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6 
A IDENTIDADE DA OBRA DE ARTE 

COMO CORPO EXPANDIDO NAS ESTÉTICAS 
TECNOLÓGICAS

Visando discutir a modificação da identidade da obra e consi-

derando-a como passível de expansão, em função das tecnologias 

utilizadas, percebemos que surge uma identidade expandida que se 

configura como uma propriedade das estéticas tecnológicas. Para 

expor a modificação de tais propriedades observamos a modifi-

cação do conceito de arte que os paradigmas, de algumas épocas, 

inseriram. Sustentar a tese com auxílio do conceito da tradução 

intersemiótica.

A arte passou por diversos conceitos e várias correntes teóricas 

que a analisaram. Primeiro, a arte era vista como mimese, depois 

como expressão, mais tarde arte pela arte, em seguida como concei-

tual. Hoje a tratamos também como sistema. Esses conceitos foram 

relacionados ao modo de produção do artista e às suas poéticas. 

Justamente porque as poéticas mudam, conforme se modifica a 

pesquisa, o trabalho, o experimento do artista, também a estética é 

modificada. A estética passa a observar aquilo que é recorrente das 

especificidades de arte que existe e que pode ser aplicado para uma 

generalidade de observação das obras de uma época. Ela examina 

como é possível avaliar esteticamente determinados elementos que 

aparecem em vários tipos de arte, ou seja, em várias poéticas artísti-

cas dentro da contemporaneidade em foco. Quando se des cobrem, 
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132  ROSANGELLA LEOTE

em várias poéticas artísticas, apontamentos que são recorrentes, é 

possível reconstruir o olhar estético que se tem daquela época. Em 

outras palavras, a estética se modifica de acordo com os valores que 

as épocas imprimem e esses valores são alterados de acordo com a 

poética que os artistas vão construindo. Porém, não há, obrigato-

riamente, uma relação de causa e consequência entre as poéticas 

de períodos subsequentes. Nem mesmo é possível predetermi-

nar qual a razão que justifica o surgimento de diversas poéticas na 

mesma época.

A estética materializa-se num exame sobre o que já foi pro-

posto, sobre o que já foi colocado, em termos de experiência, pelo 

artista. Conforme explica Pareyson (2001), a estética tem um ca-

ráter filosófico, enquanto a poética tem um caráter programático. 

Mas não podemos confundir o programático com uma regra ou lei 

imposta, pois este é o programa do próprio artista ou da corrente 

artística à qual esse artista se “afilia”. A poética define, então, quais 

seriam os propósitos do artista com a sua obra. Ela está vinculada 

à intenção de produção do artista, como seu propósito, seu ideal, 

o que lhe move a produzir de determinado modo. A poética ainda 

poderia ser associada a uma espécie de “caligrafia” que o artista usa 

para realizar a sua obra e está relacionada ao paradigma estético 

da época. Isto já foi chamado de estilo. A filosofia se renova com 

base na experiência do artista. “As leis e os critérios dos quais a 

estética, eventualmente, fala não são prescritos por ela, mas por ela 

encontrados na própria experiência da arte” (Pareyson, 2001, p.12).

A estética examina como a poética se resolve na mão do artista, a 

fim de estabelecer seus parâmetros para enfocar essa área. É impor-

tante ressaltar que, para Pareyson, 

do ponto de vista estético, todas as poéticas são igualmente legí-

timas: não importa que a arte seja compromissada ou de evasão, 

realista ou idealista, naturalista ou lírica, figurativa ou abstrata, 

pura ou carregada de pensamento, douta ou popular, espontânea 

ou refinada, e assim por diante; o essencial é que seja arte. (Parey-

son, 2001, p.16)
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ARTECIÊNCIAARTE  133

Mesmo que não se defina o conceito que se tem de arte, es-

tética ou poética, é certo que usamos alguns procedimentos para 

realizá-la. Existe um procedimento conhecido que é o da tradu-

ção intersemiótica que acontece a partir de algumas obras. Ele nos 

é interessante aqui já que por meio dele se pode tocar no problema 

da identidade da obra de modo diferenciado.

