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Nota prévia 
 

 

A realidade em que existimos aparenta um devir, entre uma coisa e a outra: é 

cada vez mais híbrida, multimédia, multitemática, em movimento, em constante 

devir. As barreiras limitadoras das definições desfazem-se talvez para novas se 

construírem mais adiante. Na performance, é da sua natureza ser uma ação entre o 

quotidiano e a arte, a vivência de um período de tempo em que somos outro: seja 

audiência ou artista, ou talvez ambos simultaneamente. O desafio da tese é elaborar 

um projeto-ponte sobre a arte efémera sob o ponto de vista das humanidades. É o 

desafio da combinação de saberes. 

A experiência de fazer um doutoramento foi para mim um processo muito 

importante mas francamente difícil porque exigiu uma disciplina de fixidez que 

desconhecia conseguir. Neste processo, o meu primeiro e grande agradecimento 

dirijo-o à Professora Doutora Natália Maria Azevedo Casqueira, orientadora desta 

tese e que foi uma valiosa âncora e excelente auxílio na aprendizagem dos 

procedimentos inerentes a uma boa investigação em Ciências Sociais. Os meus 

agradecimentos de seguida são endossados aos responsáveis pelo doutoramento em 

Comunicação em Plataformas Digitais; nas pessoas do Professor Doutor Armando 

Malheiro, Professor Doutor Fernando Ramos e Professora Doutora Fernanda 

Ribeiro, bem como para os demais docentes que tiveram um papel decisivo na 

aceitação da minha proposta e consequente ingresso no presente curso de 

doutoramento. Um último agradecimento é dirigido às instituições que acolheram a 

minha proposta (à Faculdade de Letras da Universidade do Porto e ao Departamento 

de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro). 

Não seria para mim tão importante pensar o registo se não tivesse conhecido 

ao longo dos anos alguns dos pioneiros do VJing que nos anos de 1980 

experimentaram novas narrativas através da manipulação de imagens ao ritmo dos 
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sons eletrónicos. Na invisibilidade do artista por detrás de uma grande tela onde se 

projetam imagens, estes foram heróis desconhecidos de uma revolução tecnológica 

que acontecia por todo o mundo em garagens, raves, discotecas, galerias e museus. A 

oralidade é, de momento, a única forma de aceder aos seus conhecimentos. Desejo 

que as presentes e as futuras formas de conceber arte efémera por artistas 

audiovisuais sejam lembradas de forma muito diferente. Estas práticas em que me 

insiro e as quais estudo são o resultado das dinâmicas de uma comunidade em 

constante mudança, que em cada ano descobre novos trilhos entre o pensamento, a 

tecnologia e as energias pessoais para a combinação dos mesmos. De entre todos os 

elementos que afetaram a minha prática e a minha investigação, pelo tempo 

dispensado a responder aos meus pedidos para entrevistas e esclarecimentos, gostaria 

de agradecer aos artistas Billy Roisz, Kera e André (Incite), Toby Sparks e Laetitia 

Morais, aos organizadores dos festivais Eva Fisher (Sound.Frame, Viena), Manuel 

Nicolas S. (VJing Wiki-sprint, Genebra) e Justine Beaujoun (Mapping Festival, 

Genebra), Stina e Susu Schips (Bochum Videofesival, Bochum) e ao Marco 

Donnarumma (LPM, Roma).  

Para a performance que serviu de base para o teste do modelo documental, 

contei com a colaboração de João Gigante (manipulação de som em tempo real), de 

Júlio Mendes Rodrigo como organizador do evento e ainda de Isabel Carvalho na 

elaboração do livrete, bem como dos demais artistas e audiência que enriqueceram o 

evento. As apresentações e as conversas que tiveram lugar, online ou presenciais, 

foram de grande ajuda para confirmar o interesse atual na investigação sobre 

documentação. Pelas conversas sempre inspiradoras, pelos conteúdos e incentivos, 

agradeço à comunidade académica que por todo o mundo se debruça sobre as artes 

performativas audiovisuais e especialmente: Heike Sperling (Colónia), Cornelia 

Lund (Berlim), Marina Turco (Amsterdão), Patricia Moran (São Paulo), Blanca 

Regina (Madrid / Londres), Gabriel Menotti (São Paulo / Londres), Brendan Byrne 

(Falmouth), Elsa Vieira (Lisboa, Nova Iorque, Praga), Claudia D’Alonzo e Marco 

Mancuso (Berlim / Roma). 

 



 
 
 

 
 

 

Introdução 
 

 

Desde 2005 que se vêm movendo esforços no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento e reconhecimento da performance audiovisual ao vivo como 

expressão resultante de um desenvolvimento histórico na convergência entre 

tecnologia, arte e perceção.  

No decurso de escrita da tese, fizeram-se opções baseadas no conhecimento 

empírico e seguiram-se caminhos que favorecem a abertura e a participação da 

comunidade envolvida na produção audiovisual ao vivo. As escolhas teóricas foram 

efetuadas seguindo uma posição ética, tendo em consideração assuntos associados 

com a identidade, o invisível/visível e o efémero. O discurso utilizado é, por vezes, 

pouco linear, traduzindo a complexidade e a interdisciplinaridade que é inerente às 

práticas e à diversidade dos seus discursos teóricos. A propósito, diz assim Judith 

Butler: “Faço o uso eclético de vários filósofos e teóricos críticos nesta investigação. 

Nem todas as posições são compatíveis entre si, e não tenho intenção de as sintetizar 

aqui. Embora a síntese não seja o que almejo, quero sublinhar que cada teoria sugere 

algo de eticamente importante que advém dos limites dos limites que condicionam 

qualquer esforço que alguém possa fazer para dar conta de si mesmo” (Butler, 2005, 

p. 21).1 A presente tese dá conta do trabalho da investigadora como artista performer 

visual, que procurou alargar os seus conhecimentos sobre a documentação e, através 

dela, afetar a sua própria prática. Desta forma, ao dar conta do trabalho desenvolvido 

na área, procurou-se também oferecer a mesma motivação a todos os demais 

performers (e outros envolvidos). 

A presente tese de doutoramento centra-se na performance audiovisual ao 

vivo e pretende compreender de que forma se pode construir um contexto atual e um 

contexto para a memória futura destas práticas. A relação entre registo e visibilidade 

(da identidade, da existência na arena social) é perspetivado através da obra de Judith 
                                                
1 A tradução desta citação, bem como de todas as outras ao longo da tese, foi feita pela investigadora a 
partir dos originais em inglês e francês. 
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Butler (2005): uma ideia, um indivíduo, um acontecimento não existem até que se 

expressem através de uma linguagem. Neste caso, a linguagem, ou as linguagens, 

tomam diversos formatos: do texto, da imagem em movimento e do som, do ‘ao 

vivo’, entre outras.  

Parte-se do pressuposto de que, neste contexto, o registo, a crítica e a 

construção teórica tenham interesse significante para as instituições artísticas atuais 

(ou, pelo menos, para a maior parte delas, havendo, obviamente, exceções). Estas 

estruturas estão desatualizadas e, embora em mudança, adaptam-se lentamente, 

interiorizando alguma dessa adaptação na sua organização pesada e demasiado 

ultrapassada para a receção dos caminhos que traçam as novas expressões à medida 

que estas acontecem. Um possível encontro (entre a performance e a instituição 

artística) é sempre num contexto de relevância construtiva (evolutiva). Este 

pressuposto é reforçado pela situação de atual crise económica onde abundam as 

notícias dos cortes na investigação, produção, apresentação e preservação da arte por 

toda a Europa. Muitas das instituições dependem exclusivamente de fundos públicos 

e é nos projetos associados às tecnologias e ao efémero que os ‘cortes’ (até agora) 

têm sido mais profundos. O meu propósito é o de impelir à ação o indivíduo 

enquanto elemento de afetação sobre o coletivo. Aqui reside o interesse prestado às 

linguagens como forma de visibilidade e aos autores que as evocam. 

 

Uma linha de pensamento, provinda da filosofia de Alfred North Whitehead 

([1929] 2010), relacionada com o fluir e a afetação do todo e o fim (ou o início) do 

nada, confere continuidade ao conjunto dos capítulos da tese. É a consciência de ser 

fluxo, entre as possibilidades que se apresentam ao futuro, desenhadas hoje a partir 

de associações entre acontecimentos. Tudo é, portanto, processo. Esta linha de 

pensamento dá vida à discussão sobre a relação performance-festival-futuro da 

performance, sobre o indivíduo-colaborativo-comunidade, sobre a relação social-

tecnológica, documento-memória. Pensar sob a forma de processo descreve o tempo 

como um conjunto de momentos de afetação. Em cada capítulo este processo toma 

formas particulares e é expresso através do pensamento dos vários autores centrais à 

elaboração do argumento. 

O primeiro capítulo desenha em traços rápidos uma paisagem dos contornos 

histórico-tecnológicos do contexto prático da tese. Ao longo do percurso dos 
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experimentos com aplicabilidade nas artes – através das raízes da arte com luz e som, 

passando pela invenção da lanterna mágica, até aos inventos que possibilitaram a 

captura do real pela câmara fotográfica – gradualmente toma forma um pequeno 

caminho, o dos equipamentos tecnológicos que permitem manipulação de luz e cor, 

por onde seguimos na direção das performances audiovisuais. Desenham-se, com o 

esboço histórico, momentos-chave que reforçam a existência de temas recorrentes 

relacionados com as redes de conhecimentos, com a documentação, com os 

experimentos e com a importância das vanguardas, especialmente com o Fluxus, para 

a definição do que é o conjunto das práticas a que chamamos performance 

audiovisual ao vivo. O contexto atual destas práticas estrutura-se seguindo uma linha 

de caraterísticas transversais a cada uma dessas diferentes práticas. Esta estrutura do 

contexto atual comporta as condições para que a performance audiovisual ao vivo 

seja definida como tal, procurando dar conta das suas características e dos momentos 

que a definem em termos temporais, e apresentando uma proposta de continuidade – 

e interdisciplinaridade – no que diz respeito às relações contemporâneas que a 

performance estabelece com outros conhecimentos. Procurou-se ainda fazer um 

esboço das possibilidades da existência futura deste tipo de performance, através do 

desenvolvimento de projetos colaborativos (entre artistas e outros colaboradores).  

Entre o primeiro e o segundo capítulo desenha-se o objeto teórico da tese. O 

segundo capítulo apresenta uma estrutura teórica baseada no conceito de identidade 

construído a partir da relação entre o indivíduo, o coletivo e a comunidade. Para a 

construção desta relação traçam-se as possibilidades de afetação recíproca entre o 

indivíduo e o conjunto de indivíduos, recorrendo do conceito de “performativity” de 

Judith Butler (2005). Propomos uma nova perspetiva para esta noção de 

performatividade, retirada do contexto da identidade sexual do sujeito, no 

seguimento de uma abordagem à representação na performance como sugerida por 

Peggy Phelan (1996). A aproximação ao processo de construção de identidade fez-se 

com base no conceito de individuação de Gilbert Simondon (1992), descrita como 

um processo com momentos de estabilidade, e estabelecendo relações com o trabalho 

dos artistas Mark Amerika (2007) e Paul D. Miller (2004). Descreve-se a 

personagem do VJ, a partir das escritas e vivências de Mark Amerika e, por outro 

lado, a interdisciplinaridade e as relações em rede traduzidas a partir dos escritos de 

Paul D. Miller. Tratando-se de expressões da identidade estes exemplos conferem à 
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comunidade um perfil multicultural, cujas ligações se estabelecem através das redes 

virtuais. O que nos indica Castells é que as frágeis ligações entre elementos que 

constituem as comunidades das redes virtuais se solidificam gradualmente através do 

contato em eventos organizados pela e para a comunidade. Os encontros entre os 

sujeitos e com uma audiência são entendidos como o lado visível desta comunidade 

enquanto conjunto de pessoas com um interesse comum. A linguagem (entendida de 

forma abrangente) é veículo de representação do efémero para além do momento da 

expressão. A apropriação das linguagens (entendidas como fala e escrita e como 

código áudio, vídeo e programação), das tecnologias e dos lugares torna nómada esta 

comunidade. Este conceito de nomadismo, explorado a partir da sua definição por 

Rosi Braidotti (1994), comporta um sentido de fluxo e é extensivo à linguagem. O 

nomadismo, entendido desta forma, é uma característica a ter em consideração. Os 

encontros e os indivíduos que os constituem são, portanto, elementos fundamentais 

quando pensamos em mudança. 

Na falta de objeto é a documentação o rasto que permanece de um 

acontecimento. No terceiro capítulo iremos desenvolver o diálogo entre o efémero e 

o documento, partindo da posição de questionamento da fixidez do objeto 

teorizada/adoptada por Alan Kaprow e das ligações entre o Fluxus e as suas 

publicações. 

No contexto da arte contemporânea, a obra joga frequentemente com esta 

dualidade. A dualidade tem ainda contornos mais complexos quando está ligada à 

arte tecnológica. O confronto com o estabelecido como documento para a 

conservação levanta aqui questões pertinentes para as quais vários projetos de 

investigação sugerem respostas., entre eles salienta-se o projeto DOCAM e o projeto 

Inside Installations. Na performance há problemas que são comuns às práticas 

contemporâneas e a todas as práticas tecnológicas, e outros problemas que lhe são 

específicos. A informação disponível para a elaboração de um modelo documental 

surgirá através de uma interpretação dos elementos recolhidos ao longo da 

investigação teórica e a que se segue a investigação empírica e está associada à 

intenção de quebrar com a tradição e com o contexto socioeconómico da arte-objeto.  

O quarto capítulo define a metodologia para a análise de campo. A 

investigação de campo tem como finalidade compreender o propósito de elaborar 

documentação e compreender quem, para além dos artistas, usufrui dos benefícios da 
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sua existência. Tendo em consideração as características do objeto e a sua ação sobre 

a prática, optamos por uma metodologia própria de raiz qualitativa. Esta escolha 

deve-se à importância colocada na clarificação de circunstâncias específicas (como e 

porquê as coisas acontecem) em vez da procura de respostas da ordem do geral, do 

extensivo, do quantificado, das regularidades (características da pesquisa 

quantitativa). O objeto da investigação tem o intuito de ser interventivo e no seu 

decurso, como observador participante, o investigador afeta subtilmente o objeto do 

estudo empírico. A aplicação desta metodologia resulta numa análise, elaborada a 

partir da observação de um grupo de atividades realizadas: os festivais (encontros da 

comunidade), as atividades artísticas (momento performativo e processo criativo) e 

as atividades de documentação, cujos resultados estão disponíveis no quinto capítulo. 

No sexto capítulo ficará definido o modelo documental. Este não se resume a 

responder às necessidades, procurando ainda propor-se como tradutor das 

características da prática e das características da identidade dos artistas e da 

comunidade, seguindo os objetivos estabelecidos através da relação entre efémero e 

documento, e, de alguma forma, servindo de resposta ao contexto atual. A tese é 

concluída com a observação da viabilidade do modelo documental através da sua 

aplicação a um projeto performativo, a partir de onde se podem traçar as suas falhas 

e formular estratégias para a sua resolução. 

 

O conhecimento toma de novo o caminho da multiplicidade dos contextos: os 

documentos, registos da experiência, poderão vir a integrar bibliotecas, museus, 

ambos online e em espaços físicos. Constitui-se assim uma dinâmica com 

abrangências diversas: promovendo a produção de objetos que contextualizam as 

múltiplas relações entre disciplinas do conhecimento e procurando a solidificação de 

um contexto teórico de forma distinta. A metodologia que se expressa através do 

modelo desenhado é um ponto de partida para o cruzamento de experiências e 

conhecimentos com outras comunidades artísticas contemporâneas (como é o caso da 

Arte Generativa, da Software Art e da Network Art, entre outras) na investigação de 

temas semelhantes. Seguindo a linha própria que é paradigmática às tecnologias 

digitais, a pesquisa efetuada pretende ser, pela combinação das opções 

metodológicas e das referências teóricas, um contributo para a contínua 

interdisciplinaridade entre as práticas artísticas, os estudos de documentação, as 
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redes digitais e os estudos culturais, em particular, e, para as ciências da 

comunicação, em geral. 



 
 
 
 

 

 

Capítulo 1 

A efemeridade da performance audiovisual  

e a necessidade da sua memória 
 

 

“Um é somente a singularidade. Dois, bem, com dois 

podes fazer uma linha. Mas três, cá está uma coisa com 

que podes trabalhar. Três deixa-te definer um plano, 

um espaço, um vetor.” (Miller, 2004, p. 124) 

 

A tese posiciona-se dentro de um conjunto de iniciativas cuja finalidade é 

pensar a possibilidade de memória das práticas contemporâneas da performance 

audiovisual ao vivo, produzidas com recurso às tecnologias digitais e comunicações 

móveis, através da elaboração de documentação respetiva. Para que se estabeleça 

esta relação entre momento e memória, através da documentação, será necessário 

compreender as suas características. O contexto deste projeto de investigação tem 

raízes na área das ciências da comunicação, mais especificamente nos estudos 

relacionados com as plataformas digitais, e desenvolve-se na sua interseção com 

outras áreas do conhecimento pelo recurso a conceitos provenientes da sociologia, 

filosofia e teoria e história da arte, que aqui se combinam e constituem um novo 

sentido relativamente à identidade da performance audiovisual ao vivo. 

O enquadramento geral do objeto de estudo: o conjunto das práticas que 

designamos por performance audiovisual ao vivo encontra-se no seio das artes 

contemporâneas tecnológicas2, mais especificamente nas artes performativas que 

                                                
2 A relação estabelecida entre as diversas artes e as ainda mais diversas tecnologias tem sido 
sumarizada através de definições mais ou menos complexas. Recorremos ao termo artes tecnológicas 
porque define qualquer expressão artística que se manifeste (em tempo e espaço) pela via das 
tecnologias. Desta forma, não se restringe a definição pelas tecnologias em causa e engloba 
tecnologias digitais (artes digitais) e analógicas, tecnologias inovadoras ou conceitos inovadores (artes 
com novos média). Neste sentido, qualquer outro termo terá também uma definição específica (por 
exemplo, artes digitais significa artes que recorrem exclusivamente a meios digitais). 
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recorrem a tecnologias digitais na sua elaboração e apresentação, como por exemplo 

a arte generativa e a software art, em que a participação da audiência (no espaço 

físico de uma instalação, por exemplo) ou de um utilizador (que experiencia uma 

peça online) é fator primordial para que a peça exista como tal. As artes tecnológicas 

são prolíferas em cruzamentos entre diversos conhecimentos e diversas práticas.  

