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Capítulo 4 
Sopa de carne, osso e silício = caldo de experimentos pessoais 

 
Ivani Santana 



O arcabouço conceitual apresentado nos três primeiros capítulos balizou
as concepções das obras que serão apresentadas a seguir, as quais como preten-
do mostrar, foram elementos-chave para a forma como apreendi e organizei essas
reflexões teóricas. Na condição de pesquisadora e também artista, tenho assumi-
do meu trabalho sem demarcações entre teoria e prática. Contudo, isto não signi-
fica perder a clareza e objetividade específica de cada resultado. Há especificidades
quanto ao produto artístico e o acadêmico, mas ambos são resultantes de uma
processo que, em grande parte, coadunam-se enquanto pesquisa. Asseguro que
estes resultados, sejam eles artigos acadêmicos, esta tese, ou as produções artís-
ticas não teriam ocorrido da mesma forma caso minha postura não acolhesse essa
implicação absoluta entre os conceitos e pensamentos estudados e a criação
artística.

Capítulo 4

SOPA DE CARNE,
OSSO E SILÍCIO = CALDO DE

EXPERIMENTOS PESSOAIS

Penso que a criação do universo é antes de tudo uma criação de
possibilidades, das quais algumas de realizam e outras não.

(Prigogine, 2002:44)
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Tal observação endossa a negociação existente entre o pensar e o fa-
zer, entre o racional e o emocional e entre o indivíduo e seu meio como
apresentados neste livro. As obras artísticas que serão apresentadas carregam
em sua concepção as reflexões apresentadas nesta pesquisa - questões como
a dualidade real/virtual, o uso de camadas de significados, a discussão sobre
como e em que corpo a dança pode ocorrer e a investigação sobre as possi-
bilidades de relação entre corpo e tecnologia, confirmando assim a busca que
tenho feito no contexto da Cultura Digital. Uma preocupação que procura
caminhar para além da descoberta e exploração das novidades em software e
hardware desenvolvidos para este campo, e que volta-se para a construção
de um pensamento que estimula o debate sobre uma outra forma de com-
preender o corpo, seja o corpo que dança, seja o corpo da dança.

Conforme explicado na apresentação deste livro, durante este ínterim
entre a defesa de minha tese e a concretização desta publicação, muitos acon-
tecimentos ocorreram em virtude do crescimento exponencial do desenvol-
vimento e, consequentemente, da implicação das novas tecnologias com a
sociedade que vivemos. Minha escolha foi por manter a reflexão da tese con-
forme fora finalizada em 2003 com o intuito de preservar um registro possível
daquele tempo. Entretanto, considerei como favorável o acréscimo dos tra-
balhos artístico criados durante este período, mesmo que de forma indicativa
e não tão aprofundados como Pele1, que foi a articulação artística realizada
durante o doutorado. Um dos motivos que me moveu a essa decisão foi por
estar ciente de dois problemas básicos para dança existententes em nosso
país: a carência de publicações sobre o campo  - tanto da dança como em sua
especificidade com as novas mídias - e a falta de documentação das obras
contemporâneas, assim como de seus processos de criação2. Acredito que a
análise minuciosa que procurei relatar nas páginas que se seguem favorecerá,
espero, a compreensão dos postulados afirmados nos capítulos anteriores.
Outros espetáculos e alguns experimentos realizados em telemática e em
motion capture durante o período do doutorado serão também apresenta-
dos para colaborar com esta reflexão.

Ciente de que a descrição e análise de uma dança não é a dança, e o
quanto é cansativo e, as vezes confuso, ler sobre um trabalho de dança sem
conhecê-la quanto obra, em sua condição e configuração de arte, sugiro ao
leitor visitar o site do Grupo de Pesquisa Poética Tecnológicana Dança3
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(GP Poética), que abriga as imagens (fotográficas e videográficas) das minhas
pesquisas, disponibilizando os conteúdos de todos os projetos.

inspiração inicial ...

O princípio da concepção de Pele foi originado durante minha residên-
cia artística realizada no Environments Lab, quando desenvolvi a vídeo-instala-
ção DRYWET e a performance Pele, study n.1 drywet. O Environments Lab é
um laboratório específico para o estudo de dança com mediação tecnológica
vinculado ao Departamento de Dança, da Ohio State University (EUA) e co-
ordenado, àquela época pelo professor Johannes Birringer. Esta residência ar-
tística era parte da minha pesquisa de doutorado e contou com o apoio da
FAPESP4. Durante os quatro meses de minha permanência, além dos alunos
do departamento houve a participação da artista holandesa Mirjam Schouten.

Durante este módulo do Environments VII5, com foco em “telemática –
interatividade em espaço imersivo”, foram realizadas atividades envolvendo
reflexões acerca do conceito de imersão, do espaço e das possibilidades de
relação com o ambiente a partir das obras e do pensamento dos artistas bra-
sileiros Lygia Clark e Hélio Oiticica6. A ênfase dos trabalhos destes artistas
estava no (corpo) indivíduo e não mais no objeto. O ato contemplativo era
modificado para o aspecto experiencial do observador que tornava-se um
participante. A obra deixava de ser observada para ser literalmente manuseada
ou penetrada, como nos Bichos de Clark ou nos Penetráveis concebidos
 por Oiticica.

O grupo foi estimulado a criar vários tipos de ambientes, primeiro utili-
zando apenas folhas plásticas transparentes. Depois, os espaços eram
construídos por meio dos aparatos tecnológicos. Uma série de vários experi-
mentos em telemática - performance com bailarinos remotos – foi realizada.
O projeto foi conduzido como um estudo da experiência corpo/movimento
inserindo-o em variados tipos de ambiente como os criados através de circui-
to-fechado de câmera (close-circuit) ou da internet – performance telemática.

Esta série de experimentos recebeu o nome de “Caminhando” (escrito
em português em homenagem os artistas estudados), o qual seria também
adotado para o título da mostra7 dos resultados artísticos desenvolvidos no
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Environments Lab durante este módulo. O evento ocorreu em 11 de Janeiro
de 2002, no Sullivant Theater, onde foram apresentas as performances e no
Studio V, com a instalação de Mirjam Schouten e com DRYWET.

As experiências com o uso do close-circuit ou da telemática, exploraram as
condições de transmissão em tempo-real contando com o delay (atraso) decor-
rente do conexão e capacidade da rede. O fator delay poderia ser potencializado
através de configurações no programa de difusão de imagem (broadcasting) utili-
zado na performance telemática, ou seja, aumentar seu tempo de retardamento.

A exploração do delay foi um dos fatores mais enriquecedores para a
pesquisa. Como a imagem gravada era enviada para o computador configura-
do para o atraso, com a razão variando entre 5 a 10 segundos, a projeção
lançada em cima do próprio performer fazia com que este dançasse com um
eco do seu próprio movimento. O mesmo processo foi repetido utilizando
como suporte para a projeção um espelho. O resultado era, além do eco,
uma multiplicação infinita da imagem. A repetição da frase de movimento pro-
vocou uma outra variável, que foi testada. O eco se tornava duplo já que
tanto imagem como corpo voltavam a mesma ação. Em determinados mo-
mentos, a execução das ações do corpo orgânico se igualava ao do imagético,
mas logo era modificada pelo delay. No caso do circuito fechado de câmera,
principalmente o operador da câmera tornava-se um partner na cena, pois a
possibilidade de relacionamento entre os corpos remotos dependeriam das
imagens geradas.

corpo remoto … performance telemática

Durante o período do módulo VII, ocorreram 3 transmissões de
telemática da Association of Dance Performance Telematics ADaPT, forma-
da por cinco universidades dos Estados Unidos: Arizona State University,
University of Utah, University of California –Irvine, University of Wisconsin e
Ohio State University (atualmente com outras instituições integrantes). As
primeiras transmissões, realizadas via internet, tinham como proposta um tema
único para todas as localidades e nenhum outro tipo de relação. Cada univer-
sidade apresentava-se por 10 minutos, enquanto as demais assistiam. Ao final,
todas atuavam ao mesmo tempo, não havendo, nas experiências que tive,

MIOLO.pmd 9/2/2011, 18:17126



127

nenhum tipo de interação. O ponto em comum entre os acontecimentos
restringia-se ao tema e a execução no mesmo momento, simultânea na últi-
ma parte. Na última sessão telemática que participei, ocorreu a mesma organi-
zação entre as instituições, entretanto uma delas ficando incumbida de gerenciar
a mixagem das imagens criadas na parte final, quando todas executaram a
cena ao mesmo tempo.

Uma questão surge sobre estes experimentos: o tipo de relação pro-
posto naquelas sessões poderia ser assumido como uma forma de comunica-
ção? Podemos considerá-la uma arte-interativa, ou mesmo, podemos assumir
que estivessem dançando juntos? Qual seria a diferença de disponibilizar na
rede imagens de dança pré-gravadas? Obviamente o acontecimento em tem-
po real conta com acasos que podem ocorrer ao dançarino (ou a qualquer
outro elemento deste contexto). Mas esta afirmação também serve para o
acontecimento com imagens previamente gravadas, apesar do sujeito da ação
– o dançarino – não ficar sujeito ao indeterminismo, as imagens estarão. Se
nenhum tipo de estímulo ocorre entre um corpo remoto e outro, talvez a
relação se estabeleça apenas por justaposição, mas não por diálogo ou
interação. Meu questionamento recai sobre o motivo de utilizar a rede de
comunicação para a realização de eventos de dança se o interesse permance
apenas na sobreposição de imagem. Este aspecto, na minha opinião, estaria
apenas explorando as possibilidades da imagem, mas não do corpo. Nesta situa-
ção o dançarino pode até estar preocupado em “dançar com a câmera”, mas a
mídia principal em questão é a Internet a qual possui formas de organização e
interesses específicos que nestes experimentos não estão sendo levados em conta.

A finalidade fundamental de um sistema de telepresença é estender as
possibilidades sensório-motoras de um operador e habilidades de resolução
de problemas para um meio remoto. A telepresença8 foi definida por Sheridan
(1992) como um sistema homem/máquina no qual o operador humano
recebe “informação suficiente sobre o tele-operador e a tarefa do meio,
apresentado de um modo suficientemente natural, que o operador sente-se
fisicamente presente no local remoto”. (Rosenberg9 apud Wilson, 2002: 527)

Acredito que a dança direcionada para o ciberespaço, como as realiza-
das pelo ADaPT, deveria ser repensada. Quando Cunningham e Charles Atlas
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descobriram juntos que a câmera poderia funcionar não apenas para registrar
o espetáculo, mas que possuía uma gramática10 própria na relação com a arte
do corpo, surgiu a videodança. Este conhecimento foi útil para os projetos
desenvolvidos para a Internet como o da Cia Mulleras que, além disso buscou
as condições técnicas necessárias para a relação eficiente com a obra confor-
me foi explicado anteriormente. Entretanto, a performance telemática parece
ainda não ter descoberto qual é sua lógica interna e quais são suas “leis” de
organização. Ela ainda carece de uma reflexão para descobrir qual seria sua
própria gramática. Neste caso, questões como o tamanho da imagem, geral-
mente entre 320 x 240 pixels ou 640 x 480 pixels, dependendo do tipo de
conexão do usuário-espectador, devem ser levadas em consideração. Deve-
se indagar qual tipo de movimento pode ser interessante para este suporte
pequeno de apresentação. A relação corpo/câmera torna-se outro elemento
indispensável para pesquisa, mas agora com a câmera sendo direcionada para
as necessidades do campo remoto, o que a diferencia por completo da con-
cepção e operacionalidade específicas do videodança. A questão do tempo
(delay) e do espaço (bidimensional) são também aspectos para reflexão e
pesquisa. Sendo assim, a dança para o ambiente da rede deve descobrir qual é
a gramática nestas outras condições espaço-temporais e, consequentemente,
outras possibilidades corporais, agora não apenas do dançarino, mas também
do operador de câmera que o acompanha.

Minha pesquisa neste campo da telemática foi retomada no Brasil em
2005 e tem sido meu foco de pesquisa atual. Contando com novas possibili-
dades tecnológicas e minha experiência mais aprofundada no campo da dan-
ça com mediação tecnológica tenho conseguido realizar uma pesquisa mais
minuciosa nesta área procurando desenvolver criações telemáticas mais sofis-
ticadas no que se refere a interação, objetivo principal da pesquisa.

Este processo vem sendo desenvolvido graças ao trabalho continuado
e a formação de artistas no campo da dança com mediação tecnológica atra-
vés do Grupo de Pesquisa Poética Tecnológica na Dança, o qual coordeno.
Outro fator responsável pelo nosso desempenho neste campo são as parce-
rias conquistadas a partir dos projetos que desenvolvidos durante esses dois
anos de atividades do grupo. Colaboradores tais como o departamento de
Projetos Especiais da UFBA, coordenado por Claudete Alves e com suporte
de Luis Cláudio Mendonça, com o Laboratório de Vídeo Digital (LaVID/UFPB)
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coordenado pelo Dr. Guido Lemos e pela parceria com a equipe da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), dirigido por Nelson Simões. Além dos
mencionados, é importante ressaltar o trabalho conjunto que venho realizan-
do desde 1996 com o músico Fernando Iazzetta, pesquisador voltado para a
interação com a tecnologia, com o qual desenvolvo um projeto de investiga-
ção que denominamos como “zona de ambigüidades”.

