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Performatividades
A presença e o gesto na estética audiovisual1
Cesar Baio (PUC-SP, doutor)2

A obra como um dispositivo de encontros sensíveis
O presente texto aborda um conjunto de obras audiovisuais que assumem
o valor simbólico da presença e do gesto como recursos estéticos capazes de
deslocar a relação entre imagem e público para a dimensão do corpo, seguindo
rumo a um regime de imagem que se dá a partir de atravessamentos entre o
audiovisual, as interfaces digitais e a

. De uma perspectiva geral,

esses trabalhos estão inseridos em um conjunto mais abrangente de obras que
tomam o próprio dispositivo do cinema para exploração criativa. Nesse campo
mais amplo de criação, os artistas assumem aquilo que Jean-Louis Baudry chamou
de “aparato de base”3 como fonte de constantes rearticulações, subversões
e expansões. Trata-se de artistas que deixaram de atuar exclusivamente nos
domínios formais da imagem, do som e da narrativa para fazer das tecnologias
de sintetização, pós-processamento, distribuição e interfaceamento de imagens
um repertório fértil para a criação. Muitas dessas propostas se dão no terreno do
chamado cinema expandido, para usar a expressão de Gene Youngblood (1970),
e dos espaços “entre” linguagens, tal como concebeu Raymond Bellour (1997), e
ganham corpo em narrativas hipertextuais, ambientes imersivos, composições de
, instalações interativas, trabalhos em

.

Em geral essas obras se apresentam elas mesmas como dispositivos
audiovisuais que assumem explicitamente um caráter experimental. Nessas obras-
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dispositivos,4 o gesto artístico se torna uma intervenção do artista nos modelos

aparatos de mediação. Assim como o espaço, a imagem, o som, também as
intervenções formais do público na imagem, a materialidade da tecnologia, as
interfaces físicas e cognitivas entre público e imagem passam a fazer parte de
uma linguagem poderosa que ultrapassa os âmbitos da visão e da audição e
passa a envolver o indivíduo em toda sua corporeidade. É dessa maneira que
esses artistas se lançam na busca por outras experiências de imagem, que não

É neste campo geral de produção que estão localizadas as obras que
motivam o presente ensaio. Busca-se aqui analisar um conjunto de obras que, ao
explorar a criação de novos dispositivos audiovisuais, carregam de valor simbólico
a presença e a ação do público diante da obra, instituindo uma poética baseada
na criação de encontros sensíveis entre a materialidade da imagem e do corpo do
sujeito, colocando obra e público simultaneamente em uma condição performativa.

Uma poética do encontro
Um dos primeiros trabalhos a investirem nessa condição performativa
da imagem foi Tall ships (1992), de Gary Hill. A instalação foi composta

em preto e branco em telas dispostas em um corredor escuro.5 As imagens
foram armazenadas e reproduzidas separadamente em aparelhos de
controlados por um computador que recebia informações de sensores espalhados
pelo espaço. Ao entrarem nesse longo corredor escuro, os visitantes encontram

aguardam imóveis, silenciosas até que a entrada do visitante cause um distúrbio
na frágil serenidade desse ambiente.
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Conforme o visitante avança na jornada, sua passagem pelo espaço é
percebida por sensores que disparam o movimento da imagem mais próxima,

inicialmente vistas à distância; somente quando o visitante avança é que
elas começam a caminhar para a frente, até tomarem as dimensões de um
corpo humano e anularem qualquer distância que as separe de quem estiver
presente. Essas aparições, sejam elas de crianças, sejam de mulheres ou
homens, se oferecem ao visitante como que a interpelá-lo, estabelecendo
uma comunicação silenciosa. Hill estabelece como ponto fundamental dessa
comunicação o olhar, que, nesse encontro silencioso, torna-se ainda mais

detrás dos olhos, permanecem caladas. Hill se coloca a seguinte questão:
“Será que nós sempre nos conectamos realmente uns aos outros, ou nós
somente estamos de passagem nos navios da noite?”.6

Figura 1. Tall ships, de Gary Hill.

