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Arquiteturas espaço-temporais e o entre meios 
no efeito cinema na arte contemporânea 
Regilene Sarzi Ribeiro1

O tema deste artigo é fruto das minhas pes-

quisas sobre a arte do vídeo e o hibridismo de lin-

guagens e surge da minha prática docente em um 

conjunto de disciplinas no curso Artes Visuais da 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação na 

UNESP em Bauru, chamadas Reflexões Poéticas 

Transdisciplinares nas quais venho atuando desde 

2015 e que tem influenciado cada vez mais minha 

produção como pesquisadora e docente. 

Em 2017 quando me credenciei no Programa 

de Pós Graduação em Mídia e Tecnologia também 

na FAAC percebi mais ainda o quanto as minhas 

pesquisas estão cada vez mais dialogando com a 

Transdisciplinaridade e o quanto tenho me deparado 

com questões que me levam a tomar como referen-

cia conceitos e pensamentos que nascem da Trans-

disciplinaridade. Tenho me percebido pesquisando 

manifestações que são de difícil definição que não 

se encaixam nem neste nem naquele campo, mas 

no entre campos, entre caminhos, entre linguagens. 

Algumas inquietações surgiram a partir das 

obras de alguns artistas que tenho pesquisado e 

que também criam nos interstícios, no entre cam-

pos e linguagens articulando as áreas do design, 

arquitetura e artes. Temas como a temporalidade, a 

espacialidade, a criação coletiva e as a experiência 

estética e as linguagens entre os diferentes campos 

de conhecimentos são traços das expressões artís-

ticas contemporâneas que propõem conexões com 

a Transdisciplinaridade. 

O tempo, diz o físico teórico romeno Basarab 

Nicolescu, em O manifesto da transdisciplinaridade 

(1999), está no centro da nossa vida terrestre. O 

tempo presente dos filósofos é um tempo vivo. Ele 

contém em si mesmo tanto o passado como o futuro, 

não sendo nem o passado nem o futuro. 

Para a filósofa francesa Anne Cauquelin, em Fre-

quentar os incorporais, “[...] é o tempo que governa 

as atividades artísticas contemporâneas [...] mesmo 

com elas se desdobrando no espaço” (CAUQUELIN, 

2008, p.89).

Conforme o pesquisador Luiz Claudio da Costa, 

o entendimento da obra como processo surgiu nos 

anos 1960 e levou os artistas a usarem técnicas 

essencialmente temporais, “o tempo real da obra se 

tornou uma das estratégias mais firmes das práticas 

artísticas” (COSTA, 2009, pg.19). 

Apoiando-se no conceito de “efeito cinema”, no 

qual “o cinema” alimenta e irriga a arte contemporâ-

nea, o pesquisador francês Philippe Dubois (2009) 

destaca que o principio do vídeo-espelho (narci-

sismo) associado ao poder do olhar é inteiramente 

condicionado pela relação singular com o tempo que 

o vídeo provoca. 

Em Experiência e arte contemporânea (2012), 

a artista carioca Laura Lima relata sua experiência 

com a obra Cinema Shadow (cinema de sombras), 

um filme apresentado ao vivo num cinema-exposição 

(Figura 1).

Laura comenta como surgiu Nuvem (2009), 

performance-instalação criada para Casa de Cultura 

Laura Alvim (RJ), “[...] eu resgatei uma anotação que 

tinha feito em 1997, de braços que saíam da parede, 

então toda a exposição se baseou nessa anotação” 

(LIMA, 2012, p.53).

Delicados desenhos de Laura dividiram espaço 

com anotações, trechos de Samuel Beckett, Werner 

Herzog e fotografias como dos olhos do escritor de 
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ficção científica Arthur Clark, entre outras referencias 

de Cinema Shadow. O filme-exposição foi produzido 

a partir da transmissão numa sala de cinema, em 

tempo real, de tudo o que era encenado e registrado 

num set de filmagem, preparado num loft. 

Figura 1. Laura Lima. Sala de cinema exibindo ao vivo o 
filme-exposição Cinema Shadow (2012), Londres

Em 2012, a artista fez uma exposição na Gale-

ria Gentil Carioca (RJ) onde expôs as referências, 

anotações e imagens que usou para criar o filme-

-exposição Cinema Shadow (2012), exibido ao vivo 

pela primeira vez em Londres. A mostra Notas de 

Rodapé reuniu na forma de um inventário as “notas 

de rodapé” (referencias) de Cinema Shadow

A artista Laura Lima, que desenvolve projetos 

poéticos centrados no corpo “como duplo do objeto 

de arte”, se refere aos registros como arquivos de 

projetos antigos que podem ser resgatados para tra-

zer a tona novas ideias. 

Questionada sobre como tem acesso a essas 

ideias, se anota, se tem um caderno e ainda qual a 

relação entre o que está anotado ou foi registrado e 

o que está exposto, a artista responde: “são várias 

coisas” (LIMA, 2012, p.53).

