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Capítulo 3 
Ação dança - tecnologia 

 
Ivani Santana 



As transformações ocorridas em virtude do entrelaçamento entre arte,
ciência e tecnologia, mostradas nos capítulos anteriores, culminaram, por fim
na contaminação da dança. Paradoxalmente, enquanto o corpo tem sido o
objeto de inquietações e investigações nos outros campos, tanto artísticos
como científico e tecnológico, a dança, propriedade do corpo (Katz, 1994)
fez-se cega, muda e fechada para tais intrusões. Talvez, porque junto com a
tecnologia viesse a desordenação do corpo cartesiano, mesmo a dança con-
temporânea, que discute as relações corpo/mente, resistiu a iniciar as suas
experimentações com as novas tecnologias. Mas como os signos persistem
em seu fluxo semiósico buscando a permanência, quando em relação tanto a
dança como as outras mídias, até então bem delimitadas, acabaram sendo
reconfiguradas.

 Capítulo 3

AÇÃO DANÇA-TECNOLOGIA

O corpo é o o locus mais acessível e mais saliente para a pesquisa biológica. Investigações
estão encabeçando a corrida. Alguns artistas querem entender o que está acontecendo.

Alguns querem impurrar as intensificações quanto mais eles desejam ir.
Alguns querem escutar alguma garantia. A ligação da pesquisa para o corpo completa

um círculo, ligando a mais ancestral das formas de arte (performance)
com os experimentos mais novos. (Wilson, 2002: 198)
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O contágio manifestou-se independentemente do próprio uso dos apa-
ratos tecnológicos1. Conforme os conceitos aqui argumentados, o corpo como
um sistema aberto, está exposto a esta relação de modificação mútua com o
ambiente. As informações são embodied pelo sistema conceitual implicado
com a experiência sensório-motora com a ação metafórica e pelo inconsci-
ente cognitivo (Lakoff e Johnson, 1980, 1999). Portanto, a dança contempo-
rânea sofreu essa contaminação que pode ser percebida em muitas criações.
Em cada uma das diversas vertentes da arte do corpo, as suas produções
passaram a revelar preocupações semelhantes ao que estava sendo discutido
em outro sistema, que se complexificava velozmente: o das relações comuni-
cação-arte-tecnologia. Em Braindance1 (2000), do coreógrafo Gilles Jobin, por
exemplo, corpos passam a ser (simplesmente) diagramados no espaço, um
reflexo estético apenas possível pós contaminação tecnológica.

A obra inicia com corpos sendo manipulados por outros corpos, são retorcidos,
despidos, carregados, numerados e diagramados no espaço. Transformam-se
em suas próprias próteses. Uma bailarina nua tem seu corpo esticado, dobrado,
articulado pelos outros bailarinos no mais alto limite de sua possibilidade
corpórea. Um corpo que depois se ilumina no espaço vazio e negro. A nudez
declarada choca e maravilha a visão. (Santana, 2001:122)

Obras como essa, que trabalha com corpos manipulados - assunto em
circulação em todas as outras mídias - não precisa ter um computador em cena
para demonstrar a sua ligação com os temas discutidos na Cultura Digital. A
estrutura dessa dança e do corpo que a realiza mostram-se através de um outro
entendimento. Como Cunningham afirmou, hoje dançamos idéias (apud Vaughan,
1997). E as idéias bafejadas por temas diretamente vinculados às novas mídias
estão em vários criadores contemporâneos, tais como Xavier Le Roy, Jerome
Bell, Benoît Lachambre, Lynda Gaudreau, Thomas Lehmen, Meg Stuart, etc.

Todavia, este livro volta-se para a reflexão sobre os artistas-pesquisa-
dores, espalhados no mundo, que trafegam na investigação específica do
relacionamento entre o corpo (do dançarino/performer ou participante) e
as novas mídias, as tecnologias reconfiguradas pelo casamento da informática
com as tradicionais mídias de comunicação como explicado à luz de Manovich.
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Neste sentido, eventos pontuais ocorreram no passado e bem poderiam
ser trazidos para a rubrica da dança com mediação tecnológica. Entretanto,
por se constituírem como acontecimentos esporádicos, não configuraram
um movimento artístico e ficaram adormecidos no fluxo da história.

Muitos são praticamente desconhecidos dentro da própria área, seja do
lado da dança ou do lado da tecnologia, como o engenheiro Leon Theremin3

mencionado no capítulo I. Sua plataforma Terpistone foi construída em Nova
York por volta de 1930. Este é o primeiro relato conhecido sobre uma bailari-
na em ambiente interativo eletrônico, um ambiente “vivo” que “respondia”
aos movimentos humanos.

A interação entre o performer, o ambiente e a música, relação muito
explorada atualmente através das possibilidades do computador, não é uma
experiência exclusiva da era digital. Em 1919, o engenheiro russo Leon
Theremin (1896 -1993) inventou o primeiro instrumento eletrônico musical
que produzia som sem ser tocado. Baseado nesse princípio, ele criou o
Terpistone, uma plataforma que captava os movimentos da bailarina
transformando-os em música. No instrumento Theremin, o músico tinha a
liberdade de mover os braços; com o Terpistone, todo o corpo ficava livre
para criar som. (Santana, 2002:32)4

Outro exemplo, içado do meio do século passado, é Variations V (1965),
do coreógrafo Merce Cunningham. Nesta obra, os dançarinos movimentavam-se
entre antenas com células fotoelétricas, que disparavam sinais para o console dos
músicos (John Cage e David Tudor), por onde os sons eram gerados. O espetácu-
lo contava ainda com imagens de Stan VanDerBeek, distorcidas por Nam June
Paik. Em outra obra de Cunningham, TV Rerun (1972), o som era gerado pelos
músicos a partir dos sinais enviados pelos sensores presos ao cinto do bailarino.
Enquanto em Variantions V o sensor era ativado quando o bailarino entrava no
campo de ação das antenas, em TV Rerun era a localização do corpo no espaço
que determinava o tipo de sinal a ser enviado para produzir o som.