As imagens reagem à presença dos corpos em deslocamento e, como
visitantes da instalação, a sensação que temos é a de que estamos sendo
vistos por elas. Passamos assim a estar conscientes de que há algum tipo de
percepção voltada para nós. As personas de Tall ships ganham comportamento
e sua atuação é construída em resposta à presença do visitante. Aparece então
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imagem do visitante projetada à sua frente, tal como uma ilusão especular, mas
sim instaurado pelo jogo entre o seu corpo e um outro, o da imagem. O encontro
experienciado nos faz questionar sobre nosso comportamento frente a alguém
totalmente estranho que intencionalmente se apresente a nós e estabeleça um
contato de teor íntimo, por meio do olhar e da presença. Assim, o encontro aparece
como questão e como forma nesta obra de Hill, de um modo que é impossível

passamos a nos perceber um ao outro. Isso amplia a condição de presença,
elevando a intimidade entre imagem e sujeito a um grau vertiginoso.

intimidade entre o sujeito e a imagem, muito diferente daquela experimentada pelo

outra qualidade de intimidade é explorada também em 4 walls (2000-2003), de
Lucas Bambozzi. A instalação é inspirada em situações arquetípicas comumente
encontradas em espaços privados, nos quais, entre quatro paredes, ocorrem
situações íntimas. Assim, a obra convida o participante a fazer o cruzamento entre
público e privado, entre distância e intimidade, entre a invisibilidade da observação
e o estranhamento do encontro.

Figura 2. 4 walls, de Lucas Bambozzi.
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A instalação é formada por quatro corredores, cada um deles conduz
a uma janela. Em cada uma delas é projetada a imagem de um ambiente
doméstico, como um quarto ou uma sala de estar. Quando os participantes
entram pelo corredor, encontram-se ainda distantes da janela, através das quais
podem espiar as personagens que habitam tais ambientes em meio a suas
atividades quotidianas. Cada um desses ambientes mostra diferentes situações
que geralmente acontecem em ambientes privados, tais como solidão, angústia,
movimentos sem sentido e ações repetitivas, situações capazes de aguçar a
curiosidade do visitante, na medida em que incentivam o prazer de observar,
gesto tão bem explorado pelo cinema.
Quando o visitante começa a percorrer esse corredor, passa gradualmente
a ter acesso a graus mais elevados da intimidade das personagens. Já com os
primeiros passos, a personagem, que até então estava fechada dentro das quatro
paredes do seu ambiente quotidiano, de repente olha nos olhos do visitante,
deslocando a câmera de sua posição objetiva e passando a operar de acordo
com uma câmera subjetiva. Com isso, instaura-se uma importante transformação
no processo enunciativo da imagem, que passa a operar segundo o efeito de
CASSETI, 1990). “O ‘olhar para a câmera’ pode
ser interpretado como uma espécie de mensagem direta da personagem ao
espectador, já que um olha o outro ‘nos olhos’” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 254).
Assim, essa câmera subjetiva tanto confere presença à imagem quanto revela ao
observador sua própria presença frente à imagem.
Como visitantes, conforme nos aproximamos da janela, aumenta a
intensidade da percepção da personagem e da sua reação à nossa aproximação.
Em um dado momento, a personagem passa a se dirigir verbalmente a nós,
interpelando-nos na primeira pessoa, tornando explícita sua consciência de nossa

distante e invisível. A personagem e seu observador passam a ter consciência
recíproca em relação ao outro, de maneira corporalizada e no tempo presente da
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ação. Assim, o olhar distanciado deu lugar a uma troca intersubjetiva, a um jogo
entre a distância e a proximidade que desloca o agenciamento de sentido do olhar
para o corpo. Na mesma medida em que o estatuto da imagem é questionado
enquanto representação, o sujeito precisa repensar o seu lugar e se adaptar a sua
condição de presença diante de uma imagem.
Em obras como 4 walls e Tall ships, opera-se um jogo entre visibilidade
e presença, por meio da relação entre a imagem e aquele que se posiciona
à sua frente. É justamente esse jogo que se torna o catalisador do encontro
em obras que trabalham integrando vídeo e interfaces interativas. Essa
visibilidade – que, uma vez habilitada pelos sensores das interfaces, permite à
imagem perceber alguém à sua frente – e a exploração do aspecto estético da
presença da imagem se tornam dois axiomas fundamentais para compreender
essas obras e sua relação com a

. A seguir, esses axiomas serão

examinados mais atentamente.

A presença da imagem performativa
Uma das primeiras questões que se impõe ao pensar uma imagem
performativa diz respeito à crise instaurada no caráter representacional da imagem,
pensada tal como a presença de uma ausência. Se, em um primeiro momento, a
relação entre a performance (como arte viva) e a imagem (como representação)
parece paradoxal, uma análise cuidadosa dessas obras aponta para outra
condição de imagem, que exige sobretudo que seja repensado seu próprio estatuto
enquanto signo. Isso porque, assim como nas artes da performance, as imagens
de obras como 4 walls e Tall ships acabam por deslocar o interesse do objeto

à simulação de situações de encontro, nas quais a imagem ganha materialidade e

Conforme notou Hans-Thies Lehmann (2007, p. 225), a performance já
7
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Como lembra o teórico do teatro pós-dramático, o “procedimento performático”
não compreende apenas as expressões artísticas, tais como as que se
consolidaram a partir dos anos 1970, mas encontra-se justamente na “produção
de presença” de que fala Hans U. Gumbrecht, que resulta da intensidade de
uma comunicação “face a face”. Assim tomada, a performance transcende a
arte para ser instituída como uma condição existencial do indivíduo imerso
em seu ambiente cultural. Muitas abordagens tomam mesmo a performance
por seu aspecto antropológico, tal como a de Paul Zumthor, para quem a
performance é ato em si de presença no mundo.