Esta parceria entre UFBA, UFPB e RNP frutificou na criação da dança
telemática VERSUS11 (Figura 1) . Contando com a Rede Ipê, inaugurada em
2005, que conecta o Brasil com o mundo permitindo que tenhamos a mesma
capacidade e competência da Internet2 (EUA), Géant2 (Europa) e CaNet*3
(Canadá), realizamos um espetáculo com dançarinos e músicos distribuídos
por três cidades brasileiras, a saber: dança em Salvador e Distrito Federal, e
música em João Pessoa. Em Brasília tínhamos público assistindo no teatro onde
os dançarinos estavam e podiam então acompanhar o desenvolvimento e
interação desses com seus companheiros em Salvador. Enquanto na Bahia, o
espaço era configurado em um “ambiente sensível”, ou seja, neste local as
imagens dos dançarinos e da videocenografia eram processados em tempo
real através do software Isadora12 (Figura 2). Tais modificações imagéticas eram
produzidas a partir da interação e presença dos dançarinos neste ambiente
sensível. As imagens foram capturadas utilizando uma câmera HDTV (high-
definition TV) e a configuração para envio e recepção foi especialmente pro-
gramada pela equipe do LaVID assegurando desta forma uma alta qualidade
de transmissão de imagem. A importância na geração da imagem não era ape-
nas por conta do resultado estético final do trabalho, mas porque os dançari-
nos dependiam dessa qualidade para dançar como um único grupo. A propos-
ta de VERSUS não era apenas disponibilizar duas imagens sobrepostas, e sim
conseguir a relação efetiva de um corpo em interação com sua contrapartida
remota (Figura 3). O resultado principal de VERSUS é sua composição e
interação entre espaços remotos apresentados na internet.

Este é um dos projetos no qual podemos levantar outras questões so-
bre a relação da dança com a imagem. Esta não se refere apenas ao olhar “da
câmera” como seria no caso do videodança. Na telemática o dançarino interage
com um corpo bidimensional, sem cheiro e sem ruído que é apresentado
ao seu parceiro remoto através do olhar de uma câmera. Os dançarinos pas-
sam a ter uma outra forma de perceber e agir no espaço. Contando com
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telas-guias, ou seja, monitores que mostram o resultado das duas camadas de
imagens (Salvador e Brasília), o dançarino movimenta-se para ver sua imagem
(seu duplo, seu avatar) mover e dançar com o companheiro remoto. Surgem
novas discussões e reflexões sobre este “eu” que dança. Este “eu” precisa
fazer com que a imagem do seu avatar, seu duplo, mova-se para poder dançar
com aquele com o qual interage e que verifica pela tela-guia. O mesmo ocor-
re com o tempo. Apesar de ser anunciado como “tempo real” conta com uma
diferença de milésimos de segundo o que, para a dança, promove outras igni-
ções e comportamentos deste corpo em movimento. Portanto, podemos
perceber que se trata de múltiplas propriedades que ocorrem e se misturam
trazendo à tona a emergência de um terceiro pelas condições e possibilidades
singulares do ambiente em questão.

A experiência obtida com Versus promoveu novos entendimentos so-
bre a dança realizada por telemática e acabou culminando na criação do Pro-
jeto A.L.IC.E – Apropriação de Linguagem Interativa do CiberEspaço, o qual
pretendo desenvolver nos próximos três anos com o núcleo de criação do
GP Poética. A primeira criação telemática do Projeto A.L.IC.E é a obra “Por
onde cruzam alamedas” inspirada no conto de Borges “O jardim de veredas
que se bifurcam” (1941). Como explica um dos seus personagens – a vítima –
a história dos caminhos que se bifurcam é um verdadeiro labirinto, pois se
baseia numa concepção radicalmente nova de tempo. Ele é uma teia infinita
que abraça todas as possibilidades. As alternativas são muitas, trata-se de um
mundo de múltiplas camadas possíveis, uma vida multiforme hipertextual de
intrincadas teias de fios emaranhados.

O personagem, o sábio sinólogo Stephan Albert, estudioso do roman-
ce e labirinto de Ts’ui Pen, explica para aquele que não sabia ser seu algoz:

–eu tinha me perguntado de que maneira um livro pode ser infinito. Não
conjecturei outro procedimento que de um volume cíclico, circular. Um
volume cuja última página fosse idêntica à primeira, com possibilidade de
continuar indefinidamente. (…) Essas conjecturas distraíram-me; mas nenhuma
parecia corresponder, ainda que de modo distante, aos contraditórios capítulos
de Ts’ui Pen. (…) Detive-me, como é natural, na frase: ‘Deixo aos vários
futuros (não a todos) meu jardim de veredas que se bifurcam’. Quase de
imediato compreendi; o jardim de veredas que se bifurcam era o romance
caótico; a frase vários futuros (não a todos) sugeriu-me a imagem da bifurcação
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do tempo, não do espaço. A releitura geral da obra confirmou essa teoria. Em
todas as ficções, cada vez que um homem se defronta com diversas alternativas,
opta por uma e elimina as outras; na do quase inextricável Ts’ui Pen, opta –
simultaneamente – por todas. Cria, assim, diversos futuros, diversos tempos,
que também proliferam e se bifurcam. (Borges, 2001:110)

É neste contexto que estamos nos debruçando para criar “Por onde
cruzam alamedas”, a qual, de início, já carrega a estrutura de um meio labiríntico,
hipertextual e “hipertemporal” = o ciberespaço. Voltamo-nos, portanto para
discutir as próprias questões desse ambiente de contato e comunicação.
Queremos discutir essas outras noções de tempo, de presente e de ausente
e de relação humana estabelecidas no contexto virtual. É sobre esse mundo
emaranhado ao nosso que iremos abordar nessa dança telemática.

carbonbody, siliconbody … drywet

Retornando as investigações realizadas durante minha residência artísti-
ca no Environments Lab e no desenvolvimento das duas obras que levaram a
construção de Pele. A, vídeo-instalação DRYWET foi ambientada com duas
telas colocadas lado-a-lado e em diagonal. A imagem era dividida em duas
metades, uma representava o corpo de carbono e, a outra o corpo de silício.
No chão, duas linhas em diagonal eram posicionadas de forma a cruzar o es-
paço, partindo de um dos lados e invadindo a área do outro. Uma linha era
preenchida com vários sacos de água e a outra com folhas secas. Ao final do
vídeo a fronteira entre os dois lados da imagem era borrada e um avatar co-
meçava a dançar sobrepondo os dois lados. Esta figura humana foi criada atra-
vés do processo de motion capture da minha própria movimentação, a qual foi
utilizada posteriormente na performance do primeiro e segundo estudos.

Dança do Avatar

As frases de movimento foram desenvolvidas no Motion Capture Lab,
do Advanced Computing Center for the Arts and Design (ACCAD)13, Ohio
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State University, sob a coordenação de Barb Helfer e Suba Varadarajan.
Foram realizados experimentos de digitalização do movimento utilizando-se
os sensores tanto acoplados nas articulações na posição padrão (o que possi-
bilita a digitalização do corpo em sua configuração normal) como também
com colocados em pontos diferentes do corpo produzindo a digitalização de
um ser amorfo. Por exemplo, em uma das frases de movimento, os dispositi-
vos óticos foram colocados em vários pontos da perna esquerda e do braço
direito. No tronco, alguns sensores ligavam as duas linhas formadas pelo bra-
ço e pela perna. A mão direita segurava um bastão que também portava
sensores. Desta forma, a imagem digitalizada produziu uma linha diagonal atra-
vés dos pontos luminosos - os sensores óticos - gravados pelo computador
por meio das câmeras espalhadas pelo local. A figura humana desaparecia
dando lugar para um ser amorfo mas que se movimentava de forma orgânica.
Um outro teste foi feito utilizando extensões no corpo, mas o resultado não
foi satisfatório.

É surpreendente olhar para a figura constituída de pequenos pontos
e poder identificar as movimentações. Há uma singularidade na imagem que
faz com que aqueles movimentos sejam únicos, diferentes entre um corpo
e outro. O grupo que estava trabalhando no Motion Capture Lab conseguia
perceber a idiossincrasia de cada corpo digitalizado, identificando-o com
o dançarino que o produziu. Tal fato era possível por sermos um grupo
pequeno, entretanto, não é a identificação que importa aqui, mas a confir-
mação de que o avatar digital carrega informações singulares da sua
contrapartida humana.

O coreógrafo e bailarino americano Bill T. Jones, durante o processo de
digitalização dos movimentos no projeto Hand Drawn Spaces, disse para Paul
Kaiser e Shelley Eshkar que eles eram “caçadores de espírito” (ghostcatching).
“Para os puristas, registro era uma blasfêmia - [da mesma forma] como algu-
mas pessoas não querem seus retratos tirados com medo de perderem suas
almas” (Kaiser, 1999:41). A obra produzida acabou sendo batizada de
Ghostcatching (1998).
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estudo cênico

A primeira performance da trilogia - Pele, study n.1, drywet - manteve a
mesma estrutura da vídeo-instalação DRYWET, transformando-a em sua
cenografia. O vídeo foi condensado e utilizado na íntegra no início do trabalho
enquanto eu permanecia parada em cena, sendo vista por contra-luz. Quando a
coreografia iniciava um sistema em circuito fechado de câmera enviava os movi-
mentos do meu corpo que estavam sendo gravados em tempo real para o lado
esquerdo da tela de projeção. Neste mesmo suporte eram também projetadas
as imagens da instalação DRYWET que foram ajustadas com o tempo da core-
ografia. Na primeira parte, quando começava a ação corporal, o operador da
câmera gravava minha ação de lavar o rosto em cena, fazendo um plano fecha-
do em minha face que é projetada do lado direito da tela. Enquanto isso, do lado
esquerdo é projetada uma imagem pré-gravada do meu rosto enquanto me
maquio (essa imagem era apresentada em negativo). Por estar sobreposta a
imagem da instalação, minha imagem ficava por exemplo, misturada a imagens
das águas de um lago ou um chão de cimento gravado em movimento rápido.

A função da câmera é totalmente importante para a composição do
trabalho, mas como mencionado anteriormente, por uma lógica diferente da
usada no videodança. Ressalto para enfatizar que não apenas é diferente des-
sa linguagem, mas também da organização e demanda da telemática. Isto por-
que cada uma, por organizar-se de determinada forma, solicita usos e interações
diferentes entre corpo e câmera.

Uma terceira investigação dessa série foi realizada como Pele, estudo n.2
organismo, durante o Festival de Linguagem Eletrônica (FILE - 2002) apresen-
tada no Sesc Vila Mariana em São Paulo. Nesta versão foi experimentado o
uso da projeção como um aparato de iluminação. A videocengrafia foi criada
utilizando várias imagens gráficas coloridas sincronizadas com a movimenta-
ção estabelecendo os climas de cada cena e articulando-se com corpo.
A imagem em circuito fechado de câmera iniciava transmitindo a imagem de
grilos vivos dentro de um aquário que fazia parte do cenário e depois passava
a transmitir a minha movimentação.

Os resultados dessas investigações foram aplicadas em Pele e em Con-
tínuo Ser Discreto (2002)14, este último estruturado completamente em cir-
cuito fechado de câmera.

MIOLO.pmd 9/2/2011, 18:17133



134

ao final de três um … Pele
espaço rompido

Pele foi realizado em um dos mais imponentes teatros do Brasil, o Teatro
Castro Alves15 (Bahia), tipicamente construído para receber grandes óperas e
balés e completamente no estilo italiano. A concepção da obra propôs uma
transformação dos ambientes, desde o fato do espetáculo não começar den-
tro da sala de apresentação propriamente dita, e ocorrer simultaneamente
dentro e fora desse ambiente, até a maneira como parte da obra foi colocada
ao lado da platéia: justamente a parte de “ilusão” “senta-se” na cadeira ao lado.
“Ilusão” antes enclausurada atrás da quarta parede, uma das marcas do teatro
convencional. Concebido para tratar das “peles” que separam e, ao mesmo
tempo, unem os vários sistemas em um mesmo corpo (ambiente, espaço…),
as várias interfaces com as quais vivemos um dos desafios desse trabalho esta-
va em modificar o espaço do Teatro Castro Alves em relação aos conceitos
tratados na obra.