Os artistas sempre se utilizaram da tecnologia vigente em cada época, por-
tanto não há um privilégio atual para este tipo de relação. A diferença estará na
condição da tecnologia existente e no tipo de relacionamento estabelecido com
ela. São estas diferenças que espero elucidar nesse livro.
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A sapatilha de ponta e os mecanismos de suspensão utilizado em Les
Sylphides5, as “máquinas de voar”, primeiramente introduzidas pelo coreógrafo
Charles Didelot6 nos balés românticos no final do século XVIII, podem
exemplificar um tipo de relacionamento entre dança e tecnologia que facil-
mente delatam-se diferente do que foi proposto por Oskar Schlemmer7 com
o seu Triadic Ballet (1922), ou Loïe Fuller que fez da iluminação – o grande
advento daquela época - um atributo de suas obras utilizando a tecnologia
cênica, de palco e de luz, mais avançada que existia naquele tempo. Seu figu-
rino - longas túnicas as quais flutuavam no espaço por meio de movimentos
sinuosos - fazia parte dos efeitos gerados com a iluminação. Filtros de luz e
substâncias fluorescentes produziam um jogo de cores iluminadas que fazia a
bailarina aparecer e desaparecer do palco. Este foi, provavelmente, um dos
primeiros efeitos estéticos proveniente da relação entre a dança e a tecnologia.
Relacionamento que seria ampliado com a chegada das novas mídias da Cul-
tura Digital. Importante notar que a movimentação da dançarina era afetada
pela tecnologia em questão. Um padrão de movimento oscilatório dos mem-
bros superiores e do tronco teve que ser apreendido pelo corpo de Fuller, o
qual, talvez, não teria sido pesquisado se não houvesse essa parceria entre a
dança e a tecnologia proposta. As performances de Fuller foram responsáveis
por indicar a existência de um potencial maior na iluminação teatral, a qual
não se restringia apenas a função de clarear o ambiente.

Não é uma novidade o uso da tecnologia8 pela dança, principalmente no
sentido de uma ferramenta cenográfica. No teatro grego, por exemplo, grandes
painéis com mecanismos giratórios diferenciavam as várias cenas. Na Renascen-
ça, surgiram os cenários móveis. No século XIX, surgiram engenharias especiais
para palco, maquinarias hidráulicas que possibilitavam a elevação e modificação
de plataformas, e técnicas diferenciadas de iluminação. Gordon Craig e Adolphe
Appia9, atribuíram à invenção da luz um fator de grande importância cênica, que
permitiu criar as atmosferas envolventes para o ator exigida a cada cena, enri-
quecendo, assim, a qualidade de “imersão” do público durante a peça.
As tecnologias como ferramentas (pré-novas mídias), de modo geral, não fazi-
am parte das preocupações específicas do criador ou do intérprete - embora
aqui e ali existissem exceções. Enquanto dispositivos mecânicos, a responsabili-
dade de sua criação e operação era do cenógrafo. A cenografia se caracterizava
como moldura da obra e não como parte dela enquanto estrutura narrativa.
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As “asas das sílfides” provocam uma alteração no corpo da bailarina,
já que estará com o corpo içado do chão, presa pela cintura, com a mobilida-
de afetada pelo mecanismo. Quero dizer com isso que essas tecnologias de
outrora também interferiam na configuração do corpo, não sendo isto tam-
bém uma especificidade da Cultura Digital. Entretanto, mas uma vez, esta
alteração e implicação com o corpo diferirá quando em interação com as
novas mídias, porque estas trazem novos pressupostos e, consequentemente,
novas configurações.

Fuller seria uma divisora de águas já que sua pesquisa artística com a
iluminação cênica já demonstrava uma implicação entre as duas áreas – a dan-
ça e a tecnologia. A iluminação é determinante tanto para a execução como
para a concepção estética do trabalho da artista.

Outro forma de relacionamento pode ser verificado entre dança e o
cinema. Tal parceria foi estabelecida entre os precursores da dança moderna
e os “pais” do cinema nos seus primeiros 10 anos de existência. Os registros
encontrados demostram que o interesse não era apenas documentar uma
obra em particular, mas estava em realizar experimentos que envolvessem as
propridades das duas áreas. As duas narrativas eram então entrelaçadas. Nes-
sa primeira década, quando o cinema resumia-se apenas a algumas poucas
imagens de pessoas em movimento produzidos por Thomas A. Edson, Méliès
e os irmãos Lumiére, encontramos fragmentos de filmes criados entre 1894
e 1912, que contam a parceria dos precursores do modernismo tais como
Ted Shawn e Ruth St. Denis, dentre outros. Pequenas histórias que brincavam
com a narrativa da dança e da mídia do cinema como por exemplo, o espeta-
cular Animated Picture Studio, de Loïe Fuller, dirigido por Edson e com a atu-
ação de Isadora Duncan. De forma magnífica, utilizando a dança como tema,
exploraram a narrativa do cinema ao discutir a execusão de um próprio filme:
uma metalinguagem. A história mostrava a produção de um filme e sua exibi-
ção, mas ao contrário da hiper-dimensão da imagem cinematográfica, o filme
era projetado em uma pequena tela de quadro de pintura, seguro pela moldu-
ra e apoiado sobre uma mesa. Enfatizando a magia do cinema, a pequena tela
de projeção era jogada no chão pela dançarina-atriz do filme e, ainda assim,
a imagem continuava a ser projetada, ali mesmo, caída no solo. Considero
esse acontecimento como o precursor do que depois, implicado com outra
mídia, veio a existir: a videodança.

MIOLO.pmd 9/2/2011, 18:17103



104

O aspecto inédito trazido pela tecnologia digital está na sua
potencialidade de ser configurada para além do sentido convencional de fer-
ramenta. Não tendo uma função definida e sendo um manipulador de infor-
mações com propósitos gerais, as novas mídias possibilitaram uma outra pos-
sibilidade de relação entre a arte e a tecnologia, uma parceria mais dinâmica
que trazia formas diferenciadas e inéditas de utilizar a percepção. O encontro
entre a dança e as novas mídias estabeleceria possibilidades singulares e inau-
gurais de formas de relação. As partes que compõe o espetáculo – corpo,
música, iluminação, figurino, cenografia – ganharam sua autonomia com os
postulados de Cunningham e hoje, na dança com mediação tecnológica, assu-
mem uma relação de diálogo.

No passado, o espetáculo era voltado para fora, como a posição en
dehors10 das bailarinas clássicas e sua disposição espacial estruturada na pers-
pectiva renascentista. A obra configurava-se em uma dimensão plana e era
contemplada como um quadro na parede. Nas artes contemporâneas, o pla-
no dobra-se voltando para dentro – e carregando o seu exterior para o lado
interno. Sua dimensão é tridimensionalizada. Transforma-se de quadro para
meio-de-cultura, no sentido de um micro-sistema criado em laboratório. O
público deixa a função de contemplador de uma obra, para tornar-se um ob-
servador, mas reconhecendo-se como implicado nesta observação.