É sabido que não é pelo mero aparecimento da ideia ou de uma 

das ideias da obra traduzida em uma segunda obra, que se pode 

identificar o processo tradutor, porém, o surgimento de tal ideia 

deve se repetir em algum grau para considerarmos uma tradução, 

do contrário se trata de um signo completamente novo.

A poética entre o objeto e sua tradução é um valor que em geral 

é mantido a partir da ideia original. A dificuldade está em medir 

quanto dessa poética permanece na tradução, pois ela é algo que se 

refere ao conceito original, que é indiscutível, que existe para o ob-

servador e especialmente para o artista, mas cuja parcela transferida 

para a tradução pode ter sido minimizada ou desaparecida, a depen-

der do repertório do receptor da obra.

Uma das possibilidades de tradução é a de passar uma determi-

nada ideia para vários sistemas de signos diferentes. Consideremos 

que um ícone qualquer seja “perenizado” em uma fotografia e a 

partir dessa fotografia se faça uma escultura, uma pintura e mais 

tarde um vídeo. Temos aqui que o referente, o original, pode ser 

percebido em todas as obras posteriores mesmo que os artistas que 

as realizaram nunca tenham entrado em contato direto com tal 

ícone. Podemos até dizer, se não conhecermos a trajetória da tradu-

ção, que se trata do mesmo referente. Ou seja, a presença da ideia 

original é tão forte que fica difícil localizar os caminhos tradutores 

se não tivermos acesso ao histórico das obras envolvidas. A cópia de 

uma pintura faz isso.

Essa transferência da ideia que parte de um sistema de signos, 

no exemplo dado, o fotográfico, e resulta em uma ou mais obras em 

outro sistema de signos é o que chamamos de tradução intersemió-

tica. Como classificou Júlio Plaza (1987), não há um único tipo de 

tradução intersemiótica, pois é possível classificar os tipos dessa 
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134  ROSANGELLA LEOTE

tradução conforme a relação mantida entre a obra traduzida e a obra 

tradutora. Os tipos seriam: tradução indicial, simbólica e icônica. 

Quanto mais direta for a relação entre a obra traduzida e a obra tra-

dutora, mais indicialidade na tradução é percebida; quanto menor 

a ligação, maior a iconicidade. Esse também pode ser o salto para o 

surgimento de uma outra obra, perdendo-se aí a possibilidade de 

considerar tal ato como um ato tradutor.

O fato de se fazer tradução de uma obra de arte não garante fazer 

arte em todas as obras tradutoras. Vale lembrar que o fato de tradu-

zir determinada obra não quer dizer que se repete o valor de ligação 

entre o sistema de signos ao qual pertencia a obra traduzida, na nova 

situação.

Vamos exemplificar com o filme Matrix, dos irmãos Wachowski 

(1999), usando a cena em que Trinity salta e a imagem é mostrada 

estática em 360 graus. Podemos notar que essa cena foi copiada 

e traduzida em uma série de formatos com diferentes propósitos, 

de paródias até comerciais de inúmeros tipos de produto. No caso de 

Matrix, a cena em si já é uma tradução, mas podemos elencá-la 

como um dos momentos mágicos do cinema, onde a originalidade 

acontece, independente do referente, no caso, os quadrinhos. Ela 

tem tudo o que é essencial para uma obra de arte cinematográfica.

A originalidade está na reconfiguração da ideia que originou a 

obra, e também nos elementos que o meio utilizado permite serem 

agregados. Vendo dessa forma, é possível localizar originalidade 

poética por meio de um programa de computador. O script de um 

software, sob certos aspectos e conforme a intencionalidade, pode ser 

considerado arte, tanto quanto o que com o uso dele se pode 

construir. 