No capítulo 3, o uso do teatro italiano nas criações de dança com medi-
ação tecnológica de forma convencional foi tratado como um aspecto pouco
pertinente quanto à proposta, pois espaço e obra comungam pressupostos
distintos. Mas, às vezes, é possível borrar fronteiras como a da quarta parede,
mesmo que metaforicamente, ou ao menos, transformar esta arquitetura
separatória dando-lhe uma outra conformação, diferente da usual. Em Pele, o
teatro foi tomado como um sistema procurando, desta forma, promover inu-
sitadas relações entre seus ambientes e elementos. Não apenas palco e pla-
téia foram transformados em suas formas de comunicação, como também, a
relação entre sala de apresentação e foyer sofreu o mesmo tipo de mudança.

O público era recepcionado na entrada do teatro por uma imensa es-
trutura construída por faixas de elásticos colocadas em paralelo que forma-
vam uma tela de projeção (Figura 4). Nela era exibido um clip mostrando
algumas localidades da cidade, com e sem a presença dos dançarinos. Os locais
eram apresentados ora contaminados por eles, ou seja, com a presença dos
intérpretes, ora desprovido das interferências deles. Após um período de exibi-
ção do clip, dois dançarinos surgiam através da tela de elástico e desenvolviam
algumas cenas no foyer.
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Além dessa projeção, o espaço era iluminado por slides fotografados
nos mesmos locais utilizados no clip. Foram escolhidos três ambientes com
características diferentes, a saber: uma passarela de pedestres que liga um
shopping center a uma estação rodoviária, uma ruína de um forte desativado e
o urdimento do Teatro Castro Alves, onde estão colocadas as engrenagens
mecânicas das estruturas de cenário e de iluminação. No processo criativo,
estes espaços foram nomeados respectivamente de “sistema de pessoas”, “sis-
tema de memórias” e “sistema de máquinas”.

A performance realizada no foyer acontecia em vários pontos do espaço,
o que fazia com que muitos se deslocassem para acompanhar a evolução da
obra. Isto não foi pré-determinado ou estimulado pelo trabalho. Tanto poderi-
am os dançarinos transitar pelo público, como também, conforme ocorreu, pro-
mover o deslocamento dos espectadores. O conceito da obra consistia justa-
mente em verificar qual resposta era dada pelo sistema diante de uma interfe-
rência sofrida, ou seja, face à presença de uma informação nova o que emergia
do contexto. Assim, os dançarinos eram as informações perturbadoras, tanto
naquele espaço de entrada do teatro, como nos três ambientes escolhidos para
as imagens do clip. Mesmo o “sistema de memórias” abandonado em meio às
suas ruínas e ao mato que crescia tomando espaço, ele também era modificado
com a presença dos dançarinos.

Em cada local tivemos um tipo de reação do ambiente. Na passarela
ocorreram as mais diversas situações. Por ser um local de grande circulação
de pessoas, um espaço de passagem e não de permanência, tanto foi registra-
do o incômodo dos transeuntes, como também sua indiferença. Em uma das
movimentações realizadas nesse local, os dançarinos andavam em grupo, muito
próximos uns aos outros. Como havia liberdade na movimentação, ocorreu
de colocarem a mão sobre o ombro do companheiro à frente e ralentarem o
caminhar quase ao extremo. Aqueles que vinham atrás do grupo de dançari-
nos logo se incomodaram com a lentidão, mas acalmaram-se ao ser declara-
do, por algum cidadão, que tratava-se de um grupo de cegos. O impressionan-
te era que eles não tinham como ver a face dos dançarinos, mas em questão
de segundos, todo um debate sobre como conduzir um cego foi apregoado
na passarela sem que ninguém verificasse se se tratava de deficientes visuais
ou não. Os dançarinos em momento nenhum propuseram uma interpretação
de pessoas cegas ou sua personificação já que não trabalho com estes con-
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ceitos. A movimentação vagarosa e a colocação dos corpos uns apoiando-se
nos outros culminou no que denomino como “metáfora-cego”, fator respon-
sável por modificar aquele ambiente naquele momento.

Já a metáfora da perturbação no sistema foi utilizada durante toda a
obra. A audiência, para entrar na sala de apresentação, teve que atravessar a
cortina de elástico, a exemplo de que os dançarinos fizeram (Figura .5). O
público precisou “entrar” ou “transpor” o ambiente imaginário, para “chegar”
em Pele, lembrando os Penetráveis de Hélio Oiticica. Do mesmo modo, que
os dançarinos ora contaminavam ora não as projeções, ocorria o mesmo com
o próprio público nesta sua travessia pelo imaginário. Dentro da sala de apre-
sentação, o mesmo clip de imagens era visto enquanto as pessoas dirigiam-se
às suas poltronas. Na imensa área da platéia foram dispostos 14 monitores de
televisão de 29 polegadas; parte deles transmitia imagens, em tempo real, da
Praça Castro Alves, localizada à frente do teatro. O outro grupo de televiso-
res seria utilizado para a segunda cena que será descrita mais adiante.

A imagem dos monitores mostravam que os acontecimentos do mun-
do externo já não eram mais tão externos assim. O que se assistia não podia
ser tratado como ilusão, pois o que ali estava sendo transmitido fazia parte do
vivido por todas as pessoas presentes na praça durante o desenrolar do espe-
táculo. Uma realidade do próprio espaço - leia-se, da praça Castro Alves, da
cidade Salvador, etc. - e do próprio tempo irreversivelmente exposto - a linha
de ônibus daquele horário, o relógio eletrônico da praça que marcava as ho-
ras e todos os outros acontecimentos espaço-temporais envolvidos na oca-
sião. Por outro lado, a imagem desse contexto não poderia mais ser tomada
como a realidade da praça Castro Alves, pois foi retirada de seu ambiente
natural para ser realocada em outro. A realidade agora pertencia ao espaço da
ilusão. Os monitores de imagem estariam, então, mais para um ready-made16,
a realidade desconstruída e reconstruída em forma de arte, uma reconfiguração
entre arte e vida. De qualquer forma, tentava-se, assim, misturar os sistemas -
realidade/ficção - rompendo com a idéia de quarta parede - a obra estaria
tanto de um lado como de outro.

A proposta estava na transformação do ambiente, normalmente passi-
vo aos espectadores. Não apenas procurou-se romper os limite espaciais,
mas também transpor aquele local - o vazio do teatro - para um contexto
urbano. Nas grandes metrópoles, os artefatos tecnológicos ajudam a prolife-
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ração de signos. As grandes avenidas sofrem um bombardeio visual com os
painéis eletrônicos de propaganda nelas espalhados, além dos já habituais le-
treiros luminosos e as informações sonoras. Uma multiplicação de signos à
qual nenhum cidadão está imune.

A primeira coreografia [Pele, apresentada na estréia da mostra promovida
pelo Ateliê de Coreógrafos Brasileiros], muito aplaudida pelo público que
encheu o TCA, combinou dança, pintura, música ao vivo (Fernando Iazzetta)
e teatro, numa profusão de linguagens que fez o público desdobrar-se entre o
que acontecia nos monitores espalhados na platéia, telões e o palco em si.
(Castro, 2002:8)

Por maiores e mais criativas que sejam as transformações, o palco italia-
no carrega o pensamento de uma época e suas demandas são muito distintas
das da dança contemporânea. Infelizmente, não é tão fácil esquivar-se dele,
pois a realidade de mercado se impõe. Os festivais e mostras se realizam,
na maioria em teatros convencionais e quase nunca oferecem opções aos
criadores. Às vezes, é possível conseguir um espaço alternativo mais apropri-
ado para a dança com mediação tecnológica. Entretanto, não se pode descui-
dar da sua viabilização técnica, que nem sempre se revela possível em espaços
não cênicos, especialmente por conta dos altos custos demandados. A rela-
ção do corpo com os aparatos tecnológicos exige um tipo de estrutura
mínima necessária que invalida a possibilidade de utilização de qualquer tipo
de ambiente. As características técnicas de todos os envolvidos são funda-
mentais nesse caso. As tecnologias mais utilizadas na dança cênica são as de
contrapartida imagética e as sonoras, e ambas necessitam de um suporte para
permitir sua existência.

No primeiro caso, a projeção tem sido imensamente utilizada. Esta é
uma das implicações técnicas que, às vezes, um local alternativo não atende,
pois exige-se desde escuridão do ambiente até condições mínimas para dis-
posição de cabos, telas e projetores. Este é apenas um exemplo das várias
implicações que possivelmente podem ocorrer.
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a qual corpo se está referindo?

A primeira cena do espetáculo apresentava uma projeção na tela de
boca de cena que, apenas com seu desenvolvimento, percebia-se ocorrer em
tempo real. A dançarina vista na imagem, repentinamente, salta do fosso fi-
cando visível à platéia, não apenas de forma imagética, mas também em carne-
e-osso (Figura 6). O fosso, concebido tradicionalmente para uso da orquestra
nos grandes balés e óperas, transformou-se em uma ponte entre os dois la-
dos: palco e platéia. Numa crítica à questão do real e do virtual, a mesma
pessoa é vista dicotomizada. Em um determinado instante, por exemplo, o
tronco da própria bailarina – a de carne-e-osso - aparece em cima da mureta
do fosso, e suas pernas são observadas apenas através da imagem17. Quem é
a dançarina “real” entre aquelas duas representações? Sim, representações,
pois mesmo o corpo físico visto “a olho nu”, o corpo de carne-e-osso, tam-
bém é percebido como uma representação sígnica.

No início desta cena, quando a imagem é registrada dentro do fosso, a
câmera se detém por alguns segundos no pé da dançarina. Em seu solado foi
colocada a fórmula do conjunto de Mandelbrot (Z n+1 = Zn

2 + C) mostrando
uma outra forma de representação de um corpo, no caso de um fractal.

Parte da primeira cena ocorria também do lado de fora, além dos
monitores laterais que transmitiam a praça Castro Alves. Um dos videasta18,
Danilo Scaldaferri, gravava as imagens do palco estando posicionado em uma
das galerias no urdimento do teatro, conseguindo um foco de aproximada-
mente 90 graus com o solo (Figuras 7a e 7b). Suas imagens eram transmitidas
por um projetor central que abrangia toda a área das duas telas. Enquanto
isso, Ana Rosa Marques, a outra videasta, localizava-se na escadaria da entrada
principal do teatro gravando os dois dançarinos que haviam começado o es-
petáculo no foyer, Adelena Rios e Jorge Alencar. Esta imagem era projetada
em apenas uma das telas do palco.

O espetáculo seguia seu curso acontecendo em dois espaços diferen-
tes: na sala de apresentação e nas escadarias do teatro. A gravação focalizava
não apenas os dançarinos, mas o público que se formava na frente do Teatro
Castro Alves para assistir a perfomance. Assim como os monitores laterais,
esta imagem trazia os acontecimentos do mundo externo. A concepção tra-
tava de uma dança para dois ambientes.
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corpos fragmentados convivem no mesmo espaço

A segunda cena inicia com as mãos do músico sendo projetada em
metade da tela ao fundo do palco (Figura 8). Neste momento ele toca uma
“membrana plástica esticada que funciona como um tambor. Os sons de baixa
intensidade resultantes são captados por um microfone de contato e proces-
sados no ambiente MAX antes de serem amplificados”. (Iazzetta, 2003:5)

Do outro lado do palco, oposto ao posicionamento do músico, um
dançarino está sentado em uma mesa com uma micro-câmera suspensa fixa-
da acima deste espaço. A imagem é transmitida para o segundo grupo de
televisores espalhados na platéia. Ao som do tambor e das respirações do
dançarino a cena se desenrola. Como a pequena câmera está ajustada para
focalizar apenas o tampo da mesa, os monitores mostram o corpo do dança-
rino fragmentado (Figura 9).

No início do quadro, apenas as mãos do músico estão no foco da câmera.
A grande dimensão dessa imagem da mão do músico executando movimen-
tos leves, porém com sonoridade amplificada, é confrontada com a exibição
do corpo do dançarino pelos monitores.

A segunda parte do quadro não apresenta projeção e, por meio de jogo
de luz, as pernas de uma dançarina podem ser vistas suspenas e girando atrás
da rotunda. Neste momento, enquanto o dançarino costura sua mão, nova-
mente chamando a atenção para as marcas impregnadas no corpo, uma outra
música é tocada.

Desta vez o material sonoro foram dois discos de embolada nordestina. Os
procedimentos foram muito semelhantes aos utilizados por DJs na criação de
músicas baseadas na montagem de pequenos loopings de material retirado de
outras gravações. O ritmo do pandeiro e as vozes foram, mais uma vez, processados
e trabalhados em diversos programas, entre eles o MAX/MSP. (ibdem)

Além da câmera suspensa, uma outra é fixada no chão. No final da cena,
o dançarino passa a movimentar-se neste local e outras partes do corpo são
exibidas nos monitores e fragmentadas pelo foco da câmera. Quando esta
cena termina, um brinquedo - um pequeno inseto19 de plástico provido de
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antenas com pequenas luzes que ficavam piscando, com rodas e mecanismo
de retorno ao encontro de obstáculo - permanecia em cima da mesa, moven-
do-se até o final do espetáculo. Portanto, parte dos monitores exibiam a pra-
ça Castro Alves, enquanto o outro grupo mostrava a ação incessante do pe-
queno brinquedo. Vários sistemas co-habitavam um mesmo espaço destituí-
do de hierarquia ou foco central de atenção.