Como diz Lev Manovich ainda temos resquícios renascentistas em nossas
ideologias contemporâneas, ainda não conseguimos nos livrar do “mundo tela”. O
quadro na parede foi substituido pela tela do computador, pela tela de projeção nas
vídeo intalações e pelas telas existentes até mesmo nos ambientes simulados de
Realidade Virtual. Essas simulações são ainda estruturadas em construções planifica-
das de polígonos que nos dão a impressão de um mundo tridimensional. A dança,
eu acredito, é o campo artístico que conseguiu, ou ao menos está conseguindo,
transgredir essa estrutura renascentista. O corpo outrora en dehors agora ocorre
ao lado do espectador. O palco configurado como a tela de pintura, agora é um
meio onde compartilham dançarinos e público, arte e vida. Na obra Ring (1999) do
coreógrafo alemão Félix Ruckert11, por exemplo, o público é considerado de forma
individual e não apenas está no mesmo ambiente que os dançarinos como, muitas
vezes, participa da obra. Sentados em um círculo voltados para fora, cada membro
do público recebe um tipo de contato com os dançarinos. Individualmente, cada um
recebe um dançarino que lhe fala ao ouvido e que depois irá tirá-lo para dançar.
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Pela própria natureza da dança, somos os privilegiados a possuir uma
importante chave nas mãos (no corpo) que poderá abrir a porta e descobrir
novos caminhos diferentes do mundo-tela instaurado pelo Renascimento.

Na Cultura Digital portanto, várias são as formas de contaminação en-
tre indivíduos e o meio, entre o ambiente e seus elementos. Quanto ao uso
do computador na dança, mesmo quando é empregado como ferramenta
pelos software de criação coreográfica, eles operaram em um sistema de diá-
logo permanente com o criador e com os corpos dos dançarinos. Quando o
criador realiza um movimento no avatar humano e descobre outras possibili-
dades de execução, ao levar estas ações aos corpos dos bailarinos no palco
encontra novas informações que podem ser reutilizadas no corpos digitais. E
isso encaminha para a descoberta constante de outras questões. Este proces-
so torna-se uma cadeia de signos que se contamina e se multiplica entre o
meio orgânico e o meio digital.

Um exemplo neste campo: Wayne McGregor fundou a Random Dan-
ce12 em 1992, e nela utiliza os software Life Forms13 e Poser14  na criação de
suas coreografias. Seu interesse no uso dos programas é atingir novas aborda-
gens para a dança. Fazendo parte da geração que cresceu tendo como brin-
quedo o computador, ele acredita que utilizá-lo é uma característica natural
em suas criações. De forma Macluhiana, o coreógrafo afirma trabalhar com
um conceito de “corpo estendido”.

Minha experiência em computador fez-me convencido que essa mídia poderia
dar-me o potencial de estender nossos conceitos do que é o corpo humano.
O computador me permite visualizar e conceitualizar o corpo em novas
dimensões. Então, hoje eu trabalho com o conceito de corpo estendido.
(McGregor apud Dinkla & Leeker, 2002: 306)

O coreógrafo afirma que seu interesse está em estender o potencial
físico do corpo não em seu virtuosismo corporal técnico, mas de acordo com
ele, nas habilidades cognitivas e emocionais dos dançarinos. Em sua trilogia
The Millennarium (1998), Sulphur 16 (1999) e Aeon (2000), o objetivo foi
abordar os elementos água, fogo e ar, respectivamente. O coreógrafo desen-
volveu trabalhos a partir da construção de programas computacionais e apre-
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sentou um espetáculo onde o corpo humano co-habitava o mesmo universo
de seus avatares digitais.

Em Sulphur 16, são utilizadas imagens feitas por câmeras térmicas, as
quais gravam o calor do corpo. Essas impressionantes imagens (pré-gravadas)
são exibidas durante o espetáculo mostrando os corpos dos dançarinos em
colorações que variam entre o amarelo e o vermelho vibrante, de acordo
com a temperatura corporal.

Lutando contra metáforas equivocadas que podem levar ao entendi-
mento de que movimentos criados no computador sejam somente geométri-
cos e mecânicos, Merce Cunningham continua produzindo e provando a falta
de verdade desse preconceito. E há muitos outros nessa mesma perspectiva,
mesmo empregando estratégias distintas. A movimentação dos corpos cria-
dos por McGregor no Poser e no Life Forms, por exemplo, são sinuosas e
complexas. Diferente do coreógrafo americano, ele utiliza as imagens conce-
bidas no computador durante o processo criativo, junto com os seus bailari-
nos. Os movimentos digitais, somados ao uso de câmeras e de filmagens vis-
tas de trás para frente, são o que estimula todo o grupo a iniciar a composi-
ção, utilizando-se da técnica de improvisação.

Aeon proporciona igualmente uma mistura de movimentos com ima-
gens de corpos modificados sendo projetadas durante o espetáculo. Entrevis-
tado por Jennifer Rodger, do The Independent, Inglaterra, McGregor revela:

Eu comecei a usar o programa Poser porque ele revela possibilidades brilhantes
para o corpo. Porque ele não trabalha de acordo com as regras de anatomia
– você pode fazer a cabeça virtual girar 360 graus – isso força-me a pensar
sobre a coreografia além da sua linguagem física. Em nossa última peça [Aeon],
nós replicamos um movimento no Poser no qual dois dançarinos seguravam
um outro, criando um fascinante trio voando com a fisicalidade da imagem do
computador. (McGregor apud Rodger, 2000)

Por “além da sua linguagem física” McGregor demonstra seu interesse
em coreografar não apenas o corpo orgânico (o de carne e osso) do dança-
rino, mas que isso o leva a criar para os corpos imagéticos construídos no
Poser. Entretanto, a construção do corpo orgânico e a organização coreo-
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gráfica ainda permanecem submissas à estrutura convencional. Basta atentar
para o fato da obra ser composta por solos, duos e o grupo em uníssono ou
em cânone.

Nessas três obras de McGregor, apreciadas aqui, todas utilizam uma rela-
ção de justaposição com a imagem, sendo a projeção utilizada como
videocenografia. O interesse do coreógrafo parece residir nesta relação de ca-
madas de significados, na qual o dançarino, em movimento no palco, é somado
tanto às projeções de animação gráfica e vídeos como aos efeitos de luz.

Em The Millenarium, três estruturas retangulares alternam entre proje-
ção de imagem e luz colorida, geralmente em azul, dando a impressão de que
o palco se transformou em um aquário que ora está cheio ora esvazia-se. Os
bailarinos vestidos de negro, quando em frente às estruturas, parecem estar
dentro desta água imaginária. As projeções são, na grande maioria, formada
por linhas coloridas e texturas que dão a impressão de líquido.