Laura relata que o seu trabalho é com as pesso-

as e que o resultado de sua obra são as instalações 

nas quais as cenas (imagem) e o corpo das pessoas 

em ato é que interessam, são cenas vivas, como a 

série Homem=carne/Mulher=carne – Pelos + Rede 

(1996/2010), performance-instalação apresentada 

na exposição “Grande” (2010) na Casa França-Brasil 

(RJ). Enquanto a pessoa está dando vida (visibilida-

de) à obra, Laura incorpora o trabalho, e o outro, por 

meio de registros. 

As anotações e os registros fazem parte do 

processo de criação de Laura Lima que os conce-

be como um banco de dados, um arquivo de ideias 

que já aconteceram e que podem despertar novos 

projetos poéticos. 

Assim uma anotação pode despertar novas 

orientações plásticas, cenográficas, coreográficas, 

sonoras ou o uso de técnicas e materiais visando 

à experimentação: uma rede de linguagens que ca-

racteriza o ato criador. Neste sentido, os registros 

verbais, visuais ou sonoros são formas de apropria-

ção do mundo que guardam as seleções feitas pela 

percepção ou o modo como o artista apreende a 

realidade que o envolve. Os registros são estruturas 

essenciais da morfologia da criação.

Essa tendência surgiu por volta dos anos de 

1960 quando os artistas descobriram o corpo e o 

ambiente, mas também a fotografia, o filme e o vídeo. 

A experiência acumulada com as formas de registro 

de imagens, no campo da comunicação, faz com 

que ações, performances e intervenções urbanas 

passem a ser registradas de maneira frequente em 

fotografias, filmes e vídeos. 

O uso dos dispositivos de registro por artistas 

visuais promove os entremeios como “o cinema de 

artista”, termo usado pela pesquisadora Ligia Ca-

nongia para defender a atuação dos artistas em uma 

“terceira linguagem” (COSTA, 2009). 

Do teatro à poesia, passando pela dança, músi-

ca e artes visuais, na contemporaneidade todo tipo 

de arte incorporara o movimento, a processualidade, 
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a impermanência e a temporalidade em seus atos de 

sentido, gerando o “efeito cinema” (DUBOIS, 2009, 

p.179). 

Neste contexto, cabem algumas reflexões: o que 

separa a pintura da escultura, a arte da arquitetura, 

a escultura do teatro e a arte da vida, do corpo ou 

do mercado de arte? O que importa à arte é cada 

um desses termos em sua autonomia ou o intervalo 

(entremeios) que liga uns aos outros? 

Para Anne Cauquelin, esse intervalo ou entre-

meio é regido pelo tempo vazio, a intemporalidade 

do tempo, que só assume corpo, isto é, só se tor-

na tempo realmente, quando uma ação se dá nele 

(CAUQUELIN, 2008). Para se tornar tempo, assumir 

um corpo e se tornar uma presença, o tempo in-

temporal está ancorado ao signo (comunicação) que 

opera (atua) pela reprodução, repetição. 

O signo quando aparece repetidamente, ou 

seja, exibido várias vezes como na fotografia, filme e 

vídeo (formas de registro), aniquila a própria repeti-

ção, este é um dos traços do tempo intemporal acio-

nado pela “reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 

1980). Assim, serão sempre signos: uma performan-

ce no espaço institucional (museus ou galerias), uma 

intervenção na paisagem urbana ou uma situação 

participativa compartilhada na web. 

O registro destas ações efêmeras será sempre 

a repetição (reexposição do signo) que dobra a 

obra reflexivamente: é a extensão de uma presença 

(obra). A arte no século XX se tornou fotográfica. Re-

gistrar, arquivar e reproduzir ou serializar se tornam 

ações poéticas (fazer) que operam os novos meios 

e suportes. O arquivo fotocinematográfico atua nos 

intervalos (vazios temporais) entre a obra e a sua 

extensão temporal. O registro causa uma variação 

temporal no trabalho inicial, deslocando-o na linha 

do tempo em séries que potencializam a sua plas-

ticidade. 

As formas de registro (fotografia, cinema e ví-

deo) têm um papel singular na arte contemporânea: 

sua condição de registro expõe a impermanência e 

a efemeridade da experiência artística. Não se trata 

de guardar (conservar) um evento através de uma 

fotografia, filme ou vídeo, mas, criar dispositivos de 

transmediação (inscrição, diferenciação e desloca-

mento), vinculados ao corpo (ações e performances) 

ou a ambientes (paisagem, natureza, galerias, mu-

seus e espaços urbanos). 

As formas de registro produzem um tempo 

singular: o registro só é posterior à obra no tempo 

cronológico. O fato de o registro vir depois da obra 

é sua condição essencial, mas ele (o registro) é tam-

bém a potência da obra refletida, desdobrada. 

O artista pernambucano Tunga (José de Barros 

de Carvalho e Melo Mourão) produziu dois livros de 

artista de efeito cinematográfico: Barroco de lírios 

(1997) e Caixa de Livros Tunga (2007), a partir de 

fotografias de eventos, performances e fotogramas 

de seus filmes.

