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Resumo  
Analisando a videoinstalação Interface, de Peter Campus, esse artigo propõe uma 
breve reflexão sobre o nascimento da videoarte e seu contexto estético, conceitual e 
político. Momento em que alguns discursos começaram a confluir para o que hoje 
chamamos de cultura da experiência ou da presença.  
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Abstract 
By analysing Peter Campus’ video installation Interface, this article proposes a brief 
reflection about video art’ first moments, considering its aesthetics, conceptual and 
political context. A time when some ideas about experience and presence started to 
converge in art environment. 
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Introdução 

A tecnologia da imagem digital vem revolucionando a nossa produção 

imagética bem como nosso discurso e comportamento diante dessa produção. 

Sua escala gigantesca, associada à circulação incontrolável da rede, gera 

novos fenômenos midiáticos, sociais e políticos, que parecem estar 

transformando a sociedade.  

Pensadores como Bruno Latour1, François Hartog, Hans Ulrich Gumbrecht, 

Jonathan Crary2, entre outros, refletem sobre tais mudanças a que assistimos 

tentando identificar as condições de possibilidade que confluíram para 

                                                        
1 Ver Jamais fomos modernos. 
2 Ver Suspensões da percepção, Técnicas do Observador e sobretudo 24/7 – o capitalismo 
tardio e os fins do sono. 



 

 

 

chegarmos a esse presente e que resultados poderemos alcançar em um 

futuro próximo, caso continuemos nessa trilha. 

Hartog e Gumbrecht são pessimistas diante desse mar de imagens, pois para 

ambos sua imensidão nos paralisa, nos ofusca a memória e nos desanima em 

relação ao futuro. Porém, há quem use esses mesmos recursos para continuar 

nadando contra a corrente e conseguir registrar na História aquela informação 

que precisa permanecer. São imagens da urgência: imagens do front das 

constantes disputas sociais que extrapolam o plano discursivo e tomam 

contornos físicos, como greves, ocupações, invasões, protestos nas ruas etc., 

captadas por quem arrisca – e às vezes perde – a vida para registrar o que 

considera necessário ser partilhado, aquilo que desafia o espetáculo oficial. 

O melhor exemplo do uso da imagem na resistência é o caso de Bruno Teles, 

que foi preso durante as manifestações de julho de 2013, no Rio de Janeiro, 

sob acusação de ter jogado um explosivo contra a polícia e conseguiu provar 

sua inocência reunindo diversos filmes de celulares através de uma 

convocação via internet. Os filmes montados em sequência reconstituíram a 

ação confirmando a inocência de Bruno e revelando que o explosivo foi 

arremessado por um policial à paisana. A comprovação da estratégia antiética 

usada pela polícia inverteu temporariamente o jogo dos poderes. 

Antes da tecnologia digital, as imagens da urgência tiveram como suporte o 

vídeo, o filme, a fotografia e até mesmo a pintura3, e foram difundidas e 

armazenadas de acordo com os meios disponíveis em cada época. Sua 

construção vem de longe, passando por Delacroix, por Gilles Caron e seu 

jeteur e chegando à Mídia Ninja e ao cinema de Vincent Carelli. Sempre 

contam a história que falta, preenchem a lacuna que não pode continuar 

incompleta. 

Além desses dois tipos de imagens do presente – a filosófica, que o vê à deriva 

em sua própria produção a ponto de ter perdido o horizonte de vista; e a do 

presente urgente que precisa ser registrado para a História – propomos pensar 

sobre um tipo de imagem muito recorrente nos primeiros tempos da videoarte, 

                                                        
3 O quadro Liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix, foi pintado no calor dos 
acontecimentos, uma vez que o quadro de 2,6 m X 3,25 m data do mesmo ano d’As três 
gloriosas, que ocorreram em julho de 1830. 



 

 

 

a imagem do “aqui e agora” das videoinstalações, que reconfiguraram o lugar 

do espectador, convocando seu corpo e sua imagem como elementos da arte. 