Em Sulphur 16, são utilizadas duas telas para projeção. Uma transparen-
te é colocada no proscênio na boca de cena15, e a outra funciona como uma
rotunda. Na metade do espetáculo, a cortina da frente é erguida e a imagem
de uma raia é projetada. Este é o início do solo do próprio McGregor, que
veste um macacão preto de mangas longas. Neste momento, o palco fica
totalmente claro e a rotunda e o chão transformam-se em uma imensidão
branca contendo um elemento negro em movimento.

Entretanto, mais recentemente, o coreógrafo tem procurado outros
caminhos para trabalhar com seu “corpo estendido” para além das descober-
tas permitidas pelo software coreográfico. Sua última investida está sendo
com “animatrônica”, utilização de membros robóticos artificiais na busca do
corpo híbrido por ele almejado.

Em minha opinião, não existe um corpo real. Existe apenas um corpo que
tem crescido acostumado a ser [real], o qual tem sempre sido um híbrido.
Mas normalmente ignoramos este fato no cotidiano. (McGregor apud Dinkla
& Leeker, 2002:312)

Wayne McGregor tem desenvolvido trabalhos também com o sistema
de digitalização do movimento humano denominado motion capture, e traba-
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lhos em telemática, ou seja, performances realizadas por dançarinos situados
em diferentes localidades, via satélite ou internet. O processo de motion cap-
ture pode ser descrito como um sistema, que com a ajuda de câmeras e
sensores transfere a movimentação real para um caractere virtual. As câmeras
são posicionadas ao redor do espaço de atuação para permitir o registro do
maior número de ângulos possível. O número de câmeras varia, sendo 24
unidades suficientes para uma ótima captura. No corpo a ser digitalizado, qual-
quer corpo (um ser humano, um animal ou um objeto), são fixados sensores
óticos (pequenas circunferências) nas articulações16. Seus movimentos são
captados pelas câmeras e transferidos para a figura virtual.

Estas informações são transmitidas ao computador e aplicadas no poly-
skeleton. Uma série de etapas são necessárias para transformá-lo num corpo
tridimensional. Entretanto, a movimentação é convertida diretamente em in-
formação digital, o que permite ver na tela do computador os pequenos pon-
tos iluminados dos sensores movendo-se no espaço. Esta tradução direta
possibilita uma descrição mais realística do movimento, diferente das anima-
ções convencionais. Após esta primeira fase de captura, é necessário nomear
cada sensor e re-estabelecer ligações entre segmentos que tenham alguma
falha. Depois de todo este processo, a informação poderá ser utilizada em
outros programas de animação como o Life Forms, Maia, Character Studio,
dentre outros. As indústrias cinematográficas e de videogames são as que
mais investem neste campo. O motion capture é uma tecnologia extrema-
mente cara e praticamente inacessível a grande parte de artistas que traba-
lham nesta área. Os custos devem ser apontados como um dos fatores que
transformam a produção de dança com mediação tecnológica em um fenô-
meno de âmbito acadêmico ou laboratorial. Tal fato impõe uma certa distân-
cia entre a produção artística dos profissionais da dança nesta vertente e o
circuito comercial da dança contemporânea, o que dificulta a troca de idéias e
o consequente enriquecimento mútuo. Em muitos trabalhos de dança com
mediação tecnológica pode-se perceber a pesquisa arrojada e sofisticada no
uso da tecnologia, mas muitas vezes, a nova visão de dança discutida no mun-
do contemporâneo parece não encontrar abrigo. Trabalhos como da Com-
panhia Troika Ranch17, do Palindrome Inter-media Performance Group18, de
Lisa Naugle19  dentre outros, mantêm suas estruturas coreográficas e seus
entendimentos de corpo ainda presos a tratamentos típicos do modernismo.
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O motion capture popularizou-se no circuito da dança, através do proje-
to Hand Drawn Spaces, concebido por Paul Kaiser e Shelley Eshkar, fundado-
res do Riverbed Group20. Kaiser foi o primeiro a idealizar o projeto, no perío-
do em que lecionava artes para crianças com deficiência mental.

Não somente essas crianças me ensinaram o poder resultante de uma
colaboração inusual, mas também ajudaram-me a descobrir duas idéias – ato
de desenhar como performance e espaço mental. Essas idéias continuam a
guiar meu trabalho com outros [colaboradores]. (Kaiser, 1999:21)

Observando seus alunos construírem suas histórias desenhando-as qua-
dro-a-quadro, e manifestando suas sensações a cada passo no desenrolar da
narrativa, Kaiser considerou esse processo como uma performance individual.
O desenho final não tinha importância, pois o processo mostrava-se como o
principal, não apenas como uma ação (no tempo e no espaço), mas também
como algo muito particular do pensamento de cada indivíduo. Esta performance
assemelhava-se ao storyboard21  de um filme, cada cena sendo pensada e
criada (neste caso, no papel).

Após estas primeiras intuições, Kaiser procurou encontrar uma forma
de colocar este “estado mental” para fora, dar-lhe uma dimensão de tempo,
animá-lo para o entendimento de outras pessoas. Nesta época, meados dos
anos 80, nos Estados Unidos, o uso do computador permitiu scannear os
desenhos, gravar as vozes e colocá-los para funcionar simultaneamente. “O
que emergiu aqui foi alguma coisa como uma gravação cinemática da mente
de cada criança em ação. (…) Isso deu para uma intensa série de colabora-
ções multimídia que pesquisavam a idéia de espaço mental”.(ibdem, 23)

Susan Amkraut e Michael Girard, programadores computacionais,
pesquisavam a criação de algoritmos para gerar espaço tridimensional com
figuras em movimento, e foram os primeiros colaboradores no projeto Hand
Drawn Spaces. Auxiliaram na concepção de um protótipo e outras contri-
buições foram feitas por outros pesquisadores da computação. Primeiro,
por um designer convidado da Cooper Union, Nam Szeto e, em seguida,
como Shelley Eshkar. Daí, se chegou a uma resolução final. Amkraut e Girard
são fundadores da Unreal Pictures.
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Em 1996, desenvolveram o software Character Studio22, o primeiro pro-
grama de animação orientado pelas posições dos pés com a modelagem fun-
damentada no corpo humano. Ou seja, o primeiro sistema viável para a edi-
ção e captura da movimentação. A dupla também criou o famoso Dancing
Baby, uma animação de um bebê dançando com uma movimentação de um
corpo adulto.