O efeito cinema em Barroco de lírios é gerado 

pelo desenho gráfico, colagens e disposição das 

imagens acentuadas pelo movimento das páginas 

em sanfona que se dobram e desdobram como uma 

sequencia de cenas de filmes, compondo uma gran-

de página horizontal (Figura 02).
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Figura 2. Tunga. Barroco de lírios (1997). Livro de artista. 
Cosac & Naif, 1997, detalhes, página sanfonada: um dos 
efeitos-cinema do livro.

O filme feito por Tunga no túnel Dois Irmãos, 

no Rio de Janeiro, para a instalação Ão (1980), rea-

parece no livro Barroco de Lírios, onde ele articula 

relatos arqueológicos e imagens-registro de suas 

exposições feitas entre os anos de 1980 e 1990. O 

volume Encarnações Miméticas, do projeto Caixa de 

Livros Tunga, apresenta duas ações performáticas: 

Ação em Interior que aconteceu no Espaço Psico 

Ativo (2002), e Ação Performática realizada na Flo-

resta da Tijuca (2002), (Figura 03). 

Quando questionado diante das poucas infor-

mações sobre as performances, instalações ou es-

culturas na Caixa de Livros Tunga, o artista respon-

de: “Foi proposital. Era minha intenção exercer essa 

escritura por meio das imagens. Nos livros infantis, 

isso é muito claro: você cria narrativas possíveis” 

(FILHO, 2007). Tunga (2015) defende que as nar-

rativas são uma forma de desenho que tem o tem-

po imaginado como suporte e apresenta no tempo 

vivido um testemunho ou uma cena que comprova 

aquela história.

Assim, as formas de registros desdobram suas 

performances e flexibilizam as linguagens artísticas 

na obra de Tunga que se tornam hibridas livro-perfor-

mances, performance-cinema, desenhos-instalação, 

a partir de relações transversais entre desenhos, 

objetos, esculturas, filmes e performances esten-

didos em suportes transgêneros que materializam 

escrituras em corpos e objetos para depois trans-

feri-las para novos suportes que arquivam outra vez 

(COSTA, 2009).

A artista carioca Ana Turra é designer multidis-

ciplinar. Turra assina projetos de comunicação visual 

e criações que compõem o desenho da cena (expe-

rimental e institucional), pesquisando a intersecção 

entre artes visuais, música, artes cênicas e tecno-

logia. Em parceria com colaboradores igualmente 

multidisciplinares, atua em projetos de cenografia, 

iluminação, vídeo-cenografia, videomapping, vídeo-

-instalações, performances de live images e design 

gráfico. 

Figura 3. Tunga. Caixa de Livros Tunga (2007). Volume “Encarnações Miméticas”. Ação Performática na Floresta da Tijuca, 
Rio de Janeiro, 2002. Foto: Wilton Montenegro. Detalhes do encarte (PDF).
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Em 2014, Turra produziu a performance audio-

visual Amplitude (Figura 04), que realizada em par-

ceria com o músico Guilherme Kastrup, foi composta 

de uma narrativa poética construída em tempo real, 

por meio de tensões e distensões entre os elemen-

tos visuais e a música, executados/editados ao vivo. 

Amplitude foi apresentada na 7ª Mostra Live Cinema 

e tinha como destaque a criação visual e musical em 

tempo real. A apresentação completa durou aproxi-

madamente 22 minutos.

Figura 4. Ana Turra. Amplitude (2014) performance audio-
visual. 7ª Mostra Live Cinema.

No ano de 2015, na Galeria Olido em São Paulo, 

a artista participou junto com a diretora Cristiane 

Paoli Quito e as bailarinas Ana Noronha e Gisele 

Calazans, do espetáculo Ladies – da inocência à 

crueldade, a partir de pesquisa sobre o feminino em 

Shakespeare. No palco, as intérpretes dão corpo 

a Lady Macbeth e Ofélia.

Sobre este espetáculo multimidiático, Turra de-

clara que assina a criação das projeções (conteúdo 

em vídeo, animações e câmera ao vivo, operada por 

um intérprete no palco) e a solução de videoma-

pping, explorando como superfície de projeção a 

cenografia de Marisa Bentivegna e as paredes do 

espaço cênico. 

As obras em processo são signos abertos que 

reaparecem transmediados pelas formas de registro. 

Atualmente termos como pós-cinema, efeito cinema, 

transcinema e live cinema são comumente apropria-

dos para tratar do cinema expandido que sai das 

salas de cinema e se mistura as artes visuais, ao 

teatro, a dança e a musica levando a experiência 

cinema para além da linguagem cinematográfica. 

Esse fenômeno ocorre em função da evolução das 

tecnologias da imagem e som e também por conta 

da convergência das mídias. 

Em suma, o efeito cinema na arte contempo-

rânea e a poética dos registros estão articulados 

aos entre meios e interstícios das linguagens ar-

tísticas que resultam de operações poéticas como 

hibridações, apropriações, traduções, adaptações, 

bricolagens (BURKE, 2003), espacializações, des-

locamentos e dobras, cujas obras serão habitadas 

temporalmente e contextualmente.
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