta espacial usada na 

mídia eletrônica, ainda nos falta definir o próprio espaço. Aquilo que vivenciamos como 

espaço é, na verdade, produto de complexos processos mentais. É o caso de Temps Mort, o 

espectador é convidado a vivenciar esses processos mentais para criar o espaço em que a ação 

do filme se dá. 

Voltando à ideia do corpo para entender o ciberespaço, Nathaniel Stern (2016) lembra 

que quando nós nos movemos, pensamos e sentimos, nós somos, evidentemente, um corpo. 

Ele está constantemente mudando, em e através do desenvolvimento dos relacionamentos. O 

corpo é uma forma dinâmica, cheia de potencial. Ela não é “um corpo”, como coisa, mas a 

corporificação como atividade inicial. Corporificação é uma relação continuamente emergente 

e ativa. Ela é nossa materialização e articulação, tanto real quanto virtual. É se mover-pensar-

sentir; o potencial de variação do corpo; a relação deste com o exterior. Ela é uma 

performance mais do que uma pré-forma. E corporificação  é o que é apresentado na melhor 

arte interativa. Essas obras tratam da questão de como sinais e corpos requerem um ao outro 

para se materializar. Por último, o autor argumenta que artes interativas e instalações são 

intervenções no processo e para o processo. Elas criam situações que acentuam, rompem e 

alteram experiência e ação,  de maneira que chamam a atenção para nossos vários 

relacionamentos com a estrutura e a matéria. Existem maneiras nas quais nossos corpos 
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produzem espaço (para eles mesmos como para os outros). Se mover, pensar e sentir são 

todos parte da mesma corporificação (STERN, 2016). 

Em Temps Mort podemos perceber essa corporificação. Aqui temos uma ideia de obra 

interativa que precisa dos corpos dos espectadores, se movendo, pensando e sentindo,  para se 

corporificar. Com o movimento temos a própria ideia de interatividade. Com o pensamento 

temos a leitura da linguagem das imagens nas telas. Com o sentimento temos todas as 

emoções que as imagens podem gerar. Um outro ponto é o relacionamento entre os corpos 

virtuais dos personagens com os corpos físicos do público. Temos os familiares da história 

que tem uma dificuldade enorme de comunicação, mas se comunicam através do corpo, e os 

espectadores que tentam criar uma comunicação através da articulação da narrativa ao 

movimentar seus próprios corpos e olhares. Da relação do corpo com o exterior que a 

narrativa ganha sentido. O movimento dos corpos gera espaço. Ao se movimentar, o 

espectador consegue aumentar a superfície em que os personagens se recolhem, quase 

imóveis, forçando-os a se movimentarem e ditando uma narrativa que lhes geram sentido.     

Neste diálogo entre sujeito maquínico e interator humano, é bastante pertinente nos 

aprofundarmos no efeito das mídias sobre o espectador. Derrick de Kerckhove (2003), 

pensando no efeito psicológico das mídias sobre o público,  afirma que elas funcionam como 

interface entre linguagem, corpo e mundo. Com a televisão a relação cognitiva mudou 

radicalmente: todas as pessoas que estão assistindo ao mesmo tempo vivenciam juntas o 

mesmo conteúdo. Assim, a tela é o portal necessário onde se forma a mente pública. Para o 

autor,  as telas externalizam sínteses psicossociais. Com os computadores negociamos o 

significado que aparece na tela. Isso permite que muitas de nossas estratégias cognitivas 

sejam reposicionadas fora de nossa mente privada.  

Segundo Kerckhove (2003), tendo perdido o controle da tela durante a era da 

televisão, estamos começando a recuperar o controle com o computador. Ele traz um total 

controle sobre a tela de modo que, agora, quando usamos um deles, compartilhamos a 

responsabilidade de produzir significado.  O autor ainda afirma que as mídias editam o 

ambiente. Elas fazem isso ao selecionar o objeto, enquadrar a situação e organizar o ambiente 

físico e o uso de objetos específicos. Exatamente como o cinema e a fotografia selecionam e 

enquadram os objetos e os cenários de seu conteúdo, eles enquadram os ambientes nos quais 

esses objetos são percebidos. A televisão enquadra diferente do cinema, o filme o faz de modo 

diferente da fotografia, a fotografia o faz diferente da Web. Assim, o enquadramento do 



92 
 

  
 

objeto é muito claramente uma organização da informação para nós. Assim, as mídias 

controlam o lugar e o tempo da exposição ao usuário - onde essas coisas acontecem. 