Resumindo, se ao traduzirmos uma obra de arte para outro sis-

tema de signos estaremos fazendo arte, vai depender de todos os 

outros aspectos estéticos e poéticos que se consegue resgatar/car-

regar da obra tradutora. Também não podemos isolar os níveis de 

relação possíveis de se manter, em termos de fruição com a parcela 

de receptores da obra em questão.
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É difícil dizer o que é arte, e mais fácil dizer o que não é arte 

quando existem fatores explícitos nos mostrando isso. É preciso, 

antes de qualquer coisa, checar a dominante, ou seja, identificar 

o sistema de signos no qual determinada obra está inserida. Por 

exemplo, um comercial feito para divulgar uma determinada marca 

e copia (ou traduz) uma cena do cinema, por mais que esteja tecni-

camente bem resolvida, já terá saído do âmbito cinematográfico, 

embora se mantenha no fílmico. Além disso, há fortes endereça-

mentos constritores do resultado formal que se deve atingir como 

realizador, como uma fórmula de angariar audiência dentro de um 

tempo específico, limitado ao cachê da conta da empresa contratan-

te e, obviamente, ao briefing para a distribuição do produto. Pode 

acontecer que, dentro de um comercial, apesar de toda a rigidez que 

o meio exige, se encontre um dado de originalidade, de algo que 

não tenha sido conhecido antes. Nesse caso talvez se atinja o status 

de arte, um alto grau de originalidade para aquela proposta, e que 

possa até influenciar o próprio sistema artístico.

Isso quer dizer que podemos inferir a existência de um sistema 

maior que o sistema da arte que é o sistema da criação. É dentro dele 

que estariam todas as formas de criação. Temos sido forçados ou 

impelidos, por interesse próprio ou pressão das estruturas teóricas, 

a classificar tudo o que produzimos e consagrar essa produção den-

tro de sistemas específicos, compartimentando o que conhecemos.

Porém, qualquer classificação ou categorização teórica que uma 

obra possa ter, não fará diferença alguma, seja para a obra seja para 

o artista, se olharmos daquele ponto de vista do topos criativo, do 

momento em que se cria.

Tanto para o teórico quanto para o artista é bastante difícil fazer 

algum tipo de categorização de obras da sua contemporaneida-

de, pois estão imiscuídos naquele momento. Entretanto, parece 

mais fácil quando olhamos para o passado porque tendemos a não 

nos envolver emocionalmente. Mudamos a observação sobre uma 

obra conhecida conforme reconhecemos os signos daquela época. 

Porém, reconhecer os signos de uma época passada com os olhos 
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do presente é muito difícil também, porque são olhos do nosso pre-

sente. Não podemos entrar na mente daqueles que criaram naquela 

época e compreender a totalidade da razão que os fez produzir da-

quela forma.

Aparentemente, só interessa a categorização para quem faz a 

crítica, quem elabora a teoria. Como hoje, mais do que antes, os 

artistas têm feito grande parte do trabalho teórico devido ao seu 

envolvimento com a academia, há uma busca por compreender, sob 

um ponto de vista mais metodologizado, a natureza das suas reali-

zações. Há boa probabilidade de que sejamos forçados a perceber, 

em futuro breve, que aquilo que pensamos sobre a nossa produção 

não esteja totalmente coerente. Todavia, isso só será sabido daqui 

alguns anos.

Quando se está envolvido em um processo é muito difícil afas-

tar-se para fazer uma crítica eficiente. É o que o físico Otto Röessler 

(1998) diz sobre o ponto de vista do observador, da dificuldade de 

perceber a interface. Para ele, e temos que concordar, não é pos-

sível ter segurança sobre o que se observa quando se faz parte do 

contexto observado. Só podemos examinar um fato estando de fora 

do sistema em questão. Se não estamos de fora não poderemos ter 

certeza de que estamos observando o que precisa ou o que acredi-

tamos ser observado. Nem podemos nos observar observando-nos, 

e se pudéssemos seria um paradoxo. Assim, para entendermos as 

leis paradigmáticas do que vivenciamos, é preciso um impossível 

afastamento. Enquanto o artista está fazendo sua obra, ele está no 

meio desse processo, está imiscuído no paradigma da sua época, 

no seu próprio sistema de produção. Então, não consegue, de fato, 

ter um afastamento tão grande que o permita saber categorizar sua 

obra. Ele faz exercícios de observação sobre aquilo que faz para 

poder compreender sua própria produção, a fim de sentir-se seguro 

da coerência de suas obras.