Eram obras que também desafiavam modelos – estéticos, políticos e 

econômicos – estabelecidos nesse campo. 

De acordo com Gumbrecht, a videoarte segue, junto com outros movimentos 

artísticos, o caminho de dessacralização da arte e democratização dos meios 

que nos traz ao que ele chama de amplo presente, um tempo em que o ser 

humano naturaliza certas estruturas e regras sociais, pois já não se vê como 

agente transformador do mundo, e em que retorna à cultura das epifanias, das 

experiências metafísicas e dos rituais, voltando-se para filosofias orientais, 

crenças “tribais” ou ainda para o catolicismo medieval; um tempo em que a 

cultura da experiência e da presença emergem, enquanto modelos modernos, 

baseados no sentido, na representação e no pensamento hermenêutico 

começam a entrar em decadência. (BERGAMASCHI, 2017, p.363-364)  

Neste artigo, gostaríamos de voltar nossos olhos para o momento 

imediatamente anterior ao “nosso amplo presente”, o momento em que surge 

uma nova manifestação artística, a videoarte. A partir de questões suscitadas 

pelo novo suporte técnico, muitas dessas obras interrogam o espectador a 

cerca de sua autoimagem, de seu corpo e o espaço que ele ocupa no ambiente 

da arte e no presente. Para tanto propomos uma análise da obra Interface 

(1972), de Peter Campus, exposta no Jeu de Paume, em Paris, em 2017, 

depois de mais de trinta anos sem ser montada.  

Essa videoinstalação, na nossa opinião, problematiza de maneira exemplar 

essa outra imagem do presente tão explorada pela arte na investigação dos 

dispositivos, na reconfiguração da relação com o espectador e em sua própria 

popularização. A imagem gerada em Interface torna o tempo quase palpável. 

Videoarte 

O vídeo surge nos anos 1960 como novo suporte de captação e reprodução de 

imagem em movimento em um contexto de cultura de massa, em que a 

televisão vinha consolidando sua linguagem e o cinema, estabelecido como 

modelo hegemônico do uso da imagem em movimento, já se reinventava em 

diversos desvios, que chegavam, frequentemente, ao ambiente das artes 



 

 

 

visuais através de artistas como Andy Warhol e Hélio Oiticica, por exemplo. 

Nesse campo, fervilhavam questionamentos conceituais, estéticos e políticos. 

Artistas como os do grupo Fluxus, produziam happenings e assinavam suas 

obras coletivamente, ou seja, trabalhavam no sentido de desmaterializar a arte 

e de interrogar o lugar do autor. Eles também questionavam o mercado da arte 

e seus critérios de valor. A obra inaugural da videoarte nasceu no ambiente 

Fluxus, Distorted TV Sets (1963) ainda sem captação de imagem, 

apresentando um monitor de TV que transmitia a programação normal, porém 

com os circuitos internos invertidos. Seu idealizador, Nam June Paik é pioneiro 

não apenas no uso da tecnologia, mas também em seu desenvolvimento, já 

que criou o primeiro sintetizador4 que permitia “mixar” imagens como já se fazia 

com áudios. 

Enquanto isso, Minimalistas5 investigavam a especificidade de cada meio e a 

autonomia da obra, eliminando os pedestais das esculturas, utilizando 

materiais industriais que dispensam o gesto artístico e criando percursos para 

que o espectador pudesse apreciar ativamente algumas obras. E Oiticica criava 

parangolés, penetráveis e Cosmococas, obras que só se realizam com a 

experiência do espectador, que o artista chamava de participador. Oiticica 

desejava romper a fronteira entre arte e vida elaborando obras suprasensoriais. 

Então, várias vertentes da arte indicavam a mesma direção: democratização da 

obra de arte e aproximação com o espectador. 