Pele não permitiu uma tecnologia de manipulação direta da obra pelo públi-
co, mas procurou fornecer estímulos para uma observação diferente da usual.
Desde o público ser instigado a utilizar sua capacidade motora para distender os
elásticos da tela e conseguir transpô-la20, até a necessidade de propor a observa-
ção dos monitores nas laterais e não apenas através do olhar frontal, virados para
o palco. Além disso, a obra era descentralizada. Sua organização não mantinha
uma estrutura espacial hierárquica. Vários eventos, de corpos físicos à imagéticos,
aconteciam simultaneamente e, mesmo o músico fazia parte do ambiente cênico,
considerado um integrante como qualquer um dos dançarinos.

tecnologia … uma máquina conceitual

Cena 3:
Um casal de dançarinos - Norma Santana e Jorge Alencar - entram em

cena carregando uma cadeira e alguns objetos. Param e sentam nas laterais do
palco voltados para a platéia.

Um outro casal de dançarinos, Adelena Rios e Paullo Fonseca, entram,
caminham até o centro do palco param. Ficam a olhar um ao outro (Figura10).

Norma e Jorge começam a falar. Eles iniciam como um diálogo, mas logo
passam a sobrepor seus textos, falando um ao mesmo tempo que o outro.

Norma e Jorge permanecem sentados enquanto realizam o diálogo.
Narram a movimentação como contadores de história. Discursam em primei-
ra pessoa mas com o corpo inerte, tendendo para a imobilidade. Tal atitude
confronta-se com a dos outros dois dançarinos colocados em pé, o que
demostra uma potencialidade maior para a ação, sugerindo que, a qualquer
momento, poderão manifestar-se. O que não acontece nesta primeira parte do
quadro. Eles permanecem em pé, olhando-se, até que a narração seja finalizada,
quando então deixam o palco, saindo pelas laterais contrárias por onde entraram.
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O texto narrado estimula o espectador a montar mentalmente o qua-
dro. Esta cena promove uma performance e um espaço mental semelhante às
concepções de Paul Kaiser descritas no capítulo anterior. A situação apresen-
tada nesta cena promove um tipo de “ação performática” não apenas nos que
falam – os narradores – mas também naqueles que escutam – o público e o
outro casal de dançarinos.

Nesta primeira parte do quadro, denominado “cena da descrição”, o perfil
do rosto de Norma e de Jorge são projetados na rotunda1. Como a imagem é
transmitida por dois projetores diferentes, cada um ajustado para um lado da
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tela, as imagens mostram os dois dançarinos de frente um para o outro2, apesar
de estarem de frente para o público. Forma-se um jogo de posições e camadas
de significados entre o corpo orgânico e o imagético.

Na passagem da primeira para a segunda parte deste quadro, Norma e
Jorge executam ações cotidianas, embora realizadas fora de contexto. Norma
abre a enorme caixa de ferramentas com a qual entrou em cena e retira uma
xícara e uma garrafa de água. Verte o líquido para a xícara e bebe. Enquanto
isto, Jorge retira um cigarro e uma piteira da manga do boneco que carrega –
um boneco-caixa-de-música. Ascende e fuma (Figura 11). Os dois viram-se e
colocam-se de frente um para o outro.

Talvez em função desta parte específica da cena, acrescida das imagens
geradas de formas variadas durante todo o espetáculo, o professor da Escola
de Dança da Fundação Cultural da Bahia, Mestre King, tenha declarado em
entrevista ao jornal de Salvador: “Esse Ateliê é algo que pode alavancar a
cena [da dança] porque permite a realização de espetáculos surrealistas como
Pele.” (King apud Castro, 2002:8). [grifo da autora]

Não existiu nenhum intuito neste sentido na concepção do trabalho. En-
tretanto, qualquer obra está aberta para a interpretação do espectador e, como
criadora, este é o meu objetivo. Pele, por exemplo, não foi concebida em su-
bordinação a narrativas de histórias, mitos ou situações psicológicas, assim como
nenhum dos meus outros trabalhos. Mesmo neste terceiro quadro a narração
nada mais é do que a descrição dos passos da coreografia dessa cena.

Na segunda parte do quadro, Norma e Jorge viram-se de frente um para
o outro e a cena prossegue. O dançarino começa sua fala, a mesma de antes,
mas a contrapartida passa a ser a imagem de Adelena projetada na rotunda
realizando as movimentações que foram ditas antes por Norma na primeira
parte do quadro. Na metade do diálogo, ocorre o inverso. Norma narra a
movimentação de Adelena enquanto a imagem mostra Paullo executando a
parte narrada anteriormente por Jorge. Por fim, os videastas voltam a filmar o
rosto dos dançarinos, mas, agora, de frente. Inversamente ao início, Norma e
Jorge estão de perfil para o público e de frente para a câmera.

Quando todos os elementos são colocados simultaneamente, ou seja,
Norma e Jorge falam o movimento enquanto Adelena e Paullo o executam, o
fator improviso se impõe propositadamente. O texto não é rígido (Figura 12).
Os dançarinos possuem o roteiro – que é a sequência de movimentos -, mas
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são livres para incorporar à narração ações que surgem no ato da feitura: um
desequilíbrio, uma mão em posição inédita, uma expressão ou manifestação
espontânea ou provocada pelos dançarinos que realizam os movimentos, ou
qualquer outra novidade percebida. Em contrapartida, os dançarinos que exe-
cutam devem acompanhar o roteiro da cena. Exemplo: quando estão no chão,
deitados, devem esperar que Norma e Jorge digam que “estão levantando”.
Como a proposta da cena é trabalhar com estímulos gerados em tempo real,
muitas vezes os narradores empolgavam-se e Adelena e Paullo precisaram
ficar de prontidão para um acionamento motor a qualquer instante. Em um
relato da dançarina Adelena Rios23, ela comenta que este era um dos momen-
tos mais tensos, pois o estado corporal de prontidão deveria ser redobrado já
que a qualquer momento deveria mover-se. Esta relação de troca de informa-
ção concedia aos dançarinos uma postura mais atenta ganhando uma outra
qualidade de padrão motor24. Os fatos inusitados gerados por essa liberdade
na atuação serviam como novos estímulos, os quais, por sua vez, provocavam
novas mudanças, formando-se assim, um fluxo contínuo de informação (Figu-
ra 13a e 13b). “Entre os elementos retóricos mais importantes da dança digital
está o de criar um campo aberto de interpretação para os dançarinos”. (Dinkla,
in Dinkla & Leeker, 2002: 22)

O quadro é encerrado sem projeções, permanecendo apenas com os
dois dançarinos dançando ao som da caixinha-de-música carregada por Jorge.
Esse momento configurava-se como a concretização daquele espaço mental
anteriormente estimulado pela dança feita de palavras.

O uso da tecnologia nesta cena é trivial, apesar de ter propiciado uma
sofisticação ao quadro, poderia ser subtraída e, ainda assim o conceito ali per-
maneceria. Este aspecto foi evidenciado durante uma apresentação realizada
internamente para os integrantes dos cinco trabalhos de residência artística
em produção no Ateliê de Coreógrafos Brasileiros25. Este acontecimento teve
como objetivo compartilhar o processo criativo de cada trabalho com os de-
mais integrantes do evento. O único artefato imprescindível requerido para a
apresentação dos fragmentos escolhidos para esta apresentação de Pele fo-
ram as microcâmeras utilizadas na segunda cena. A cena da descrição foi rea-
lizada sem recurso tecnológico algum. Através dos relatos de vários especta-
dores, foi possível perceber que o quadro conseguia discutir sobre as ques-
tões como real e virtual mesmo sem o uso dos artefatos tecnológicos e esse
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era o objetivo dessa cena. Além disso, outras reflexões eram impostas: os
dois lados, daqueles que apenas falavam, e daqueles que apenas moviam, es-
tabeleciam uma inter-relação. O tempo das frases coreográficas dependia da
relação em tempo real entre a oralidade e a corporalidade. O movimento
falado seria então a dança virtual desta cena? Mas, estando encorporada na
voz dos dançarinos, não seria essa oralidade a “dar corpo” e, portanto, exis-
tência a estes movimentos? Como existente não seria, então, pertencente ao
mundo da realidade? Ou qual seria o corpo “real” da movimentação? A dança
estaria no corpo que fala ou no corpo que executa? Ela ocorre no corpo visto
dançando em cima do palco ou na imagem projetada ou no corpo criado no
imaginário do espectador?

co-existência, co-evolução

Na quarta cena do espetáculo, uma espécie de último confronto entre
as várias possibilidades de existência do corpo, dois tipos de imagens são
projetados, uma transmitida diretamente da câmera de um dos “videastas” e a
outra sendo sintetizada pelo computador do músico. Este é o único quadro
do espetáculo envolvendo todos os cinco dançarinos do elenco. As movi-
mentações foram criadas durante os laboratórios de improvisação. Fragmen-
tação, manipulação, contaminação e miniaturização foram os estímulos para
esses experimentos do processo criativo. A atuação dos videastas e a relação
com o software Isadora também consistiam em fatores importantes e, muitas
vezes, decisórios na construção da cena. Desta forma, a composição foi reali-
zada através das relações encontradas entre dançarinos, imagem e sistema
computacional (Figura14).

A parte da coreografia que apresenta o estímulo “fragmentação” ocorre
de forma mais intensa durante um uníssono de movimentos realizado pelo
grupo. Tais ações acontecem no nível baixo (próximo ao chão) e o corpo é
desarticulado em movimentações entrecortadas e pontuais utilizando várias e
diferenciadas articulações em uma sequência contínua e rápida.

Os dançarinos manipulavam outros corpos - tanto de seus companhei-
ros como dos pequenos sacos plásticos cheios de água, que até então demar-
cavam as margens do palco em um retângulo a frente das telas de projeção.
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Ao final, o ambiente não possuía mais os seus limites, totalmente transforma-
dos pelo deslocamento dos adereços. Uma dançarina, a primeira a entrar e a
única a permanecer durante toda a cena, tem seu corpo levado de um lado
para outro por cada dançarino que surge no espaço de atuação.

Após diversas saídas e entradas, todos os dançarinos realizavam frases de
movimento com qualidade – no sentido empregado por Laban26 – específica.
Um movimenta-se com ênfase no deslizar, outro no pontuar, outro no torcer e
assim sucessivamente. Os movimentos são realizados primeiro em sua dimen-
são normal, ou seja, alturas de membros, ângulos articulares, velocidade e ampli-
tude conforme a concepção original. Em tempos diferentes, cada um começava
a transformar a mesma frase no que foi denominado “micro-movimento”, uma
redução máxima possível destas dimensões. Essa atitude buscava trabalhar com
o sentido de miniaturização, como no caso da nanotecnologia desenvolvida no
campo científico-tecnológico atual. Alternando entre o micro-movimento e sua
dimensão original, os bailarinos começavam a encorporar qualidades dos outros
companheiros. A contaminação poderia ser completa, mínima ou inexistente27.
O ambiente palco tornava-se um macro-sistema contendo sub-sistemas a tro-
car informação, uns mais, outros menos.

A cena termina com um dançarino manipulando cada um dos demais
corpos, transformando-os em espécies de vestimentas, as quais utiliza e des-
carta. Por fim, despido de todas essas “peles” e nu, acaba atravessando a sua
própria imagem projetada nas telas. Neste momento, os outros dançarinos
aparecem e recuam para dentro das cortinas e, a cada aparição, uma peça da
vestimenta é descartada, até não restar nenhuma além da sua própria pele.

fragmentar, contaminar, manipular e diminuir,
diminuir, dim…

Pele procurou colocar no corpo as reflexões e hipóteses levantadas
durante a investigação teórica. O último quadro, mais especificamente, procu-
rou colocar no corpo conceitos tais como: fragmentação, contaminação, ma-
nipulação e miniaturização.

A questão da contaminação, por exemplo, já havia sido explorada du-
rante todo o espetáculo Pele. Em praticamente todas as cenas os dançarinos
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riscavam seu próprio corpo, o do outro, ou ainda, deixavam marcas no chão e
nos locais por onde passavam, como ocorre na primeira cena (Figura15).

 Os figurinos ganhavam as marcas de uma cena para outra e de um dia
para outro. Caso o espetáculo fosse apresentado por muito tempo, as
vestimentas deveriam permanecer as mesmas, sofrendo não apenas o des-
gaste do uso com o tempo, mas também as marcas deixadas durante sua
trajetória. Procurei incrementar a complexidade do ambiente tornando-o um
sistema bombardeado por informação, contaminado tanto pelos corpos em
cena, como pelas imagens. Tal profusão de informação era uma das propostas
de Pele ao mostrar um mundo impregnado pelos manipuladores de signos,
pela tecnologia no seu sentido ampliado tal como advogado aqui.