Apresentamos como exemplo desta riqueza um evento que se desenha entre a 

dança, a voz, a expressão visual e sonora, onde a composição do som se desenvolve 

através de uma relação emocional com a expressão corporal em que esta afeta a 

projeção de imagens pela deteção de movimento através de sensores – falamos da 

eletro-ópera Tomorrow, In a Year3. No palco encontram-se cantores de ópera, 

cantores pop e bailarinos. O palco movimenta-se alterando-se e gradualmente 

esconde e revela espaços criados pelas formas e pelas imagens projetadas. Esta ópera 

intermédia4 combina performance audiovisual, dança, música, para contar uma 

história que associa Darwin ao tempo contemporâneo.  

Tendo em consideração, como sugerido por Tanya Leighton, que os trabalhos 

que cruzam tecnologias e arte são radicalmente heterogéneos, não impondo um 

sentido falso de homogeneidade (Leighton, 2008, p. 12), a formulação de definições 

e segmentações apresenta-se não só como impossível, mas também como um 

exercício desgastante quando aplicado às artes tecnológicas contemporâneas. Embora 

a existência de combinações entre artes seja comum, mas específica de cada peça, 

projeto ou evento, cada expressão artística é distintamente definida por 

características e contextos próprios, mais ou menos flexíveis, mais ou menos 

específicos tecnologicamente. Será, portanto, mais útil procurar estruturas comuns 

aos projetos para os compreender de acordo com uma perspetiva estabelecida do que 

procurar definições por géneros ou estilos. Reconhecendo o infindável potencial 

criativo e expressivo das combinações entre as várias áreas artísticas – a dança com a 

arte generativa, com o vídeo, entre outras –, potenciado pela variedade de soluções 
                                                
3 Tomorrow, In a Year é uma performance dirigida por Ralf Richardt Strøbech e Kirsten Dehlholm. 
Estreou-se em setembro de 2009 no Old Stage Royal Danish Theatre Copenhagen, na Dinamarca. 
[Consult. 09 junho 2011]. 
Disponível em: <http://www.hotelproforma.dk/side.asp?side=2&id=438&ver=uk>. 
4 O termo, assim como o conhecemos atualmente, foi utilizado por Dick Higgins a partir do original de 
Samuel Taylor Coleridge, e ambos mantêm-se atuais na definição de um trabalho que concetualmente 
cai entre meios conhecidos. Higgins dá como exemplos as peças de Marcel Duchamp – “entre 
escultura e outra coisa qualquer”, e as composições de Philip Corner e de John Cage, “que exploram o 
intermedia entre música e filosofia”. O uso de Intermedia é mais ou menos universal e atravessa todas 
as artes num sentido de contínuo (Higgins, 2001). 
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tecnológicas, a abrangência do campo específico desta investigação está localizado 

nas artes efémeras performativas que ocorrem durante um período de tempo e que 

designamos como performance audiovisual ao vivo.  

Embora qualquer expressão artística, nas suas múltiplas manifestações, se 

ofereça como momento de experiência ao observador, na arte efémera (da 

performance), a relação entre artista/performer e a sua audiência é direta. Estas 

dinâmicas diferem entre a arte-objeto – que tem lugar nas expressões artísticas 

concretizadas em objetos onde a fruição é constituída por observação, contemplação 

e interpretação e está dependente da presença do objeto (ou da representação do 

objeto), mas (em princípio) não da sua duração – e a arte-momento. Sobre esta 

relação, estabelecida pelo aparecimento dos inventos tecnológicos relacionados com 

a captura do real, Paul Virilio define uma estética do aparecimento (a pintura, a 

escultura) e a sua substituição pela estética do desaparecimento (a estética em 

movimento iniciada pela fotografia e continuada pelo cinema) (Virilio, 2000, p. 23). 

O objeto é fixo, afetado pelo momento mas não substituído (ambos em evolução)5. 

No caso de objetos interativos, a relação da audiência com o objeto (digital ou físico) 

implica a sua participação de forma mais complexa, acrescentando-lhe uma 

estratégia de interação com a obra. A interação estabelece-se através de uma série de 

regras, códigos ou protocolos que possibilitam definir em que termos a obra é 

construída e apreendida pelo espectador. A interação é algo diferente das dinâmicas 

entre artista e espectador. Estas dinâmicas pertencem a uma dimensão de 

intensidades na performance que se estabelecem num nível emocional momentâneo, 

de empatia e que provoca aproximação, empatia ou afastamento. Ao contrário da 

arte-objeto, a arte-momento é restrita pelo tempo, é uma experiência efémera que 

compreende o artista como parte das dinâmicas de relação. Enquanto a arte-objeto se 

carateriza pelo fato de os espectadores estarem em volta, direcionando-se a atenção 

para o espaço ocupado pelo objeto, a arte-momento encontra-se em volta, rodeando 

os espectadores. Na arte-momento, as dinâmicas estão definidas pelo propósito e 

pelo período de duração. O objeto, como evidência de expressão artística e evidência 

objetual de si, é documento, o momento, pela sua natureza, não existe nesta 

autorepresentação, não permanece como evidência de expressão artística. Todos – 
                                                
5 Seurat e Monet existem como pintores para além da fotografia. Mas esta afeta o conceito de pintura, 
como as tecnologias das comunicações afetarão posteriormente Pollock (como veremos no capítulo 
4).  
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momento, espectadores e artistas – são, portanto, posições instáveis e efémeras. Esta 

instabilidade permite dinâmicas mais complexas. Dividimos estas dinâmicas em 

experiência e fruição. 

O estado emotivo-expressivo do performer define-se como experiência. Na 

arte expressa através de objetos, a experiência acontece numa extensão de espaço e 

tempo que é própria ao artista e que é afastada da visibilidade e participação da 

audiência. Na performance, este estado é definido por vezes em comparação com o 

estado de transe de um xamã6. Outras vezes a associação é feita com a experiência de 

sair de si, de ser Outro. A experiência, independentemente das comparações 

possíveis, dé escrita como inexplicável:  

 

“Fazer uma performance e editar ao vivo é algo mesmo difícil de explicar 

completamente. A satisfação e exaustão posterior àqueles momentos raros 

quando tudo clica é realmente difícil de colocar em palavras: elementar, 

fluido, livre no tempo (tempo que, às vezes, pode ser totalmente fora de si e 

distorcido no momento), assim como uma espécie de circuito psicológico 

humano colaborativo e depois termina e tu queres isso de novo e só te 

consegues lembrar em parte.” (VJ Theory, 2008, p. 6) 

 

Seja qual for a comparação utilizada, a experiência descreve a consciência do 

artista de si e do que o envolve enquanto manipula software e hardware, combina ou 

gera som e imagem, e estabelece relações com os outros artistas, com a audiência e 

como reage aos vários estímulos visuais e sonoros da performance (aos quais, pela 

criação, reage criando). “Eu toco com a informação. Ao tocar com ela – ao auto-

reflexivamente manipular a informação enquanto faço sentir a minha presença 

(hiperintuitivamente consciente do meu papel como artista plug-in girando os botões 

da minha prontidão para piloto automático)” (Amerika, 2007, p. 52). As 

possibilidades tecnológicas são uma condicionante que tanto cria afastamentos como 

                                                
6 A relação entre o artista (músico ou visualista) e o público, através da música, dos visuais e do 
ambiente de comunidade, tem sido estabelecida, dentro da cultura das raves e das free parties, 
especialmente no decorrer dos anos de 1960, por relação a experiências de cariz espiritual ou para 
além do natural. Alguns livros documentam estas experiências, sendo um dos mais recorrentemente 
referenciados em relação ao audiovisual Generation Ecstasy: Into the World of Techno and Rave 
Culture (1999), da autoria de Simon Reynolds (escritor que se dedica ao estudo da música e das 
culturas juvenis no contexto dos anos de 1980 até à atualidade). 
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promove uma relação empática entre os espectadores e os artistas. As tecnologias 

disponíveis ao artista traduzem-se, por relação com os movimentos associados, em 

maior ou menor visibilidade: “câmaras, microfones, infravermelhos, lasers, 

ultrasons, etc. Estas escolhas tornam a mestria dos instrumentos para performance 

mais difícil e menos precisa; no entanto a audiência é trazida para uma relação de 

partilha entre o performer e o écran (imagem)” (VJ Theory, 2008, p. 9). A audiência 

segue uma relação entre artista e resultado, numa narrativa corporal-maquinal.  

 

“Outra possibilidade é repensar as limitações do artista visual isolado e 

analisar formas nas quais múltiplos artistas partilhem a produção de imagens. 

Se isto envolve o género de interfaces sensoriais sugeridos acima, a audiência 

é presenteada com muito mais” (VJ Theory, 2008, p. 9).  

 

Do lado da audiência, os estímulos são recebidos e interpretados, resultando 

em reações que podem ser mais ou menos aparentemente condicionadas e expressas. 

A fruição, o nome desta reação por parte da audiência, está presente tanto na arte-

objeto, como na arte-momento. Na arte-objeto, a fruição está dependente da presença 

do objeto ou da sua representação, mas (em princípio) não da sua duração. Por outro 

lado, na arte-momento, a performance ao vivo é unificadora do estímulo, que resulta 

na experiência, no caso do artista e na fruição, no caso da audiência. Durante a 

performance audiovisual, partilham-se níveis de consciência e percepção de 

experiências de transformação, entre artistas e audiência. O termo ‘fruição’ é 

traduzido a partir do trabalho de Elena Cologni que o descreve desta forma: 

 

“Na minha prática, a relação com o espectador é investigada a partir da sua 

posição de fruição. O termo fruição é utilizado para significar o verbo 

perceber e para se tornar parte do trabalho (a obra finalmente concretizada; a 

condição de gerar frutos). Tem sido, nos últimos anos, minha intenção 

artística, incorporar a resposta do espectador, de várias formas e a vários 

níveis, incluindo na fase percetual. Neste sentido, a sua presença é 

complementar ao sentido do trabalho.” (Cologni, 2005) 
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A fruição é uma dinâmica da performance e, neste sentido, a presença da 

audiência é fundamental. “A fruição ocorre no tempo e em fases: audiência e 

performer não comunicam simultaneamente. O performer providencia e a audiência 

perceciona/recebe e dá de volta/alimenta o evento” (Carlier, 2009, p. 168). A 

dinâmica da fruição, descrita num complexo diálogo com a obra e os seus estímulos 

sensoriais, com os performers, com o espaço, o tempo e o contexto, exige o olhar 

atento dos praticantes e pensadores da performance. No livro VJam Theory, os atores 

que são convidados a assistir a uma performance são chamados ‘interactores’, 

‘audiência’ e ‘participantes’, numa tentativa de busca de uma definição que 

compreenda este complexo diálogo – já que ‘audiência’ (áudio) é limitadora, visto 

que o estímulo afeta vários sentidos, e a palavra ‘assistência’ traduz demasiada 

passividade. Esta e outras tentativas7 são indícios tradutores da necessidade de um 

conjunto de designações que abrangem relações mais complexas e, portanto, 

apropriadas ao que pode ser uma experiência audiovisual e interativa. Poder-se-ia 

aqui recorrer a uma referência à sinestesia para um novo termo (a utilizar) e seria 

talvez apropriado, mas, contudo, sustentado numa assunção demasiado frágil na 

compreensão da relação entre som e imagem (a associação entre som e imagem não 

é, por definição, uma relação sinestésica). A fruição é em si um ato de interpretação, 

do conteúdo ou para além do conteúdo, de leitura do que está em volta (para além da 

relação de composição entre som e imagem) – o espectador faz a pintura, diria 

Duchamp.  

O conceito de prática relciona-se com o “fazer”. Wenger define desta forma o 

conceito de prática:  

 

Fazer num contexto histórico e social que oferece a estrutura e significado 

áquilo que fazemos. Neste sentido, prática é sempre prática social. (…) Tal 

conceito inclui o explícito e o subentendido. Inclui o que é dito e o que é 

deixado por dizer; o que é representado e o que é assumido. Inclui linguagem, 

ferramentas, documentos, imagens, símbolos, papéis bem definidos, critérios 

específicos, procedimentos codificados, regulações, e contratos que as várias 

práticas tornam explícitos para uma variedade de propósitos. Mas também 

                                                
7 De realçar que encontraremos mais tarde esse mesmo termo – interatores – associado ao projeto 
documental Botaniq. 
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inclui todas as relações implicitas, convenções implícitas, pistas sutis, regras 

não ditas, intuições reconhecidas, perceções específicas, sensibilidades bem 

afinadas, entendimentos entranhados, suposições subjacentes and partilha de 

formas de ver o mundo. A maior parte destes pode nunca ser articulada; no 

entanto, são sinais inequívocos de filiação em comunidades de prática e 

cruciais para o sucesso dos seus empreendimentos. (Wenger, 1998, p. 47) 

 

Em volta de uma prática encontra-se a comunidade que a constitui. Qualquer 

comunidade produz abstrações, ferramentas, símbolos, histórias, termos e conceitos. 

O contexto do ‘ao vivo’ – expressão artística que acontece no momento e em 

frente de uma audiência – apresenta-se numa variedade de expressões artísticas – o 

teatro, a ópera, a dança e a performance como expressão corporal. Esta designação 

abrange um conjunto de práticas que tomam forma nas limitações de um tempo e de 

um espaço definidos. Ao situar o objeto de estudo dentro da performance e nela 

incluir o audiovisual temos implícitos os estímulos sensoriais da visão e da audição 

através do recurso às tecnologias digitais dos computadores, expandidos através de 

software e hardware, e à utilização das vias de comunicação móveis para a 

construção de comunidades de prática (Wenger, 1998). As práticas que formam este 

conjunto (o da performance audiovisual ao vivo) diferenciam-se pelos processos 

(mais ou menos multidisciplinares, como o VJing), pelo contexto (por associação ao 

cinema, o Live Cinema e o Expanded Cinema) e pela história (por associação à 

música e ao cinema experimental abstrato, o Visual Music), e que à frente 

descreveremos com mais detalhe. A performance audiovisual ao vivo combina no 

momento performativo, em forma de diálogo, duas componentes: áudio e imagem 

em movimento, para apresentar uma experiência multissensorial única, em frente de 

uma audiência (online ou no espaço físico). As suas características desenham-se na 

história comum às práticas artísticas por meios tecnológicos e na história que é 

particular às expressões artísticas e performativas audiovisuais ao vivo.  

O que descreveremos a seguir é uma série de relações históricas que nos 

permitirão compreender a performance audiovisual ao vivo como um conjunto de 

práticas de experimentação, de desenvolvimentos tecnológicos, associadas a 

comunidades e grupos de vanguarda. 
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1.1. O contexto histórico e o contexto contemporâneo 

 

O contexto contemporâneo da performance audiovisual ao vivo abunda em 

apontamentos históricos que possibilitam a sua compreensão como parte do conjunto 

das artes tecnológicas. A relevância na sustentação de uma contextualização histórica 

é a de clarificar um caminho para o audiovisual, ainda que disperso e pouco definido, 

baseada no argumento de que este conjunto de práticas assenta numa rede de 

narrativas paralelas e cruzadas, de avanços e retrocessos, de inter-relações e 

extensões, resultando numa história não linear e simultaneamente comum a várias 

práticas artísticas. Esta contextualização histórica não se constrói como um modelo 

universal sobre o qual cada forma artística, cada tecnologia com que lidamos é 

descrita como sendo desenvolvida de forma sistemática (Daniels e Nauman, 2010, p. 

8).  Preferimos um modelo perene na procura de uma cronologia abrangente (em vez 

de um modelo de coerência linear), como sugerido por Daniels e Nauman (2010, p. 

9), onde certos elementos são recorrentes, onde alguns apontamentos de relevância 

para a investigação são evidenciados. Esta recorrência dos elementos, uma constante 

histórica, tem em consideração que a história das ideias que contribuiram para o 

desenvolvimento do audiovisual estão frequentemente à frente da história das 

tecnologias que possibilitaram a sua concretização (em expressões artísticas). Desta 

forma, o retorno às ideias é constante a partir das possibilidades que os avanços 

tecnológicos vão desenhando. Sem um conjunto de estilos ou épocas que desenhem 

uma sequência evolutiva, apresenta-se um sentido de “potencial de uma antítese à 

história do progresso, constituida por questões, motivações e objetivos, sempre 

recorrentes, nos trabalhos perenes de ligação entre som e imagem” (Daniels e 

Nauman, 2010, p. 14).  

Pretendemos, através deste percurso histórico, deixar expostas uma série de 

relações que contribuem para a melhor compreensão dos elementos que definem as 

correntes contemporâneas. Sublinharemos, portanto, a história das artes ao vivo com 

som e imagem com recurso a meios tecnológicos e, de seguida, o seu contexto 

contemporâneo. Este capítulo tem por finalidade deixar exposta a necessidade de 

mudança na relação da produção (e dos produtores artísticos) com a sua 

documentação. Iremos, portanto, definir o panorama sobre o qual queremos atuar. 
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1.1.1. Raízes da arte efémera através da luz e do som 
  

As invenções relativas à produção de luz artificial (fogueiras, candeeiros de 

óleo e velas) permitiram a extensão do tempo (para além do crepúsculo vespertino). 

Ao ganhar controlo sobre o tempo útil do dia (até então dominado pela luz solar), a 

humanidade ganha controle sobre os ambientes. Este controle, adquirido através da 

tecnologia, tem uma finalidade claramente utilitária, mas também (e igualmente 

importante) espiritual e lúdica.  

As tecnologias que conferem a capacidade de alterar a perceção temporal 

desenvolvem-se, ao mesmo tempo que se desenvolve a capacidade para a criação de 

ilusões e a narração de acontecimentos (fictícios ou reais) através dos sentidos 

sonoros e visuais. Os princípios desta relação entre tecnologia e expressão artística 

remontam aos teatros de sombras da Ásia, aos quais ainda é possível assistir nos dias 

de hoje, elaborados a partir de uma ilusão criada com recurso à luz artificial 

(fogueira) e ao princípio das sombras (que descreve a forma ou contorno que um 

objeto tem quando colocado entre uma fonte de luz e uma tela). A forma projetada na 

tela é controlada para sugerir ou significar uma mensagem ou ideia a transmitir. O 

princípio da sombra é essencial para que apareçam as primeiras invenções associadas 

à imagem. Um segundo princípio, tão importante quanto o anterior, é o chamado 

“buraco de alfinete”. Numa sala escura (espaço fechado), um pequeno orifício deixa 

entrar a luz necessária para que a imagem do exterior (iluminado) se desenhe na 

parede oposta e virada ao contrário (180º).8 Estes dois princípios possibilitam 

representar/projetar uma realidade escondida ou inexistente (no mundo natural) 

“orientada para o potencial ilusionista da projeção, para a produção artificial da 

realidade” (Zielinski, 2006, p. 86).  