Avaliar o próprio presente traz sempre o risco de superestimar-

mos os acontecimentos pelo maravilhamento que estamos sujeitos 

em vista do novo. Por exemplo, quando as primeiras imagens pu-
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deram ser realizadas no computador, utilizando softwares que liga-

vam som e imagem, nós artistas, bem como os críticos, nomeamos 

de imediato tais obras como arte computacional. Se olharmos hoje 

mais atentamente, perceberemos que a grande maioria desses tra-

balhos não passa de mero exercício computacional, com pouco valor 

artístico. Nós os atribuímos demasiado valor, pois eram pioneiros 

e isso tem sua importância, mas em grande parte, esses trabalhos 

apenas repetiam as condições criadas pelos engenheiros de softwa-

res para que determinados efeitos e cores surgissem na tela. Assim, 

todo o conhecimento trazido pela pintura, desenho e escultura, em 

termos de sintaxe e semântica, foi praticamente deixado de lado 

para que se pudesse exercer as qualidades do software. Ou seja, não 

tinha o valor estético nem poético que pareciam ter na época. Na 

verdade, fomos muito mais atraídos pela novidade de uma máquina 

poder fazer aquilo, do que pelo componente poético dos trabalhos 

resultantes. De qualquer forma, toda aquela produção foi classifi-

cada como arte computacional pela maioria dos teóricos da época. É 

assim que estão classificados nos livros: como obras de arte.

Se fizermos um exame criterioso sobre esse passado recente, 

certamente não classificaremos todos os trabalhos conhecidos 

como arte computacional. Todavia, compuseram um quadro que se 

transformou, tanto pelo uso de tais tecnologias, quanto pela verifi-

cação de tal problema.

Obviamente, no mesmo período existem obras com valor estéti-

co e poético, e não apenas a utilização das possibilidades da máqui-

na. São exemplos significativos os trabalhos de Yoichiro Kawaguchi 

(Eggy-1990) e de Harold Cohen (Aaron-1973). 

É preciso aprendizado e adaptabilidade para termos certa du-

rabilidade em qualquer sistema, inclusive o da arte. Toda vez que 

vemos algo novo, que não estava conformado daquela maneira 

antes, tendemos a ter uma reação. Essa reação, nem sempre favo-

rável, tem certo impacto que pode até intimidar. Notamos que, 

quando se trata de obras interativas e computacionais, há uma fase 

inicial de aprendizado do público. Depois ele insere ludicidade e 
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interação, muitas vezes para além do esperado. Às vezes as reações 

assemelham-se a parques de diversões, mesmo em obras onde a 

ludicidade não estava prevista. Isso ocorre porque a percepção é 

conduzida pelo aprendizado. Depende do sistema cognitivo e de 

outros fatores. As demais relações podem ser de aproximação pau-

latina, até que se torne senso comum e o receptor aceite conviver 

com aquilo o entendendo como sendo uma obra de arte. Isto é, 

trazendo aquele aprendizado para o rol da sua concepção sobre arte. 

Em outras palavras, o público vai se construindo no contato com a 

obra, enquanto a obra vai se moldando nessa relação com o público. 

Esse é um processo comum, natural do sistema. Ou seja, apren-

demos e criamos maneiras de lidar com esse meio, e essas maneiras, 

quando são homogeneizadas, engolem o sistema. Somos ensinados, 

pela interação com o sistema, a lidar com as propriedades dele de 

forma a permitir um tempo mais longo entre os ápices da trans-

formação. Por exemplo, atualmente não compramos de imediato a 

nova versão do software que já utilizamos. Tendemos a esperar sua 

estabilização, tanto no preço quanto nas aplicações, e o usamos pela 

verdadeira necessidade, e não mais pela novidade que ele represen-

ta, diferente do que fazíamos antes. Isso é também aprendizado.