Os equipamentos de captação, montagem/edição e reprodução do vídeo foram 

desde o início mais compactos do que a maquinária do cinema, tendo também 

preços mais acessíveis, o que resulta em um uso mais amplo fora da indústria 

do audiovisual. A tecnologia também trouxe novidades operacionais bastante 

significativas, tanto em relação ao cinema como à TV: pela primeira vez, o 

espectador pôde controlar o que estava assistindo – parar a imagem, voltar e 

adiantar o filme, rápido ou quadro a quadro, por exemplo. Além disso, o vídeo 

elimina o hiato temporal entre a captação e a exibição das imagens, como sinal 

                                                        
4  Chamava-se Paik/Abe porque foi desenvolvido em parceria com o engenheiro Shuya Abe. 
5 Os artistas que normalmente são reunidos sob esse rótulo não se reconhecem como 
participantes de grupo ou movimento minimalista, são eles: Robert Morris, Robert Smithson, 
Donald Judd, Joseph Kosuth entre outros. Mas alguns teóricos da arte, como Clement 
Greenberg, David Batchelor e Michael Fried veem características comuns em seus trabalhos, 
que permitem formar um conjunto. 



 

 

 

eletrônico, ele pode ser transmitido por cabo, onda e via satélite. Enquanto um 

filme feito em película passa por vários processos desde a captação até chegar 

ao espectador na sala de cinema, o vídeo pode ser transmitido ao vivo e 

prescinde de suporte material de registro para a exibição, existindo apenas 

como sinal eletrônico.  

Sendo assim, o novo suporte veio ao encontro dessas tendências da arte, suas 

especificidades técnicas inspiraram muitos artistas visuais e a abundância de 

obras elaboradas a partir disso gerou uma nova gramática das imagens em 

movimento e abriu espaço para um novo conceito e/ou uma nova categoria na 

arte: a videoarte. Frequentemente, o termo é usado de forma genérica para 

obras de arte cujo suporte é imagem em movimento, incluindo cinema de 

museu ou de galeria, videoperformance, videodança etc., mas ele se refere 

mais especificamente aos primeiros tempos da utilização do suporte (1969 - 

1975), quando muitos artistas voltaram suas pesquisas para as novas 

possibilidades estéticas oferecidas pelo vídeo, explorando sobretudo o sistema 

de circuito fechado ao vivo, também chamado de sistema de vigilância 

eletrônica. 

Inicialmente, o movimento foi de afastamento e diferenciação do cinema – 

como dispositivo hegemônico da imagem em movimento no século XX –, do 

qual o vídeo seria um “herdeiro natural”. Buscava-se desarticular o que 

chamamos de forma-cinema6 e de efeito-cinema7. Se no cinema o aparato 

deve passar despercebido para que se alcance a fruição ideal, na videoarte, a 

ordem é desnudar o dispositivo, deixar que o espectador o controle, jogue com 

ele; a narrativa desaparece; e a edição eletrônica acrescenta uma camada ao 

processo de montagem cinematográfica, já que permite diversos efeitos visuais 

de associativos como: sobreimpressão, efeito-janela e incrustação, que 

rompem com a divisão campo e contra-campo, fundamentais na linguagem 

                                                        
6 Segundo André Parente, para chegar a sua forma hegemônica, o cinema como dispositivo 
precisou reunir três características fundamentais: a arquitetônica, herdada do teatro italiano; a 
tecnológica, captação e projeção de imagens; e a forma narrativa, que obedece ao molde da 
estética ou discurso da transparência, a esse conjunto ele dá o nome de forma-cinema. 
(PARENTE, in: GONÇALVES, 2014, p. 104-105).  
7 Já o conceito de efeito-cinema, desenvolvido por Jean-Louis Baudry trata da relação entre o 
espectador e a forma-cinema. De acordo com Baudry, a projeção vinda de trás, o ambiente 
escuro e quieto, somados a posição de relaxamento, levam o espectador próximo ao 
adormecimento, permitindo a ele que assista ao filme como se estivesse sonhando com ele.  