O Hand Drawn Spaces distendeu-se em vários projetos e parcerias.
Alguns exemplos podem ser encontrados em William Forsythe (Improvisation
Technologies, 1994), Robert Wilson (Robert Wilson: A Visionary of Theater,
1996), Bill T. Jones (Ghostcatching, 1998) e Merce Cunningham (Biped, 1999,
e Loop, 2000). Trabalhos propostos em parcerias como a da Riverbed com
coreógrafos como Jones, Forsythe e Cunnigham, mostram a possibilidade de
existir dança em um corpo não biológico, e sim computacional. Este corpo
virtual, tanto o da animação criada através do motion capture, como também
o produzido em software como Life Forms ou Poser, carrega as informações
do corpo humano. A dança agora pode ocorrer nesta organização corpórea
de outra natureza. Real e virtual não podem mais continuar a serem coloca-
dos como opostos, pois a virtualidade apenas significa uma outra possibilidade
de existência. Trata-se de uma forma de existência real. Os olhos humanos
não podem ser os únicos legisladores do que seja o real. Quando projetos de
nanotecnologia se espalham pelo cotidiano, não mais cabe sequer a antiga
concepção do ato de ver.

Variadas são as buscas dos artistas da dança na Cultura Digital, apresen-
tadas em capítulos anteriores. A Compagnie Mulleras23, fundada por Magali
Viguier-Mulleras e Didier Mulleras, realiza uma interessante proposta com dança
no universo da web. Desenvolvendo uma linguagem de videoclip e com uma
configuração específica determinando a melhor resolução de imagens para o
ambiente de rede, o usuário pode assistir a uma série de pequenos arquivos
de movimento (em formato mov), leves e com boa qualidade, que fazem par-
te da obra mini@tures. Como aponta o título da obra, um corpo miniaturizado
dança com uma contrapartida agigantada, imensamente maior. As situações
são as mais variadas possíveis: um corpinho que caminha pelo enorme braço
do seu partner infinitamente maior do que ele, uma enorme mão que manipu-
la o pequeno bailarino segurando-o e puxando-o pelos pés ou pelos braços,
apenas para citar alguns de seus muitos clips.
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O trabalho dos Mulleras parece abordar a busca da tecnologia pela
miniaturização - proposta que reverbera a transformação do primeiro ENIAC,
que ocupava uma sala inteira, no computador pessoal, ou ainda nos projetos
ainda menores que os portáteis hoje já banalizados. O mundo segue na dire-
ção das dimensões quânticas.

A edição de imagem de mini@tures possui uma detalhada pesquisa e
uma boa aplicação, fazendo com que os clips ganhem em qualidade, com boa
resolução e um rápido acesso pela web. A criação contou com uma elabora-
ção mais refinada para a construção das imagens do que para a movimentação
corporal, tendo preocupações como enquadramento, justaposição de um
corpo grande com o outro infinitamente menor, necessitando, para isso de
certos tipos de tomadas de filmagem específicas; etc. O movimento do corpo
não traz nenhuma marca específica, apenas brinca com o lúdico pelos estímu-
los provocados pelo roteiro das imagens. A criação corporal necessitou de uma
atenção para com a construção imagética, prevendo as situações e interpretan-
do-as conforme o roteiro pré-estabelecido. Se o corpo está caindo do braço do
ser de maior dimensão, ele deve agir como se estivesse caindo de algum lugar.

Aqui é possível identificar uma das características da dança-tecnologia: a
necessidade da construção de um storyboard mais próximo da animação, do
cinema e vídeo, do que propriamente da estrutura de um processo criativo
cênico. As demandas são outras e, para construir esta relação entre dança e
tecnologia, seja ela de interatividade, de justaposição, ou de qualquer outro
tipo de co-existência, é preciso um mecanismo organizador e balizador de
todas as partes envolvidas.

 No caso de mini@tures e seus congéneres, por exemplo, é preciso saber
qual a idéia do clip para realizar as tomadas e editar as imagens conforme o roteiro
da sua concepção. No caso de espetáculos e performances, é preciso saber quais
equipamentos serão utilizados, quais software e hardware, que tipo de saída para
a informação gerada, se será um projetor, qual a sua localização, que tipo de dispo-
sitivo sensível, se cabe um sensor, e por aí adiante. Os posicionamentos e tipos de
sistemas computacionais ou tecnológicos utilizados determinarão os limites do
processo criativo. Isto não quer dizer que a criação da obra comece pela tecnologia.
A concepção determinará quais dispositivos serão utilizados, mas a exatidão de
cada um, quanto a funcionamento e localização, condicionará a construção efeti-
va de cada cena. A questão orçamentária também requer um planejamento
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rigoroso em função do local onde o espetáculo foi agendado, sendo o storyboard
imprescindível para a precisão dessa previsão. O coreógrafo Wayne McGregor,
do Random Dance explica a importância do storyboard:

Somente então eu tenho o espaço mental para tomar decisões coerentes,
alguma coisa que é indispensável para a orientação do trabalho em termos de
conteúdo. (…) A importante coisa sobre o storyboard é que, em minha
experiência, ele é um significado apropriado para complexidade de produção
e organização. (McGregor apud Dinkla & Leeker, 2002: 352)

Na Compagnie Mulleras, a versão para palco do mini@tures é a transpo-
sição direta dos clips para uma tela localizada no centro do palco, com a qual
os bailarinos dançam ao vivo com as imagens das miniaturas do próprio elen-
co projetadas. Ou seja, os gigantes passam a ser os bailarinos do palco e as
pequenas figuras são as imagens projetadas na tela. O contrário também po-
deria ter sido criado.

 Por exemplo, um enorme pé projetado que pisaria ou subiria em cima
daquele corpo biológico do dançarino no palco24. A miniaturização seria en-
tão do orgânico e não do digital. De qualquer forma, esta idéia não consta
nesse espetáculo.

Qual seria a metáfora oculta em mini@tures? Estaria escondida uma con-
sideração do homem como um ser supremo que manipula as coisas do mun-
do? Carregaria uma visão antropocêntrica? Em mini@tures um outro aspecto
marcante pode ser observado: houve uma tentativa de forçar uma visão
bidimensional em um meio tridimensional. Isto fragilizou alguns dos efeitos
que só podiam ser completamente apreciados por quem estivesse localizado
no centro da platéia. Enquanto espetáculo teatral, mini@tures resume-se ao
achatamento de um evento produzido para a internet em inserção em ambi-
ente cênico utilizando-se de um sucessivo desempenho de efeitos imagéticos.
A obra cênica que daí resulta, infelizmente, não faz juz à sofisticação conquis-
tada no ambiente virtual da rede.