Essas pessoas que passam a ter uma visão mais crítica sobre 

aquilo que estão vivendo provavelmente criarão caminhos que de-

pois poderão ser seguidos, diferente da massa que atuará de forma 

padrão, homogeneizada. Contudo, é preciso primeiro ter um con-

senso sobre qualquer conceito para depois avançar. É da homoge-

neização que surge o avanço, a ruptura. E a partir de então novas 

classificações e conceitos serão vistos como necessários.

Como não há facilidade em olhar para esse presente por estarmos 

imersos, vamos seguir lidando sempre com a instabilidade dos nos-

sos conceitos. Sobre aquilo que vemos sem ter certeza de como é, no 

fundo, o que o percebemos. Aqui nos aliamos a Prigogine (1996), 

aceitando muito mais as probabilidades de que aquilo que concebe-

mos como arte realmente o seja. Afinal, o princípio da incerteza, do 

qual ele fala, aparece muito coerente com o sistema da arte.
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Aí é que está a satisfação em criar. Estamos sempre nesse limiar 

da incerteza. Não fosse assim, e não tivesse sempre esse locus, onde 

se é colocado fora de eixo, sem se saber onde se está pisando, não 

teríamos o estímulo para continuar criando. Se este fosse perdido, 

não haveria mais arte. Mas há pouca probabilidade de que paremos 

de produzir artisticamente, independentemente do conceito ou 

modelo de arte que venhamos a desenvolver.

Então os procedimentos mudam, as poéticas mudam, os resul-

tados mudam, assim como as maneiras de veicular as obras. Mas 

será que temos modificação na identidade da obra quando muda-

mos seu modo de veiculação? Antes de responder à questão é preci-

so delimitar o que se entende por identidade da obra. A identidade 

está cercada do valor, da personalidade, daquilo que lhe é único e 

que a identifica como unidade. Discorreremos mais, neste texto, 

sobre esse aspecto no decorrer do texto.

Respondendo à pergunta, sim, há algum tipo de modificação, 

há até mesmo uma nova estrutura mostrada quando o formato de 

apresentação de uma obra é modificado, por exemplo, ao se levar 

um vídeo para o cinema (ou o oposto), ou ao se transformar esse 

vídeo em uma instalação. Existe outra qualidade da obra sendo 

definida nessa transição. 

Entretanto, falar sobre identidade é diferente de falar sobre qua-

lidade da obra. A qualidade está relacionada às estruturas, ao que a 

obra representa ou quer traduzir, aquilo que faz a obra ser entendi-

da como tal. Além disso, a identidade pode abarcar a qualidade de 

ser transformável, mutável. Podemos dizer que é da identidade do 

camaleão mudar de cor a toda hora, pois essa é uma característi-

ca sua. Podemos chamar isso de propriedade. Da mesma forma, 

em se tratando de arte, podemos dizer que nas qualidades estão as 

propriedades específicas e relativas ao meio, sendo este conjunto 

de propriedades definidores da sua identidade. 

Mas há casos em que observamos uma mudança total nas carac-

terísticas da obra, porém, se ela está fazendo parte, como proposta 

poética, de um conjunto maior, teremos que considerar esse con-
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junto. Um ótimo exemplo é a obra de Peter Greenaway, apresenta-

da no Sesc Paulista em 2007,1 Tulse Luper Suitcases. Se observarmos 

a instalação, os vídeos e a apresentação da performance, notaremos 

que tudo tem uma organicidade tal que atesta para uma determina-

da identidade, considerando o conjunto da obra. Essa identidade 

“geral”, ou seja, a do conjunto, não muda as qualidades e proprie-

dades dos meios específicos onde o artista veicula cada uma de 

suas ideias. Tais meios são o palco, o vídeo, o espaço da instalação. 