 

 

 

fílmica. Além disso, constituindo-se de sinal eletrônico, essas obras quase 

imateriais também desafiam o mercado e as instituições da arte. 

O impacto do vídeo no campo da arte foi tão forte que gerou uma reação 

imediata por parte da crítica e da teoria, que se puseram a elaborar conceitos e 

analisar parâmetros e também das instituições que precisaram equipar e 

adequar salas e capacitar profissionais. (DUBOIS, 2013 e DUGUET, 2009) 

Entre as obras que têm como questão central a captação e reprodução em 

circuito fechado ao vivo destacam-se De La, de Michael Snow, Allvision, de 

Steina Vasulka, Peep Hole, de Bill Viola, Two viewing rooms, de Dan Grahan, 

Interface, de Peter Campus. São trabalhos que contribuíram para o 

estabelecimento da linguagem da videoarte, em parte porque demandam um 

espectador ativo física e intelectualmente, tirando-o da situação de simples 

receptor para implicá-lo em uma tripla função: sujeito-objeto-receptor. Mas 

também por incorporarem a temporalidade em sua elaboração, suas imagens 

são processo – experiência – com resultado imediato. 

Nesse sentido, Anne-Marie Duguet afirma que o vídeo põe em xeque os 

parâmetros dominantes de representação em vigor desde o Renascimento:  

Determinada categoria de instalações em vídeo pôde, assim, cumprir 
o papel de analisar o que constitui os fundamentos dominantes da 
representação desde o renascimento, elaborados de acordo com o 
modelo perspectivista e prolongados na concepção e nas regulagens 
das diversas câmaras atuais. Não são exatamente o cinema, a 
pintura e a fotografia que o vídeo submete a um reexame minucioso. 
Trata-se antes dos dispositivos originários, míticos ou não, da 
Caverna de Platão à tavoletta de Brunelleschi; do vidro de Leonardo 
à portinhola de Dürer; da câmara obscura ao modernos sistemas de 
vigilância. O vídeo, o último meio de reprodução reencena toda uma 
história das representações. Ele opera principalmente pela mise-en-
scène. Ao dramatizar o dispositivo, ao considerá-lo por meio de 
diversos papéis, constitui o teatro do ver/perceber. (DUGUET, 2009, 
p. 56) 

Ela aponta para a mesma quebra de paradigma que Gumbrecht vem a tratar 

mais tarde como mudança do cronotopo histórico moderno, ligado à cultura do 

sentido e calcado no modelo de representação renascentista, para o novo 

cronotopo que ele chama de amplo presente, em que se valoriza o corpo, as 

sensações e a experiência e em que o saber se organiza de maneira mais 

informal. Duguet conclui que o vídeo é o suporte perfeito para questionamentos 

sobre a representação porque ele não passa de processo, é a pura virtualidade 



 

 

 

da imagem. 

Antes de passar à análise de Interface, gostaria de chamar atenção para o fato 

de que o dispositivo que estrutura essas obras é desenvolvido originalmente 

para fins de vigilância, controle e segurança. Era uma novidade na época, mas 

sua imagem foi assimilada pelo espetáculo quase que instantaneamente, seja 

na arte contemporânea, como vemos aqui, seja no cinema de ficção, nos 

telejornais ou nas série de detetives para a TV, e está completamente 

integrada ao cotidiano público e privado das cidades. O vídeo inaugurava o 

panoptismo eletrônico ao mesmo tempo que Michel Foucault discute, em Vigiar 

e Punir (1975), os mecanismos da sociedade disciplinar e, para tanto, retoma a 

criação setecentista do sistema panóptico de arquitetura, inventado para 

aumentar a eficácia da vigilância nas prisões. 

A Interface para se ver vivendo 

             

1 e 2 – Peter Campus experimentando Interface, em Nova e York, 1972, e em Colônia, 1974. 
Imagens do catálogo Video Ergo Sum (p. 40-41). 