A grande maestria do grupo realmente está em suas descobertas na
Internet. O projeto Invisible, realizado entre 2002 e 2005, criou 13 filmes,
10 módulos multimídia, três instalações e três performances. Os módulos
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multimídia procuram promover uma relação na qual o usuário é instigado
a interagir com as imagens apresentadas. Em Ebullition, a imagem de um
corpo flexionado é movimentado pela tela através da localização do mouse.
Ao clicar na imagem ela se multiplica e também promove uma oscilação
no corpo que está na imagem. Algumas palavras surgem conforme a interação
é estabelecida, tais como: insaisissable (imperceptível, incompreensível), petite
ondulation (pequena ondulação), convulsion calme (convulsão calma), etc.
Aliás esse é uma constante em quase todos os módulos multimídias. As pala-
vras parecem ter sido colocadas para enfatizar aspectos que os criadores jul-
garam importantes, no meu ponto de vista elas são desnecessárias. Em outro
módulo, Ailleurs ICI, são apresentados dois corpos, um deitado de costas e,
outro, um homem, sentado ao lado do primeiro. Quando se desliza o mouse
sobre o corpo do dançarino que está deitado, aparece ao lado uma imagem
ampliada daquela região pela qual o usuário está “tocando” como se fosse
uma lupa. Acima e abaixo dessa “lupa” são colocadas três colunas contendo
as palavras: allongée (alongado), assis (sentado), maintenant (agora, já), entre
outras. Em Assis, outro módulo interativo, a mesma imagem de um homem
de costas em cima de uma superfície é multiplicada e apresentada em colunas.
Ao clicar sobre uma das imagens o corpo realiza um movimento de virar-se e
cair sobre o plano em direção da câmera, do usuário portanto. A interação
rompe com a previsibilidade quando permite que um clique movimente não
apenas o corpo escolhido, mas outros aleatórios em conjunto com este.

As conquistas encontradas pela Cia Mulleras na relação da dança com
a Internet não pode ser levadas para palco seguindo a mesma estutura encon-
trada na rede. Provavelmente mini@tures não tenha funcionado devidamente
no formato cênico em virtude dos criadores procurarem reconstruir as
mesmas relações da imagem da internet no mundo físico – a de um teatro
convencional.

Concebido à luz do mundo dual, o teatro italiano conceitua o palco
como lugar da ilusão, do efêmero, do etéreo, destacado da platéia, espaço
exterior ao sujeito que o contempla de fora e sem deter os comandos da
cena. No jargão teatral, estas duas instâncias, palco e platéia, estão separa-
das pela quarta parede. Idealizada como uma “caixa-preta” para permitir uma
maior liberdade na montagem cênica, sua arquitetura impõe seu conceito.
Por essa razão, deve merecer um tratamento específico por aqueles que
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pretendem apagar esta barreira imaginária e transformar o ato artístico em
uma outra relação entre os dois fazeres: de quem dança e de quem olha25.

A concepção do palco italiano carrega o pensamento metafórico da sua
época. Não se trata, portanto, de focar somente a forma das salas de espetá-
culos, mas do porquê delas serem como são. A perspectiva co-evolutiva pro-
põe um mundo visto de dentro, onde o observador está inserido e nele inter-
fere com a sua observação. Mundo como um local de indeterminismo e do
tempo irreversível.

Considerando todas as coisas do universo (até onde as conhecemos)
como signos e que, como tal, carregam (parte das) informações do ambiente
que a impregnou, monta-se a moldura para a diversidade de relações que
podem ser estabelecidas entre a dança e a tecnologia. Os dois exemplos que
se seguem confirmam a hipótese de que não de trata de tecnologia entendida
apenas como a do computador, a responsável pelas abordagens conceituais e
estéticas em circulação na dança contemporânea, mesmo naquelas que se
utilizam dos artefatos digitais em suas criações.

Quando La Ribot concebeu Piezas Distinguidas, pequenos esquetes que
apresentam uma única idéia, tendo entre 30 segundos e um máximo de sete
minutos, o que ali está implicado é o uso fragmentado do tempo, a informa-
ção fornecida de forma rápida e sucinta, a não-linearidade, o conceito de pro-
duto/obra artística, sua relação com o público/usuário, entre outras propostas
que não se referem exclusivamente às que circulam em torno da tecnologia
digital. A televisão utiliza-se dos comerciais, filmes de 30 segundos desde an-
tes do advento do computador, que deve ter popularizado o formato. Mesmo
quando ela utiliza-se do vídeo, como na sua instalação Despliegue, os assun-
tos em questão não são oriundos da tecnologia, mas de um sistema conceitual
maior do qual a tecnologia faz parte.

O outro exemplo procurará mostrar uma certa pertinência entre alguns
dos conceitos por trás da obra de Merce Cunningham e os pressupostos do
matemático Alan Turing. Quando o coreógrafo norte-americano, em parceria
com o compositor John Cage26 começou a reestruturar o espaço, destituin-
do-o das hierarquias provenientes da perspectiva renascentista, dominante na
dança até então, ecoava a física de Einstein, que propõe que todos os pontos
do espaço têm igual valor. A noção espacial compreendida desta forma se
relaciona aos conceitos empregados na concepção da Máquina de Turing27.
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Ao fazer tal reestruturação do espaço cênico, Cunningham passou a
“digitalizá-lo” - atribuindo um dígito a cada ponto específico. O coreógrafo
numerava os vários pontos espaciais, distribuindo através do processo do acaso,
frases de movimento para cada localização numerada. Comparando esta ati-
tude com o projeto conceitual do matemático pode-se, por analogia, consi-
derar a construção da estrutura coreográfica como similar à da fita da Máquina
de Turing. Para cada número – ponto no espaço -  Turing atribuía um dado,
um elemento discreto – e Cunningham, uma frase de movimento. Na con-
cepção de Turing, a fita movimentaria-se tanto para a direita como para a
esquerda e os dados poderiam ser recolocados ou apagados e, apesar de
infinitamente longa, haveria um número finito de marcas neste suporte. Con-
siderando que, nas obras de Cunningham, há autonomia entre as frases de
movimento, pois uma não existe em decorrência da outra, uma vez que se
encadeiam pelo processo do acaso, assume-se, portanto, que cada uma des-
sas frases pode ser entendida como sendo um elemento discreto distribuído
no espaço. Se a possibilidade de movimento da máquina para os dois lados é
considerada uma seta temporal, o aspecto não linear nas obras do coreógra-
fo, nas quais não existe começo, meio e fim, também manifesta sintonias com
esta atemporalidade. É justamente esta possibilidade que permite a criação
dos Events28. A possibilidade de combinação infinita pode ser assumida como
traço característico da obra do coreógrafo. Apreciando seu trabalho de forma
mais global, cada espetáculo poderia, por sua vez, ser tratado como um ele-
mento discreto a preencher uma fita de máquina muito extensa.