Em outros termos,
implica competência. Mas o que
é aqui competência? À primeira vista, aparece como
.
Na
, eu diria que ela é o saber-ser. É um saber que
implica e comanda uma presença e uma conduta, em Desein
concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo.
(ZUMTHOR, 2007, p. 31)

Tal abordagem pensa a

como a experiência cultural

do indivíduo, tal como pode ser apreendida pelo etnólogo. De acordo com tal
perspectiva, essa seria mesmo a condição primeira da

, da qual deriva

uma série de realizações (na arte, por exemplo), que se afastariam gradualmente
dessa condição. Desse modo, já de início, constata-se que não seria possível falar
de performance de maneira perfeitamente unívoca, pois somente há condição

desse primeiro modelo (ZUMTHOR, 2007). Mesmo no ambiente cultural, essa
competência de que fala o teórico suíço refere-se a algo a ser cultivado, tal como
presume a noção de saber-ser.
Desde as primeiras manifestações performáticas dos dadaístas e dos
futuristas, passando por sua justa incorporação ao campo artístico, até às
práticas contemporâneas, a arte da

parte exatamente da proposta

242

Performatividades: a presença e o gesto na estética audiovisual

XIII Estudos de Cinema e Audiovisual Socine

de aproximação entre arte e a vida tal como ela é vivida. Esta proximidade com
a vida, no sentido mais cultural do que biológico do termo, seria mesmo uma
condição fundamental da

como meio de expressão artística. Atento

a isso, Renato Cohen (2007) situa a

no campo da chamada Live

art, entendida não apenas como uma arte que explora o tempo presente de sua
realização, mas, principalmente, como uma arte viva.
Na

, todo esse aspecto conceitual, no entanto, aparece apenas

como base para a elaboração simbólica: o público não “entende” racionalmente,
ele “sente” o que se quer dizer (COHEN, 2007). É justamente essa vocação não
discursiva que ressalta um dos principais aspectos da

, que é o de

reforçar o instante, colocando o público diante de um corpo presente. Tendo em

–, a

possivelmente só possa ser entendida como uma forma a ser

dada pela arte à nossa experiência vital.
No campo das artes cênicas, a

rompe com a representação,

tão cara ao teatro, para se propor precisamente como uma arte da presença.
Segundo Cohen, ao escapar de uma vertente teatral que se apoia na
dramaturgia, no espaço-tempo ilusionista e numa forma de atuação que parte
da interpretação de papéis, a

pode mesmo ser considerada uma

linguagem antiteatral. Ela se desvia da concretude aristotélica que prevê um

segue Cohen, a eliminação da narrativa confere maior valor à ação (ou atuação)
que está sendo feita, rompendo com a representação de papéis e reforçando
a importância do corpo no tempo presente, isto é, a importância da presença.
“A atuação em

, durante o qual o

está fazendo algo, como

Beuys ao ser mordido pelo coiote, ele não está representando, embora estes
atos estejam revestidos de um caráter simbólico” (COHEN, 2007, p. 67). Assim,
ao invés de utilizar-se de uma personagem estabelecida precisamente por uma
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dramaturgia, o

expõe diretamente o seu corpo em ação, oferece sua

é uma tentativa de
conceitualizar a arte no sentido de propor não uma representação, mas sim
uma experiência imediata do mundo baseada na relação entre tempo, espaço
e corpo. Para ele, seria essa imediatidade da experiência compartilhada por
artistas e público o que se encontra no centro da arte performática.