A fotografia e o cinema editam o ambiente e o recortam em pequenos quadros. No 

cinema esses quadros são unidos para criar uma sequência de imagens. A televisão é muito 

mais rápida, ela escaneia o mundo. As mídias também editam o próprio usuário ao determinar 

a razão estímulo-resposta; isto é, a velocidade com que as pessoas processam a informação, 

quanto tempo elas a processam e, quanto da informação elas realmente concluem. Na 

psicologia, fechamento é o ato de consciência que reconhece e registra uma informação como 

digna de nota e a conecta a um contexto prévio com algum tipo de interesse pessoal. Quando 

assistimos televisão, o tempo todo ela levanta questões que não temos tempo de responder. 

Isso nos deixa abertos o tempo todo e disponíveis para a doutrinação comercial. Entretanto, 

isso não acontece com os computadores ou com a internet, porque esses dois meios restauram 

a possibilidade do fechamento. Para o autor, por exigir e combinar estratégias de leitura e de 

visualização, na verdade  a internet pode aumentar a duração da atenção. Até mesmo a 

qualidade da atenção é melhorada com a informática. Isso ocorre porque nós compartilhamos 

a informação e a responsabilidade do fluxo com a internet. Assim o tempo de atenção 

dispensado a cada objeto é potencialmente maior, mais longo e mais aprofundado. Quando 

está online, o usuário decide quanto tempo despender com cada coisa que vai aparecendo na 

tela. Com a internet, o fechamento é realizado a qualquer hora quando interagimos com a 

informação na tela, seja para escrever um e-mail seja para procurar alguma coisa na rede. Isso 

proporciona um razoável grau de independência psicológica.  

Esse grau de independência é bastante claro em Temps Mort. Na instalação temos 

quadros em que estão combinadas estratégias de leitura e visualização. Pelo próprio ambiente 

da galeria, o espectador é convidado a visualizar o quadro quanto tempo  desejar. Mas da 

mesma forma há o tempo das imagens da instalação, que não estão estáticas, mas em 

movimento de looping. As imagens possuem complexidade e podem ser observadas por um 

tempo considerável.  As telas podem ser consideradas como o contrário dos monitores de TV, 

em que as imagens são colocadas em uma sequência vertiginosa em que o espectador não tem 

tempo de questionar nada. Aqui é necessário observar para formar associações. Hélène está 

chorando, por que chora? Quando chora, antes ou depois da mesa de jantar? Qual a relação 

psicológica ou na sequência da trama entre as Table Props e seus respectivos personagens? 

Todos estes questionamentos levam algum tempo para serem feitos. Este intervalo se torna 

ainda maior quando o espectador tem que fazer relações entre elas e realizar o fechamento, 
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isto é, reconhecer e registrar a informação dada pelas telas e efetuar a conexão ao contexto da 

narrativa. A partir dos vários fechamentos pessoais, ele vai conseguir, talvez, completar a 

ideia, proposta pela instalação, de um filme particular. Interessante observar que concluir o 

filme Temps Mort é uma das opções, o espectador pode fazer relações entre os quadros, mas 

não, obrigatoriamente, ter um filme fechado em sua cabeça. É o oposto da televisão, que 

possui uma grade específica, com começo e fim, mas que o espectador não consegue concluir 

seu pensamento diante da velocidade da sequência de imagens. Em Temps Mort, a 

possibilidade de deixar a narrativa sem uma conclusão pode ser o seu fechamento com as 

ideias transmitidas pela instalação, sobre as dificuldades de comunicação entre os seres 

humanos.    

 Ainda segundo Derrick de Kerckhove (2003), a realidade virtual pode ser  o lugar 

onde tempo e espaço estejam reunidos. Lá o espaço é criado pelo gesto, que consome tempo. 

Ela põe nossa cabeça em um mundo de tempo e espaço combinados (tempo “real” e espaço 

“virtual”) A RV cria um tempo e um espaço imaginários objetivos. É um tipo de imaginação 

que se pode compartilhar com outras pessoas. Mesmo quando A Realidade Virtual se baseia 

totalmente em coisas ou lugares ou dados “reais”, ainda assim é um tipo de ambiente 

imaginário objetivo, exatamente como quando pensamos no mundo real em nossa própria 

mente.  