Cada coreografia de Cunningham deveria ser olhada não como uma obra
acabada mas como um pedaço do fluxo de seu pensamento, como se fosse
possível observá-la em um único momento de toda a sua trajetória. Todas as
suas obras estariam encadeadas em uma mesma rede de informação. Assistir
a um espetáculo seria como olhar essa enorme cadeia de coreografias, o fluxo
de seu pensamento, através de um microscópio imaginário. O que está sendo
visto representa uma pequena parte ampliada que estaria carregando as
informações do passado, reescritas pela sua história, e as informações que
propiciariam um futuro. (Santana, 2002:85)
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A arte, como uma antena, capta e emite o seu tempo, contamina e é
contaminada por ele. Um mundo com a complexidade do nosso, que
rediscute o que é corpo e o que é mundo, pede por uma dança que trate da
sua complexidade. A obra de Cunningham reconfigurou o universo das ar-
tes em geral e, para a dança, propôs conceitos que se replicaram numa ca-
deia de fluxos suficientemente aberta para confluir até a realocação das fron-
teiras entre dança e tecnologia. A dança com mediação tecnológica se ofe-
rece como uma das vertentes possíveis da complexificação crescente. E ela,
por pertencer a este mesmo sistema, traz também a diversidade como mar-
ca de suas produções.

O Palindrome Inter-Media Performance Group, fundado em 1994 pelo
norte-americano Robert Wechsler, radicado por um período na Alemanha e
agora na Inglaterra, em colaboração com o engenheiro Frieder Weiss, a core-
ógrafa Helena Zwiauer e o compositor Erling Wold, é um dos grupos que,
como o Troika Ranch, sentiu a necessidade de criar seus próprios sistemas
computacionais para dar conta de suas concepções artísticas.

Um dos programas bem sucedidos do Palindrome é o Eyecon29. O sis-
tema, específico para a plataforma PC, capta a informação do corpo através
de uma câmera (de qualquer tipo) enviando-a ao computador. Tanto a infor-
mação que entra (input) como a que sai (output) possui uma gama de possibi-
lidade de sintetização. O sistema pode responder as posições absolutas do
corpo – sua localização no palco, por exemplo -, ou posições relativas como
a distância entre um corpo e outro.

Talvez o maior potencial artístico do computador recaia nem em seu uso
como uma ferramenta, nem como uma nova media, mas, ao contrário, em
sua habilidade única para ligar formas de expressão, as quais têm longamente
estado separadas; na verdade, por sua habilidade para conectar pessoas em
novos caminhos. (Wechsler, 1998:4)

Os artistas do Palindrome têm a preocupação não apenas em produzir
suas criações, mas também em mostrar ao seu público a forma de funciona-
mento de sua estrutura tecnológica. Eles realizam demonstrações dos sensores
utilizados no espetáculo com sua platéia. Trata-se de um recurso didático pelo
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qual acreditam colaborar para a conscientização das pessoas sobre este
universo da dança-tecnologia, de forma que elas possam apreciar o trabalho
de forma mais confortável.

A necessidade de expor a “interface” tecnológica, no caso do Palindrome,
ou técnica, no caso de Philippe Decouflé, como citado no capítulo 1, sugere
uma visão oposta à idéia da própria concepção de interface. Ela mesma, a
interface, configura-se como uma metáfora e com essa qualidade, faz uma
mediação entre a máquina e o indivíduo.

A necessidade de uma comunicação com o computador que fosse intuitiva,
metafórica e sensoriomotora, em vez de abstrata, rigidamente codificada e
desprovida de sentido para o usuário, contribuiu para “humanizar a máquina”.
Ou seja, essas interfaces, essas camadas técnicas suplementares tornaram os
complexos agenciamentos de tecnologias intelectuais e mídias de comunicação,
também chamados de sistemas informáticos, mais amáveis e mais imbricados
ao sistema cognitivo humano. (Engelbart apud Lévy, 1993:52)

 A necessidade de mostrar o funcionamento da obra, no caso dos exem-
plos acima citados, talvez não se mostre a estratégia mais adequada para cor-
roborar o entendimento do público. Afinal, a poética tecnológica não se dá
nas funções isoladas dos sistemas computacionais, mas em sua aplicabilidade
na obra. A dança com mediação tecnológica ocorre não pelos efeitos isola-
dos que o computador pode executar, mas na relação entre o corpo as novas
mídias no momento específico do espetáculo. Uma atitude como esta, do
Palindrome, talvez exponha que o mito de Frankenstein permanece oculto
em sua concepção artística, quando dão proeminência à presença dos artefa-
tos em um entendimento de dança-tecnologia. Quando compreende-se que
não é possível isolar o fenômeno do seu meio para conhecê-lo (Prigogine &
Stangers, 1996, 1997) propostas como esta tornam-se equivocadas.

A dança com mediação tecnológica não ocorre no software ou sistema
integrado que realiza a mediação corpo-máquina, e também não se dá na
composição coreográfica, pois sua existência depende da co-variação entre
todos estes elementos somados à música, à iluminação, ao figurino, à condi-
ção de realização dos corpos naquele momento específico, etc. Esta última
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colocação merece uma atenção: a relação corpo-máquina ocorre em tempo
real, ao menos na maior parte dos software utilizados em dança. Tal fato justi-
fica a necessidade de se olhar para um espetáculo nesta área como um siste-
ma integrado, uma vez que as suas ocorrências são possíveis apenas no mo-
mento de sua atuação. Na sua condição sistêmica, carne, osso e silício modi-
ficam-se, contaminam-se, tornam-se embodied, tanto no corpo do homem
como no corpo da máquina.

Notas
1 No artigo “Corpo de sempre: novo corpo sempre. Corpo/tecnologia: simbioticamente

outra dança.”, Santana (2001) apresenta a contaminação com a tecnologia nestas
duas vertentes, em determinados criadores da dança contemporâneas e no grupo
de artistas-pesquisadores da dança-tecnologia. Referência completa no final do livro.

2 Braindance foi apresentado no Brasil, em junho de 2000 em São Paulo e em Belo
Horizonte, no Festival Internacional de Dança (FID).