linha do tempo; ele ultrapassa esse ponto num incessante
desvanecer, e ao mesmo tempo é cesura entre o passado e o
porvir. O presente é necessariamente erosão e escapada da
presença. Ele designa um acontecimento que esvazia o agora
e nesse mesmo vazio faz brilhar a recordação e a antecipação.
(LEHMANN, 2007, p. 240)

sensibiliza não pela personagem que representa e sim pelo valor simbólico da
não se
busca a dramaticidade da personagem, mas a “vividez da presença provocante
do homem”. Talvez o melhor exemplo para se pensar a presença em face à
representação seja dado por Hans Ulrich Gumbrecht. O teórico lembra que, na
eucaristia, o pão e o vinho não representam o corpo e o sangue de Cristo, eles
os são. No ato da comunhão, pão e vinho não são a presença de uma ausência,
eles remetem a si mesmos como a presença real do corpo e do sangue sagrados.
Portanto, quando se fala na imagem como presença de um outro, supera-

e, como tal, concretiza, faz passar algo, atualiza as virtualidades inscritas na
relação que estabelece com o sujeito. Assim, seria possível compreender estas
imagens como representação apenas no sentido peirceano do termo. Nesse caso,
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a imagem não poderia ser entendida como um índice ou um ícone; ela não manteria
uma relação de aparência ou de rastro com o seu objeto, ao contrário disso, ela
precisaria ser interpretada sim como um símbolo, ou seja, como um signo que
representa conceitos abstratos do mundo. Neste caso, trata-se de conceitos que

e uma imagem que representa, em última instância, as intenções de um artista.
O que se faz representar pela obra então é a própria intervenção proposta pelo
artista nas camadas abstratas dos dispositivos de mediação.
“[Com] O que deparamos
certamente é uma presença, mas ela é diferente da presença de uma imagem, de
um som, de uma arquitetura. Ela é co-presença objetiva referida a nós – mesmo
que não seja essa a intenção” (LEHMANN, 2007, p. 236). A imagem dessas obras
não pode mais ser comparada com a imagem de que fala o teórico alemão, uma
vez que ela assume cada vez mais a condição de presença da

. Sua

presença faz a imagem performativa remeter a ela mesma e lançar vetores de

É preciso notar, no entanto, que a presença nunca se dá no singular.
Um corpo só se faz presente quando se torna corpo percebido.8 Não se pode
reconhecer uma presença sem estar também presente, de modo que somente é

na presença estamos sempre copresentes. Por isso, não se sabe ao certo se
essa presença é dada ou se somos nós, como copresentes, que a produzimos.
] não
é contraparte passível de objetivação, um ‘ob-jeto’, um presente, mas ‘compresença’,9 no sentido de uma implicação inevitável”.

245

Performatividades: a presença e o gesto na estética audiovisual

Performances, performatividades

A visibilidade da imagem e o gesto do sujeito
Desse modo, a presença do sujeito diante da imagem pode ser

(1994), o gesto aparece como resultado dos aparatos que nós, como sujeitos,
utilizamos para nos projetar na direção do mundo; gestos são, portanto, formas

como movimentos do corpo. Diferentemente de gestos, movimentos podem ser
involuntários, não expressando qualquer intenção. Os movimentos também podem
ser explicados através de suas causas físicas, psicológicas, sociais, econômicas,
culturais etc.; no entanto, embora possam ser aceitas, tais explicações não dão

propõe pensar o gesto como uma “ação intencional”, aquela feita no intuito de
expressar algo. Esta diferença entre a explicação causal e a fenomenológica,

Quando alguém me fura o braço e eu reajo a essa “furada” com
um movimento do meu braço ferido, cumpre-se aí um processo
medida em que a “furada” não é por si só um gesto de alguém

essa tal dor. (FLUSSER, 1994, p. 14, tradução livre).

mesmo de um instrumento unido a ele, para o qual não se dá nenhuma explicação
causal satisfatória. A explicação causal pode até explicitar o movimento, mas este
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entre ação e reação, entre representação e exteriorização. Podem ser as duas

entender como se fosse outra.
No campo estético, no entanto, essa questão perde o sentido, porque o

a abordagem estética está preocupada com a maneira como o observador é
afetado. Essa intenção, inscrita em todo movimento tomado como gesto, pode ser

uma estrutura tal que, para aqueles que conhecem o código, resulta em um
movimento adequado para se comunicar algo. Assim, sua proposta retira o gesto
de seu contexto emocional e causal para situá-lo estritamente no contexto estético
da sua experiência. Mais importante do que a dor é sua expressão simbólica
diante do outro. É precisamente esse aspecto simbólico, e não a realidade da dor
expressada, que faz com que a ação seja interpretada como gesto.

A dor que deveras sente.

E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm. (...)