Quando o espectador adentra a área iluminada que delimita o campo de 

captação da videoinstalação Interface, ele vê primeiramente sua imagem 

refletida em um grande vidro retangular e, em seguida, com um breve atraso, 

de cerca de três segundos, ele se vê, em tamanho real, refazendo o mesmo 

movimento, ou seja, uma segunda imagem sua é projetada no mesmo vidro, de 

maneira que as duas ficam lado a lado ou mesmo sobrepostas dependendo do 

posicionamento do espectador. O intervalo de tempo que as separa é resultado 

da transmissão do sinal eletrônico. 

Tecnicamente a obra se constrói a partir de uma câmera de vídeo, funcionando 

no sistema de circuito fechado, presa à parede atrás do vidro, que capta a 



 

 

 

mesma imagem que o vidro reflete e manda esse sinal para um projetor 

posicionado quatro metros à sua frente, ele projeta a imagem de volta no vidro. 

A imagem refletida parece flutuar em direção ao observador, enquanto a 

projetada parece se afastar. Como tudo isso acontece em um ambiente de 

penumbra e a projeção é feita em uma superfície transparente (e não opaca, 

como é mais frequente), as duas imagens quase se assemelham em nitidez e 

textura. Assim, a imagem refletida e a projetada coexistem como uma 

fantasmagoria. 

Do ponto de vista da experiência, a imagem refletida é esperada e familiar ao 

espectador, mas a segunda, projetada, surpreende; primeiro, porque dá a ver 

uma imagem de um ponto de vista que não é o habitual, o do outro, o de fora, 

invertido em relação ao reflexo especular que conhecemos bem, ou seja é um 

avesso da autoimagem que o espectador tem de si mesmo. Segundo, por ser 

captada no último momento antes de tomarmos consciência de que somos o 

objeto de uma imagem, no último momento antes da pose que assumimos 

quando nos observamos. Ela é a imagem que Vitangelo Moscarda, 

protagonista de Um, nenhum e cem mil (1926), persegue durante parte de sua 

vida, até perder a sanidade mental na busca da própria identidade. Gengê – 

apelido familiar de Vitangelo – queria se ver vivendo, mas sempre que tentava 

parava de viver para se observar. 

Mas é possível objetar: 

“Como não lhe ocorreu, pobre Moscarda, que o mesmo acontecia a 
todos os outros, que tampouco podiam ver-se vivendo e que assim 
como você não era para os outros o que até então havia pensado 
ser, do mesmo modo os outros podiam não ser tais como você os via 
etc., etc.?” 

Respondo: 

Pensei na possibilidade. Mas, me desculpem, é mesmo verdade que 
vocês também pensaram nisso? 

Quero crer que sim, mas não acredito. Na verdade, acho que, se o 
mesmo pensamento tivesse ocorrido a vocês e se enraizado em 
suas cabeças tal como se enraizou em mim, cada um de vocês 
cometeria as mesmas loucuras que eu. (PIRANDELLO, 2001, p. 47) 

Interface integrou, recentemente, a retrospectiva Video Ergo Sum, de Peter 

Campus, época em que os selfies8 inundam a produção e a circulação de 

                                                        
8 O artista achou graça de ver, pessoas fazendo selfies em sua videoinstalação Anamnesis 
(1974) exposta em Nova York, em 2008. (ROMAN, 2017, p. 172) 



 

 

 

imagens, e mesmo assim a imagem dupla ainda surpreende, exatamente por 

captar esse breve momento antes de posarmos para nós mesmos. Depois da 

surpresa inicial vem a experiência lúdica de criar fantasmas de si e observar o 

seu próprio rastro se atualizando, sendo simultaneamente sujeito, objeto e 

observador dessas imagens efêmeras, que se produzem na relação do 

participador com o dispositivo sem guardar registro físico, portanto duram o 

tempo da experiência. 

O espectador multiplicado por três diante do vidro de Campus também nos faz 

pensar nas três faces do presente – memória, espera e intenção – propostas 

por Santo Agostinho9, semelhantes à divisão que usamos para organizar o 

tempo que é percebido – passado, presente e futuro –, uma vez que não 

somos capazes de perceber a verdadeira face do tempo, a eternidade. 