3 Em 1927, um jovem cientista russo de nome Lev Sergeivitch Termen (anglicizado
para LEON THEREMIN) despertou curiosidade ao chegar aos Estados Unidos e
demonstrar seu invenção, um instrumento chamado aetherphon, ou thereminvox,
que mais tarde ficou conhecido como THEREMIN. O instrumento do senhor Theremin
funcionava como mágica: o intérprete simplesmente movia as mão próximas a um
par de antenas para controlar a altura e intensidade das notas musicais. Clara
Rockmore, amiga de Theremin é ainda hoje considerada a principal thereminista de
todos os tempos. Também foi ela quem apresentou ao público em 1932 outra
invenção visionária do professor russo: o terpistone, uma plataforma equipada com
antenas semelhantes às do theremin onde um dançarino poderia tocar uma melodia
com os movimentos do corpo enquanto dançava. (Iazzetta, 1996:39)

4 Para pesquisa ver: http://theremin.info/theremin-terpistone.shtml

5 Les Sylohides (1909) balé romântico criado pelo coreógrafo Michel Fokine (1880 –
1942).

6 Charles Didelot (1767 – 1836). Sua obra mais famosa é Flore et Zéphire (1796).

7 Oskar Schlemmer (1888 – 1943), este artista alemão, professor da Bauhaus, atuou em
diversos campos sendo considerado pintor, escultor, coreógrafo, bailarino e designer gráfico.

8 No sentido amplo do termo, não me refiro aqui as novas mídias, mas a tecnologia
como um arcabouço de conhecimento.

MIOLO.pmd 9/2/2011, 18:17118



119

9 Adolphe Appia (1862 – 1928). Cenógrafo suíço. Iniciou seus estudos em arte por meio
da música e aos 26 anos começou a estudar teatro. Appia desenvolveu várias pesquisas
sobre a iluminação teatral. Escreveu La Mise en scène du drame Wagnérien (1895)

10 Posição na qual as pernas e pés da bailarina é rotacionada para o lado externo do
corpo, para fora.

11 Ver site http://www.felixruckert.de

12 Ver site http://www.randomdance.org

13 Ver Capítulo 1

14 O Poser difere do Life Forms no grau de simulação do processo de trabalho coreo–
gráfico. Enquanto o Life Forms foi designado explicitamente para coreografia, apesar
de ser utilizado hoje também por outras áreas como publicidade, vídeo, animação
gráfica e cinema, o Poser é, acima de tudo, usado para trabalhar com simulação de
movimento animado por computador, tanto de objetos como de figuras. Ver site
http://www.curious-labs.com

15 Cortina com a dimensão do proscênio, tanto em altura e como na largura, fechando
assim toda a entrada do palco. No caso deste espetáculo foi utilizada uma cortina de
filó da rosco que permite a transparência de acordo com a iluminação.

16 O s sensores podem ser colocados em qualquer parte do corpo, disto dependerá o
tipo de registro a ser captado. No capítulo 4 são descritas algumas experiências da
autora no Motion Capture Lab, Ohio State University, EUA, utilizando os sensores em
locais e estruturas diferenciadas.

17 Troika Ranch (EUA) foi fundado por Mark Conigl io e Dawn Stoppiello.
Ver http://www.troikaranch.org.

18 Palindrome Inter-Media Performance Group (Alemanha) foi fundado por Robert
Wechsler e Frieder Weiss. Ver http://www.palindrome.de

19 Lisa Naugle é coreógrafa e professora do Departamento de Dança, da Universida-
de da Califórnia (Irvine). Realizou uma pesquisa sobre a criação coreográfica através
da internet utilizando o software Life Forms. Ver http://www.arts.uci.edu/lnaugle.

20 Ver http://www.riverbed.com

21 Storyboard: uma série de desenhos e instruções que descrevem uma apresentação
audiovisual de uma proposta para animação, filme, seqüência de hipermídia ou vídeo.

22 O Character Studio ganhou vários prêmios incluindo o Innovative Product of the
Year da Computing Graphics World.

23 Compagnie Mulleras foi criada em 1986, na França, e trabalha com criações que
unem dança e tecnologia. Seus fundadores têm formação em dança, música e teatro.
Em 2002, apresentaram a obra mini@tures no Brasil, no evento Interatividades,
produzido pelo Itaú Cultural. O site da companhia é www.mulleras.com.
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24 Em 1994, desenvolvi uma idéia similar em Modus, mas utilizando uma tecnologia
extremamente rudimentar, tanto para os dias de hoje como para os daquela época.
Os corpos das bailarinas eram “manipulados” pela imagem da sombra de uma mão
em um retroprojetor. No início, a mão-sombra desenha em cima dos corpos, despi-
dos da cintura para cima. Com o desenrolar da cena, a mão tentava pegar, puxar e
socar os corpos de 4 bailarinas que reagiam às ações.

25 É importante notar a existência, no passado, de trabalhos que promoviam uma
outra forma de observação da platéia, não mais como contempladores passivos.
Um exemplo é o coreógrafo americano Merce Cunningham que, na metade do
século passado, já propunha o uso do palco de forma liberta da centralização espa-
cial. Vários eventos, ou seja, duos, trios, solos de movimento, ocorriam simultanea-
mente pois, para ele, qualquer ponto do espaço tinha a mesma importância. Não
havia uma hierarquia, nem espacial e tampouco do elenco. Sendo assim, o público
assistia à obra de acordo com sua própria vontade. Os artistas daquela época já
buscavam locais alternativos e inusitados para suas criações. Mas o que está sendo
enfatizado aqui é a busca de uma relação mais efetiva do público por meio dos
aparatos tecnológicos.

26 John Cage (1912 – 1992), nascido em Los Angeles, EUA, foi um dos maiores
compositores do século XX. Além de inovar a música, Cage foi um pensador, poeta,
filósofo e pintor, influenciando uma gama enorme de artistas das mais variadas áreas
com seus postulados sobre filosofia oriental, o uso do acaso e uma série de outros
pensamentos que contribuíram para uma profunda mudança nas artes
ocidentais.(Santana, 2002:65)

27 A Máquina de Turing, um projeto conceitual concebido pelo matemático inglês Alan
Turing, em 1935-36, foi a primeira formulação precisa de um algoritmo geral. Ver
capítulo 2., 2.2. Uma semiose da tecnologia, em Meme número N1 x 3 : Alan Turing.

28 Events (eventos) é o termo atribuído por Cunningham para seus trabalhos que
consistem de sessões de coreografias prévias (ou ainda em processo de ensaio)
ordenadas de forma a constituir um todo, ou seja, uma nova obra. Os figurinos e
cenários dos fragmentos utilizados não precisam, necessariamente, serem mantidos.

29Para exemplos de trabalhos  do Palindrome  Inter-Media Performance Group utili-
zando o sistema  Eyecon ver http://www.palindrome.de/video.htm
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* este desenho faz parte das anotações realizadas por Ivani Santana durante o processo de
criação do espetáculo Pele em 2002.
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