Todavia, a imersão nesses espetáculos citados neste livro, os quais pos-
suem intenso e continuado uso de projeções variadas, acrescidas de toda a
manifestação da performance corporal e mesmo musical – música
eletroacústica, no caso – não parece ser imediatamente absorvida por quem
assiste. Não se trata de apontar a dominância de um repertório convencional
no público, mas sim chamar a atenção para as próprias condições físicas dos
corpos que assistem. Talvez seja preciso tempo para que o olho, juntamente
com todo o aparato perceptivo, esteja mais treinado para lidar com a simulta-
neidade de informações presente em tal situação.

Em campos da arte-tecnologia que trabalham com a imersão, como a
Realidade Virtual, por exemplo, as sensações se espalham por todos os canais
do corpo, mas sua proveniência é exclusivamente do meio digital. Na dança
com mediação tecnológica, ocorre uma abundância de informações origina-
das de mídias diferentes, ou seja, do corpo, da música, das imagens e da
tecnologia.

Dança como ocorrência

A descrição minuciosa de Pele procurou dar ao leitor uma aproximação
maior com muitas das inquietações aqui levantadas e que tenho investigado
em minhas pesquisas acadêmicas e artísticas. Mais do que a utilização de com-
putadores em um espetáculo, a concepção destas obras em dança com medi-
ação tecnológica busca promover uma discussão sobre o mundo contempo-
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râneo da Cultura Digital. Um tempo desestabilizado pelo advento da “máqui-
na conceitual” a qual nos ensinou uma nova forma de ler o mundo.

A poética da dança com mediação tecnológica se dá quando emergên-
cias de cada momento singular da obra surgem. A obra passa a ser encarada
não mais como uma reapresentação, algo previamente preparado, mas como
uma ocorrência promovida pelo relacionamento em tempo real entre os vári-
os elementos envolvidos: orgânicos e não-orgânicos. Trata-se de uma sopa
de carne, osso e silício. Por isso, quanto mais rigidamente pré-fixados forem
os movimentos, mais a relação torna-se de sobreposição, diminuindo o trân-
sito de informações ente os dois sistemas. É preciso portanto abertura e liber-
dade para as ocorrências, e esses são os objetivos e pressupostos dos traba-
lhos que tenho concebido. A preparação e direção de corpo que tenho tra-
balhado para o desenvolvimento das minhas obras artísticas busca uma liber-
dade de ação tanto do dançarino como do dispositivo da máquina. As coreo-
grafias nunca são totalmente marcadas e a resposta aos estímulos provoca-
dos durante o ato da apresentação são colocados como uma meta. Essas
hipóteses que fui levantando ao longo dessa década de pesquisa com as no-
vas mídias conduziram-me para o desenvolvimento do que denominei pro-pro-pro-pro-pro-
cesso de propósitoscesso de propósitoscesso de propósitoscesso de propósitoscesso de propósitos o qual discutirei nas páginas que se seguem. Mas an-
tes, gostaria de apresentar duas obras que foram importantes nesta trajetória:
Gedanken. Imagem-dança-tecnologia e Corpo Aberto.

Pensamento = gedanken28

O espetáculo Gedanken. Imagem – dança - tecnologia (2000), criado
como resultado da pesquisa de mestrado, foi o início da minha pesquisa cor-
poral para o desenvolvimento de um corpo mais liberto de codificações rígi-
das. Eu considerava essa necessidade uma demanda do campo que escolhera
para atuar este mediado pelas novas mídias. Desde o início eu tinha claro para
mim uma tecnologia distinta da idéia, ao meu ver errônea, da máquina dura
e fria. Apesar da conclusão de que se trata de uma manipuladora de signos,
uma máquina de propósitos gerais, ter ocorrido apenas no percurso da pes-
quisa de doutorado, essa direção já estava apontada desde o início da minha
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trajetória. Provavelmente já havia uma percepção sobre a existência das duas
metáforas de Frankenstein, das quais percebia não fazer parte. Não queria
superestimar as novas tecnologias, mas também não comungava com aqueles
que queriam sobrepujá-las. Eu achava importante atentar para o aconteci-
mento das novas mídias, mas não de forma dogmática. As reflexões sobre a
relação desse contexto com a dança conduziu-me a pesquisa de mestrado e,
desde aquela época, totalmente articulada com o fazer artístico, quando criei
Gedanken. Imagem – dança - tecnologia.

Gedanken utilizou o processo do acaso29 em sua construção coreográfi-
ca. Criadas no software Life Forms, as frases de movimento foram sorteadas
para a organização sequencial - no tempo – e para a trajetória espacial.
 O percurso criado pelo encadeamento da movimentação de acordo com as
localidades determinadas não fazia a estrutura permanecer rígida, pois peque-
nas variações de ritmos e mudanças de espaço continuavam podendo ocor-
rer. Uma liberdade permitida e buscada na própria concepção da obra. Quan-
do a dançarina Nirvana Marinho que dançava comigo necessitou ser substitu-
ída por Alessandra Fioravante, a seqüência construída para a antecessora não
foi mantida. Um novo sorteio e o mesmo processo foi feito com a nova inte-
grante do espetáculo.

Em uma das cenas de Gedanken são projetadas imagens sintetizadas
pelo software Image-ine30. Por meio de uma câmera, a imagem das dançarinas
no palco era gravada e enviada para o computador do músico. Vinculada aos
parâmetros programados em relação ao som, esta informação era processada
e transmitida imediatamente aos projetores. Todo o processo ocorria em tempo
real. A cena, portanto somente poderia acontecer na relação corpo-imagem.

todos os corpos (abertos) da obra

Gedanken ganhou uma versão solo chamada Corpo Aberto31 (Figura16),
no qual a movimentação passou a ter uma liberdade ainda maior. O software
Image-ine foi trocado pelo Pixel Toy32 (Figura17), que gera e sintetiza imagens
gráficas a partir de um script. Isto possibilitou uma interação maior e mais espe-
cífica com o ambiente sonoro da obra, parte importante do espetáculo.
O músico Fernando Iazzetta, colaborador nestes trabalhos, explica:
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Diversos processamentos podem ter seus parâmetros modificados em tempo
real de acordo com a amplitude do sinal sonoro enviado para o computador,
ou por dispositivos como o mouse ou o joystick que permitem o controle de
diversos aspectos da imagem, inclusive seu deslocamento na tela. Embora a
interface do programa seja bastante simples e o mesmo ofereça apenas uma
intervenção limitada do usuário, o uso criativo de seus scripts mostrou-se bastante
eficaz na produção de imagens e de interação entre os elementos da cena.
(Iazzetta, 2003:3)

No caso dos trabalhos aqui apresentados, todos os elementos têm igual
valor. Por exemplo, em uma das cenas de Corpo Aberto há apenas o solo do
músico acompanhado pela manifestação imagética do som por meio de progra-
mas específicos como o Pixel Toy mencionado anteriormente. Há também
momentos específicos para a apresentação apenas da imagem. Por exemplo,
no final do primeiro quadro permanece apenas um clip. A imagem mostra um
encadeamento de fotos de partes do corpo, muitas vezes apresentados em
fusão, tornando o corpo irreconhecível. Na última cena, em que são projetadas
imagens de avatares humanos criados no software Life Forms (Figura18), ocorre
um solo realizado exclusivamente por um desses corpos virtuais.

Esta característica da imagem integrada à movimentação, em que uma
complementa a outra, tem sido uma constante em minhas criações. Mesmo
quando convidada para produzir a videocenografia do espetáculo Olho do
Gesto (2002)33, de Nirvana Marinho, o clip criado era inteiramente conectado
ao andamento da peça. Em um determinado momento, quando Marinho
atravessa o palco dançando sobre um banco com rodinhas, apenas peque-
nas imagens eram projetadas na parte do linóleo que ultrapassava o palco,
ficando dependurada no proscênio. As pequenas imagens ondulam como
se estivessem escorregando e caindo do palco. Desta forma, a imagem
videográfica existiu pela relação possibilitada entre corpo orgânico e o
imagético. Olho do Gesto não é um trabalho feito como uma pesquisa do
campo da dança com mediação tecnológica, portanto Nirvana Marinho po-
deria dançá-lo destituído da imagem, já que a relação entre as mídias não
fazia parte de sua pesquisa. Entretanto, isso seria impossível em minha con-
cepção, considerando até mesmo a videocenografia de Olho do Gesto, já que
primo pelo aspecto relacional.
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Este campo [dança com mediação tecnológica] é caracterizado por uma
inerente variabilidade tanto como a impossibilidade de desembaraçar as
interdependências entre dançarinos, coreógrafos, músicos, espaço do palco e
sistemas técnicos/digitais, os quais são interconectados e sujeitos à influência
mútua. (Dinkla, in Dinkla & Leeker, 2002:22)

Tanto as obras que concebo como os trabalhos para os quais sou con-
vidada a desenvolver, vejo na “relação” um estímulo e uma característica de
criação. A imagem não se configura como um elemento independente, que
pode ser assistido destituído da sua contrapartida corporal. É esta a relação
criada na trilogia Pele, em Corpo Aberto, em Gedanken e em Contínuo Ser
Discreto. São estas relações de co-variação e co-dependência que tenho
buscado nas minhas investigações e que são apresentadas neste livro.

Poética Tecnológica na Dança : a emergência do contexto

O procedimento do processo de propósitos processo de propósitos processo de propósitos processo de propósitos processo de propósitos, iniciado em 2004, surgiu
como um resultando dessas pesquisas realizadas desde 1994, passando pelas
obras descritas acima. Resolvi desenvolver este processo quando fui convida-
da a atuar como coreógrafa-residente do Grupo de Dança Contemporânea
(GDC) vinculado à Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, função
que mantive até o final de 2005.

Depois de um grande período produtivo estancado por uma década
sem atividades, o GDC foi reaberto com o apoio da Fundação Cultural do
Estado da Bahia reafirmando sua postura investigativa e de criação. Percebi
que era necessário desenvolver uma forma de passar as informações e hipó-
teses que eu havia levantado durante toda minha trajetória de investigação
para poder preparar aqueles dançarinos que jamais haviam trabalho com me-
diação tecnológica.

Minha proposta com o GDC foi atuar como um grupo de pesquisa
interdisciplinar voltado para o estudo e produção da dança contemporânea re-
alizada com mediação tecnológica e, para isso, trabalharia em conjunto com o
Grupo de Pesquisa Poética Tecnológica na Dança (GP Poética) (CNPq/UFBA).
Desta forma, foi possível articular o processo criativo do GDC com as investiga-
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ções do GP Poética, voltadas para a pesquisa sobre processamento de imagem
em tempo real, e que conta com alunos de Iniciação Científica e de Pós-gradu-
ação. Mais uma vez enfatizando aqui a implicação clara e efetiva entre teoria e
prática. Estabeleci então o Núcleo de Criação do GDC que contava não ape-
nas com dançarinos, mas com pesquisadores em imagem, figurino e cenografia.
Os grupos – GP Poética e GDC – passaram a desenvolver os trabalhos de
forma integrada e minhas hipóteses puderam ser testadas e trabalhadas não
mais apenas no meu corpo, mas em um grupo de 10 dançarinos.

Percebi que minha compreensão sobre as novas tecnologias não me
levava a um corpo mecanizado, controlado por uma voz de comando, como
equivocadamente os tecnoclastas debruçados no mito de Frankenstein po-
dem supor. Ao contrário, minha reflexão sobre o assunto conduzia-me a um
corpo sem a pré-codificação imposta pelas coreografias. Entretanto, meu in-
teresse não era trabalhar com improvisação, na qual o dançarino movimenta-
se livremente a partir de um tema dado. Mesmo no processo de improvisação
proposto para o ato cênico acredito que também tenha uma tendênica de
fixar-se em movimentos pré-determinados, pois os dançarinos tendem a aco-
modar-se em seus padrões e movimentos.

Para mim, o “corpo especialista” do dançarino deveria ter a liberdade
de dançar com suas próprias condições e possibilidades sensório-motoras e,
principalmente, com sua própria tomada de decisão durante cada aconteci-
mento ocasionado no espetáculo, mas essa “espontaneidade” deveria estar
pautada em uma estrutura condutora da idéia – a concepção da obra. O dan-
çarino então torna-se um sistema autônomo e único para decidir suas movi-
mentações de acordo com essa estrutura estando totalmente imbuído de um
objetivo em comum com o grupo. Ou seja, da mesma forma que cotidiana-
mente agimos de forma clara e objetiva de acordo com o local e situação em
que nos encontramos. Se estamos em uma reunião de trabalho ou em uma
igreja temos a certeza clara do que estamos fazendo lá e, consequentemente
qual a melhor conduta. Se estamos andando na rua e inesperadamente en-
contramos uma pessoa conhecida, agiremos de acordo com o que aquela
pessoa representa para nós. Estes são apenas alguns exemplos que podem
ser entendidos pelo leitor como qualquer situação que nos deparamos no
dia-a-dia. Em todos esses contextos sabemos como agir porque temos um
“propósito” em relação à situação ou aos indivíduos pertencentes ao contex-
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to. Da mesma forma espero que o dançarino se posicione em cena, livre para
escolher a melhor forma de movimento, mas de acordo com um objetivo
claro. A este procedimento dei o nome de processo de propósitosprocesso de propósitosprocesso de propósitosprocesso de propósitosprocesso de propósitos.