Baseado nestes princípios de projeção de luz, o primeiro grande invento de 

que há nota é o dispositivo ótico chamado câmara obscura. Este invento tem origem 

incerta e encontra referências na filosofia, na sua relação com a perceção (no estudo 

da visão) e a astronomia (no estudo dos eclipses). “O dispositivo em si, a partir do 

qual a câmara fotográfica descende diretamente, era de uso corrente no mundo árabe 

desde o século XII. (…) [No Renascimento,] Os manuscritos privados de Leonardo 

da Vinci revelam o seu conhecimento total e a familiaridade com o mecanismo” 

                                                
8 Este é o princípio aplicado na fotografia estenopeica. 
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(Shawcross, 1997, p. 30). Shawcross indica uma nota inclusa na primeira edição 

italiana (1521) do tratado De Architectura, de Marcus Vitruvius Pollio (80/70a.C.-

15d.C.) como o registo mais antigo relativo à câmara obscura na Europa (Shawcross, 

1997, p. 30), mas é a descrição técnica e detalhada do visionário escolástico 

Giovanni Battista della Porta (em Nápoles) que transforma esta invenção numa 

sensação da sua época. A edição de 1558 do livro Magia Naturalis, de della Porta, “é 

devotada à questão ‘Como é que se pode ver numa câmara obscura o que é iluminado 

pelo sol no exterior e até as cores?’”(Zielinski, 2006, p. 89).  

A multiplicidade de versões em que o mecanismo se desdobra adiciona-lhe 

gradualmente capacidades e aperfeiçoamentos: pela inclusão de lentes (uma 

invenção do astrónomo Johanes Kepler, em 1609 em Praga, a imagem da câmara 

obscura é projetada na posição correta) e pelo acréscimo de slides com figuras (por 

Athanassius Kircher [1602-1680], um jesuíta de origem alemã que vive em Paris). 

Esboçam-se as possibilidades na Europa para a construção de ambientes imaginários 

com recurso às tecnologias óticas. Kircher, em concordância com Aristóteles 

relativamente à importância da música como força organizadora das emoções, 

constrói, no Museo Kircherianum – um lugar que reúne as evidências do seu 

infindável interesse na natureza e na ciência – o teatro mecânico acústico. 

Expandindo sobre o dispositivo da câmara obscura, Kircher acrescenta-lhe uma fonte 

de luz artificial e inventa o que chama de lanterna mágica que é utilizada para 

projetar imagens luminosas em espaços escuros. A invenção será reclamada por 

outros inventores e as suas capacidades, mais uma vez, expandidadas pela 

apropriação e personalização. Os grupos de artistas itinerantes que, em tournée pela 

Europa, pasmam de susto e alegria inúmeras audiências, fazem destes espetáculos 

eventos muito populares.  

O contributo dos monges do regime eclesiástico dos jesuítas do séc. XVII 

(entre eles Kircher), para o desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia, é 

essencial na construção de identidade cultural da Europa da época. Na base da sua 

estrutura encontra-se um método de operação (tão original na altura como atual à 

nossa contemporaneidade) definido por uma rede internacional de partilha (embora 

hierárquica e centralizada) do conhecimento (Zielinski, 2006, p.118) que incluía a 

investigação (invenção e construção de dispositivos e aparatos) e disseminação do 

conhecimento como veículo de transmissão da mensagem evangelizadora. Para os 
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Jesuitas, o entendimento dos fenómenos relacionados com som e imagem são 

tradutores da presença do divino.  

À lanterna mágica seguem-se outras invenções que permitem por via dos 

mecanismos de ver e de ouvir, para além do que a perceção sensorial nos transmite: o 

invisível, numa escala macro (universo das estrelas) e micro (da composição dos 

organismos) e todo o esplendor do imaginário humano concretizável. Em conjunto, 

cada dispositivo e sua aplicação expandem o pensamento, a imaginação e o engenho 

humanos e estão na base das expressões atuais que combinam arte com tecnologias. 

Inventores-artistas dedicaram-se desde sempre à construção, 

desenvolvimento e adaptação dos mecanismos (melhorando as suas qualidades, 

encontrando novas técnicas, novos temas e novas estéticas), concebendo objetos 

únicos e específicos para os efeitos pretendidos. As invenções associadas ao som e 

imagem estiveram relacionadas com o desejo de conhecer o invisível, transformar o 

aparente, e respondem a uma necessidade de documentar e de preservar o momento 

(Ellis, 1995, p. 1). Os materiais, os processos, as técnicas e as tecnologias 

desenvolveram-se gradualmente através de um processo de combinação e de seleção9 

que deu origem à fotografia como a conhecemos hoje. É a possibilidade de registar o 

momento, que transforma o real e a sua representação. Entre a fixidez do momento e 

a aparência de movimento, situa-se o trabalho fotográfico de investigação científica 

de Eadweard Muybridge10 (1830-1904). A sucessão de imagens produzidas por 

Muybridge induziam a sensação de movimento e quando as associou a brinquedos 

com efeitos óticos por variação entre duas ou mais imagens construiu a imagem em 

movimento11. Portanto, “as ferramentas e materiais do cinema foram inventadas a 

partir dos registos visuais do quotidiano e do estudo científico do movimento dos 

animais e dos humanos” (Ellis, 1995, p. 2). Com a possibilidade de captura de 
                                                
9 O daguerreótipo é o nome do processo que permitiu a impressão da fotografia, inventado por Luis-
Jacques-Mandé Daguerre e que surge como resultado de uma longa parceria com Necéphore Niépce. 
“O processo de Dauguerre produz uma cópia única, de uma imagem altamente detalhada numa placa 
de cobre com uma cobertura de prata”. A invenção foi comprada pelo governo francês em 1839. 
Outro processo, precisamente da mesma altura, é o positivo/negativo de Henry Fox Talbot, que 
possibilita a multiplicação das impressões de um mesmo registo, sendo este o processo mais utilizado 
até à invenção da fotografia digital (Johnson, 2005, p. 35). 
10 O trabalho de Eadweard Muybridge contribuiu de forma significante para o conhecimento científico 
da locomoção humana e animal com uma técnica sequencial de fotografia composta por 21 câmaras. 
Estas sequências fotográficas são fundamentais para o aparecimento da imagem em movimento. 
11 Ao colocar as imagens fotográficas em sequência num zoetrope (também conhecido por “a roda da 
vida”) - uma invenção do século XIX - obtemos o princípio da imagem em movimento. O zoetrope é 
constituído por um tambor em movimento com figuras dispostas em sequência no interior e vistas de 
fora através de um orifício (Johnson, 2005, p. 297). 
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imagem em movimento, o tempo perdeu a sua infinita linearidade, uma vez que os 

mesmos momentos passaram a poder ser revisitados recorrentemente. Mas, se, no 

princípio, a narrativa cinemática era a mesma da captura, as técnicas de edição 

possibilitaram a manipulação do registo, no sentido de distorção do tempo, abrindo 

as portas para a construção de uma linguagem própria. Por enquanto, o cinema segue 

o caminho que o leva a uma expressão artística e a uma indústria do entretenimento e 

voltará a cruzar o ‘ao vivo’ através da experimentação, da performance, do 

desenvolvimento das tecnologias portáteis para captura, manipulação e exibição, e da 

edição em tempo real. No sentido da procura de um contexto específico, deixamos a 

fotografia e o cinema para entrar nos espetáculos ao vivo com som e imagem, onde 

sobressai a reflexão teórica e a aplicação empírica da relação entre ambos os 

sentidos. 

A teoria da relação estabelecida entre as amplitudes da cor e as notas da 

escala musical, como descrito no livro de Isaac Newton, Optiks: A Treatise of the 

Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light (1704), é traduzido para a 

forma de um dispositivo chamado Clavecin Oculare (inventado em 1735) pelo 

matemático e jesuíta francês Louis-Bertrand Castel (1688-1757). Nos seus escritos, 

Castel propõe um dispositivo que possibilita a uma pessoa surda experienciar música 

(através da visualização da sua correspondente cromática) e propõe também aos 

pintores proporcionar evidência da relação racional entre a teoria da cor e a teoria do 

som ao conferir propriedades de movimento à cor (impossível de obter numa tela) e 

transformar uma sala inteira em música. Pela força das discussões geradas, 

relacionadas com o dispositivo em causa, Castel construiu a prova empírica do que 

falava. Embora os seus escritos sejam claros em relação aos mecanismos, a sua 

construção foi acompanhada de inúmeras dificuldades. Do seu trabalho não restaram 

quaisquer evidências que nos auxiliem a compreender quer as performances, quer o 

seu impacto no público da época.  

Ao longo do século XVIII produziram-se diversas versões deste dispositivo, 

umas dedicadas somente à criação de harmonias cromáticas e outras dedicadas à 

criação simultânea de som e da sua cor correspondente, em França, na Inglaterra e na 

Alemanha. Durante o século XIX assiste-se à expansão das qualidades tecnológicas 

de forma radical, “através das inovações técnicas e do advento da eletricidade 

produzida e da luz projetada” (Jewanski, 2010, p. 77). A eletricidade permitiu não só 
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uma ligação mais rápida entre a ação do artista e os resultados produzidos, como 

facilitou a sua construção e difusão. Como resultado, surge um novo instrumento 

para manipulação de imagem gerado pelo princípio do mecanismo eletromecânico. 

Este instrumento toma então um nome genérico de órgão musical de cor [Color 

Organ] e projeta áreas de luz, tipicamente numa variedade de cores. Nas palavras de 

Alexander: 

 

“Geralmente é manuseado de uma forma em tudo semelhante à utilizada para 

tocar um instrumento musical com teclado. Historicamente, as performances 

com órgãos musicais de cor eram acompanhadas com música, mas como 

muitos artistas viam o resultado do instrumento como um trabalho artístico 

independente, por vezes as performances eram em silêncio.”  

(Alexander, 2010, p. 199) 

 

Estes instrumentos serão utilizados em concertos para criar ambientes de luz, 

cor e som, deslumbrando audiências na Europa e nos Estados Unidos. A intervenção 

do pintor inglês Alexander Wallace Rimington confere ao órgão muiscal de cor 

capacidades de expressão através do som e da imagem, transformando-o num 

instrumento audiovisual. No ano de 1893, Rimington apresenta um concerto que 

concretiza uma nova expressão artística em que a composição sonora e a cromática 

se combinam e se assemelham a uma pintura em movimento. Durante o primeiro 

terço do século XX o número de órgãos musicais de cor continuou a crescer em 

interesse, traduzindo-se em número de artistas, em diversidade de adaptações e 

desenvolvimentos técnicos e artísticos. Tal como representado na pintura com o 

título Farblichtmusik12 [Luzes Coloridas e Música], da autoria de Matthias Holl 

(1925), que ilustra descritivamente um concerto com órgão musical de cor do 

pianista e compositor russo Alexander László (1895-1970), estes concertos 

combinavam, num sentido que podemos designar de multimédia13, a expressão das 

                                                
12 Para mais informação sobre a pintura e sobre o músico nela representado, ver o projeto online See 
This Sound. [Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: < http://www.see-this-sound.at/works/494>. 
13 Os média são suporte ou veículo da mensagem (imprensa, rádio, televisão, Internet, entre outros). 
Segundo Lévi, os CD-ROMs, tal como os filmes, os livros para crianças com cassetes, são 
multimodais e não multimédia, pois implicam vários sentidos. O termo multimédia é corretamente 
empregue quando referente a uma mensagem transmitida através de vários média, por exemplo, a 
estreia de um filme e a comercialização de um jogo de vídeo simultaneamente (Lévi, 1997, p. 68). No 



Capítulo 1 - A efemeridade da performance audiovisual e a necessidade da sua memória 

 
 

 30 

cores manipuladas a partir do piano, com projetores de slides, de luzes e com música. 

Nesta pintura, observamos, partir do topo, o ambiente da sala de espetáculos coberta 

de luzes coloridas e onde se destaca o palco e o músico, uma silhueta no centro do 

enquadramento, debruçada sobre o seu piano. Como aconteceu anteriormente com a 

câmara obscura e a lanterna mágica, também nesta época renasce o interesse pela 

relação entre cor e som, assistindo-se ao revivalismo da harmonia das esferas 

pitagóricas e ao encontro do interesse em desvendar os segredos da natureza. Neste 

sentido, expandiram-se simultaneamente diversas áreas do conhecimento. 

Movendo-se para além dos cânones estabelecidos para as harmonias 

cromáticas, Mary Hallock-Greenewalt (1871-1951), pianista, inventora, escritora e 

ativista política, estabeleceu os seus próprios parâmetros de combinações (entre 

música e luz) obedecendo a uma associação intuitiva, argumentando que as relações 

canónicas são demasiado rígidas e não têm em consideração as variações nem da 

natureza, nem do temperamento e capacidade de cada artista. Greenewalt começou a 

investigar, no início de 1900, de que forma a iluminação com gradientes cromáticos 

poderia evidenciar a expressão emocional da música. Em 1920, Greenewalt obteve a 

primeira de muitas patentes associadas ao órgão de cor que desenhou para projetar 

sequências de luzes coloridas organizadas de acordo com programas musicais 

específicos e a que chamou Sarabet. Ao combinar luz e cor numa só performance, 

criou uma nova forma de expressão artística que apelidou de Nourathar [A Essência 

da Luz]. São da autoria de Greenewalt duas formas de anotação (patenteadas): a 

partitura para luz em papel, que é “constituída por nomes, números, marcas, 

símbolos, hieróglifos, e outros” (Betancourt, 2005, p.35), e que serve para 

acompanhar uma peça musical. Como explica Michel Betancourt,  

 

“[a sua] invenção é relativa à anotação, através da qual efeitos de iluminação 

progressivos ou outros, destinados ao acompanhamento de sons musicados, 

bem como ao seu visionamento de forma independente, podem ser produzidos 

por um operador que controla os ditos efeitos de luz, numa relação mais ou 

menos arbitrária relativamente aos sons musicais ou para o efeito desejado, no 

caso do seu visionamento de forma independente; esta anotação para luz pode 

                                                                                                                                     
presente contexto, o do espetáculo, os média são a presentados simultaneamente num mesmo espaço, 
num mesmo evento.  
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ser escrita ou disposta adjacentemente em varetas, como uma banda sonora, se 

utilizado com música, ou colocados numa folha independente, se for utilizado 

para o seu visionamento de forma independente, ou colocado sobre folhas 

perfuradas e utilizadas com instrumentos musicais operados mecanicamente.”  

(Betancourt, 2005, p. 35) 

 

As patentes, acrescenta Betancourt,  

 

“ao contrário dos direitos autorais e outras formas de propriedade intelectual, 

são utilizadas para avaliação das afirmações feitas, não só do que o dispositivo 

ou processo patenteado faz, mas também da sua novidade e da sua natureza 

não-óbvia. Este processo de revisão permite às patentes servir como mais do 

que simples escritos dos artistas sobre o seu trabalho; pois têm um estatuto 

semelhante, empírico e factual, que normalmente se reserva aos estudos 

científicos ou textos académicos. Para os artistas que inventaram novos tipos 

de arte, quando as patentes estão disponíveis, eles fornecem uma forma clara 

de avaliar o que o artista realizou e não realizou.” (Betancourt, 2005, p.7) 

 

Apesar da evolução tecnológica do órgão musical de cor (que proliferava em 

diversas versões e variações), as suas capacidades criativas, para além de ligar e 

desligar luzes e, desta forma, produzir efeitos de combinação de cores, foram sempre 

reduzidas. Paralelamente, outros dispositivos que não seguiam as regras da 

associação de cores estavam também a ser desenvolvidos.  

Os espetáculos com instrumentos semelhantes ao Sarabet seguem uma 

história que é paralela à que encontramos nos livros de história da arte, da música ou 

da tecnologia. É uma história singular e, no entanto, um contributo importante para o 

progresso na convergência entre humano, máquina e arte-momento. Pela combinação 

entre conhecimento técnico e prática artística, que lhes é essencial e particular, são 

parte de uma forma de criação artística que encontra similaridades nas vanguardas 

artísticas. A sua combinação indica um caminho, alternativo ao das segmentações de 

especialização em géneros vincados já existentes, e consequentemente, próxima da 

propagação de novas formas artísticas, especialmente as de cariz intermédia.  
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A motivação das vanguardas foi a de quebrar as barreiras do estabelecido, 

questionando acima de tudo o que é e não é arte (e porquê). Tanya Leigthton, no 

texto introdutório ao livro Art and the Moving Image (2008), desenha um contexto de 

influências que contribuíram para o desenvolvimento das artes que recorrem ao 

momento como expressão, da seguinte forma: “Conceptual, Minimalismo e Arte 

Processo voltaram-se para a ‘desmaterialização’ da arte em ideia. O objeto dentro do 

contexto do Minimalismo reconhece o espaço ambiente e o sujeito observador, 

desenvolvendo-se em torno de preocupações fenomenológicas e dando lugar ao 

‘processo’ e à ‘situação’ – como afamadamente descrito pelo artista Robert Morris” 

(Leighton, 2008, p. 20). Esta paisagem de conceitos, processos e situações foi sendo 

gradualmente construída por grupos de artistas que procuravam veículos de 

expressão por outras vias para além do objeto. Neste sentido, “a influência do círculo 

de artistas que se desenhava em volta do compositor John Cage é fundamental. A 

ideia da obra total de Richard Wagner (Gesamtkunstwerk) renascia pela força do 

coletivo” (John, 2010, p.145).14 Vários desses jovens artistas reúnem-se no 

Movimento Fluxus, com início no princípio dos anos 1960.  

O Movimento Fluxus tem uma história complexa. A sua estética, bem como a 

sua filosofia, são de difícil definição. Os vários núcleos de artistas que o constituem, 

dispersos por três continentes, não se sentem nem como parte de um movimento nem 

seguidores de um estilo específico. Sentem-se apoiantes (seguidores até) de uma 

atitude alternativa em relação à expressão artística, à cultura e à vida (Smith, 1993, p. 