Em Temps Mort temos a presença desta reunião de tempo e espaço. As imagens das 

telas possuem movimento de looping que remetem a um tempo que não termina e só passa a 

ser mensurável através do gesto do espectador ao se afastar de uma determinada tela e se 

aproximar de outra.  É através deste fluxo de movimento que o filme interativo Temps Mort se 

forma. Priscila Arantes (2007) parte da hipótese de que as novas tecnologias midiáticas 

instauram uma estética do fluxo, daquilo que se dá em trânsito e em contínuo devir. Ela define 

o fluxo como  a qualidade, ato ou efeito de fluir. Diz respeito ao movimento de um líquido e 

também à substância que facilita a fusão de outras. O fluxo, por outro lado, constitui-se como 

característica primordial dos fluidos. Lembrando Bauman ela afirma que o que está 

acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e realocação dos ‘poderes de 

derretimento’ da modernidade. Chegou a vez da liquefação dos padrões de dependência e 

interação. Eles são agora maleáveis a um ponto que as gerações passadas não experimentaram 

e nem poderiam imaginar; mas, como todos os fluidos, eles não mantêm a forma por muito 

tempo BAUMANN apud ARANTES, 2007, p. 498). 
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Priscilla utiliza uma expressão de Castellis  (CASTELLIS apud ARANTES, 2007, p. 

505), espaço de fluxo, que, diferentemente do espaço renascentista, coloca em xeque a noção 

de lugar e de contiguidade física, instaurando noções como a de ubiquidade inerente a uma 

lógica de fluxos de informação. Por outro lado, a aceleração tecnológica parece colocar em 

foco a instantaneidade do tempo presente: tempo sem tempo, que rompe com uma visão 

linear, irreversível, mensurável e previsível do tempo. Em um mundo de fluxos, as certezas, 

como diz Bauman, parecem cair por terra, instaurando uma realidade ‘flutuante’, em que nada 

parece estar sólido (BAUMANN apud ARANTES, 2007, p. 505). 

Para Priscila, se, tal como Walter Benjamin assinalou, o cinema teve a possibilidade 

de nos mostrar os traumas que percorrem a sociedade de sua época, as tecnologias da 

informação, com suas técnicas de telepresença, ubiquidade, hibridação entre espaços físicos e 

virtuais, têm a possibilidade, muitas vezes, de colocar em cena a fluidez do mundo 

contemporâneo: o embaralhamento entre o real e o virtual, o dentro e o fora, o longe e o perto, 

o natural e o artificial.  

Falar em estética do fluxo, nesse sentido, equivale a falar de uma estética que se utiliza 

não somente dos meios tecnológicos informacionais como dispositivos de criação, mas 

principalmente que ressalta a fluidez e os fluxos de informação, inerentes à sociedade 

midiática contemporânea. É uma plástica que, pelo modo interativo e conversacional, deixa de 

funcionar de forma estável, acabada e fixa, colocando nos fluxos de informação seu acento 

principal. Fluxo entre as próprias formas constituintes da obra e as da imagem sempre em 

processo entre inúmeros estados possíveis.  

Contrariando as técnicas de visualização desenvolvidas na época do Renascimento, 

que tinham no olhar do sujeito único e imóvel seu foco fundamental, as tecnologias 

informacionais ligam-se a um sujeito em trânsito, em constante movimento. Nesse contexto, 

não somente a obra se movimenta, rompendo com a forma fixa e imutável da estética da 

forma, mas o próprio sujeito se desloca, interferindo no comportamento da obra. Falar em 

estética do fluxo, portanto é falar de imprevisibilidade, de abertura, de multiplicidade de 

estados possíveis, de ruptura com as formas fixas e perenes, pois tudo que é sólido desmancha 

no ar. É desta forma que Temps Mort se apresenta, entre as imagens que se movimentam e 

ameaçam a forma fixa, como as enguias que percorrem a Table Prop de Angel e o próprio 

espectador que se movimenta e interfere na obra. 
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FIGURA 53 – Alex Verhaest, “Table Props” - Angel in “Temps Mort – Idle Times”, 2013, 
Bélgica 

 
 

 Fonte: . https://br.pinterest.com/Salexverhaest/temps-mort-idle-times/ 
Acesso em 16/07/2022. 