O objetivo de utilizar o procedimento do processo de propósito é pro-
piciar ao dançarino a responsabilidade pela condução aberta do espetáculo
no momento que ele ocorre, mas sem perder o sentido da obra. Sendo
assim, cada apresentação será única, jamais sendo repetida da mesma for-
ma, por mais que alguns elementos possam ser re-feitos em algumas cenas.
A obra passa a ser construída no próprio momento da apresentação, e o
dançarino tem claro qual o objetivo de cada parte. A todo instante ele de-
verá selecionar quais as movimentações mais pertinentes com o propósito
escolhido para cada cena.

A obra é criada então a partir da definição dos propósitos de cada cena.
Cada propósito é analisado para descobrir uma metáfora corporal que dê
conta de construir significados no sentido esperado. Um relato de Cunningham
sobre sua obra Winterbranch (1964) pode esclarecer ao que me refiro como
metáfora corporal. A obra possuía a queda como elemento básico da compo-
sição o qual permitiu uma série de interpretações nos diversos lugares onde a
obra fora apresentada. Apesar das diferenças todas relacionavam a obra com
a guerra no sentido do sofrimento do corpo. Na Alemanha interpretaram
como os campos de concentração, em Londres consideraram as cidades bom-
bardeadas e no Japão concluíram como sendo a bomba atômica (Lasschaeve,
1991, p.105). Neste sentido podemos perceber as metáforas como implicadas
com o sistema conceitual do indivíduo de acordo com a teoria de Lakoff e
Johnson explicada no capítulo 1. Minha hipótese é criar as cenas procurando
utilizar uma metáfora corporal que atenda ao propósito específico da cena,
sendo ainda possível a existência de sub-propósitos com suas respectivas
metáforas que contribuam para complementar o objetivo geral da cena. Ao
definirmos estes propósitos e sub-propósitos em conjunto durante os ensaios,
passamos a preparar o corpo e a obra através da lapidação das metáforas
corporais e seu desenvolvimento nos padrões motores a serem utilizados.
Esta passa a ser a estrutura da obra. O dançarino tem a liberdade de mover-se
em cena em função deste propósito determinado. A gama de possibilidades é
imensa pela própria complexidade do corpo humano. A condição de escolha
no momento da ocorrência faz com que o corpo do dançarino ganhe uma
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prontidão maior comparada a ação previamente treinada. Nos ensaios então,
o que será repetido não é um movimento, mas as possibilidades motoras
permitidas dentro dessa gama infinita de ações da metáfora corporal referen-
te a um propósito.

Isto não quer dizer que procuramos definir uma metáfora universal, pois
como explicado anteriormente no capítulo 1, não há esta possibilidade já que
todos os elementos do sistema estão implicados. Assumimos a criação a par-
tir de como nós, brasileiros, ocidentais do século XXI, compreendemos o
mundo. Vale ressaltar também que isto não significa criar a obra a partir de
uma narrativa figurativa e linear. Não há uma “história” para ser contada, ape-
nas idéias através das possibilidades corporais de cada dançarino.

O uso do processo de propósitos permite o estabelecimento de taxas
de estabilidade (em menor escala) e de taxas de instabilidade (em grande
escala). Compreendendo que a vida de qualquer sistema funciona a partir da
relação entre o que permanece e o que muda, e que nas artes do corpo não
teria porque ser diferente. Pense em você mesmo. Parte do que você é per-
manece, você tem certeza de que você é você mesmo, mas provavelmente,
você também perceba que está se modificando tanto fisicamente como psi-
cologicamente, socialmente, profissionalmente, etc. O que difere é o grau e o
tempo com que cada um desses campos sofrem alterações, mas é inevitável
que se modifiquem de alguma forma. Este processo permite o estabelecimen-
to de uma taxa de estabilidade, o “propósito” de cada cena, enquanto que as
decisões tomadas a cada instante pelo dançarino, no momento da cena, pro-
move a emergência da parcela de instabilidade.

Minha preocupação na construção da obra a partir do propósito tam-
bém necessitou de uma reflexão a respeito do espaço e o que nele está
contido. Se compreendo que todos os sistemas no mundo estão implicados,
trocando informação e contaminando um ao outro, que o observador está
sempre implicado naquilo que observa, por que então a obra deveria estar
separada daqueles que a assistem? Nas criações que tenho desenvolvido, as-
sim como foi mostrado em Pele, o público deixa de ser um espectador passi-
vo, um mero contemplador, para tornar-se um elemento integrante da “obra”.
Esta deixa o pedestal de arte inatingível para tornar-se o ambiente onde a
ocorrência de dança se dá e em que todos – dançarino e cidadão comum –
estão implicados (Figura19).
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No espetáculo “e fez o homem a sua diferença”, apresentado a primeira
vez no Teatro Vila Velha em março de 2005, a relação integrada entre público
e obra era muito clara para mim, não apenas deveria ser destituída a quarta
parede, mas todos deveriam estar implicados de alguma forma. A partir dessa
minha premissa, o cenógrafo e pesquisador Igor Souza, membro do Núcleo
de Criação do GDC, definiu a seguinte configuração para o ambiente: os dan-
çarinos são “vivenciadores internos”; as pessoas sentadas nos balanços que
permeiam todo o ambiente são os “vivenciadores externos” (Figura 20); aqueles
que estavam sentados no mesmo nível dos vivenciadores, mas colocados
perifericamente, circundando o ambiente, são denominados “observadores
internos”; por último, os que estavam circundando o espaço, mas nos andares
superiores, por onde viam a ocorrência por uma visão geral, são chamados de
“observadores externos” (Figura 21). Mesmo esses denominados “observa-
dores” pelo cenógrafo, ainda assim possuem uma função integrada com a obra.

A participação do cidadão comum tornou-se então uma forma de
imersão na obra, na qual estará implicado tanto quanto o dançarino que a
criou. A diferença está no grau de relação estabelecida. Desta forma, a caixa-
preta do teatro italiano não tem como ser utilizada por essa proposta, a não
ser como uma forma de confronto com a idéia. A configuração desses
vivenciadores estará sempre relacionada ao tipo de ambiente onde nossa
ocorrência de dança existir. O termo ocorrência é utilizado justamente por
considerar que a existência daquela dança só poderá acontecer uma vez, já
que por conta da taxa de instabilidade – decisões dos dançarinos a cada mo-
mento da cena – não há possibilidade de se constituir uma (re)apresentação,
pois o sistema estará sempre alterado. Sabe-se que nada acontece igualmen-
te duas vezes, mas o que está sendo considerado aqui vai além do aspecto
fenomenológico.

Em “e fez o homem a sua diferença” há uma imersão de todos os parti-
cipantes nas imagens projetadas durante o espetáculo. O ambiente e os cor-
pos tornam-se anteparos para a projeção, a qual não é mais subjulgada ao
espaço retangular de uma tela ao fundo da cena. Algumas imagens, chamadas
no estudo cenográfico de “janelas de imersão” (Figura 22), são agigantadas
tanto pelo tamanho da área de projeção que ocupa, como pelo o que nela é
projetado. Em determinada cena, que trata do universo feminino, a imagem
de um lago coberto com folhas é redimensionado nas “janelas de imersão”.
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Os movimentos oscilatórios da água recoberta de folhas, ou de gotas caindo
no lago, ganham importância não apenas pela imagem, mas pelo tipo de movi-
mentação que exercem. Em outros dois espaços, de menor proporção e tra-
tados por “janela recorte” (Figura 23a e 23b), as projeções podem comple-
mentar as imagens das “janelas de imersão”, como podem também apresentar
narrativas independentes sobre a mesma temática. Um exemplo é a colagem
de desenhos e animações colocadas com começo, meio e fim. Este é um
aspecto da obra “e fez o homem a sua diferença” que enfatiza e estimula o
ponto de vista particular de cada indivíduo. Neste caso, é totalmente coeren-
te uma narrativa dentro de outra, pois não há um local ou dançarino específi-
co para ser olhado. Todo o sistema está em funcionamento e cada pessoa
tem a liberdade de olhar para o ponto que desejar. É como trabalharmos com
vários programas no computador ao mesmo tempo, optando a cada instante
por utilizar um deles.

Esta forma de pensar e conceber dança está totalmente articulada com
as reflexões apresentadas neste livro. Alguns desavisados poderiam afirmar
que eu não trabalho com tecnologia pelo simples fato de, neste espetáculo e
talvez em alguns outros, não encontrarem laptops, câmeras, dispositivos
robóticos, sensores ou qualquer outro artefato em cena além das projeções.
Uma preocupação atrelada ao entendimento de tecnologia como a idéia de
Robocop ou dos seres maquínicos de Matrix, ou ainda dos robôs maus que
irão dominar o mundo previstos pelos tecnoclastas. São apenas idéias super-
ficiais e sensacionalistas.

Conforme discutido neste texto, o que importa não são as ferramentas
utilizadas, mas a configuração e as discussões contidas na obra e sua coerên-
cia com os pressupostos da era da informação. A própria criação do “proces-
so de propósitos” espelhou-se nos interesses existentes em pesquisas da In-
teligência Artificial. Um dos objetivos dessas área é estudar a competência
que um agente possui de, diante de uma determinada situação, ter condições
de tomar uma decisão acertada. Por meio de investigações com agentes não-
humanos, espera-se conseguir dados importantes para a compreensão do com-
portamento humano. Quando me deparei com essas idéias, percebi que havia
uma reverberação no caminho que já pretendia seguir para investigar e produ-
zir dança, direcionamento este promovido pelo meu envolvimento com as
novas tecnologias da Cultura Digital.
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Este é o caminho que acredito poder modificar e desenvolver a pesqui-
sa em dança. Mais do que descobrir efeitos computacionais ou estéticos com
a maquiagem futurista do que supõem ser a era digital, é necessário reconfigurar
o corpo e a dança que se propõe (Figura 24).

encontrando Frankenstein

A concepção destes trabalhos descritos acima tentou escapar da metá-
fora do Frankenstein procurando evitar a transformação do dançarino em uma
tecla de comando, um simples relê a ligar e desligar os elementos da cena ou
os dispositivos do palco. Se uma criação de dança contemporânea se propõe
a utilizar uma obra literária, não se pode esperar assistir à história tal qual con-
tada no livro, mas sim transformada em um pensamento de dança. O mesmo
deve dar-se com a mediação tecnológica. Não é a engenharia técnica que
deve aparecer, mas a poética tecnológica da obra.

Esta preocupação ficou mais forte após o espetáculo OP_ERA35. A obra
contava com uma estrutura tecnológica complexa de sensores comandados
por uma caixa-preta (hardware) com saída para três projetores. O solo torna-
va-se uma malha sensível a captar e responder aos estímulos do meio. Os
sensores eram dispostos no chão de maneira a formar uma matriz de linhas
em um sistema de coordenadas cartesianas e podiam ser acionados em um
único ponto de intersecção, no cruzamento entre uma linha horizontal e ver-
tical (x,y), ou na extensão inteira de uma determinada linha. Cada acionamento
poderia detonar uma ação sonora ou imagética.

Esse sistema integrado foi retirado de um projeto já existente2 - que
deu origem ao nome da peça -, o qual inicialmente, havia sido concebido para
a Internet. Assim como ocorreu com a Compagnie Mulleras, a transposição
tecnológica para o ambiente cênico em OP_ERA, apesar de concluído como
um sistema interessante - e dispendioso -, não contou com uma aplicabilidade
conceitual e, consequentemente, não atingiu uma funcionalidade para possi-
bilitar a poética de um espetáculo de dança.

O sistema foi estruturado de uma forma tal que restringiu a liberdade de
reação oferecida pela malha sensível transformado-a em um roteiro rigida-
mente pré-definido de pontos de acionamento. A coreografia teve que ser
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preparada de acordo com uma seqüência de pontos espaciais determinada
por este script. Ou seja, independentemente da natureza do movimento, o
comando, já previamente programado acionava o roteiro de imagens ou sons
também pré-concebidos. A “sensibilidade”, a capacidade de reação de todo o
ambiente ficou reduzido ao uso estrito de determinados pontos. Sendo as-
sim, meu corpo quando dançava servia como um botão de comando
determinador do estado ligado (on) ou desligado (off) do aparato tecnológico.
Alguma parte do corpo deveria estar sempre em contato com o ponto ou
linha a ser acionado. Como os sensores eram posicionados no chão e possu-
íam uma área muito precisa de sensibilidade, os pontos de acionamento aca-
baram tornando-se determinadores do tipo de movimentação e de organiza-
ção cênica, já que o corpo ficava subordinado a eles.