24). O Fluxus, mais do que um movimento, é uma rede de artistas que se evidencia 

pelas relações estabelecidas no seu núcleo entre performance e documentação. Estas 

relações estão presentes no Fluxus desde o seu início e remete-nos para a partilha 

entre os escolásticos Jesuitas e as redes de conhecimentos que criaram por todo o 

mundo. O que conhecemos hoje por Fluxus resultou da intenção de George 

Maciunas em organizar uma revista que publicaria trabalhos de artistas 

experimentais. O nome Fluxus era então utilizado por Maciunas para descrever as 

                                                
14 Wagner, sucessor de um desejo (muito alemão) associado à poesia, reclama uma arte completa / 
total. Esta, a existir, implicaria uma mudança do papel das artes na sociedade. Esta proposta idílica de 
arte total toma como influência a tragédia grega (o drama musicado como a maior união entre as artes: 
dança, tom e poesia) e caracterizada pelo esforço do coletivo. Estas ideias ficaram expressas em dois 
ensaios (“Die Kunst und die Revolution” [Arte e a Revolução] e “Das Kunstwerk der Zukunft” [A 
Obra de Arte do Futuro]) de sua autoria e em várias peças que apresentou no Bayreuth Festival 
Theatre, um edifício especialmente construído para apresentações do seu trabalho. 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 33 

suas várias atividades, bem como as atividades de vários artistas e grupos de artistas 

com afinidades. Gradualmente, as atividades em que participava multiplicaram-se e, 

por consequência, a palavra Fluxus veio a designar mais uma atitude do que um 

projeto específico. Em estadia pela Europa, Maciunas conheceu vários artistas 

experimentais da sua época, com os quais colaborou numa série de eventos. Estes 

eventos, sob o nome Fluxus, vieram trazer um rumo performativo e efémero ao 

termo. “Em parte devido à sua exposição a estes desenvolvimentos em expansão na 

música, poesia, artes visuais e atividades performativas, Maciunas alargou a sua ideia 

de uma publicação Fluxus (que agora chamava Fluxus Yearbooks e, em alternativa, 

Fluxus Yearboxes)” (Smith, 1993, p.26). Em 1962, o nome Fluxus (Fluxus 

International Festival of Very New Music) ficou então associado a um evento que 

decorreu em Setembro, em Wiesbaden, na Alemanha. Os posters deste e de outros 

eventos, na Europa e depois nos Estados Unidos, organizados sob o desígnio de 

Fluxus (desenhados por Maciunas ou outros artistas do grupo) seguiam a mesma 

estrutura de ideias. O primeiro período do Fluxus conheceu o seu término no ano de 

1964 devido a desentendimentos entre os seus elementos. As próximas fases são 

influenciadas pela insatisfação com as correntes expressivas do Modernismo e 

consequente questionamento dos seus princípios, o que provoca o retorno a 

perguntas como: o que é um artista? Qual o valor da obra de arte? Quem faz arte 

(precisa de ser artista)? O trabalho de arte tem que ser um objeto? O retorno a estas 

perguntas marca também o retorno às vanguardas das décadas de 1940 e de 1950.  

No Fluxus, as influências de movimentos anteriores fazem-se sentir, por 

exemplo, no sentido do espontâneo artístico e no formato expressivo de jogo, típico 

do Movimento Dada, ou, ainda, na desconstrução da sintonia e da ordem em favor da 

rutura e no reconhecimento dos desenvolvimentos tecnológicos como meios de 

expressão artística em potência, típica do Movimento Futurista, formando um fundo 

de base teórica (Smith, 1993, p. 30). Figuras essenciais ao desenvolvimento do 

Fluxus são Marcel Duchamp, artista e filósofo muito associado ao Dada, e John 

Cage, compositor e professor, influenciado pelas filosofias do Oriente, especialmente 

pelo budismo Zen. Estas influências desenhariam o Fluxus como uma filosofia entre 

a arte e a vida.  

De entre os artistas que ocuparam um papel de construção do movimento, 

não só em termos artísticos, mas também conceptuais, para além de Maciunas, 
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evidencia-se o papel de Dick Higgins, para quem Fluxus, mais do que um 

Movimento, é uma filosofia (próxima do Zen), e, entre muitos outros contributos, 

define a palavra “intermédia” no contexto da combinação de meios e características 

de várias áreas num projeto artístico. “Dick Higgins codificou nove critérios para a 

empreitada Fluxus: internacionalismo, experimentalismo, iconoclasta, intermédia, a 

resolução da dicotomia entre arte e vida, implicitividade [implicativeness], 

brincadeiras, efemeralidade e especificidade” (Smith, 1993, p. 30). Allan Kaprow 

define, a partir da Action Painting, de Pollock, um novo caminho para a arte 

efémera, estabelecendo relações de questionamento. A partir de Kaprow, à ação 

artística no quotidiano é conferida a designação de Performance e Happening15. Num 

outro sentido, o da tecnologia, Nam June Paik, outro dos artistas associados ao 

Movimento Fluxus e figura pioneira da Vídeo Arte, preanunciava: “Tal como a 

técnica do collage substituiu a pintura a óleo, o tubo de raio cátodico [cathode ray] 

substituirá a tela” (Leighton, 2008, p. 20).  

Pintura, escultura e desenho, encontram rivais em importância na expressão 

através de novos formatos híbridos, que expandem no sentido da imaterialidade. As 

vanguardas artísticas, mas especialmente o Fluxus, oferecem uma estrutura sólida à 

compreensão do momento enquanto expressão artística. Voltaremos, no terceiro 

capítulo, ao Fluxus e à relação entabelecida entre efémero e objeto. 

 

 

1.1.2. A performance audiovisual contemporânea 
 

O contexto das práticas atuais desenvolve-se a partir das várias vanguardas (o 

Fluxus sendo uma das influências mais fortes) num panorama artístico aberto às 

abordagens conceptuais e às incitações à rutura dos paradigmas. Nas páginas 

seguintes traçamos um esboço das expressões, de entre a grande diversidade de 

experimentação artística das décadas de 1960 e 1970, pelas suas aproximações ao 

panorama contemporâneo.  

A composição que associa a componente visual e a interpretação musical, 

afastada dos cânones clássicos das harmonias e traçando aproximações pessoais à 
                                                
15 Os Happenings devem ser pensados, “como um ato moral, um dito humano em estado de grande 
urgência, cujo estatuto profíssional e artístico não é tanto um critério, mas mais uma certeza última do 
compromisso existencial” (Potts, 2008, p. 22).  
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composição e à performance, no seguimento do trabalho de Mary Hallock-

Greenewalt, toma em consideração a natureza de cada artista e a especificidade de 

cada evento. Nesta forma de composição tem origem o Visual Music [Música 

Visual], uma prática com continuidade nos nossos dias. O termo foi utilizado pelo 

crítico Roger Fry, em 1912, numa tentativa de descrição do trabalho abstrato do 

artista Wassily Kandinsky (1866-1944). Nas composições visuais de Kandinsky 

transparece uma associação que pode ser designada de sinestesia (o próprio artista 

dizia sofrer dessa condição), e que influencia profundamente as artes do audiovisual 

de todos os tempos. A sinestesia16 (termo transportado da fisiologia sensorial) “era 

vista como mais uma prova da evidente união entre as cores e os tons na mente 

humana”, uma via para “ultrapassar as diferenças entre as diversas ciências” 

(Jewanski, 2010, p. 78) e motivo para o percurso de muitos artistas no sentido de 

uma arte total (a união de todas as artes). A sinestesia viria, mais tarde, já no 

contexto da arte contemporânea, a ser fundamental como termo descritivo da 

expressão multi-sensorial na arte-momento.  

A relação entre os sentidos audição e visão é um componente fundamental 

das composições abstratas em película fílmica que ficaram conhecidas por Visual 

Music, onde, embora o ‘ao vivo’ não seja condição necessária, a relação entre 

imagem e musicalidade está presente. Esta relação, entre som e imagem, fica 

estabelecida através da aplicação das regras da composição sonora à composição 

visual, seja nos filmes que acompanham peças sonoras, como naqueles que são 

exibidos em silêncio. Na Visual Music, as possibilidades do suporte são tão 

importantes quanto as dos dispositivos para a construção de um resultado estético 

único. A experimentação com a matéria e as técnicas de fotografia e da animação, tal 

como com os processos da imagem em movimento foram fortes influências no que é 

presentemente a composição audiovisual na sua vertente mais abstrata, 

especialmente na que é criada com auxílio de programas generativos. De entre o 

trabalho dos muitos artistas que em vez de um enredo linear narrativo exploram 

formas abstratas destacam-se os trabalhos de artistas como Oskar Fischinger (1900-

1967) e Len Lye (1910-1980), que recorrem a variadas técnicas de animação, de 

                                                
16 A sinestesia, diz Mia Makela, “descreve uma condição neurológica de mistura dos sentidos. O 
sinesteta poderá, por exemplo, ouvir cores, ver sons e saborear sensações tácteis” (Makela, 2006). 
Distante da condição neurológica que descreve, a sinestesia foi (e ainda é nos nossos dias) entendida 
como capacidade intuitiva da expressão artística. 
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Mary Ellen Bute (1906-1983), que trabalha luz, textura e objetos por exposição solar, 

e o trabalho de Stan Brakhage (1933-2003), que trabalha a película e a sua 

transformação com a matéria orgânica, cada frame individualmente, recorrendo de 

técnicas variadas desde decomposição a incisão (da material, na película). 

 

Plena de variantes, as expressões artísticas da experimentação fílmica e do 

efémero abundavam entre a Europa e os Estados Unidos. Entre 1946 e 1954 decorreu 

no San Francisco Museum of Art o evento Art in Cinema, onde se apresentaram 

filmes experimentais dos Estados Unidos e da Europa (Oskar Fishinger e os irmãos 

Whitney) e, mais tarde, entre 1957 e 1959, decorreram os Vortex Concerts no 

Morrison Planetarium (James, 2010, p. 177). Ambos os eventos refletem uma 

necessidade ávida de explorar as capacidades de cada nova tecnologia emergente 

(computadores, telecomunicações) e dos vários campos do saber (teorias dos 

sistemas, cibernética e tendências utópicas das contraculturas dos anos 1960).  

Os artistas próximos da expressão cinemática desenvolvem um contexto que 

contém, na sua essência, um sentido de construção cinematográfica e cuja força 

reside em ultrapassar os limites do estabelecido – o Expanded Cinema –, sendo, 

portanto, mais “uma malha feita de várias práticas do que um movimento coerente” 

(White, 2011, p. 24). O “filme reanimou a imagem estática e estagnada enquanto que 

a performance reanimou os filmes, produzindo um cinema expandido na produção e 

transmissão de imagens” (White, 2011, p. 26). No Expanded Cinema, o filme liberta-

se dos limites do écran-fixo, da narrativa e associa-se à representação, à expressão e 

ao diálogo num sentido que é análogo à noção de ‘morte do autor’ de Roland Barthes 

porque confere poder participativo ao espectador. A presença fenomenológica do 

observador e do espaço de observação torna-se crucial para entendermos de que 

forma uma obra de arte comunica. O cinema é expandido na medida em que é 

território de exploração. Stan VanDer Beek propõe no seu manifesto: “Que se inicie 

imediatamente investigação nas possibilidades de uma linguagem-imagem baseada 

em imagem-movimento. Que se combinem dispositivos audio-visuais numa 

ferramenta educativa: uma máquina de experiências ou ‘culture-intercom’” (VanDer 

Beek, 2008, p.72). No sentido de que o Expanded Cinema é também um contexto de 

afetação da própria arquitetura do espaço de visionamento e conferindo forma ao seu 

manifesto, Stan VanDer Beek constrói um movie-drome em Stony Point, no estado 
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de Nova Iorque – um edifício em cúpula, onde acontecem experimentos tecnológicos 

audiovisuais. A aproximação ao cinema como linguagem para a comunicação entre 

os povos não é a única forma de entender o termo. O Expanded Cinema de Gene 

Youngblood, um visionário na convergência da tecnologia com a arte e a educação, 

descreve esta expressão artística como a construção de experiências mentais, a que 

chama de “consciência expandida”. A definição de Cinema Expandido, para Gene 

Youngblood, em pouco ou nada se relaciona com as ferramentas ou com os valores 

estéticos: “Expanded Cinema não é cinema” (Youngblood, 1970, p. 41); na 

realidade, ultrapassa-o, porque abrange uma multiplicidade de outras disciplinas e 

formas na criação da relação entre o artista, a sua obra e a sua audiência. 

Youngblood aponta a direção de um novo paradigma do cinema que resultará da 

nossa vivência em redes de intermédia e que será estimulado pelos estados 

sinestéticos, um Synaesthetic Cinema: “Em relação ao cinema tradicional é como a 

ciência da biónica em relação com as noções anteriores de biologia e química: quer 

dizer, modela-se a partir de padrões da natureza em termos da sua própria estrutura. 

O novo artista, tal como o novo cientista, não ‘batalha a ordem por entre o caos’” 

(Youngblood, 1970, p. 41).17  

Muito embora as tecnologias tenham avançado largamente, ambos os 

conceitos centrais à contextualização do Expanded Cinema, o de Stan VanderBeek e 

o de Gene Yougblood, tal como anteriormente aconteceu com Louis-Bertrand Castel, 

ainda não encontraram a estrutura tecnológica nos nossos dias para que se 

concretizem na sua plenitude. Outros projetos da mesma época trabalham a 

combinação entre vivência em redes (de pessoas, interesses, sociais, artísticas, 

conhecimentos), tecnologias, experiências e expressão efémera artística no sentido de 

uma prática baseada em experimentações. No manifesto (datado de 1967) do grupo 

E.A.T. (Experiments in Art and Technology),18 de Nova Iorque, associa-se a 

tecnologia e a colaboração com outras áreas científicas: “manter um clima 

construtivo para o reconhecimento das novas tecnologias e das artes através de uma 

colaboração civilizada entre grupos desenvolvem isoladamente de forma irrealista 
                                                
17 Um exemplo interessante apresentado por Youngblood para a sua definição de Expanded Cinema é 
o trabalho de Ray e Charles Eames, um casal de artistas designers que elaboram um trabalho 
verdadeiramente multimédia recorrendo a música ao vivo e gravada e a várias projeções, apresentado 
no pavilhão da Exposição Nacional da América em Moscovo, em 1959. 
18 A fundação Daniel Langlois levou a cabo um processo de conservação e arquivo da documentação 
(entre 2003 e 2006) dos eventos organizados pelo E.A.T. em 1966. [Consult. 20 julho 2012]. 
Disponível em: <http://www.9evenings.org>. 
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(…)”.19 O E.A.T. é um grupo de dez artistas e trinta engenheiros e cientistas cuja 

produção artística se situa no desenvolvimento conjunto entre as engenharias e as 

artes. O conjunto de eventos que organizaram, chamado 9 Evenings, apresenta os 

resultados desta colaboração.  

 

A baía de S. Francisco é o palco dos primeiros experimentos com líquidos, 

“um processo que tinha sido iniciado em 1952 por um professor de artes, Seymour 

Locks, que consistia em passar luz através de um prato de vidro que continha vários 

óleos coloridos, tintas e outros líquidos indistinguíveis para acompanhar jazz” 

(James, 2010, p.178). Um dos seus estudantes, Elias Romero, utiliza a mesma técnica 

em Los Angeles e mais tarde de novo em S. Francisco. Outros dispositivos foram 

entretanto acrescentados: projeção de slides e filmes em loop20, luzes 

estroboscópicas, rodas com cores, etc. Nos anos de 1960 e 1970, estes espetáculos de 

cor e formas seriam recorrentes em concertos de rock-’n’-roll psicadélico e, embora 

muitos trabalhassem a solo, os espetáculos mais elaborados eram apresentados por 

grupos de artistas. Os Espetáculos de Luz [Ligh Shows] eram uma manifestação “do 

comunitarismo e da consciência social psicadélica da época” (Alexander, 2010, p. 

199). Um dos mais conhecidos é o The Joshua Light Show, fundado por Joshua 

White, em Nova Iorque (1968), e que conta com mais de dez pessoas. Numa 

apresentação ao vivo, os artistas e o equipamento encontram-se escondidos por 

detrás da tela situada ao fundo do palco. A audiência vê somente as imagens 

projetadas. The Joshua Light Show21 iniciaram-se num concerto de Janis Joplin e 

apresentaram Espetáculos de Luz com os Grateful Death e os Doors, entre outros. Os 

Greatful Death não só se destacavam pelo seu equipamento sonoro, como por serem 

pioneiros no desenvolvimento de performances musicais transformadas em eventos 

de mixed-media. Os seus concertos utilizavam luz negra, strobes, slides e projeções 

de filmes, bem como uma máquina que projetava luz através de pratos de vidro que 
                                                
19 Excerto do Manifesto do grupo E.A.T. Consult. 20 julho 2012]. Disponível em: 
<http://www.fondationlanglois.org/html/e/page.php?NumPage=237>. 
20 O loop é uma técnica do visualismo que consiste na repetição do clip. Enquanto que o clip é a ação 
em termos lineares, o loop repete essa linearidade infinitamente e nessa repetição reforça ou altera o 
significado. Um loop pode ser percecionado como tal ou não (numa paisagem que repete os 
elementos) – neste caso chama-se loop infinito. 
21 Misturando as técnicas que os tornaram populares com as novas tecnologias, e dirigindo-se a novas 
audiências interessadas em reviver o que foram os concertos de rock psicadélico. Joshua White e o 
Joshua Light Shows apresentaram a sua performance acompanhando alguns músicos na edição de 
2012 do festival Transmediale, de que falaremos mais à frente. 
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continham óleos, água e colorante para comida e que, mais tarde, se veio a tornar 

marca visual do movimento psicadélico” (Thornton, 1996, p. 79). 

A relação entre som e imagem estabelecia-se através de uma associação 

emocional, em que se pretendia simular visualmente uma experiência com LSD. Na 

Europa, os irmãos Hills e Mark Boyle ficaram conhecidos pelos Espetáculos de Luz 

que acompanharam os concertos dos Pink Floyd. Mas também fizeram os seus 

próprios espetáculos. “Son et Lumiére for Earth, Air, Fire and Water” (1966), o 

primeiro espetáculo que fizeram, onde os materiais utilizados (para manipulação ao 

vivo) correspondiam aos elementos referidos, e no espetáculo seguinte, “Lumiére for 

Bodily Fluids and Functions” (1966), utilizavam fuídos humanos como material de 

manipulação. A discoteca UFO, em Londres, e a ZERO, em Dusseldorf, ficaram 

muito conhecidas por apresentar recorrentemente Espetáculos de Luz. Neste sentido, 

o efémero do audiovisual ao vivo afasta-se do experimentalismo artístico e 

aproxima-se da cultura da juventude, associando-se à cultura psicadélica e 

posteriormente ao Rock e ao Pop. Os concertos para estádios apresentam grandes 

projeções de vídeo de alta definição, mostrando aproximações aos artistas em palco 

ou criando um contexto em conjunto com bailarinos e cenários de forma a recriar a 

imagem de um teledisco, de um álbum ou do artista (Thornton, 1996, p. 80).  

 

A transição das expressões artísticas históricas para as contemporâneas 

marca-se essencialmente pelo desenvolvimento tecnológico. Ainda que a tecnologia 

para captura e difusão de som seja parte do panorama cultural europeu desde os 

primórdios da eletricidade (o rádio existe desde o séc. XIX), a captura e difusão da 

imagem é uma possibilidade recente (a televisão existe – mas não da forma 

massificada como a conhecemos – desde a década de 1920). A massificação da 

televisão, como referimos anteriormente, e o desenvolvimento da tecnologia do 

vídeo nos anos 1960 e 1970 possibilitou a gravação e manipulação de imagens. O 

advento das tecnologias portáteis, iniciado com as câmaras de cassetes magnéticas, 

as funções de fast-forward e rewind e os gravadores de cassetes de vídeo (VCR) em 

utilização desde 1969, desenhou as direções expressivas do audiovisual como o 

conhecemos. A câmara Sony operada por bateria, que apareceu no mercado em 1965, 

marca esta nova época. O vídeo, tal como a televisão (que inicialmente, nos anos 

1920, era transmitida exclusivamente ao vivo), são dispositivos que partilham as 
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mesmas propriedades básicas de transmissão do sinal (Spielmann, 2010, p. 315). 