Pode-se considerar que ele está falando coisas muito similares em 

meios diferentes. Embora exista uma obra geradora da proposta ali 

apresentada e entendida no seu conjunto multimidiático (que foi 

a trilogia de filmes Tulse Luper2 dirigida pelo próprio Greenaway) 

essa ampliação do corpo da obra, ou se preferirmos, da sua materia-

lidade, não atesta uma mudança da identidade de Tulse Lupper Suit-

cases (a trilogia) e sim apresenta uma amplificação, uma expansão 

daquilo que era sua identidade original. Esse procedimento é dar 

um corpo muito mais expandido para a natureza da obra.

Anteriormente, quando identificávamos a obra dentro da fi-

nitude do seu processo de realização – daquele momento em que 

o artista considera a obra terminada, independente de suas carac-

terísticas de abertura e/ou inacabamento – era preciso considerar 

uma escultura restrita ao seu espaço expositivo que, em geral, era 

 1 Projeto “Tulse Luper Suitcases”,16o Festival Internacional de Arte Eletrô-

nica Sesc Videobrasil, em São Paulo (2007). No SESC o projeto consiste em 

apresentação de live images, instalação, palestras e mostra dos filmes além de 

alguns curtas. A própria história usada por Greenaway já é uma tradução da 

história de Tulse Luper que, segundo consta, foi um escritor desaparecido 

em 1989 e cuja herança deixada foi o conteúdo de 92 maletas, após ter vivido 

longos anos como prisioneiro.

 2 Episódios da trilogia: As maletas de Tulse Luper, parte 1; A história de Moab 

(2003), 127 min., 35mm, As maletas de Tulse Luper, parte 2, Vaux ao mar 

(2004). 108 min., HD e 35mm, As maletas de Tulse Luper, parte 3, De Sark 

ao final (2003), 120 min., 35mm. Títulos originais: The Tulse Luper Suitcases, 

part 1, The Moab Story (2003, Inglaterra); The Tulse Luper Suitcases, part 2, 

Vaux to the sea, (2004, Espanha); The Tulse Luper Suitcases, part 3, From sark 

to the finish (2003).

Miolo_ArteCienciaArte_(GRAFICA)-v1.indd   140Miolo_ArteCienciaArte_(GRAFICA)-v1.indd   140 29/02/2016   11:50:5129/02/2016   11:50:51



ARTECIÊNCIAARTE  141

o seu envoltório permanente. Mais recentemente, considerando-

-se a possibilidade de expansão da identidade, é possível converter 

uma escultura para um meio virtual, do modo como fez Jeffrey 

Shaw em O bezerro de ouro,3 na exposição “Artífices” (1996), em 

Saint-Denis, na França. Ali ele traduzia não uma escultura especí-

fica, mas uma ideia representada pelos séculos em inúmeras formas 

visíveis, vinda desde os Dez Mandamentos. Tanto no exemplo de 

Greenaway quanto no de Shaw, a identidade não é suprimida, mas 

a materialidade de veiculação da obra é modificada e acrescida de 

diversas facetas de características multimidiáticas.

Consideremos, com fins ilustrativos, que um filme em película 

fosse convertido e distribuído em diversos formatos e veículos, 

tais como televisão, internet, DVD, celular etc. Nesse caso não 

restaria dúvida sobre a existência de modificações no meio onde a 

obra é viabilizada. Uma parte da sintaxe desse trabalho certamente 

é modificada. Mas estamos falando sobre suporte. Algumas das 

qualidades da obra que realmente interferem no tipo de relação 

que se terá, com esse filme, são alteradas, todavia o que a obra é, 

em si, não sofre mudanças. Se for um filme a essência da narrativa 

permanecerá.