 

Mas apesar do fluxo, das possibilidades de interação, da expansão da consciência, da 

corporificação, de um convite para que o espectador crie o próprio filme há uma dificuldade 

profunda no diálogo interno da  trama de Temps Mort. Para Arlindo Machado toda 

abordagem da enunciação cinematográfica operada nas décadas passadas parecia referir-se ao 

processo de cinema como uma espécie de “imitação” ou “desdobramento” desse no lugar 

psíquico conhecido como inconsciente. Mas Arlindo cita novamente Couchot, segundo o qual, 

no fundo, o que estaria atuando já não seria (pelo menos não exclusivamente) um inconsciente 

psíquico, mas uma espécie de “inconsciente” maquinal, multiforme, mas delimitado e 

programado:  

 
Esse “inconsciente” tecnológico pode eventualmente até mesmo funcionar de 
forma semelhante ao inconsciente psíquico, através dos lapsos, das falhas, dos 
erros de programação, dos bugs, dos conflitos internos, das incompatibilidades, 
que pode até mesmo ser tomado como sintoma de alguma coisa que se insinua 
e que artistas mais inquietos podem incorporar ao seu trabalho  (COUCHOT 
apud MACHADO, 2007b). 

 
Ao  analisar  Temps Mort percebemos que uma pista para abordar a questão principal 

desta instalação pode estar neste “inconsciente”. É o tempo morto de que fala sua criadora, 

Alex Verhaest, o momento entre uma tela e outra em que a comunicação não se estabelece. Se 

conscientemente a função dos novos meios é a quebra de qualquer barreira à comunicação, 

Temps Mort trabalha com esses lapsos internos de que fala Couchot, essas falhas 
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comunicacionais. Mas o contato da instalação com este “inconsciente” se dá através do 

desvelamento, de sempre trazer à consciência. Assim o espectador participa de um filme 

interativo em que a imersão inebriante é colocada a prova a todo momento: quando ele é 

obrigado a mudar seu olhar de uma tela a outra; quando ele precisa fazer escolhas de fora das 

telas desta instalação de ciberarte, já que está na sala de uma galeria; quando ele faz ligações 

entre cenas em que esses lapsos “inconscientes” são constantes. 

O mundo de Temps Mort está impregnado com essas “falhas” internas que fazem com 

que essa interação seja sempre um desafio. Um exemplo são as Table Props que parecem 

representar aspectos internos dos personagens, mas também remetem a alimentos. Nestas telas 

podemos ver enguias que se movem entre frutos do mar ou um pedaço de carne de animal 

cortada com a pata separada, entre outras imagens “inconscientes”. Já na mesa de jantar temos 

dois tempos sendo representados no mesmo quadro, o passado, com a família sendo 

representada antes do assassinato e o futuro em que ela aparece depois do ocorrido.  

O universo de Temps Mort parece não  acreditar nas possibilidades infinitas de 

comunicação prometidas pelos novos meios. A instalação procura lançar luz sobre as 

dificuldades internas dos seres humanos e das máquinas, nos desafiando a enfrentar esse 

tempo morto na interação e da comunicação. Como afirma Arlindo Machado, “o ciberespaço 

não é algo que se sobrepõe ou substitui o espaço real, mas se soma a ele, elevando o nível de 

complexidade deste último” (MACHADO, 2007b, p. 234). A instalação Idle Times/Temps 

Mort nos lembra da discrepância entre a multiplicidade de significados e plataformas sociais 

(as quais só permitem um estado binário da mente: gostar/desgostar) de um lado e nossa 

inabilidade de se comunicar e interagir em um estado mental complexo. (VERHAEST, 2015) 
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5. CONCLUSÃO 

 

Entrevistamos, em 28 de julho de 2021, Paula Perissinotto, curadora do FILE - 

Festival Internacional de Arte Eletrônica , onde Idle Times/Temps Mort foi apresentada no 

Brasil, em 2014. Paula, ao longo da entrevista, lembrou que a instalação foi escolhida para o 

festival por investigar a relação entre o homem e a máquina. A curadora lembra que Verhaest, 

neste projeto, “cria essa relação da atuação do personagem e do computador, máquina” 

(PERISSINOTO, 2021). Paula destaca que uma das coisas que mais chamou a atenção na 

obra foi a sua estética. A curadora lembra que o  filme interativo, que sempre foi um desafio, 

desde a estreia da FILE, por ser algo bastante complexo, já que a interação normalmente 

ocorre de forma individual e no cinema temos a ideia de compartilhamento com um grupo 

grande de pessoas.  