Diferem contudo na forma como são utilizados. O vídeo é mais versátil e permite 

várias formas e formatos de gravação e visualização, mas falha na capacidade de 

sincronização das linhas que compõem a imagem. A adicionar aos experimentos com 

tecnologias audiovisuais caraterísticos dos eventos colaborativos entre ciência e arte 

do grupo E.A.T., inclui-se também, entre outros artistas, Nam June Paik e o casal 

Steina e Woody Vasulka cujo trabalho tem como base a experimentação com as 

características de vários equipamentos: “televisão, câmaras de vídeo e gravador 

foram combinados de forma modular, por exemplo, com sintetizadores (o 

Synthesizer de Paik/Abe, 1969), electromagnéticos (o Demagnetizer de Paik, 1965) e 

processadores de imagem (o Scan Processor de the Rutt/Etra, 1973)” (Spielmann, 

2010, p.315).  

Procurando desenvolver as capacidades das máquinas, desenvolve-se o 

interesse pela assincronia na transmissão e recepção do som e da imagem, resultando 

daí composições estéticas que tiram proveito do erro gerado pela máquina, e dos 

quais o feedback22 e o noise23 são exemplos. Duas tecnologias associadas ao vídeo 

merecem referência: os sintetizadoes e os processadores. “O sintetizador gera 

(sintetiza) formas de ondas (áudio e vídeo) internamente através de osciladores ou 

modela sinais já existentes” (Spielmann, 2010, p. 316). O sintetizador gera e 

converte sinal sonoro em visual e vice-versa. Os vários modelos de sintetizadores do 

final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970 foram desenvolvidos por equipas 

constituídas por artistas, engenheiros e técnicos. O sintetizador Paik/Abe é dos mais 

conhecidos devido à sua utilização por Nam June Paik nos seus trabalhos, deixando 

no esquecimento histórico muitos outros experimentos. “O processador, em contraste 

com o sintetizador, a que procede composicionalmente, gera imagem e som, e liga 

objetos diferentes, analiza as mais pequenas unidades de vídeo, as suas formas de 

onda, e desta forma controla a imagem” (Spielmann, 2010, p. 317). O mais celebrado 

dos processadores desta época, especialmente criado para análise de vídeo, é o 

                                                
22 O feedback é uma característica da tecnologia associada ao som e à imagem, que resulta quando a 
câmara capta o que apresenta no monitor ou quando o microfone capta o resultado que sai das 
colunas. O texto “Audio/Video Instrument Special Installations” descreve o feedback no trabalho dos 
Vasulka  
[Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: < http://www.vasulka.org/archive/eigenwelt/pdf.old/147-
152.pdf>. 
23 Pode-se entender noise, ou o ruído induzido, pela ausência de sinal ou pela distorção completa do 
sinal. 
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Rutt/Etra Processor (1973),24 desenvolvido por Steve Rutt, Bill Etra e Louise Rutt. 

Sintetizadores e processadores permitem a manipulação de imagem e som em 

afetação direta. As suas capacidades são exploradas em instalações, apresentações 

para televisão e em eventos ao vivo.25 A portabilidade dos sintetizadores analógicos 

de vídeo (entre eles o Fairlight CVI, um híbrido entre o analógico e o digital) dos 

anos de 1980, os leitores de VHS, entre outros equipamentos, desenvolveu a 

performance com vídeo porque facilitou a acessibilidade a um maior número de 

pessoas. O equipamento existente combinou-se posteriormente com o computador. O 

processsador de video Newtek Vídeo Toaster (1990) foi a primeira ferramenta para o 

computador pessoal, permitindo a mistura de várias entradas de sinal, a sua mistura e 

a adição de efeitos, desta forma aumentando o potencial da manipulação em tempo 

real.  

A combinação de som e imagem, dissociada das harmonias, socorre-se das 

possiblidades da tecnologia. O remix26 com vídeo influenciou a estética dos primeiros 

trabalhos performativos. O vídeo faz parte das performances de vários DJs, como é o 

caso do duo Coldcut, que constrói o seu próprio software, o pioneiro VJamm27. O 

novo século assiste ao surgimento da imensa variedade e diversidade de software 

para mistura de imagem em movimento, distribuídos comercialmente (Modul828 para 

MAC OS), com licenças abertas (Resolume29). Sob licenças diferentes e 

originalmente desenhados para som em tempo real, MaxMsp e o PD (Pure Data, é 

                                                
24 Presencia-se a renovação do interesse geral pela arqueotecnologia. O Rutt/Etra Processor é um caso 
de interesse, visto que em torno dele se tem gerado um movimento para a sua recuperação. A 
responsabilidade é do artista Benton C. Bainbridge que, em colaboração com Bill Etra, visa não só 
recuperar as máquinas existentes, como também elaborar uma versão para o computador. Os 
resultados vão surgindo em projetos para performances audiovisuais. 
25 Exemplo da complexa combinação tecnológica é a performance “Violin Power” (1970-1978), de 
Steina Vasulka, com recurso ao Rutt/Etra, onde é demonstrada a íntima relação entre som e imagem. 
Steina compõe simultaneamente som e imagem, controlando diversas camadas de tecnologia e 
recorrendo a microfones. O som, que Steina produz com o violino, é capturado, processado, 
sintetizado e exibido como som e como imagem.  
26 As práticas de re-combinação e de repetição de material (visual e sonoro) a que chamamos 
remixing, correntemente distante das suas raízes musicais, é um método de apropriação alargado à 
imagem, texto e outros meios, e define-se em termos genéricos pela criação cultural baseada na ação 
de corte, cópia e colagem. Remix carrega consigo valores sobre propriedade intelectual e valores 
éticos relacionados com partilha de conteúdos, experiências e conhecimento. Remixar implica 
colecionar, recontextualizar através da recombinação dos significados. Na performance, as 
remixagens são momentárias e efémeras. – A partir do blog de investigação sobre cultura do remix, 
RemixTheory, de Eduardo Navas [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: <http://remixtheory.net>. 
27 Vjamm é um software desenvolvido pelo duo Coldcut. [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em:  
<http://www.vjamm.com> 
28 Software Modul8. [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: <http://www.modul8.ch>. 
29 Software Resolume [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: <http://www.resolume.com>. 
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uma versão open source do MaxMSP), ambos da autoria de Miller Puckette, 

permitem o desenho de aplicações por módulos e a manipulação de som e imagem a 

partir de hardware externo (sensores, teclados MIDI, etc). Ambas as ferramentas 

tornaram-se populares entre os artistas dispostos a percorrer os caminhos da 

programação no sentido de desenvolverem as suas próprias ferramentas (hardware e 

software). Para alguns artistas o software é parte do projeto artístico, como por 

exemplo o trabalho SemanticVJ30 do Artista, poeta e programador Eugenio Tisselli, 

que permite a manipulação de imagem online em tempo real. Furthernoise31 é outro 

software disponível online para manipulação de som e imagem, por qualquer pessoa 

em qualquer parte do mundo com acesso a um servidor online. O interesse na 

libertação do corpo da posição restrita pela utilização do computador e a necessidade 

de explorar as possibilidades da sua expressão em palco levou ao interesse em 

desenvolver dispositivos exteriores. Mais uma vez, à partida distinguem-se os 

dispositivos de produção e distribuição comercial (MIDI-keyboards, mesas de 

mistura para som e imagem, joysticks) e o recurso aos mais variados géneros de 

sensores e manipuladores na construção de ferramentas de autor. 

 

Para descrever as duas principais e mais recentes práticas contemporâneas 

(Live Cinema e VJing) será primeiro necessário compreender o que é o contexto, pois 

é este o ponto em que mais distintamente se compreende a sua divergência. Embora 

em termos genéricos os eventos sejam apresentados em espaços públicos e em 

espaços privados, cada projeto carrega e é carregado de significação, o lugar em que 

é apresentado, definindo-o como específico e apropriado. De entre os inúmeros 

temas que o Expanded Cinema, no seu tempo questionou (o que é filme / vídeo, o 

que é o espaço cinematográfico) e expandiu (o potencial da película, do projetor, da 

audiência), destaca-se o significado dos contextos e que aqui observamos mais 

pormenorizadamente. O conceito de cada projeto reforça essa significação. David 

Hall trabalha a definição de contexto no seu trabalho “Progressive Recession” 

(1975), apresentado na Serpentine Gallery (Londres). White cita desta forma Hall:  

 

                                                
30 Semantic VJ, uma peça de Eugenio Tisselli [Consult. 28 julho 2012].  
Disponível em: <http://www.motorhueso.net/dcr/semanticvj/semanticvj.htm>. 
31 Software Furthernoise para manipulação online em tempo real [Consult. 28 julho 2012].  
Disponível em: <http://www.furtherfield.org/user/furthernoise>. 
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“Por contexto refiro-me à inevitável consciência imprescindível ao ambiente 

físico, veículo da estrutura cultural percecionável – um assunto 

fenomenológico. Este conceito, que uma vez manifesto numa qualquer forma 

exterior – não pode ser lido isoladamente como se se situasse num vazio, mas 

invariavelmente influencia, molda até, a sua leitura. Reconhecendo que a 

escolha do contexto necessita de ser tomada necessariamente à partida, em 

consideração de igualdade [com o espaço, forma exterior], os dois, uma vez 

integrados, são condição para a experiência percecionada.” 

(White, 2011, p. 36)  

 

Contexto é portanto o que define física, geográfica e materialmente o lugar, 

mais o que o define culturalmente (através dos seus códigos de comportamento e 

expectativas) e historicamente. Em geral, um espaço de dança, um club, difere, em 

estrutura arquitetónica, em organização do espaço, localização do equipamento e em 

expectativas das audiências, de uma galeria ou de uma sala de cinema. Em particular, 

cada espaço de dança tem características que o definem como diferente de todos os 

outros e o mesmo se aplica a cada galeria e a cada sala de cinema. Cada projeto 

performativo responde a esse elemento definidor: o contexto. Neste sentido, 

“Progressive Recession” apresenta-se como exercício de transgressão ao significado 

de contexto ao transferir a exibição do filme de uma sala de cinema para uma galeria. 

A segmentação da prática atual é feita pela associação a contextos específicos. A 

manipulação de imagens que designamos de VJing, habitualmente acompanhada pela 

escolha sonora do DJ, tem lugar em clubs e outros espaços de dança. A manipulação 

de imagens acompanhada por um trabalho musical, mais ou menos dialogante, e que 

chamamos Live Cinema, tem lugar em salas de cinema ou em galerias. Esta 

segmentação não é rígida: a prática de cada artista e de cada projeto é, por vezes, um 

exercício de questionamento e confronto com esta definição. Por vezes, o artista 

recorre a uma identidade, construindo-a através da relação ao contexto em que o 

trabalho é apresentado, como é o caso da artista Mia Makela e da artista Olga Mink. 

Desenvolvendo trabalho visual, estas artistas destacam-se em ambos os contextos. As 

duas recorrem a parcerias com músicos diferentes, dependendo do contexto, e 

utilizam um pseudónimo diferente. No contexto do Live Cinema encontramos a Mia 
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Makela,32 que muda para VJ Solu num contexto de VJing, e Olga Mink33, que muda 

para VJ Oxygen num context de VJing. Por outro lado, o nome de ambos os grupos 

de artistas VJs ANTI VJ34 e NO NAME35 são exemplo do questionamento do 

contexto. No caso dos ANTI VJ o seu nome questiona a definição de VJing como 

limitadora, mas única apropriada para expressar os projetos que desenvolvem e que 

compreende projeções em edifícios (Teatro S. Carlos, em Lisboa, e o College Green, 

em Bristol) e instalações, em galerias e museus. No caso dos NO NAME, os 

conceitos, as técnicas e as decisões estéticas que desenvolvem não correspondem à 

definição. Estes artistas desenvolvem um trabalho muito peculiar e minucioso nas 

performances que apresentam essencialmente no contexto musical (participando em 

festivais de música, como o Sónar, em Barcelona, e o Mapping, em Genebra). 

A diferença entre o Live Cinema e o VJing pode ser, contudo, um pouco mais 

vincada do que a diferença entre os dois contextos. A manipulação de imagem como 

acompanhamento musical evoluiu a partir dos espetáculos com líquidos coloridos 

associados às várias tendências do rock psicadélico dos anos 1960 e 1970. O termo 

VJ foi utilizado no fim dos anos 1970 pelos artistas da discoteca Peppermint Lounge, 

em Nova Iorque, e ficou popular em meados da década de 1980 pela sua associação 

aos apresentadores do canal de televisão MTV (Dekker, 2003). Visto que o termo DJ 

estava já estabelecido, “como referência ao artista que mistura faixas sonoras, o 

termo VJ veio a ser utilizado largamente em referência ao artista que mistura 

sequências de vídeo” (Alexander, 2010, p. 201). Os duetos DJ/VJ estão associados à 

música de dança desde os anos 1980: House, Acid e Techno, onde o ecstasy e outras 

drogas químicas são correntes, até aos nossos dias. Tal como nas práticas de DJing, 

também no VJing é recorrente a utilização de material existente e proveniente de 

fontes diversas (filmes, anúncios televisivos, notícias e fotografias), misturadas ao 

vivo através do sampling e do remixing, ambas técnicas recorrentes do som e da 

imagem. As tecnologias (leitores de VHS, pedais de guitarras para distorção, 

câmaras de filmar [‘super8’ e posteriormente Mini-DV]) são apropriadas para as 

novas funções da manipulação ao vivo. São, numa primeira fase, tecnologias 

analógicas, acessíveis economicamente na década de 1980. A manipulação de 
                                                
32 Mia Makela tem participado ativamente na construção e na solidificação do conceito Live Cinema 
pela sua prática artística, pela curadoria e pela aboragem teórica. 
33 Olga Mink. [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: <http://videology.nu>. 
34 Anti VJ. [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: <http://www.antivj.com>. 
35 No Name. [Consult. 28 julho 2012]. Disponível em: <http://nonamevj.blogspot.pt>. 
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imagens resulta de experiências com tecnologias que ocorrem em garagens, entre 

amigos, e apresentam-se os seus resultados em raves e free parties. Nestes espaços 

de partilha experimenta-se com a tecnologia digital e desenvolve-se os primeiros 

softwares para mistura de som, de imagem e de ambos ao vivo. Com a Internet 

surgem os primeiros contactos entre grupos que estão localizados a grandes 

distâncias. O interesse pelo VJing, neste novo século, está associado à disseminação 

das capacidades dos computadores e, assentes nestas, também à larga difusão das 

profissões criativas, especialmente as associadas ao vídeo, ilustração e design. Os 

jovens encontram no ‘ao vivo’ uma forma de explorar o movimento sugerido nas 

suas criações. Marcada pela curiosidade crescente e pela facilidade de aquisição do 

equipamento (câmaras de filmar e computadores), uma nova fase no VJing toma 

forma nos nossos dias, com cada artista à procura de uma presença distinta como 

performer, uma linguagem estética particular. 

Ao contrário do DJ que se movimenta independentemente e trabalha a solo, o 

VJ exerce uma prática colaborativa. Muito raramente a manipulação de imagens 

acontece sem acompanhamento de som ou música. Esta essência colaborativa 

confere-lhe uma identidade única e apropriada ao contexo contemporâneo. Lara 

Hudston (VJ, investigadora inglesa e organizadora dos eventos AVIT) entende VJing 

“como um termo-em-movimento; o congelamento momentâneo de um conjunto de 

práticas diversas, de material e de discurso” (Hudston, 2008). Em 2005 foi lançada a 

pergunta “O que é VJing e interação em tempo real?” no site VJ Theory36 e 

propagada por várias redes (mailing lists, e-mail, blogs e comunidades online). As 

doze respostas selecionadas e apresentadas no site definem VJing a partir da prática e 

todas apresentam variações ao termo. Apesar da curta história que lhe define as 

fronteiras, o VJing é um termo em mutação.  

Live Cinema surge da necessidade de uma nova designação, pois muitos 

artistas visuais entendem o VJing como uma expressão limitada à recolha e 

manipulação de material e ao cenário da discoteca (Alexander, 2010, p. 202). Sem 

necessidade de uma separação vincada com o VJing, o Live Cinema identifica-se por 

relação estreita com uma experiência cinemática como prática audiovisual. O 

contexto que se desenha em volta do Live Cinema resulta da combinação entre o 

                                                
36 Encontra-se uma descrição mais detalhada sobre o projeto VJ Theory no capítulo 4. VJ Theory 
[Consult.16 junho 2010]. Disponível em: < http://www.vjtheory.net>. 
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espaço da galeria, de um concerto ou performance e de uma sala de cinema. A artista 

Mia Makela, que tem assumido um papel fundamental no Live Cinema, descreve-o 

como uma prática entre o VJing e o cinema: “Como o nome implica, Live Cinema 

tem algumas coisas a ver com cinema, mesmo que o contexto ao vivo defina o 

processo e a prática como diferentes dos métodos do cinema”. A linguagem do 

cinema é baseada na montagem e na linearidade da narrativa. O Live Cinema 

diferencia-se do cinema pela sua não-linearidade, pela falta de tema e drama, que são 

também características do Expanded Cinema e do Visual Music e relaciona-se com o 

VJing pelas suas técnicas, tecnologias e pelo fator da manipulação ao vivo. Sem 

diálogos nem atores, a mensagem é emocional, transmitida através de experiências 

com imagens e sons que são, por vezes, abstratos, mas que procuram sempre conferir 

uma identidade única à performance. 

O conceito de sinestesia como relação entre os sentidos permanece 

fundamental no enquadramento contemporâneo, onde está ainda mais presente do 

que anteriormente devido à capacidade das máquinas, como o computador, em 

produzirem estímulos para os vários sentidos simultaneamente. “Sinestesia – a 

junção de duas ou mais experiências sensoriais – é uma das assunções básicas em 

multimédia” (Schacher, 2008, p. 148). Schacher é, contudo, da opinião que falar de 

uma relação sinestética entre visão e audição no Live Cinema (bem como em 

qualquer outra prática audiovisual) é inapropriado, porque os mecanismos humanos 

para ouvir e ver são diferentes. Por esta razão, diz o autor, o som segue a imagem e 

vice-versa, mas não se misturam homogeneamente na fruição. A associação, segundo 

o autor, é uma mera aproximação porque,  

 

“[a] verdadeira perceção de sinestesia envia uma faixa [stream] sensorial de 

entrada de um canal de perceção para outro. Isto acontece depois da primeira 

camada do aparelho fisiológico, algures no caminho até à integração o 

estímulo [exterior] na nossa consciência de uma perspetiva coerente do 

mundo”. Para que a combinação funcione, “contrastes temporais, mudança 

estrutural, nível de abstração e densidade da modulação são vários dos 

domínios que precisam de ser trabalhados de forma diferente para o olho e 

para o ouvido” (Schacher, 2008, p. 149).  
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A sinestesia é, de fato, um termo que sugere aproximações sensoriais, distante da 

condição de onde se retirou o nome. 