”)
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Como gesto, a qualidade do movimento é dada não por quem o cria, mas
por quem observa. Aquela dor “lida” não está relacionada à dor sentida pelo
poeta, mas sim à dor que o leitor é capaz de imaginar a partir das palavras que
lê. Voltando à análise da presença da

, é possível compreendê-

la a partir do valor simbólico que lhe confere a ação de estar presente
espaçotemporalmente. Quanto mais valor simbólico é dado pelo artista a sua
presença e a sua ação, maior é sua gestualidade.
Por outro lado, em obras como 4 walls e Tall ships, o que está em jogo
é justamente o modo como o dispositivo irá visualizar o participante, conferindo
valor de gesto a sua ação. A dimensão da visibilidade pode ser compreendida
como o modo como a obra e, por consequência, a imagem apreendem o sujeito
e o mundo. Entre os primeiros trabalhos apoiados predominantemente na
visibilidade realizados no campo da arte estão as instalações de circuito fechado
de vídeo, surgidas nos anos 1970. Atualmente, no entanto, é praticamente
impossível que alguém passe por uma exposição de artemídia sem ter seu
corpo captado por câmeras e pelos mais diversos tipos de sensores. O
termo “visualizar” aparece assim grifado necessariamente porque já há muito
tempo a visibilidade de tais dispositivos se tornou sensível a aspectos para
além do olhar, incorporando os mais diversos sensores, técnicas de visão
computacional e algoritmos inteligentes capazes de interpretar as informações
lidas do visitante e atribuir valor simbólico a elas.
Desse modo, movimentos simples do participante como os de entrar,
manter-se presente, circular por e sair da instalação passam a ser interpretados

dos valores subjetivos do artista. Dessa maneira, o encontro entre o sujeito
e a imagem passa a ser tomado como evento no qual a imagem tem seu
comportamento vinculado aos gestos do público, ao mesmo tempo em que se
apresenta ao sujeito também como um gesto. É justamente essa capacidade
de interpretação, que permite à obra-dispositivo transformar movimentos em
gestos, que expande a condição de presença da imagem e do sujeito e faz
avançar rumo a uma condição performativa.
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Esse regime de sentido baseado na performatividade pode ser entendido,
então, a partir de obras que, ainda que não possam ser chamadas de

,

visam especialmente posicionar sujeito e imagem em uma situação performativa,
na qual ambos passam a se reconhecer (reciprocamente) pelo valor simbólico
de suas presenças e de suas ações. Essas obras têm como característica

visitante da exposição. Mais importante que uma maior ou menor quantidade de
variações narrativas disponíveis é a sensação que o participante tem de que o
comportamento da imagem se dá no exato instante da sua presença e da sua
ação, a partir de um jogo gestual.
Assim, nos regimes performativos, enquanto os movimentos do sujeito são
interpretados pelo dispositivo como gestos, a imagem que se projeta do dispositivo

por meio da Gestalt por ela representada. É uma imagem intencional que provoca,
instiga, aguça a curiosidade, o desejo, o espanto, que surpreende o sujeito ao
demandar seu gesto. Trata-se de uma imagem que mantém sua materialidade,
sua dinâmica e seus processos semióticos intimamente vinculados ao valor

exploradas esteticamente. Sem dúvidas, o que está em jogo nessas obras é uma
imagem que assume uma condição inédita, diferente do cinema, da TV e do vídeo
e que, por isso, demanda novos instrumentos teóricos. Com isso em vista, tanto
o presente ensaio quanto a tese que é parcialmente resumida aqui são movidos
pelo desejo de demonstrar a urgência de se investir em formulações teóricas
capazes de melhor compreender essas imagens. Compreender tais imagens
pode conduzir a novas formulações não apenas sobre os processos de mediação
em vigor, mas também sobre as subjetividades que deles emergem.
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Seminário temático “Cinema como Arte, e vice-versa”.
: cesarbaio@hotmail.com
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3.

Para Baudry, o cinema mantém um “aparato de base” formado por conjunto de câmera, projetor e tela, que seriam
dimensão arquitetônica, conforme apontou André Parente (2007), e o som.

4.

A ideia da obra como dispositivo foi levada adiante na tese defendida por mim no Programa de Pós-graduação
em Comunicação e Semiótica, da PUC-SP, sob orientação do Prof. Dr. Arlindo Machado, intitulada “Da imersão à
performatividade: vetores estéticos da obra-dispositivo”.

5.

Outras montagens desta obra substituíram as imagens originais em preto e branco por coloridas, utilizaram projetores no
lugar de monitores de TV e adicionam mais personagens.
Tall ships, website disponível em: <

7.
8.
9.

Concepção de Karlheinz Barck, no seu “Materialität, Meterialismus, Performance”, em Hans U. Gumbrecht e Karl L. Pfeiffer
(Org.),
. [Ser é ser percebido.] George Berkeley.
Neologismo criado pelo autor, do original em alemão “

”.
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