No primeiro dia de apresentação deste espetáculo no festival Dança
Brasil 2001, realizado no Centro Cultural do Banco do Brasil, alguns sensores
apresentaram defeito, o que acarretou o congelamento do sistema. Isto
impediu o técnico de tomar qualquer atitude, pois a programação havia
seguido seu curso sem possibilidade de retorno, justamente por sua rigidez
implícita.

Em cena e ciente de que algo dera errado em alguma parte da tecnologia,
mas sem possibilidade, por estar no palco, de saber exatamente o quê, minha
escolha foi prosseguir com a coreografia procurando refazer os pontos ante-
riores para verificar qual sensor poderia ter falhado. Isto tudo, é claro, realiza-
do como uma “coreografia” para o público que não sabia do ocorrido. Após
insistir várias vezes no mesmo ponto, improvisando sobre a frase de movi-
mentos num determinado local, dei continuidade à coreografia conseguindo,
ao que parecia, reestabelecer contato com a programação. Infelizmente, o
erro se sucedeu e, em cena, fui obrigada a escolher, dentre todas as variáveis,
quais seqüências deveria seguir e das quais escapar. Felizmente, as escolhas
foram acertadas e o sistema foi reestabelecido. No segundo dia, tudo funcio-
nou normalmente.

O imprevisto deixou muito claro como meu corpo estava muito mais
presente no primeiro dia, quando erros técnicos aconteceram do que no se-
gundo dia, quando nada mais fiz do que ligar e desligar eventos previamente
determinados através do meu posicionamento espacial pré-ajustado. Pela rigi-
dez imposta, o prórpio corpo manifestou-se de forma mecanizada.
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OP_ERA significou uma oportunidade para testar as possibilidades
de um sistema integrado migrar de um meio para outro. Neste caso, migrando
da internet para o ambiente cênico. O uso conceitual do sistema mostrou
não atingir um grau de comunicabilidade interessante com o corpo e com o
ambiente cênico para um espetáculo de dança. Esta é uma das situações que
imperam no uso da tecnologia, o modo como ela é utilizada. O sistema descri-
to acima mostrava-se aberto como uma possível malha sensível, mas tornou-
se fechada a partir do momento que a programação foi previamente
 programada e em uma configuração sem margens ao acaso ou criações
emergêntes. Apenas a última cena esboçava esse desejo. Portanto, o próprio
uso do sistema pelos profissionais repsonsáveis por esta parte na obra acabou
por restringi-lo.

Há uma necessidade de trânsito de conhecimento no processo criativo
que realize uma convergência nos caminhos tomados para o corpo biológico
e para as outras mídias. Diferente das obras da década de 70, que nasceram da
reunião de artistas de outras linguagens com a dança, principalmente das artes
plásticas, como por exemplo o movimento da Judson Church36, o tipo de
colaboração necessária para a dança com mediação tecnológica parte de ou-
tros pressupostos, não mais simplesmente de colagem ou justaposição, como
já enfatizado anteriormente.

Se o engenheiro ou artista responsável pela tecnologia não entende
que corpo é este, ou como é esta dança, quais suas premissas, não conseguirá
realizar seu trabalho a contento, pois compreenderá o corpo como mais um
dispositivo a ser rigidamente programado de forma totalmente determinística.
Da mesma forma, o criador da dança é obrigado a entender o sistema empre-
gado e deve poder saber propor caminhos para o desenvolvimento
tecnológico. Isto não quer dizer, por exemplo, que um criador ou intérprete
desta área deva saber programar. E nem que o responsável pela tecnologia
seja necessariamente um coreógrafo. Mas, este trabalho colaborativo neces-
sita muito além do que colocar as “crias” lado-a-lado. Se não há um campo de
conhecimento e concepção em comum entre arte do corpo e arte da
tecnologia, a relação colaborativa não ocorre, provocando então uma condi-
ção de subordinação por algum deles. Neste caso, acabei permitindo que a
dança ficasse subordinada aos mecanismos tecnológicos propostos.
Em OP_ERA, caímos totalmente nas garras do Frankenstein.
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Consequentemente, ao contrário de tentar fazer nossos computadores
adaptarem-se a nós, nós nos forçamos para adaptar-nos à eles. Nós nos
forçamos para transformar-nos em máquinas para utilizar nossas máquinas;
nós - programadores e usuários igualmente - temos nos transformado em
escravos da máquina. E isto é simplesmente tolo. (Rawlins, 1997: 75)

Existem vários software criados especificamente para a dança com me-
diação tecnológica. Nenhum deles foi utilizado com grande maestria, até hoje,
justamente porque eles exigem tempo, dedicação e necessidade de comuni-
cação entre os criadores para se lapidar uma interface, pois deve haver um
amplo domínio do programa, assim como dele em relação com o corpo bioló-
gico e com o tipo de arte que está propondo.

No universo da música, por exemplo, o software MAX37 vem ganhando
versões novas e sendo extensamente utilizado. O grau de sofisticação e a
estabilidade conquistada por este programa possibilita boas criações em músi-
ca38. Isto deve-se, justamente ao fato de estar sendo constantemente experi-
mentado e, consequentemente incrementado.

A grande maioria dos software para a dança estão sendo desenvolvidos
de forma a poder interagir com o MAX. No caso do espetáculo Pele, na quar-
ta cena, o programa Isadora utilizado para o processamento da imagem era
conectado ao computador do músico, ao qual era possível então gerenciar os
dois ambientes, o sonoro e o imagético.

Esse processamento [no programa Isadora] pode ser controlado em tempo
real, inclusive via MIDI39ou pela informação sonora gerada pelo músico. Assim,
o processamento das imagens pode ser controlado pelo mesmo ambiente
criado em MAX para gerar a música. A conexão entre o computador em que
se processa a música e o computador em que se processa o vídeo é feita por
uma interface MIDI e pelas entradas e saídas de áudio. Desse modo, informações
geradas para o processamento de imagem podem ser utilizadas para controlar
eventos musicais (sincronizando o disparo de um arquivo sonoro com a
mudança do tipo de processamento aplicado ao vídeo, por exemplo) ou
vice-versa. (Iazzetta, 2003:6)
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Todavia, mais uma vez vale a pena ressaltar que as características en-
contradas no mundo contemporâneo não se devem exclusivamente ao com-
putador. Signos-memes como os “Cinco estudos de ruídos”, de Pierre
Schaeffer, em 1948, já promoviam uma outra possibilidade no processo musi-
cal. Essas pequenas peças musicais foram as primeiras a colocar o compositor
diretamente em contato com o ouvinte. Schaeffer apresentava com a
tecnologia daquela época uma música que não necessitava da intermediação
do intérprete.

Com a evolução da tecnologia modificando a forma de se perceber,
de pensar e de agir no mundo, diferentes idéias foram surgindo. A chegada
do computador apenas ampliou o leque de possibilidades para esses pensa-
mentos. O Illiac Suite for String Quartet40, em 1957, foi o primeiro experimen-
to de uma música criada com o auxílio de um computador. Outro grande
acontecimento se somaria no final dos anos 60, a plataforma computacional
MUSIC III, para síntese sonora, desenvolvida por MAX. V. Mathews. Trinta
anos depois, na década de 80, o aparato computacional tornara-se uma fer-
ramenta de propósito geral para a área musical e começava a ser utilizado da
composição a performance e da análise ao ensino. Naquele momento sur-
gia o MIDI - Musical Instrument Digital Interface, um protocolo padrão que
permitiria, de modo simples, barato e confiável, a comunicação entre instru-
mentos eletrônicos, independente do tipo de aparelho e de sua marca
(Iazzetta, 1996).

Sistemas musicais interativos possibilitam que computadores e outros
instrumentos eletrônicos interfiram na performance musical ao invés de apenas
responderem de maneira totalmente previsível aos comandos dos intérpretes.
(Iazzetta, 1996:100)

Iazzetta chama a atenção sobre as consequências do surgimento da músi-
ca eletrônica, pois, ao mesmo tempo que possibilitou ao compositor uma rela-
ção direta com sua obra por não necessitar mais da intermediação de um intér-
prete, deixou claro que o intérprete era um dos responsáveis pelo acabamento
expressivo da composição. Assim, foi preciso um aprimoramento entre a
tecnologia musical, o compositor e a relação de ambos para impulsionar o de-
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senvolvimento da música eletrônica. Foi e é, através da repetição da resolução
de falhas surgidas nas diversas experiências e, consequentemente das atualiza-
ções do programa, que esta arte musical se estabelece e ganha a permanência.

A música eletrônica trouxe a possibilidade de testar o imprevisível inúmeras
vezes, operar modificações, para posteriormente aceitar ou rejeitar os
resultados obtidos. Ao mesmo tempo que se elimina o improviso e o acaso
como componentes da performance, incorporam-se esses elementos ao
processo de composição, é certo que de um modo muito menos arriscado,
uma vez que os “improvisos” do compositor podiam ser testados e refeitos
diversas vezes antes que uma obra fosse apresentada ao público. (ibdem, 38)

Tanto o programa MAX como o protocolo MIDI têm grande importân-
cia no desenvolvimento da dança com mediação tecnológica. Melhor seria
colocar que a música eletrônica é uma das responsáveis pela construção des-
ta vertente da dança, principalmente no que se refere às performances e es-
petáculos cênicos. Apesar de haver indícios do desenvolvimento e uso da
tecnologia como auxiliar coreográfico desde 196441, foi apenas por meio da
colaboração com os músicos que começa a haver uma ebulição no sistema e
a surgir o que ficou sendo denominado como dança-tecnologia (título inter-
nacionalmente aceito). A maioria dos software e sistemas interativos utiliza-
dos pelos coreógrafos em espetáculos e performances é proveniente de al-
gum laboratório de música. No Steim – Studio for Electro-Instrumental Music
(Holanda) foram criados o LiSa, o Image-ine e o Big Eye, e o Isadora foi idea-
lizado pelo músico Mark Coniglio, fundador do Troika Ranch. O próprio software
MAX é extensamente utilizado como captador e manipulador de informa-
ções enviadas pelos sensores posicionados no palco. O MAX pode ser ainda
interligado a outros software, assim como ocorre com o Very Nervous System
(VNS) desenvolvido pelo artista canadense David Rokeby42.

Entretanto, a grande maioria dos artistas dessa área ainda não possui
condições técnicas - salas específicas equipadas com hardware e software
necessários – nem humanas - profissionais especializados no campo
tecnológico, mas com experiência no universo da dança, pois estes ainda es-
tão sendo formados pelo mercado. Isto, por exemplo, é uma das preocupa-
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ções do Grupo de Pesquisa Poética Tecnológica na Dança. Quanto mais o
uso for constante, maior será a repetição daquele signo que estará impondo-
se para ser selecionado naquele corpo.

A ênfase aqui está em considerar a importância da repetição no proces-
so co-evolutivo entre o corpo biológico e a mídia tecnológica. O conheci-
mento necessário para esta relação não se dá no domínio das instruções liga-
desliga para o dançarino, bem como não está no controle fixado do enge-
nheiro na programação concebida, pois tudo depende das variáveis do siste-
ma. Isto quer dizer que o técnico deve estar pronto para qualquer ocorrência
inédita em cena com o dançarino, a imagem, o som, a iluminação, e assim por
diante. Assim como também, o dançarino deve saber contar com qualquer
ocorrência tecnológica inusitada.

Posto isso, será preciso que a dança com mediação tecnológica
experiencie tanto quanto os músicos fizeram para que mudanças instigantes
de fato ocorram e seja impulsionado o desenvolvimento da relação corpo/
novas mídias em novas direções. Assim como compositor e sistema
tecnológico ajustaram-se, a dança e a tecnologia deverão fazer um percurso
semelhante. Se o dispositivo tecnológico digital for extensamente utilizado no
processo criativo da dança com mediação tecnológica, fatalmente promoverá
modificações naqueles corpos tanto biológicos como tecnológicos, pois é da na-
tureza da informação que circula entre os meios modificá-los. A questão é tempo.

crias da mesma barriga

Trabalhos baseados em colaborações configuram-se como possibilida-
des ímpares de grande importância para a reflexão sobre o processo de pro-
dução de espetáculos no campo da dança com mediação tecnológica. Diver-
sas colaborações ocorreram desde o início dos meus experimentos neste
campo, em 1994, mas apenas com o músico Fernando Iazzetta tenho conse-
guido manter uma constância na pesquisa em conjunto. Apenas agora, depois
de anos de projetos em parceria que começamos a perceber um amadureci-
mento no trabalho e a vislumbrar uma estrutura conceitual (e tecnológica)
mais sólida que compreenda a natureza da área de atuação do outro.
 Foi necessário este percurso de investigação e experiência para que novos
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colaboradores surgissem com um maior comprometimento para que novas
parcerias mais efetivas, assim como a de Iazzetta, fossem conquistadas. Cola-
boradores já mencionados quando descrevi sobre a criação de Versus.