(CARDOSO, 2010) O presente agostiniano se aproxima da interpretação feita 

por várias filosofias orientais, como o zen budismo e a ioga, de que só existe o 

presente, porque o passado não existe mais e o futuro ainda está por se 

realizar. 

Tendo estudado Psicologia experimental e Ciências cognitivas, antes de 

trabalhar com televisão e arte, Peter Campus elabora suas primeiras obras 

como lugares onde o espectador pode se observar e/ou ser observado de 

maneira inusitada. Assim é Interface, seu segundo trabalho individual, em que 

o espectador se reconhece e se estranha nas imagens translúcidas do vidro 

enquanto se move para observar seu próprio movimento, ou seja, ele se 

envolve física e intelectualmente na obra. Ele é a própria obra.  

Campus é um artista fundamental na construção da gramática e do estatuto da 

videoarte. Atraído pela instantaneidade do suporte e influenciado pelo amigo 

Bruce Naumann, o artista começou a investigar como vídeo pode se diferenciar 

do cinema: 

Tem aquela coisa do McLuhan, de que toda nova mídia tende a 
imitar a mídia de que é descende. Então, o vídeo tinha a tendência 
de imitar o filme, mas eu achava ele imitava mal. O que eu gostei no 
vídeo é que a câmera não precisava mais ficar com o operador. Você 
não tinha que olhar pelo visor. Podia colocá-la num lugar e saber o 

                                                        
9 Ver livro XI das Confissões. 



 

 

 

que estava acontecendo e que imagens foram captadas, através de 
um monitor posicionado em outro lugar.10 (CAMPUS, 2017, p. 168) 

Para Campus, o espectador é o marco zero, literal e metaforicamente, porque 

tudo se constrói em torno de sua presença e experiência e porque nos 

esquemas que o artista desenha seu posicionamento ideal é representado por 

um círculo.   

         

3 – Projeto de Interface. Imagem do catálogo Closed circuit video, p. 19 

Campus dá a ver ao observador como ele se parece, é e está naquele espaço-

tempo; o que de certa forma abre a obra também para uma apreciação 

bergsoniana do tempo11 – uma experiência de duração e, sobretudo, de 

qualidade na duração –, ao mesmo tempo possibilita a geração da imagem-

experiência, uma imagem que recebe o estatuto de acontecimento a partir da 

temporalização da obra: 

A imagem evoca uma experiência - que se dá através do próprio 
dispositivo de circuito fechado - que não está nem no dispositivo, 
nem na imagem, nem no observador e sim nessa interrelação. A 
imagem-experiência corresponde a essa possibilidade de produção e 
de interferência do participante com e na obra, sendo o dispositivo a 
sua condição de possibilidade. (CARVALHO, 2006, p. 145)  

Interface foi apenas a segunda obra individual de Campus, que seguiu 

explorando as possibilidades estético-conceituais do vídeo em obras como: R-

G-B (1974), Three transitions (1975). Nos anos 1980, ele se dedicou à 

fotografia, mas, recentemente, retomou a produção em “vídeo”, dessa vez, 

                                                        
10 Tradução minha para: “There as also that McLuhan thing that every new medium tends to 
imitate the medium that it is derived from. So video had a tendency to imitate film but I thought it 
did that very poorly. What I liked about video is that the camera was distinct (separate) at that 
time. You didn’t look through it. You could put it down somewhere and know what’s going on 
and what images it was capturing by placing the monitor somewhere else”.  
11 Ver Matéria e memória. 