 

 

1.2. Definição do contexto específico à pesquisa 

  

No sentido de construir uma definição da expressão artística de que é alvo 

este estudo, identificamos anteriormente as características comuns e específicas a 

cada uma das práticas mais conhecidas num sentido histórico e contemporâneo. Ao 

definir a performance audiovisual ao vivo como categoria genérica que identifica os 

elementos comuns ao conjunto de práticas, é possível traçar uma espécie de 

fotografia aérea da sua geografia. Esta, quando vista em detalhe, apresenta a riqueza 

e diversidade de cada prática específica, de cada trabalho, de cada artista e de cada 

conjunto de artistas. Desta forma, é possível a análise de referências comuns e que 

visam compreender o conjunto das práticas, bem como as referências particulares a 

cada uma delas, cujos temas, embora distintos e particulares, sirvam para a 

compreensão do conjunto. Desenharemos uma estrutura que nos permite analizar a 

performance audiovisual ao vivo, no seu sentido de conjunto de práticas, de forma 

organizada e específica. Para além dos seus elementos – o áudio e a imagem que são 

manipulados ao vivo –, esta estrutura reúne três condições essenciais para que a 

performance exista como tal, apresenta três momentos que a definem e, por fim, 

revela dois componentes que indicam um futuro que se desenha nas expressões 

artísticas de hoje. Esta estrutura compreende e baseia-se nas dinâmicas dos processos 

históricos, sociais e tecnológicos já observados anteriormente.  

Definimos três condições para que a performance aconteça: o ‘ao vivo’ (a 

prática artística como arte-momento), a presença dos artistas (condição de 

legitimação) e a interdisciplinaridade (permanente cruzamento entre conhecimentos). 

O ‘ao vivo’ é uma condição do conjunto das práticas, é o elemento que transforma o 

momento em expressão. Sobre o VJing (mas que pode ser aplicado ao conjunto das 

práticas), diz Laurent Carlier, é uma forma de fluxos efémeros (Carlier, 2009, p. 

163). Esta primeira condição, que define a expressão como momento, confere-lhe as 

características de tempo e espaço (virtual ou físico) e de contexto, descrevendo-a 

como expressão em que a experiência do artista coincide com a sua fruição – o seu 
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efeito nos espectadores. Sendo uma condição geral de qualquer prática performativa, 

no audiovisual falamos de um momento em que se estabelece uma relação entre 

artistas e espectadores, construído com recurso a tecnologias digitais e analógicas, e 

que é, portanto, mediado: o resultado é amplificado (sonoro) e projetado (visual). Faz 

parte desta condição, do ‘ao vivo’, que compreende tempo, espaço e contexto, as 

tecnologias a que se recorre para desenvolvimento, manipulação e disseminação da 

performance. A presença de artistas e audiência, durante a performance, estabelece a 

relação característica do ‘ao vivo’, sendo esta originária da televisão sem gravação, 

mais tarde renomeada ‘em directo’. Distinguimos ‘ao vivo’ de ‘tempo real’, no 

sentido em que a segunda designação é relativas às dinâmicas entre as tecnologias, os 

artistas e os resultados difundidos. O tempo real recorre de dispositivos que 

permitem a captura e a manipulação em simultaneidade com a sua projeção ou 

difusão (implica a inexistência de bases de dados, sejam estes de imagens ou de 

sons). 

A segunda condição é a presença do artista. ‘O artista está presente’ é uma 

expressão que imediatamente se associa ao trabalho performativo de Marina 

Abramovic37. Mais do que o nome de uma performance da artista, é uma condição 

para que a performance exista como tal. A presença do ou dos artistas é condição de 

legitimação. Sem o artista, o que era oferecido aos espectadores seria algo 

semelhante à exibição de um filme ou a um qualquer evento prégravado. Por mais 

deslumbrante que seja a capacidade tecnologica do espetáculo, ainda é esperado que 

o artista personifique o seu trabalho. “A audiência espera experienciar a aura” 

(Thornton, 1996, p. 81). A performance poderá ser mais ou menos ensaiada, com 

mais ou menos componentes de manipulação e de pré-gravação, ou poderá ser 

completamente improvisada. A metodologia encontrada em nada destitui a 

performance da sua legitimidade. A presença do performer, para além de essencial 

para que o momento seja performativo, é também um elemento expressivo da própria 

performance. A representação, quer o performer se encontre escondido pelo 

equipamento ou utilize o seu corpo como parte do trabalho (estando por vezes a 

                                                
37 Este é o nome de uma retrospetiva da obra da artista apresentada no MoMA (Nova Iorque). The 
Artist is Present (14 de março a 31 maio 2010) é composto pelos mais diversos documentos 
(catálogos, peças sonoras, vídeos, posters, entre outros) e pela re-performance de um conjunto de 
performances que marcam a carreira da artista Marina Abramovic e apresentadas para um público 
mais abrangente. Para mais informação, visitar a página no website do MoMA referente à exposição. 
[Consult. 02 setembro 2012]. Disponível em: <http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/965>. 
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tecnologia anexada ao próprio corpo do artista), constitui significado e é veículo de 

identidade, como veremos no capítulo seguinte.  

Apresentamos a interdisciplinaridade como a terceira condição específica à 

performance audiovisual ao vivo e raíz de toda a complexidade de relações que 

constitui cada um dos trabalhos. Se o ‘ao vivo’ é o resultado expressivo de um 

trabalho original, é a interligação de diversos conhecimentos e de diversas disciplinas 

que confere a originalidade de cada trabalho. Tirando partido do ‘ao vivo’ e das 

ferramentas tecnológicas, a performance audiovisual é uma arena para onde várias 

outras disciplinas convergem e aí expandem as suas capacidades de forma a 

empreender novas possibilidades. Os média variáveis38 que são utilizados na 

produção artística, estão associados com um fazer que se estende por várias áreas do 

conhecimento. A aproximação à performance faz-se muitas vezes a partir da 

programação (na construção de algoritmos para a produção de imagens e sons, como 

é o caso do trabalho vetorial de Marius Watz39 com o software Processing40), outras 

vezes a partir da literatura (numa experimentação da palavra falada em interligação 

com a imagem e som, como é o caso de algumas performances de longa duração de 

Ilan Katin, em que se estabelece um diálogo através da escrita de mensagens no 

écran, às quais o público responde das mais diversas formas). Os vários 

conhecimentos convergem, portanto, para uma situação performativa do momento 

como expressão. No sentido oposto, os componentes do audiovisual: som e imagem, 

desenvolvem-se em potencial combinatório com outras disciplinas, expandindo em 

conceitos a performance audiovisual ao vivo.  

Os projectos resultantes destas interdisciplinaridades ocorrem no cinema, por 

exemplo, que encontra na relação com a performance uma via para explorar 

múltiplas possibilidades narrativas, revelando outros significados para além dos 

presentes na edição linear que é apresentada nas salas de cinema, como é exemplar o 

trabalho do realizador Peter Grenaway. A diversidade resultante das múltiplas 

ligações disciplinares está também claramente visível nas dinâmicas geradas entre 

artistas e cientistas ou informáticos em projetos colaborativos. A terceira condição 
                                                
38 Três características definem os média variáveis: o reconhecimento da imensa variedade de 
técnologias disponíveis e possíveis de utilizar no desenvolvimento dos trabalhos artísticos, a 
capacidade de cada técnologia produzir uma grande variedade de efeitos e comportamentos, e a 
capacidade evolutiva as próprias tecnologias, que variam a sua constituição ao longo do tempo. 
39 Link to Marius Watz website. [Consult. 16 junho 2012]. Disponível em: <http://www.unlekker.net>. 
40 Open Source software Processing. [Consult. 16 junho 2012]. Disponível em: 
<http://processing.org>. 
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reforça também a efemeridade de cada performance, porque as combinações dos 

conhecimentos, abrindo possibilidades infinitas, encontram-se numa combinação 

única em cada projeto. A interdisciplinaridade é uma condição de características 

atemporais, no sentido em que os avanços nas expressões artísticas, desde a câmara 

obscura e o órgão musical de cor até aos trabalhos dos anos 1960 e 1970, sempre 

aconteceram pela combinação de conhecimentos. 

   

 

1.2.1. As componentes do tempo: o processo criativo, o momento performativo e 
o momento de encontro da comunidade 

 
O tempo, para o filósofo Alfred Norton Whitehead (1861-1947), tal como 

toda a natureza, é feito de transitoriedade. Ambos, natureza e tempo, são 

permanentes processos. A transitoriedade, a unicidade (de cada elemento e de cada 

momento) e as relações que se estabelecem entre estas são características que 

consideramos fudamentais para compreender a expressão da performance 

audiovisual ao vivo. As relações entre várias práticas já foram apontadas acima ao 

traçar caminhos que são comuns à fotografia, filme e performance. Envidenciaremos 

agora uma relação entre os conceitos de tempo baseados na Filosofi ado Processo de 

Alfred North Whitehead41 e o tempo na prática performativa. No próximo capítulo 

serão aprofundados outros tipos de unicidade e de relações entre estas.  

O tempo é, portanto, um conceito composto por individualidades e relações 

que entre estas se estabelece. O entendimento do tempo consiste no entendimento de 

uma série de outros conceitos que o compõem. O primeiro, o conceito de ‘evento’, 

define-se como o caráter específico de um lugar através de um período de tempo. 

Cada ‘evento’ é um “termo relacional na estrutura de eventos” (Whitehead, [1861] 

1994, p. 64), que tem como propriedades as relações que se estabelecem entre tempo 

e espaço: as relações entre os eventos (passados e futuros) formam o contínuo do 

tempo e as relações de cada evento com a natureza total formam o contínuo do 

espaço. O presente é a apreensão (da natureza), simultaneamente na totalidade e no 

                                                
41 Alfred North Witehead é um filósofo e mátemático inglês (1861-1947), que desenvolve um sistema 
filosófico centrado na relação entre os acontecimentos. O seu pensamento está visivelmente presente 
no trabalho de vários filósofos contemporâneos, com é o caso de Maurice Merleau-Ponty e Gilles 
Deleuze. 
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imediato. Esta totalidade tem o nome de ‘duração’: “uma duração é uma fatia 

concreta da natureza” (Whitehead, [1861] 1994, p. 66). Neste sentido, a 

simultaneidade é uma relação natural entre os ‘eventos’. À natureza como um todo 

num instante chama Whitehead de ‘momento’. Estabelecemos um paralelo entre o 

todo natureza-performance e ‘momento’, recorrendo deste conceito como unidade a 

partir de onde organizar o tempo dentro da própria performance de forma a 

posteriormente lhe associarmos as fases para constituição da documentação. No 

contexto que definimos, recorremos da definição de momento como um presente, 

estado de fixação momentânea, parte constituinte de um contínuo. Definimos três 

momentos na performance: são eles o processo criativo, o momento performativo e o 

momento de encontro da comunidade. O momento é desprovido de duração; “o que é 

directamente oferecido ao nosso conhecimento através da apreensão sensível é uma 

duração” (Whitehead, [1861] 1994, p. 71). Um ‘evento’ é, transposto para o nosso 

contexto, um espaço e tempo específicos, que podemos localizar na linha do tempo. 

“Cada evento estende-se por sobre outros eventos e por sobre cada evento estendem-

se outros eventos” (Whitehead, [1861] 1994, p. 72), formando assim um sentido de 

continuação. A ‘duração’ será portanto a perceção de desenvolvimento: “cada 

duração é parte de outras durações; e cada duração contém outras durações que são 

parte dela” (Whitehead, [1861] 1994, p. 72). Não existe uma forma de identificar 

cada duração na sua individualidade, nem forma de determinar a sua extensão; 

simplesmente damos nota da afetação de cada ‘momento’ e de cada ‘evento’ num 

panorama abrangente que é a performance audiovisual ao vivo, como a conhecemos 

hoje, informada pelos desenvolvimentos que a antecederam e a predecerão. 

Cada um dos três momentos – na sua identidade única, definido pelo seu 

tempo e espaço, que o qualifica como ‘evento’ numa sequência de ‘eventos’ – tem, 

portanto, uma identidade distinta e identificadora. Poderemos então perceber como 

este três momentos se desenvolvem, extendem e afetam mutuamente. Os momentos 

formam relações interligadas, em que as experiências presentes são influenciadas por 

outras experiências, influenciando depois, por sua vez, experiências futuras.  

O primeiro momento está relacionado com o processo. Por processo criativo 

entendemos todo o tempo de preparação que ocorre antes do momento performativo 

e que é definido pelas decisões, pelos desenvolvimentos de conteúdos e pelas 

escolhas tecnológicas e estéticas. É um processo criativo porque durante este tempo 
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se preparam todos os elementos que constituirão a experiência de uma performance, 

como, por exemplo, a gravação e edição de clips de vídeo e a constituição de uma 

base de dados. O destaque dado ao tempo anterior ao evento permite, ao estudar a 

documentação, uma atenção desviada do resultado e focada no que levou a esse 

resultado. É aqui aparente a influência das expressões artísticas associadas ao 

processo e ao conceito, nas quais, muitas vezes, não existe resultado final, só 

processo. 

O momento performativo é a expressão em si, o encontro dos artistas, através 

da sua obra, com os espectadores e a sua fruição. Como dito anteriormente, a 

performance audiovisual ao vivo apresenta o momento como expressão artística. 

Apesar das capacidades das tecnologias para a repetição infinita, o momento criado, 

tal como o encontro momentâneo, é único. Esta qualidade de irrepetibilidade não é 

resultante do aleatório ou do inesperado, pois é comum entre performances ensaiadas 

(quase cronometradas) e as improvisadas.  Esta qualidade é resultante das dinâmicas 

irrepetíveis entre a audiência e os artistas, na forma como aquela responde (ainda que 

emocionalmente) ao trabalho visual e musical dos performers, e ainda das dinâmicas 

entre os próprios artistas.  As condições do espaço também afetam a sua exibição. Os 

espaços que recebem estas práticas do momento são de tipologia variável: galeria, 

teatro, sala de cinema e museu, mas também podem incluir as ruas, entre outros 

espaços momentaneamente contextualizados como artísticos. No entanto, o espaço 

não está restrito à presença física e muitos eventos acontecem para uma audiência 

que está presente virtualmente. É o caso de muitas performances que utilizam, por 

exemplo, o Skype ou acontecem no Second Life.42 Por vezes, a simultaneidade na 

apresentação de uma performance combina espaços virtuais e espaços físicos, no que 

chamamos de espaço vireal. Servem mais uma vez de exemplo os eventos com 

recurso a plataformas online, como é o caso do Furtherstudio43, que acontecem 

simultaneamente em várias cidades, com a presença física ou virtual dos artistas.  

                                                
42 A procura da combinação da performance com outras disciplinas e com as novas tecnologias móveis 
é visível no interesse e sucesso do projeto internacional Film Mobile. Desta rede colaborativa fazem 
parte Max Schleser, Eugenio Tisselli e Camille Baker, entre outros artistas / académicos, que 
trabalham a captura e distribuição áudio e vídeo, através de tecnologias móveis, em combinação com 
a dança, o documentário e a poesia, e que apresentam o seu trabalho como performances online e em 
espaços físicos. 
43 Furtherstudio é uma plataforma online que permite manipulação de áudio e imagens e a sua 
visualização em tempo real. Através de um écran de saída, tal como software para manipulação de 
imagem em tempo real, esta ferramenta permite a manipulação a partir de qualquer ponto do planeta 
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O núcleo dinâmico dos que ativamente participam na criação, reflexão e, de 

certa forma, fruição da performance audiovisual formam uma comunidade que nos 

interessa estudar porque, do nosso ponto de vista, ambas, comunidade e prática, se 

afetam e evoluem por afetação. Esta comunidade, tal como outras cuja existência 

apenas é possível no contexto tecnológico e social contemporâneo, tem 

características específicas. Pode dizer-se que está em processo ou em fluxo; define-se 

por características flexíveis, fluidas e mutáveis, sem a solidez das comunidades, por 

exemplo, associadas a locais específicos. Esta relação entre prática e comunidade é 

da máxima relevância para este estudo. O terceiro destes momentos, ou encontro 

momentário, é o encontro desta comunidade. O mais comum destes encontros é o 

festival – momento e espaço de convergência da comunidade local ou internacional. 

Festivais, entre outros, são momentos para demonstração de trabalhos, troca de 

conhecimentos e desenvolvimento de contactos. A comunidade de artistas coloca-se 

nestes eventos numa dupla posição, entre o praticante que exibe a sua obra e o 

público que aprecia as obras apresentadas. A reunião em locais físicos tem sido 

essencial para o desenvolvimento da curta história das comunidades da época da 

comunicação por vias digitais e móveis. Antes do surgimento dos festivais dedicados 

ao VJing e posteriormente à performance audiovisual, o encontro entre pessoas que 

partilhavam um interesse comum acontecia online em chatrooms e fórums. Desta 

forma, as ferramentas e capacidades necessárias, anteriormente pertencendo a grupos 

de curiosos circunscritos a uma área geográfica, passaram a ser partilhadas entre 

pessoas geograficamente dispersas. A função do festival está associada ao encontro 

presencial, permitindo à comunidade confirmar a sua existência e evoluir. 

Conscientes do seu papel como momento de encontro, os festivais promovem a 

exibição dos projetos mais recentes e inovadores com o intuito de encontro, onde os 

espaços sociais, de encontro informal, são tão importantes como os espaços formais 

das apresentações. O momento de encontro da comunidade é a chave para a 

afirmação desta mesma como tal e cada um dos encontros é um momento de impulso 

para o desenvolvimento futuro da expressão artística. 

 

 
                                                                                                                                     
(com acesso à Rede) e a sua projeção em vários espaços físicos. Furtherstudio. [Consult.09 junho 
2011]. Disponível em: <http://www.furtherfield.org/furtherstudio/docs/about.html>. 
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1.2.1. As componentes da produção: ambiente colaborativo e processo criativo 
 

Os limites do objeto de estudo ficam definidos com o acrescento de duas 

componentes da produção. Tomando em consideração que o estudo visa contribuir 

para o desenvolvimento futuro da performance audiovisual ao vivo, as componentes 

têm como justificação compreender que possibilidades existem hoje para esses 

caminhos. Estas componentes têm em vista as dinâmicas entre os indivíduos. Numa 

mesa redonda que aconteceu no dia 7 de maio de 2010, com o título “O Futuro do 

Audiovisual”,44 integrada no festival Mapping, debateram-se ideias sobre o futuro da 

performance audiovisual. Os elementos convidados para a mesa redonda, 

organizadores de dois festivais europeus45, desenhavam no panorama contemporâneo 

os indícios de um futuro colaborativo através de exemplos de projetos resultantes das 

combinações entre artistas (visuais e musicais), programadores e cientistas. Neste 

encontro, o consenso foi reunido em volta da colaboração como elemento essencial e 

cada vez com mais relevância na evolução da prática. 