Obviamente o expectador verá o filme de modo diferente na TV, 

poderá talvez interagir com o uso de um computador ou de outro 

tipo de mídia interativa. A diferença no modo de relacionar-se com 

a obra se dá, não só pela dimensão e fisicalidade, mas também pela 

natureza do ambiente de experimentação. Esses elementos em con-

junto, adicionados à propensão, à imersão na experiência trazida 

pelo espectador/usuário/interator, determinam modelos diver-

 3 A obra consistia em ser uma representação digital tridimensional da imagem 

de um bezerro de ouro, que só era visível pelo posicionamento no espaço, de 

uma tela, que o interator fazia girar, especialmente em torno de um pedestal 

vazio que se encontrava no espaço da instalação. Ao fazer o movimento, o 

espaço virtual era atualizado, permitindo não só ver-se a escultura, mas tam-

bém a representação da sala onde o interator estava.
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sos de expectação e interação. Assim, cada momento de fruição é 

circunstancial, específico da situação vivenciada.

Ao considerarmos a identidade da obra como expandida, ou 

seja, com seu corpo ampliado, temos que examinar a intenção dessa 

expansão no projeto original do trabalho. Se essa dilatação não for 

parte do pretexto de criar-se tal corpo, é possível que a expansão 

seja mesmo a mudança da obra, de tal modo que não se localize 

uma identidade. Se há uma mudança tal das características da obra, 

a ponto de a identidade ser questionável, então é bem provável que 

se trate mesmo de outra obra.

Esse problema da identidade, às vezes aparece muito simplifica-

do. É comum o pensamento de que, ao mudar o meio de distribui-

ção, já se altera a obra. Alguns artistas e teóricos, como Manovich4 

(2001), assim tratam o assunto: sem levar em conta a qualidade das 

obras cuja propriedade é ter a identidade expandida, justamente 

pela multiplicação de meios pelas quais elas podem ser veiculadas. 

Se a obra migra de um formato a outro, ela não está perdendo e sim 

ampliando sua identidade.

Para localizar a identidade, dentro deste conceito de expansão, 

é preciso verificar se é mantida uma ligação forte entre as obras 

enfocadas, a primeira e aquela no formato diverso. É importante 

que a essência do significado e da poética, o mote essencial da obra 

referente, esteja presente.

Essa preocupação em geral está associada ao que esperamos de 

uma obra de arte. Buscar algum tipo de signo que seja a essência 

daquela obra pode ser um empecilho à visão de alguns trabalhos. 

Aparentemente, nos interessa mais a ideia de condensação de con-

ceitos, tal como a da convergência das mídias para explicar nossas 

intenções poéticas e criar qualidades na nossa produção.

 4 “And if one can make radically different versions of the same art object (for ins-

tance, an interactive and non-interactive versions, or 35mm film version and Web 

version), the traditional strong link between the identity of an art object and its 

medium becomes broken” (Manovich, 2001, p.4).
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Figuras 9 e 10 – Instalação “Corpo Expandido”, Rosangella Leote (2008). As 

interatoras acionam, através dos celulares, os pontos luminosos que conduzem 

à visualização de um trajeto que constrói uma poesia visual. Ao mesmo tempo a 

obra propõe a percepção de que seu espaço corpóreo está para além daquilo que 

veem e que seu corpo está sujeito à pervasividade do ambiente, contaminado 

pelas micro-ondas que elas mesmas produzem no cotidiano.
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Quando se aceitam determinadas qualidades de obra como ver-

dadeiras dentro dos parâmetros estético de uma época, a ponto de 

virar uma espécie de lugar comum, em geral aparecem aqueles que 

pensam a mudança no sistema (ou a fazem sem esta consciência) 

o conduzem à entropia. É assim que começa a ruptura. É impos-

sível evitar, porque este é um ciclo contínuo, nós estamos sempre 

redefinindo o limite. Não aceitamos a estabilidade, pois ela é sinto-

ma de estagnação do sistema e a estagnação tende à morte deste. É 

preciso renovar o sistema para poder permanecer. Como temos essa 

ansiedade natural pela permanência, naturalmente estamos sempre 

tentando mexer no sistema. O artista tem um importante papel de 

criar emergência sistêmica. Enquanto o cientista pesquisa novas 

formas de utilizar a sua ciência e tecnologia e sai em busca de novos 

buracos negros, o artista cria seus próprios.
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