Além do processo de colaboração, a divisão de funções e responsabili-
dades na produção de obras artísticas de dança com mediação tecnológica
depara-se com outros problemas. Desde 1996, o espetáculo Pele foi o primei-
ro em que pude concentrar meus esforços exclusivamente na criação e dire-
ção da obra. Tal fato, reforçou meu entendimento sobre a diferença existente
entre o processo criativo de dança com mediação tecnológica e as outras
vertentes das artes do corpo. Talvez porque, pela primeira vez, tive possibili-
dade de ver a obra de fora, através de uma visão externa do trabalho.

Em Pele, minha função estava em construí-la por meio de um processo
colaborativo que, além de contar com o músico Iazzetta, teve a participação
de dançarinos e videastas, assim como do suporte de outros profissionais, tais
como cenógrafo, iluminador, técnicos eletrônicos e produtores. A experiên-
cia foi rica não apenas pela relação entre os vários profissionais, como tam-
bém pelo aspecto multiplicador que este processo desencadeou. Todos os
envolvidos, com exceção de Iazzetta, desconheciam esta vertente da dança.
Sendo assim, a criação de Pele serviu para a (in)formação de novos profissio-
nais neste campo. Multiplicações como estas podem impulsionar a semiose
do relacionamento entre as artes do corpo e a sua contrapartida tecnológica.

Esta experiência em processos colaborativos tem sido muito útil para o
trabalho que venho desenvolvendo atualmente em telemática menciondo nes-
te capítulo. Principalmente, porque neste projeto os grupos em colaboração
pertencem à áreas muito distintas demandando um grau maior de compreen-
são entre os envolvidos. Além disso, através do Grupo de Pesquisa Poética
Tecnológica na Dança tenho tido oportunidade de passar essa experiência
adiante.

Infelizmente, além da debilidade financeira e estrutural, a carência de
profissionais especializados também deve ser considerada para refletir sobre a
organização de equipes para trabalhos colaborativos em dança com mediação
tecnológica. Um diretor para espetáculos dessa natureza deveria entender
tanto da parte corporal como da tecnológica, além de compreender a relação
estabelecida entre estes dois sistemas. A dança com mediação tecnológica é
uma adaptação ao sistema para dar suporte às necessidades impostas pelos
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corpos surgidos na Cultura Digital. Ela é um traço adaptativo destes ciborgues
que reconfiguram a relação homem/ambiente e que promoveram a (plasticidade
da) relação carbono/silício. Partes transformadas pela contaminação mútua.

Notas
1 O espetáculo Pele foi concebido especialmente para o Ateliê de Coreógrafos Brasi-

leiro, Salvador. O evento foi promovido pela Secretaria Estadual da Bahia e apresen-
tado no Teatro Castro Alves, nos dias 26 e 27 de setembro de 2002. A obra foi
criada a partir de uma residência de 2 meses com elenco e equipe técnica de Salva-
dor, com exceção do músico paulistano Fernando Iazzetta, colaborador na peça.

2 Minha preocupação neste sentido também me levou a editar um caderno de estu-
dos com o depoimento e entrevista com coreógrafos no intuito de registrar e difun-
dir os pensamentos e processos existentes na dança contemporânea brasileira. Este
primeiro caderno conta com a participação de Lia Rodrigues (RJ), Ana Vitória (RJ),
Mariana Muniz (SP), Helena Bastos (SP), Cristina Castro (BA), Fafa Daltro (BA), Jorge
Alencar (BA) e Ivani Santana (SP/BA). Cadernos do GIPE-CIT – Grupo Interdisciplinar
de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade. Salva-
dor: PPGAC/UFBA (2006-prelo). http://www.teatro.ufba.br/gipe/.

3 www.poeticatecnologica.ufba.br. Grupo vinculado ao LaPAC e a Escola de Dança da UFBA.

4 Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. Agência de fomento da
qual eu possuia a bolsa de doutorado.

5 O site do Environments Labs possui um registro de todas as atividades desenvolvi-
das neste módulo e nos demais realizados no laboratório. Ver http://www.dance.ohio-
state.edu/Dance_and_Technology.html

6 O artista plástico brasileiro Hélio Oiticica (1937 – 1980), juntamente com a artista
Lygia Clark, tiveram grande importância no movimento de arte neoconcreto. Seus
trabalhos se tornaram incrivelmente interativos conforme eles mudaram o foco da
concepção do objeto para o corpo humano.

7 A mostra Caminhando teve a seguinte programação: Lost in Translation/ Alien Songs,
de Marlon Barrios Solano, The Perenial Wave Project, de Eric Kamper; Embers, de
Johannes Birringer; Faceless, de Tiffany Cunningham e Pele, study n.1 drywet, na parte
de performances apresentadas no Sullivant Theater, e a instalação Two Memories, de
Mirjam Schouten, realizada no Studio V.

8 Telepresença: termo cunhado por Marvin Minky em 1979; passou a significar a
experiência psicológica de imersão do usuário em um sistema de realidade virtual ou,
ainda, a sensação de “estar em dois lugares ao mesmo tempo”.
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9 Lars Rosenberg. Definitions of Telepresence. Ver http://cdr.standford.edu:80/html/
telepresence/definition.html.

10 Gramática referindo-se a organização sistêmica conforme atribuído pela Teo-
ria dos Sistemas.

11 A dança telemática VERSUS foi criada especialmente para o lançamento do novo
backbone brasileiro a convite do Ministério de Ciência e Tecnologia e da Rede Naci-
onal de Ensino e Pesquisa, promotores do trabalho. A obra fez parte também da
homenagem ao 20o. aniversário deste Ministério.

12 Software desenvolvido por Mark Coniglio, fundador do Troika Ranch Company em
parceria com Dawn Stoppiello. Ver www.troikaranch.org. Este programa assemelha-
se ao Imagi-ine (STEIM) quanto as funções. A maior diferença está na configuração
da interface baseada em objetos gráficos o que permite uma maior facilidade no
acesso, apesar de ser razoavelmente complexa.

13 http://www.accad.osu.edu

14 Contínuo ser Discreto é uma instalação coreográfica concebida especialmente para
a abertura da mostra internacional de artes do Sesc, Ares & Pensares, realizada em
29 de outubro de 2002.

15 O Teatro Castro Alves (Salvador, Bahia), tem capacidade para 1600 pessoas na
platéia e fosso retrátil para 80 músicos. Ver http://www.tca.ba.gov.br

16 O artista Marcel Duchamp foi o inventor do ready-made. De acordo com Jacques
Leenhardt, o invento deste “objeto produzido industrialmente, proposto por um
artista ‘como’ objeto de arte … entrou desde então na nossa cultura como um dos
gestos mais significativos deste século” (1994:340). Em 1917, Duchamp inscreveu
um mictório na exposição da Sociedade dos Artistas Independentes, intitulando sua
obra como Fonte e assinando pelo codinome Robert Mutt. Este foi o primeiro ready-
made criado pelo artista. Com este ato Duchamp fazia uma crítica à obra puramente
retínica, e ao “fazedor” de arte, pois “suas obras não são feituras mas atos” (Paz,
1977:23). A preocupação não é apenas com a interferência de sua personalidade na
obra, mas o questionamento do próprio fazer do artesão.

17 Na montagem do espetáculo Pele no Sesc Ipiranga, evento Ares & Pensares, o
fosso foi substituído pela galeria localizada no fundo do palco, atrás da rotunda. Por
este motivo, a dançarina foi vista através do jogo de luz para dar transparência a
tela. Esta mudança provocou novas possibilidades imagéticas e corporais.

18 Prefere-se utilizar o termo “videasta” para designar estes profissionais em virtude de
sua função ser superior ao simples uso operacional da câmera.

19 No Pele, estudo número 2 – organismos , apresentado no FILE, no SESC Vila
Mariana em São Paulo, foi utilizado um insetário com 100 grilos para representar a
co-existência entre os vários sistemas. A escolha por insetos deve-se ao fato deles
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serem a espécie mais populosa do mundo. Após o evento, os insetos foram soltos
em uma praça em São Paulo.

20 Poderia ter sido escolhido qualquer tipo de material que permitisse a travessia do
público, mas o elástico foi escolhido justamente por sua tensão em relação ao manuseio.

21 Rotunda: cortina colocada ao fundo do palco servindo como parte da cenografia da
peça. Neste caso foram utilizadas duas cortinas de voal, cada uma com 6 metros de
largura por quatro de altura, dispostas em diagonais. Estas rotundas serviram como
suporte para as projeções.

22 A localização dos videastas, Danilo Scaldaferri e Ana Rosa Marques, foi estrategica-
mente posicionada de forma a focalizar o perfil dos dois dançarinos, um em primeiro
plano e outro ao fundo. Desta forma a imagem projetada mostrava duas vezes o
casal, sendo os dois perfis ao fundo invertidos, ou seja, do lado da dançarina sentada
no palco via-se ela mesma em primeiro plano e seu partner em segundo. De forma
similar e oposta ocorria a imagem do lado do dançarino.

23 Relato pessoal realizado durante as reuniões de avaliação do trabalho entre o
elenco, videastas, músico e coreógrafa.

24 Esse procedimento de buscar a reação do dançarino em tempo real tem sido
desenvolvido nos meus trabalhos criativos os quais passei a denominar como “pro-
cesso de propósito”, descrito adiante.

25 Foram selecionados cinco coreógrafos entre as mais de 500 inscrições de todo o
Brasil: Karen Girão (Fortaleza), Evelin Moreira e João Perene (Bahia), Jussara Miranda
(Rio Grande do Sul) e Ivani Santana (São Paulo).

26 Rudolf Von Laban (1879 – 1958). Pensador e coreógrafo húngaro-inglês. Desenvol-
veu uma técnica de notação coreográfica denominada Labanotation com o auxílio de
seu assistente Albert Knuts. Mais tarde este sistema foi aperfeiçoado pelo seu cola-
borador Kurt Joos.

27 Essa contaminação representa as relações de troca de informação existente entre os
sistemas no mundo. No caso indicado de uma contaminação “inexistente” represen-
ta um sistema totalmente fechado o que é possível apenas teoricamente.

28 Palavra da língua alemã que significa pensamento, reflexão, idéia, conceito ou fanta-
sia. Tradução retirada do Dicionário de Língua Portuguesa e Alemã, de Henriette
Michaelis (1934). Nova York: Frederick Ungar Publishing.

29 O processo do acaso no processo criativo ficou conhecido, na dança, por sua
introdução pelo coreógrafo americano Merce Cunningham

30 O programa Image-ine foi desenvolvido pelo Studio for Electro-Instrumental Music
(Steim), Holanda. Ver http://www.steim.nl.

31 Esses dois espetáculos, Gedanken e Corpo Aberto, são discutidos no livro Corpo
Aberto: Cunningham, dança e novas tecnologias. I. Santana, (2002). São Paulo: EDUC.
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32 Ver site: http://www.lairware.com/pixeltoy

33 Espetáculo referente à pesquisa de mestrado desenvolvida por Nirvana Marinho no
Programa de Comunicação e Semiótica – PUC/SP. Olho do Gesto foi apresentado
nos dias 3 e 4 de julho de 2002,  no Centro Cultural São Paulo.

34  O curador do festival Dança Brasil 2001, Leonel Brum, convidou-me para apresen-
tar o espetáculo Corpo Aberto e para conceber uma nova obra contando com a
co-produção do evento. Para esta obra inédita, foram convidados o músico Fernando
Iazzetta, parceiro de vários outros trabalhos, e as artistas Daniela Kutschat e Rejane
Cantoni, autoras do projetopara rede no qual a obra foi estruturada. O Dança Brasil
acontece no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), patrocinador do evento, no
Rio de Janeiro.

35 O sistema integrado OP_ERA é de concepção de Daniela Kutschat e de Rejane Cantoni.
A ficha técnica deste e dos demais trabalhos encontram-se no apêndice deste livro.

36 O movimento da Judson Church surgiu durante os cursos com o músico Robert
Dunn no estúdio do coreógrafo Merce Cunningham. O coreógrafo americano foi o
pioneiro na relação colaborativa com artistas plásticos. Suas obras contavam com a
participação de Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, dentre outros, na
criação da cenografia e figurino. Outros artistas como Charles Atlas, Nam June Paik
e Elliot Kaplan, colaboraram com o trabalho de vídeo.

37 MAX é um ambiente gráfico de programação musical baseado no conceito de
“programação orientada por objetos”; desenvolvida por Miller Puckette, no final dos
anos 80, e, atualmente, por David Zicarelli. O nome do programa é uma homena-
gem a Max Mathews, precursor da música computacional.(Santana,2002)

38 Sendo um ambiente gráfico de computação, o MAX tornou-se um parceiro constante
nas produções de dança com mediação tecnológica mostrado no Capítulo III.

39 MIDI - Musical Instrument Digital Interface.

40 A peça Illiac Suite for String Quartet foi criada por L.Hiller e J.Jaackson. O computa-
dor calculou as notas para compor a música. A partitura, então, foi tocada por um
quarteto.

41 Programa desenvolvido por Jeanne Beaman e Paul Le Vasser, considerado como a
primeira pesquisa no campo.

42 Ver http://www.interlog.com/~drokeby/softVNS.html
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