 

 

 

digital, registrando paisagens, mas sempre tendo o espectador como ponto de 

partida. Sobre o vídeo Convergence d’images vers le port (2008), Campus 

afirma sua ligação com a natureza e completa: “Os artistas de hoje estão 

obcecados consigo mesmos, com o espelho. (...) Eu não gosto de 

sobrecarregar o espectador e tenho preferido temas formais. Cansei de olhar 

para mim mesmo”. (ROMAN, 2017, p. 180) 

Considerações finais 

Até aqui tratamos de um momento restrito do uso do vídeo como suporte nas 

artes visuais, o momento inicial. Posteriormente, os usos se diversificaram e 

alguns princípios do cinema foram reincorporados à linguagem.12 Até que, 

como constata Philippe Dubois (2013, p. 79), o momento do vídeo passa mais 

rápido do que se poderia imaginar e a tecnologia digital – que atualmente 

domina a produção audiovisual – fundiu tecnicamente imagem estática e 

imagem em movimento. Ambas provêm do mesmo equipamento (e dispositivo) 

e são registradas no mesmo suporte, a decisão entre fotografar ou gravar/filmar 

é tomada pelo operador da máquina no ato da captação ou da edição. 

Embora hoje seja possível remontar a instalação, é preciso considerar que o 

participador original de Interface ainda não estava inserido na profusão de 

autoimagens maquínicas que vivemos nos últimos anos. Talvez ele ainda 

estivesse no cronotopo moderno, talvez ele ainda não vivesse o que 

Gumbrecht chama de amplo presente: época em que vivemos imersos em 

imagens digitais do passado e tememos o futuro, carregado de prognósticos 

assustadores. O presente se transformou em “uma dimensão de 

simultaneidades que se expandem”. (BERGAMASCHI, 2017, p.363) Daí surge 

o novo intelectual:  

Para Gumbrecht (2015, p. 73), o novo intelectual estaria se 
encarnando na figura do Curador, um produtor de cultura que sabe, 
em primeiro lugar e acima de tudo, onde e que tipo de conhecimento 
e de objetos culturais encontrar. É ele que consegue, nas miríades 
da informação, organizar a entropia, produzindo um novo sentido a 
partir do recorte, da colagem e da montagem13 - permitindo assim 
que os espectadores se localizem, encontrem o seu lugar na cultura 
e revivam as “qualidades experienciais guardadas nos objetos ao 

                                                        
12 Vale observar que a linguagem e a estética do vídeo também influenciaram as produções 
cinematográficas. 
13 Grifo meu. 



 

 

 

longo dos séculos”, antes perdidas na intensa profusão da memória 
artificial. (BERGAMASCHI, 2017, p. 366) 

Ainda segundo Gumbrecht, esse novo intelectual serve a um sistema que 

transforma arte em produto circulante em galerias, feiras e festivais, cuja 

demanda interfere na criação do artista, revogando a autonomia estética14 da 

arte. Ou seja, o objetivo de dessacralização da arte foi atingido, mas não da 

maneira como Oiticica, Clark, Morris e Fluxus planejaram. 

Atentemos para a maneira como o autor descreve a atividade curatorial no 

trecho destacado. Ela é análoga ao processo da montagem cinematográfica:  

apreciação, seleção e reorganização de informações, de modo a criar um 

sentido estético e, possivelmente, narrativo. Isso revela o quanto o cinema está 

arraigado na cultura contemporânea. Ele e o vídeo se acumulam como 

linguagem, estética e pensamento na produção audiovisual realizada com 

imagem digital, ao mesmo tempo seus recursos inéditos são explorados por 

artistas15.  

Concordamos com Duguet, quando ela afirma que:  

O trabalho videográfico com dispositivos torna evidente, sobretudo, o 
fato de que já não se pode pensar a representação apenas em 
termos de imagens. Ela deve ser de saída, apreendida como um 
sistema, um processo, técnico, sensível e mental. (DUGUET, 2009, 
p. 69) 

Fora do campo da arte, a tecnologia digital democratizou radicalmente a 

produção e a circulação de imagens. A imagem de si mesmo banalizou-se com 

os selfies, e o “aqui e agora” se multiplica em stories, lives e streamings. A 

ideia fixa de Gengê tornou-se viável.  
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