Talvez a parte mais significativa da entrevista, por ser uma das principais indagações 

que queríamos fazer nesta pesquisa, seja o memento em que perguntamos sobre como 

podemos pensar neste novo espectador capaz de assistir ao filme interativo Temps Mort.  

Perissinotto respondeu:  

 
É interessante, ao longo de 20 anos, eu vejo que é um objeto de pesquisa muito 
interessante é o público. Ele mudou muito ao longo destes 20 anos, não só em termos 
de quantidade. Ai, nem se fala. Mas mudou em termos de comportamento. No 
começo tinha muita dificuldade, porque as pessoas vinham de forma muito agressiva 
com o equipamento. Ele não durava, a exposição ia se degradando, e a gente ficava 
quatro semanas e no final não tinha mias nada. E agora a gente fica 8 semanas com 
um equipamento muito mais sofisticado, com coisas muito mais delicadas. Então 
houve um refinamento, sabe, do público também, com relação à exposição. E é isso, 
porque, se for pensar há vinte anos atrás, quem nasceu há vinte anos atrás já nasceu 
em um ambiente em que as ferramentas tecnológicas fazem parte da vida deles. Então 
já entra com uma outra postura. Outro dia eu estava tendo uma aula na USP lá no 
MAC e a professora falou: Você é do File, o File é o culpado da minha filha não ir 
mais no museu, pois para ela o que interessa é apenas a exposição do FILE. Mas aí 
você fala, não é que ela não gosta de ir ao museu, mas é que você está mais próximo 
de uma linguagem em que a pessoa está mais envolvida. E não é porque ela é jovem, 
tem gente mais velha que consegue perceber esse espaço criativo como um ambiente 
artístico, porque tem gente que não, que é muito apegada às formas tradicionais de 
arte e não consegue ver o espaço estético desse ambiente. É um modo... é uma 
sensibilidade especial...para você perceber esse ambiente estético. Então o público 
não é necessariamente da área das artes, mas vem se envolvendo, muitas vezes mais 
do que quem é da área das artes e tem resistência, é interessante  (PERISSINOTO, 
2021). 

 
 

Dentro desta pesquisa a perspectiva histórica foi essencial para entender esta mudança, 

que, na parte do público, é esta indicada por Paula. Aqui a fotografia é o elemento de ligação 

tanto com o passado como com o presente das mídias digitais. O filme Temps Mort é mais do 
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que nunca formado por fotografias em movimento. Exploramos esse estado dos quadros desta 

obra, que não estão estáticos nem propriamente se movimentam, porque ele nos pareceu 

representar muitos dos contrastes explicitados por ela. A fotografia herdou a perspectiva 

pictórica, criou movimento e virou cinema. Na sequência até a atualidade, com a mídia 

digital, temos as imagens que podem ter movimento ou não, mas que possuem uma outra 

perspectiva que se liberta das  condições óticas, perspectivas e temporais da visão humana.    

O efeito do trabalho de intersecção das várias artes desta artista belga podem ser 

comparado com a semelhança apontada por Arlindo Machado entre o cinema e a caverna de 

Platão. Como a luz do projetor cinematográfico, o fogo que projetava as figuras na caverna 

situava-se atrás e acima dos prisioneiros. Se o foco de luz estivesse em outro lugar, projetaria 

os espectadores na tela, desvelando o dispositivo (MACHADO, 2007a). A presença da ideia 

de cinema na instalação é essencial para sua própria desconstrução. Temps Mort ao tirar a 

projeção cinematográfica de seu lugar tradicional, revela ao espectador o dispositivo, 

colocando em questão as formas de expressão midiáticas conhecidas, de forma crítica. 