O processo dialogante entre os dois elementos áudio e vídeo da performance 

são por vezes desenvolvidos pelo mesmo artista, mas é a partir das dinâmicas entre 

dois ou vários artistas que a relação se aproxima de um sentido de comunidade. A 

primeira componente é o coletivo – um conjunto de duas ou mais pessoas (não 

necessariamente artistas) que participa do desenvolvimento do processo criativo 

resultando a sua expressão num momento performativo (ou vários, se a performance 

é apresentada mais do que uma vez). Como resultado, este conjunto de pessoas 

confere a si uma identidade única a partir da convergência entre os diversos 

contextos (artísticos: som e imagem, tecnológicos: programação, desenvolvimento de 

instrumentos, etc). Os ambientes colaborativos permitem que conhecimentos vindos 

das mais diversas áreas se encontrem em combinações potencialmente infinitas, 

potenciando a interdisciplinaridade. Equipas colaborativas são pontos de interseção 

                                                
44 O festival Mapping de 2010 convidou artistas e curadores em representação de outros dois festivais 
(LPM, em Roma, e Sound.Frame, em Viena) para uma mesa redonda sobre o futuro da performance 
audiovisual. Esta é uma de entre as várias iniciativas do género e que têm acontecido nos últimos 
anos. Outro exemplo são os encontros que antecederam e deram origem ao evento Visual Berlin. 
[Consult.16 junho 2011]. Disponível em: <http://festival.visualberlin.org>. 
45 “ Audio:visual tendencies. Multiple approaches to visualize music”, uma mesa redonda proposta 
pelas organizadoras do festival Sound.Frame em Viena e que contou com a presença de elementos da 
organização do festival LPM, em Roma, bem como de muitos dos artistas que apresentaram o seu 
trabalho durante o festival. (http://www.mappingfestival.ch/2010/?artist=675&lang=en) 
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entre artistas do áudio (músicos, compositores), artistas da imagem (das áreas do 

vídeo e da geração por algoritmo) e podem também ser constituídas por 

programadores (para elaboração de ferramentas especiais, sensores e software), por 

cientistas, matemáticos, etc. Estes pontos de interseção são indícios de uma rede de 

pessoas relacionadas com o audiovisual e como tal uma parte visível da sua vasta 

abrangência. Esta rede de ligações que constitui a comunidade é a segunda 

componente. A estreita relação entre os elementos da comunidade através da 

colaboração é fundamental para a definição das suas características e necessidades 

no sentido da elaboração do modelo documental. A necessidade da participação da 

comunidade é fundamental para a investigação e fator de confirmação da viabilidade 

do processo e resultado.  

 

Fica desta forma definido o objeto de estudo, partindo de um cenário 

abrangente das artes tecnológicas contemporâneas, para o conjunto mais específico 

da performance audiovisual ao vivo. Este conjunto obedece a uma estrutura que 

define cada prática do conjunto num sentido que lhe é específico e simultaneamente 

genérico a todas e que serve como base para pensar as formas como se documentam. 

O interesse pelo desenvolvimento de investigação específica no campo da 

performance audiovisual ao vivo é recente e, embora as dinâmicas no sentido da 

inovação sejam visíveis nos projectos que se apresentam em cada ano nos festivais 

europeus, a reflexão teórica não tem a mesma desenvoltura. No sentido de motivar 

dinâmicas na investigação a efetuar na performance audiovisual ao vivo é essencial o 

recurso à documentação. A dificuldade em documentar prende-se com o sentido de 

efemeridade e sem documentação não existe evidência que permaneça para além do 

momento.  

Na arte-objeto, o próprio objeto apresenta-se como a evidência de expressão 

artística e evidência objetual de si, sendo, portanto, documento. O momento pela sua 

natureza não existe nesta autorepresentação, não permanece como evidência de 

expressão artística. Momento, espectadores e artistas são, portanto, posições 

instáveis e efémeras. Se o momento não é evidência, e não pretende ser, se é a recusa 

da fixação, arte constantemente em processo, como é que a expressão através da 

criação do momento se faz evidência sem que se submeta à objetificação (sem que se 

converta em arte-objeto)? Esta é a nossa questão de partida. Estudar de que forma se 
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pode descrever o efémero performativo audiovisual é, portanto, a base desta tese. 

Não se pretende resumir a descrição à experiência de um indivíduo (seja elemento do 

público ou artista), nem ao simples registo audiovisual do espetáculo. Este estudo 

confronta o conceito de documento com a necessidade de registo do processo – 

constituído por vários processos (momentos) – e de nele se encontrar uma forma 

efetiva de descrever a experiência do ponto de vista dos que a constroem, 

experienciam e dos que a usufruem. É crucial que descreva a performance e a sua 

experiência, num sentido holístico, mas não genérico. Mas tal como a performance 

deverá ser sujeito de documentação permanecendo irrepetível, da mesma forma 

também a construção da memória deverá ocorrer salientando os atributos de 

permanente processo de transformação da comunidade. O nosso objetivo geral é 

estabelecer uma ponte entre momento e memória, através do documento. Esta 

relação entre momento e memória é estabelecida pela construção de um modelo 

capaz de documentar o processo criativo, o momento performativo e o momento de 

encontro da comunidade. Este modelo é definido por um conjunto de protocolos que 

o identificará como único, específico e apropriado.  

No processo de alcançar o objetivo geral desenhamos um conjunto de 

objetivos específicos capazes de identificar os vários passos da investigação. 

Identificar uma estrutura de características específicas (em vez de uma definição) 

contextualizada pela convergência entre estudos de identidade e estudos do processo 

(Filosofia do Orocesso). O papel dos atores é de grande importância para a 

compreensão da prática. A sua ação abrange o processo criativo e o momento 

performativo. Annet Dekker, investigadora no campo do VJing, faz referência às 

questões da documentação da performance audiovisual na sua apresentação no ISEA 

(International Symposium on Electronic Art) em 2004. Esta autora, em entrevista 

com Claudia D’Alonzo, publicada na revista online Digimag afirma: “Estamos a 

investigar a melhor forma de documentar um evento ao vivo, não só em vídeo como 

em palavras, como descrever uma experiência” (D’Alonzo, 2006). Da afirmação de 

Annet Dekker salientam-se os seguintes pontos: a necessidade de descrever a 

experiência, de reproduzir o evento ao vivo (à semelhança da composição musical) e 

o papel dos agentes na procura da melhor forma de o documentar. Estes pontos estão 

tão atuais hoje como em 2004. Nos objetivos relacionados com a identidade, deverá 

o estudo estabelecer uma relação entre comunidade e prática. Embora ao longo do 
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presente capítulo se tenha vindo a desenhar um percurso histórico e o contexto 

contemporâneo, nas práticas audiovisuais performativas sente-se a fragmentação pela 

ausência de um contexto formal consistente (Leighton, 2008, p. 12). Os dispositivos 

desenvolvidos ao longo da história da arte da criação com som e imagem 

permanecem “amarrados às performances dos seus criadores: muitas vezes 

desaparecidos dos olhares do público junto com os seus construtores, documentados 

somente através de descrições e fotografias” (Daniels e Nauman, 2010, p. 14). Estes 

dispositivos são inventados por associação a uma expressão artística que se 

desenvolve em cruzamento com o conhecimento tecnológico e que “nem a história 

da arte, da música ou da tecnologia se sentem responsáveis por tais aparelhos 

híbridos” (Daniels e Nauman, 2010, p. 14). Em relação ao contexto contemporâneo, 

a “história dos aparelhos continua a ser aplicável à abundância de software para o 

audiovisual que se vem a desenvolver e para o qual não existe um contexto de 

avaliação cultural estabelecido nem um arquivo” (Daniels e Nauman, 2010, p. 16). 

Como objetivo histórico, pretende-se fazer uma aproximação à reflexão sobre 

construção de memória através de uma ligação com o Fluxus e o trabalho individual 

de um dos seus artistas, Allan Kaprow. O ano de 2005 corresponde ao da realização 

dos primeiros festivais dedicados exclusivamente à apresentação de trabalhos 

audiovisuais performativos, como o AVIT,46 e dos primeiros projetos de investigação, 

dos quais se destaca o VJ Cultuur – a state of flux,47 dirigido por Annet Dekker. É 

nesta mesma altura que o VJ Theory inicia as suas atividades como projeto de 

investigação associado ao iRes (Research Cluster in Network Art, da University 

College Falmouth, no Reino Unido). Este projeto foi pioneiro na aproximação da 

prática a contextos teóricos e filosóficos. Neste momento existem diversos projetos 

que marcam uma viragem para um crescente de interesse na contextualização 

                                                
46 O festival AVIT tem início em 2000 no Reino Unido e rapidamente se torna um festival 
internacional, com edições em outros países da Europa e da América do Sul. Na edição de 2004 (em 
Birmingham), o festival AVIT apresenta-se renovado, com um conceito distante da estrutura anterior 
que era próxima de um festival de música de dança eletrónica. Este modelo, ainda em vigor nos 
festivais atuais, inclui um espaço de galeria para instalações audiovisuais, várias conferências (sobre 
narrativa, sobre momento performativo) e espaços de discussão de projetos audiovisuais em fase de 
desenvolvimento. 
47 VJ Cultuur – a state of flux é um projeto de investigação exclusivamente dedicado à performance 
visual, comissariado pelo Netherlands Media Art Institute, Montevideo / Time Based Arts. Esta 
instituição holandesa desenvolve atividades entre a exibição, pesquisa e conservação, nos contextos 
das artes efémeras contemporâneas. [Consult.16 junho 2010]. Disponível em: < 
http://www.vjcultuur.nl>. 
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histórica e teórica. Dois exemplos de projetos atuais: o Visual Music Archive,48 uma 

base de referências para lecionar e aprender sobre Visual Music, e o See This 

Sound,49 que mantém uma plataforma virtual e publica textos contemporâneos em 

formato digital e em livro. A diversidade das estruturas apresentadas como exemplo 

indica uma mudança. O que constitui documentação da performance audiovisual ao 

vivo está em mudança. No seguimento da investigação de campo e da análise 

documental, e com o propósito de apresentar o contexto contemporâneo, 

estabeleceremos relações entre comunidade, eventos e documentos. Voltando à 

entrevista com Anett Dekker: “as questões do que fazer com os problemas de 

hardware e software. Não estou certa se a solução virá através dos museus, porque 

estes não estão habituados a estas novas formas de usar os média e o espaço, as 

pessoas dentro do ‘campo’ deverão pegar nestes assuntos porque conhecem muito 

melhor as suas especificidades” (D’Alonzo, 2006). Esperamos que, através da 

relação que se estabelece entre a contemporaneidade e a sua história, pela via da 

investigação e da reflexão teórica, emerja o contexto necessário para que se opere 

agora uma rutura com o passado. Esta relação é feita pela via da ligação com estudos 

associados à documentação. É também objetivo da investigação pensar as 

possibilidades da invisibilidade, inerente à produção intelectual efémera, enquanto se 

elaboram formas para a sua evidência e para revelar o seu potencial enquanto campo 

de interesse a partir da posição dos estudos documentais. 

 

                                                
48 Visual Music Archive. [Consult.16 junho 2011]. Disponível em: < http://visualmusicarchive.org >. 
49 See this Sound é constituído por uma plataforma online e duas publicações com artigos originais 
que se debruçam sobre a história e a tecnologia. Este projeto encontra pares neste conjunto e ao 
mesmo tempo distingue-se por ser específico ao documento como registo do contemporâneo. 
[Consult.16 junho 2011]. Disponível em: <http://www.see-this-sound.at>. 



 
 
 

 

 

 
Capítulo 2 

A relação de afetação entre indivíduo, comunidade e prática 

 
 

Eu já o disse: aqui já não existe, tudo é agora! 

(Virilio, 2000, p.48) 

 

Desenharam-se no capítulo anterior as características que definem a prática quer 

na sua generalidade, quer no campo específico que constitui o objeto de estudo e os 

objetivos da presente tese. Sendo requisito que o processo e os resultados da 

investigação tenham uma relação de afetação recíproca com os indivíduos e com os 

coletivos em estudo, a este capítulo corresponde a estrutura teórica das características 

que constituem a identidade do artista, do coletivo e da comunidade. Este capítulo 

define-se por uma orientação filosófica de interligações entre a identidade do 

indivíduo e o seu contexto, através de uma sequência de processos, em vez da análise 

dos seus resultados: “O que é importante não é a determinação da finalidade, mas o 

progresso” (Whitehead, 2010, p. 35). Limitar a identidade ao perfil do artista e à 

personagem que, enquanto performer, se apresenta no momento performativo, não é 

suficiente. A identidade do artista, tal como a da comunidade, emerge da relação 

entre atores, revelando, na sua complexidade, características tradutoras da sua 

contemporaneidade.  

Uma linha de pensamento condutora mantém-se constante ao longo do 

capítulo, abrangendo, de resto, toda a tese: a atribuição de características relacionais 

entre as possibilidades do futuro e as suas associações com os acontecimentos atuais 

– com os quais se traçam ligações. Tudo é, portanto, processo. Esta linha de 

pensamento, á qual o trabalho do filósofo Alfred North Whitehead corresponde, é 

uma via para a compreensão das relações entre indivíduo-colaborativo-comunidade, 

entre performance-festival-futuro, e entre social-tecnologia e documento-memória.  

Alfred North Whitehead contribuiu para o desenvolvimento do 
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conhecimento, primeiro, na matemática, ao longo da sua carreira académica ao lado 

de Bertrand Russel, e, só mais tarde, na filosofia. É a filosofia, e o seu peculiar 

sistema metafísico e cosmológico (Filosofia do Processo), que exerce grande 

influência em alguns autores contemporâneos, especialmente na obra de Gilles 

Deleuze e de Maurice Merleau-Ponty. O sistema filosófico de Whitehead, tal como é 

descrito no seu livro Processo e Realidade – Ensaio de Cosmologia ([1929] 2010), é 

aberto e suscetível de crescimento e aperfeiçoamento, resultado de toda uma vida 

dedicada ao pensamento filosófico sobre a matemática e sobre a sua relação com a 

natureza. Por seu lado, “a natureza é aquilo que observamos pela percepção obtida 

através dos sentidos” (Whitehead, [1861] 1994, p. 7), e tudo quanto é observado e, 

portanto, assunto de análise da sua filosofia, encontra-se na natureza. A experiência 

da natureza, ou o seu discernimento, é efetuada através dos sentidos, através do que é 

particular a cada sentido e através da relação entre os sentidos (vemos sem tocar, 

tocamos sem ouvir). Cada sentido é um termo relacional num sistema geral de 

relações e cada relação estabelecida é particular (Whitehead, [1861] 1994, p. 64). O 

estabelecimento de relações entre particulares é uma constante a todos os conceitos 

de Whitehead, para quem a natureza é um processo que a filosofia, como uma 

linguagem, tenta demonstrar especulativamente. Este processo, que é a própria 

natureza, é feito de propriedades transitórias, dado que “a natureza está sempre em 

movimento” (Whitehead, [1861] 1994, p. 67). Esta ação de movimento implica que 

cada apreensão do sensível seja única para a mente do indivíduo e para todas as 

mentes. “A apreensão sensível agarra a sua única hipótese e apresenta para o 

conhecimento algo exclusivamente destinado a ele” (Whitehead, [1861] 1994, p. 67). 

O tempo mensurável demonstra a transitoriedade na natureza; a qualidade (que não é 

mensurável) dessa passagem do tempo provoca na mente um sentido de tempo para 

além da natureza. Esta qualidade expressa o caráter metafísico da duração. É o 

sentido de relação entre o Um e o todo (na natureza), como entendido no pensamento 

de Whitehead, que transpomos para o contexto das práticas audiovisuais 

performativas, para as pensar sob a forma de processo. O tempo é portanto descrito 

como um conjunto de momentos (ver capítulo 1 sobre os momentos da performance) 

que se afetam e se entrelaçam. As elações sobre tempo não precedem a natureza, mas 

partem da sua observação e experiência, no sentido do seu entendimento como 

processo. Para Whitehead, ‘Um’ designa a singularidade de uma entidade, que, no 
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seu conjunto, forma os elementos deste processo: 

 

“O termo ‘muitos’ pressupõe o termo ‘um’ e o termo ‘um’ pressupõe o termo 

‘muitos’. O termo ‘muitos’ transmite a noção de ‘diversidade disjuntiva’; esta 

noção é um elemento essencial no conceito ‘ser’. Na diversidade disjuntiva há 

muitos ‘seres’.” (Whitehead, [1929] 2010, p. 42) 

 

A identidade, seja de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos é 

constituída por um conjunto de características que distinguem cada um de entre os 

outros indivíduos ou conjuntos de indivíduos que lhe são semelhantes. Este capítulo 

estrutura-se em volta de dois autores em que a identidade é um assunto central ao seu 

pensamento: Judith Butler (através do conceito de performatividade) e Gilbert 

Simondon (através do conceito de individuação). O argumento desenvolve-se no 

sentido do indivíduo para o coletivo, para incluir aspetos como a presença, a 

tecnologia e as vivências.  

A presença do artista é, como vimos no capítulo anterior, legitimadora da 

performance, segunda condição para que a expressão de arte-momento seja 

performance audiovisual ao vivo e parte constituinte da estrutura que define o objeto 

de estudo. A presença do artista, junto com a imagem e o som manipulados ao vivo, 

no seu conjunto, é representação, da mesma forma que o objeto na arte-objeto 

também o é. Contudo, o objeto, para além de representação no momento de fruição, é 

também representação, da qual, à partida, o tempo não limita a existência. Como 

objeto que é, passível de ser copiado, transacionado, está situado num sistema de 

visibilidade e, consequentemente, é-lhe conferido um estatuto de valor. Por outro 

lado, não sendo passível de cópia (situando-se, portanto, à parte do sistema de 

visibilidade associado ao objetual), “a performance ao vivo mergulha na 

invisibilidade – num presente carregado de significado, mas que desaparece na 

memória da invisibilidade e do inconsciente, onde ele escapa à regulação e ao 

controlo” (Phelan, 1996, p. 148). A visibilidade efémera, restrita ao momento, que 

para existir recorre aos elementos de representação necessários, sem retorno e sem 

prova, existirá depois somente na memória dos presentes. Esta arte da invisibilidade 

remete-nos para um campo que lida com uma dualidade semelhante. 
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A relação entre a arte da performance e a do objeto encontra um paralelo, no 

que respeita a aspetos específicos à invisibilidade (representação), nos estudos de 

género. Esta associação entre arte performativa e estudos de género é recorrente e 

está claramente presente no livro de Peggy Phelan, ao qual recorremos ao longo da 

tese. Nele, Phelan procura saber “como reter o poder do não-registável pelo seu 

levantamento dentro de um quadro teórico. Ao expor o lado escuro no interior do 

próprio contexto teórico, será talvez possível construir uma maneira de conhecer que 

não toma a vigilância do objetual, visível ou não, como seu objetivo principal” 

(Phelan, 1996, p. 2). Phelan apresenta-nos vários exemplos históricos de real (o 

visível, palpável): no teatro, o real é definido por oposição ao real do quotidiano (do 

que é passageiro), em Lacan, o real é o indivíduo completo e, em Freud, o real é 

simbólico e inatingível. A este exemplos acrescenta Phelan os discursos 

contemporâneos do real, entre eles a ciência, a biografia e a psicanálise, entre outros. 