Embora Temps Mort trabalhe com elementos de identificação com o cotidiano do espectador 

(os retratos na parede, as janelas), outros elementos, tornam o dispositivo bastante evidente 

gerando um distanciamento (a necessidade do espectador de alterar o olhar entre uma tela e 

outra; a estética de anacronismo visual entre passado e futuro,  entre outros). Machado cita 

Oliver Grau como um dos poucos teorizadores das novas mídias que pensam o ilusionismo 

ideologicamente. Para Grau (GRAU apud MACHADO, 2007a), as interfaces mais visíveis 

dariam mais consciência ao espectador. Certamente Alex Verhaest está filiada a este 

pensamento. Ficou claro, desde o início, que se estava diante de uma obra e de uma artista que 

questionava intensamente os limites da narrativa e, portanto, da expressão e da comunicação, 

neste novo mundo em que as novas tecnologias são obrigatórias. Aqui a situação do artista 

como engenheiro de mundos é evidenciada de maneira crítica, seu papel de estruturador “da 

interação sensório-motora com o universo dos dados” (LÉVY, 2010, p. 145), sempre se dá 

com uma ponta de ironia, como no telefonema feito para a mesa de jantar que nunca é 

atendido (embora haja interação sensório-motora) ou os retratos dos personagens que não se 

movem realmente – o espectador talvez nunca consiga fazê-los agir de fato e estabelecer uma 

narrativa. Temps Mort se revela como um contraponto à visão otimista de Paul Levy com 

relação à criação coletiva. logo de início existe uma limitação à interação em mundos virtuais, 

ela sempre será adstrita às alternativas construídas por seus engenheiros que são, de alguma 

forma, limitadas. Arlindo Machado (2007b) dá o exemplo do filme “Spellbound” em que o 
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vilão dá um tiro em uma médica encurralada e ele inesperadamente atira na própria cabeça. 

Um videogame, embora apresente alternativas de escolhas para o jogador aparentemente 

infinitas, jamais poderia prever esta alternativa de suicídio (MACHADO, 2007b). Além disso, 

embora o mundo virtual de Temps Mort seja formado pela interconexão das várias mídias 

conhecidas, com destaque para a fotografia e a arte cinematográfica, ele não consegue se 

definir entre elas: não possui a imobilidade da fotografia e não tem uma ação real como o 

cinema. Essa indefinição é fruto de uma crise da representação advinda com a imagem 

informática: desapareceu a diferença entre objeto e figuração. Não há nada além da máquina. 

(DUBOIS, 1994) Voltando às semelhanças entre a caverna de Platão e o cinema apontadas 

por Arlindo Machado (2007a), Alex Verhaest está na mesma posição do sábio grego, que 

embora tenha como objetivo a crítica à ilusão da projeção como simulacro da realidade está 

do lado dos que projetam as imagens, atrás e acima da caverna e não deixa de demonstrar um 

fascínio por elas. Existe uma dicotomia entre o distanciamento e esse fascínio pela imersão. 

Verhaest certamente explora os potenciais de uma arte convergente, mas seu olhar é sempre 

irônico, como se estas enormes possibilidades de movimento pudessem ser também amarras.  

Para concluir nossa reflexão, convém voltar à pergunta feita no primeiro capítulo: será 

que o caminho desta pesquisa foi útil, o de analisar uma obra de ciberarte a partir de outros 

conceitos preexistentes? Talvez a estrada tortuosa desta dissertação tenha chegado, de forma 

indireta, a explorar a raiz do ciberespaço, indicada por Peter  Anders (2003), e possamos 

pensar Temps Mort, nestes últimos parágrafos, como extensão de nossa consciência. No 

decorrer deste trabalho se evidenciaram características inatas do ciberepaço, presentes em 

Temps Mort, mas a luz para ilumina-las, muitas vezes, estavam localizadas fora deste espaço 

de difícil definição.  Se o ciberespaço se constitui como extensão da nossa consciência, 

talvez estes outros elementos façam parte do subconsciente de seu ciber-habitante. È difícil 

chegar a uma definição sobre a nova narrativa que surge da extensão de nossa consciência, a 

partir desta instalação que questiona diretamente as possibilidades daquela. Estamos diante de 

um filme interativo, mas parece difícil a interação entre as enguias, insetos cibernéticos e 

outros elementos incomuns das Table Props, com os personagens introspectivos dos 

Caracters Studies.  Mas talvez o espectador desta instalação seja capaz de fazer estas ligações 

que remetem ao projeto utópico de comunicação total do ciberespaço.  

Só podemos terminar esta dissertação com o mesmo fascínio e desconfiança presente 

em Temps Mort. De um lado, acreditando que estamos diante de uma nova narrativa que 

possui origem em elementos do passado e apresenta possibilidades imensas.  De outro lado, 
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percebendo que muitas vezes o imenso banco de dados do ciberespaço acaba criando tempos 

mortos que geram mais ruídos do que comunicando e narrando algo de fato.  
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