A existência desta conjuntura tão prolífica de ‘real’ (histórico e discursivo) é 

indicadora de uma quase infinidade de possibilidades. No que respeita à arte-objeto, 

esta apresenta-se como o real-visível, ou seja, com um efeito-verdade discursivo. “A 

performance, na medida em que pode ser definida como representação sem 

reprodução, pode ser entendida como um modelo para outra economia da 

representação, em que a reprodução do Outro como o Mesmo não é assegurada” 

(Phelan, 1996, p. 3). A representação sem reprodução de si apresenta-se como uma 

possibilidade de real que difere daquela que é reproduzida. O discurso teórico da 

representação sem reprodução baseia-se, por enquanto, numa estrutura de 

“reprodução do Outro como o Mesmo” (objetual). Este segundo (discurso) é, 

portanto, a norma. Sobre o discurso, como veículo para uma identidade, Judith Butler 

questiona:  

 

“Até que ponto o discurso ganha autoridade para trazer à evidência o que 

nomeia através da citação das convenções de autoridade? Será que um sujeito 

aparece como o autor de seus efeitos discursivos na medida em que a prática 

citacional pela qual ele / ela está condicionada e mobilizada não é marcada? Na 

verdade, poderá ser que a produção do sujeito, origem dos seus efeitos é 

justamente uma consequência dessa citacionalidade dissimulada?”  

(Butler, 1993, p. 13).  
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Seguindo o paralelo aqui esboçado de associação do invisível performativo ao 

estudo da representação do indivíduo como “outro” na ontologia do real, ambas as 

autoras – Phelan, relativamente à performance, e Butler, no caso da identidade – 

procuram um discurso da representação para o “Um” que não é pautado pela 

economia do visível. É a partir desta relação entre performance e identidade que ao 

longo do capítulo se construirá um conjunto de características da identidade, num 

sentido de procura de formas de representação. 

 
 

2.1. A identidade dos indivíduos 

  

A identidade do indivíduo é compreendida na dimensão humana-intelectual – 

assumindo como pré-requisito a sua existência humana-física –, do sujeito ético e 

com vontade de ação. O sujeito é consciente do contexto em que se encontra, da sua 

posição como agente do desenvolvimento deste contexto e de si mesmo. 

Distinguimos a moral da ética: todo o indivíduo tem, pelas suas ações, uma conduta 

de acordo com a moral vigente e, dentro desta moral, uma posição que reflete a sua 

forma de pensar (uma ética). O sujeito que estudamos insere-se num contexto 

específico das artes performativas audiovisuais contemporâneas. Estabelecendo a 

relação entre as práticas audiovisuais performativas com movimentos de vanguardas 

(Fluxus) e as práticas experimentais dos anos 1960 a 1970 (experimentos com 

tecnologia, materiais e conceitos – Expanded Cinema), conferimos ao objeto de 

estudo um lugar num contínuo historicamente ativo na renovação dos conceitos e das 

normas, bem como dos paradigmas artísticos no sentido de inclusão do processo, na 

tecnologia, no esforço dos coletivos e no valor das comunidades. Aqui desenhamos 

as possibilidades de valor ético. 

O dispositivo,50 como descrito por Agamben, é uma rede heterógena que se 

estabelece entre os elementos discursivos, institucionais, arquitetónicos, leis, 

medidas administrativas e discursos científicos, morais e filosóficos. O dispositivo é 

uma formação estratégica destes elementos num dado momento histórico (Agamben, 

2009). Como sistema estrutural, é simultaneamente compulsivo e regulador dos 

                                                
50Dispositivo (de Dispositif no original, em Francês, e Apparatus, na tradução para o Inglês). 
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indivíduos em permanente instabilidade (em constante mudança). No sistema 

artístico, esta instabilidade, característica de qualquer organismo de regulação, é a 

brecha através da qual se operam mudanças, como pudemos observar através do 

exemplo das mudanças provocadas pelas várias ações das vanguardas, 

nomeadamente o Fluxus (a que se associam a performance). Este movimento é 

exemplo de como a construção da identidade está relacionada com a significação e 

repetição das ações do indivíduo e do coletivo.  

É o indivíduo-artista que vamos encontrar como unidade cuja relação 

pretendemos estabelecer com o coletivo. Compreendemos o indivíduo como ator da 

sua identidade, resultado da sua ação (performance) sobre o contexto. Desenha-se 

nestes termos o significado de performatividade [no original performativity], como 

definido por Judith Butler. O conceito de performatividade tem por base as regras e 

comportamentos, os dispositivos e toda a envolvência social. Judith Butler 

argumenta que a identidade se baseia na ação refletida de cada um, porque esta ação 

envolve “convenções e repetições ritualizadas” (Jagger, 2008, p. 21). Estas 

repetições estão na base do que entendemos por género (o que definimos, no nosso 

tempo e geografia, por masculino e por feminino) ou, de forma mais abrangente, por 

identidade de um grupo. O entendimento do que define a identidade de um grupo é 

controlada pelas condições, normas sociais, conflitos morais, que constituem uma 

matriz de regulação dos comportamentos. Cada um é simultaneamente participante 

do grupo e, como tal, elemento que reforça a identidade ou, então, que pela sua ação 

(ritualizada) e pela continuação da ação, é simultaneamente elemento de mudança 

em si e no contexto. De forma a produzir mudança, o indivíduo necessita de 

participar ativamente na construção do coletivo. A ação de dar testemunho – 

participar – acontece através do diálogo que cada um deve estabelecer com o outro. 

Encontra-se aqui o paralelo entre performance e indivíduo: a existência de um 

contexto em que dois lados comunicam – o do artista e o da sua audiência. Só através 

desta comunicação faz sentido a existência de uma mensagem. A relação entre a 

construção de identidade e performance enquanto ação planificada sobre o real, num 

sentido semelhante à teatralidade, faz-se sentir no sentido de ritual, mas não ao ponto 

de separar o sujeito – ator – da ação. A performatividade, tal como ela é definida por 

Butler, é um processo que compreende as relações de poder de Foucault e que não 

equaciona o afastamento de outras teorias mais recentes da identidade, teorias essas 
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que se fundamentam nas relações estabelecidas entre organismos e máquinas, como 

o ANT (Actor-Network Theory).51  

 

“O sujeito forma-se em relação a um conjunto de códigos, prescrições ou 

normas e isto acontece num sentido que não só a) revela a autoconstituição 

como uma forma de poesis, mas b) estabelece o fazer-se como parte de uma 

operação de crítica mais ampla. Como argumentei algures, fazer-se no sentido 

ético em Foucault não é uma criação radical do auto ex nihilo, mas o que ele 

chama de “delimitação” [delimitando] essa parte do eu que vai formar o objeto 

de sua prática moral.” (Butler, 2005 , p. 17) 

 

A performatividade aplica-se ao artista que, ao incluir-se num contexto, 

apreende as regras e, através da sua expressão – ação –, contribui para o seu 

desenvolvimento. Neste sentido, salientamos o contributo de vários artistas para uma 

dimensão de cruzamento entre a prática e a sua complementaridade teórica. Entre 

estes artistas, Mark Amerika e DJ Spooky marcam uma posição de evidência pelo 

impacto de mudança que as suas obras conferem às práticas em que atuam. Ao 

teorizarem o seu próprio trabalho, desenvolvem um suporte teórico específico às 

práticas audiovisuais, definindo-lhes contornos teóricos únicos e simultaneamente 

inserindo-as nos contextos das artes tecnológicas e das humanidades (filosofia e 

literatura). Recorremos aos escritos destes artistas para entender a identidade.  

Uma performance somente visual (em silêncio) é um caso de exceção – as 

imagens acompanham ou são acompanhadas por composição musical. O VJ é 

sempre um artista multidisciplinar que cria em ambientes colaborativos (ao contrário 

do DJ ou do músico, cuja definição mantém implícita uma carreira individual). Para 

Mark Amerika, o VJ é  

 

                                                
51 Esta teoria, desenvolvida entre a sociologia e a tecnologia, resulta da investigação iniciada por 
Michel Callon e Bruno Latour, com o apoio de John Law. “Actor-network theory” explica como as 
redes de material semiótico se formam como um todo. Os grupos de actantes e atores (humanos e não 
humanos, de forma indiferenciada) criam significado e são matéria e semiótica. As redes formadas são 
transitórias, em permanente construção e reconstrução. As relações, incoerentes, eventualmente 
conflituosas, são mutáveis e necessitam de desenvolvimento contínuo (em permanente processo), pois 
de outra forma a rede dissolve-se. Várias críticas têm sido feitas a esta teoria e contribuído para a sua 
reformulação. A sua relevância centra-se na forma como aborda igualmente estruturas de 
conhecimento e agentes. 
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“um artista da narrativa hiperimprovisada que recorre a filmes quicktime em 

bancos de imagem para construir histórias de improviso [on-the-fly] compostas 

por imagens processadas em tempo real assíncrono, através de diversos filtros 

teóricos e performativos ‘ou talvez’ um escritor criativo que manipula matéria 

e memória ao compor atos ao vivo [live acts] de imagem écriture reformulando 

o loop fílmico como a unidade de energia semântica primária.” (Amerika, 

2005)  

 

O VJ, num sentido metafórico que ultrapassa a designação associada ao 

indivíduo que manipula imagens no contexto de uma discoteca, serve como estrutura 

para identificação do artista audiovisual. Para além da prática da manipulação, 

estabelece-se uma relação narrativa entre as possibilidades da identidade e a 

expressão através de dois veículos: imagem em movimento e texto. O VJ de Mark 

Amerika é um improvisador do momento, ao vivo, em tempo real e na vida real, 

entre a prática e a respetiva reflexão teórica. Nas suas palavras: “Achei que a figura 

do VJ era perfeita para as minhas investigações filosóficas. Assim, o VJ que 

componho na minha narrativa, não é o vendedor de eye-candy dos eventos doof-doof 

da discoteca” (Amerika e Carvalho, 2007). Embora originado na criação e 

manipulação de imagem, o VJ descreve, portanto, o artista audiovisual que cruza 

conhecimentos e tecnologias, um ‘personagem’ que se situa no cruzamento das 

práticas, que se movimenta nos ambientes colaborativos.  

A identidade apresenta-se explicitamente pluridimensional. Os meios são 

secundários, bem como as tecnologias, mas a mensagem é central. A narrativa 

(textual, áudio e visual) expressa a mensagem através de diversos discursos 

artísticos. O texto é, para ambos os autores, Mark Amerika e Paul D. Miller, uma 

linguagem para a construção de narrativas, da mesma forma que a imagem também o 

é para o primeiro e o som o é para o segundo (Mark Amerika: literatura e imagem, 

Miller: filosofia e som). 

O artista-performer compõe-se de várias identidades / personas, “produz 

personas como shareware” (Miller, 2004, p. 13). Por vezes, a identidade é o meio 

expressivo a que se recorre para um determinado projeto (um nome efémero, por 

vezes, um personagem estruturado), outras vezes, como vimos no capítulo anterior, 

com o exemplo de Mia Makela (VJ Solu) e Olga Mink (VJ Oxygen), é o meio 
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expressivo a que se recorre de forma a responder ao contexto. Encontra-se, portanto, 

uma relação de fluidez, entre a identidade e os meios de expressão de uma 

mensagem: Mark Amerika escritor, artista net e teórico e artista “remixologista” sob 

o nome de Professor VJ; Paul D. Miller escritor, DJ e compositor audiovisual sob o 

nome DJ Spooky. “Dj Spooky That Subliminal Kid chegou para definir Paul D. 

Miller como membro da pose pop, quando de fato sou na realidade um artista e um 

escritor” (Miller, 2004, p. 45).  

Esta fluidez na multiplicidade da identidade está especialmente presente no ato 

de manipulação de imagens e som, durante a performance. A presença (segunda 

condição da performance audiovisual ao vivo) é evidenciada ou anulada pela 

tecnologia que se utiliza. O coletivo de autores do livro VJam Theory (2008) recorre 

a um paralelo entre o personagem do feiticeiro no filme O Feiticeiro de OZ (1939) e 

a identidade do artista (recorrendo mais uma vez à identidade representada pelo VJ). 

No livro já referido, no texto com o título “Feiticeiro de OZ / Performers invisíveis”, 

encontramos uma descrição deste paralelo: “mesmo que projetor e projeção sejam 

um e o mesmo, o fato de por detrás da cortina estar um homem velho, patético e 

bastante desprezível é um aparte para outro fato importante. É que Dorothy e os seus 

companheiros, bem como todo o reino estão em transe, enganados e, portanto, 

completamente controlados pelas ilusões provocadas pelos avanços tecnológicos” 

(VJ Theory, 2008, p. 12).  

A relevância posta na projeção e não no artista é recorrente para designar o 

artista por detrás da tela (como é o caso das performances dos D-Fuse52) ou afastado 

do palco (como é o caso da maior parte dos VJs que apresentam trabalho em 

discotecas). Neste sentido, o computador é, por exemplo, uma ferramenta que 

habitualmente esconde, anulando a presença do performer. As performances do duo 

Incite53 demonstram que o contrário também é possível. O set-up dos Incite é 

composto por computadores e manipuladores, e os artistas colocam-se no centro da 

própria projeção. Na tela, entre as imagens projetadas, os movimentos dos artistas 

                                                
52 O D-Fuse sé um colaborativo audiovisual inglês que trabalha com projeções em grande escala. 
Habitualmente, os artistas posicionam-se no palco por detrás da tela. Voltaremos a encontrar este 
colaborativo no capítulo cinco através da entrevista de um dos membros, Toby Sparks. Excerto da 
performance Latitude apresentada no Rui de Janeiro: [Consult.16 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Mc-Uu4gfVq8>. 
53 Nos vídeos de apresentação, os Incite movimentam-se, dançam enquanto manipulam som e imagem 
nos seus computadores. Excerto da performance ao vivo no festival Elektra 2012. [Consult.16 agosto 
2012]. Disponível em: <http://vimeo.com/41993183>. 
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são visíveis e, desta forma, os espectadores relacionam-se não só com o som e a 

imagem, mas também diretamente com os próprios performers. Outras ferramentas, 

especialmente as que recorrem a sensores, têm um efeito diverso. Steve Buchanan54, 

um artista-bailarino, ao sapatear, manipula imagens e sons, a partir de um chão 

sensível (construído com sensores que capturam a pressão do toque e a convertem 

em sons).  

Olhemos numa outra direção, a da presença como forma de veicular a 

identidade. Assumir um nome (e com ele certas caraterísticas definidoras), outro que 

não a do nome de registo, é uma forma de criar uma identidade, a do artista / 

performer em palco. Durante muito tempo, o VJ foi uma figura secundária, que cada 

vez mais, através da construção de identidades para o palco, tem adquirido 

visibilidade, conquistando uma posição de igualdade com o DJ ou com o músico 

com quem colabora. De forma a evidenciar a sua presença em palco, Ilan Katin 

(Decrepticon)55 utiliza uma máscara durante as performances para assumir uma 

identidade como performer. O desenho da máscara está associado à sua identidade 

como performer. Para além da performance, ela aparece em fotografias, em desenhos 

e possui o seu logótipo. A presença, em conjunto com a imagem e o som, formam 

um todo comunicante de significados, aos quais a audiência reage. 

O debate sobre as decisões que o artista toma em relação à sua presença, à 

sua posição em palco, à sua relação com a tela de projeção e aos seus movimentos, é 

recorrente e permanece atual. Vários dos comentários de Patrícia, Ilan Katin e 

Cubo23, registados no livro VJam Theory, são consensuais no que diz respeito às 

questões da visibilidade, indicando que esta não deve ser uma característica imposta, 

mas uma decisão que é feita de acordo com o conteúdo e o contexto de cada 

performance.  

 

 

 

 

 

                                                
54 Steve Buchanan é artista visual, dançarino, músico. [Consult. 16 junho 2012]. Disponível em: 
<http://www.garagecube.com/stevebuchanan>. 
55 Website de Ilan Katin, informação sobre a performance / personagem Decrepticon. [Consult. 16 
junho 2012]. Disponível em: <http://www.ilankatin.com/performance/decrepticon-000>. 
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2.2. O coletivo como fluxo 

 

Na construção da estrutura que desenha a identidade traça-se um paralelo, 

recorrendo ao trabalho do filósofo Francês Gilbert Simondon56 (1924-1989), entre o 

indivíduo-artista e o artista-coletivo. O trabalho de Simondon é original e atual nos 

campos da filosofia da tecnologia e da filosofia social. “O que Simondon elabora é 

uma ontologia completa, em que o Ser nunca é uno: como pré-indivíduo, ele é meta-

estável mais-do-que-um, superimposto e simultâneo de si próprio; como uma fase do 

devir que se dirige para novas operações” (Deleuze, 2001). O princípio da 

individuação, que se desenha sumariamente nestas palavras de Deleuze, é central ao 

pensamento de Gilbert Simondon. Este termo define um processo de devir em que o 

Ser (o indivíduo) não se encontra no fim de um processo (em Deleuze, o 

“resultado”), mas é o seu efeito (em Deleuze, o “elemento”).  

Traçando o contínuo a partir da relação entre si e o contexto em que se insere, o 

artista, mais do que uma identidade, é devir. O sistema de individuação de Simondon 

aplica-se à realidade e a todos os constituintes vivos: de forma simples, à matéria e à 

sua forma, e de forma complexa, ao sistema psíquico, permanentemente entre 

estados de desequilíbrio e de resolução. O sistema pode ser aplicado, no caso do 

artista da performance audiovisual ao vivo, à sua criatividade e às performances, que 

decorrem como resultado do encontro entre os artistas e os seus pares (cientistas, 

técnicos, entre outros). O que Simondon nos diz, definindo as dinâmicas da 

individuação, é que uma supersaturação de potencial, uma imensidão de intensidades 

sem forma específica, caracteriza o estado do pré-indivíduo. O processo de 

individuação, que acontece numa cronologia linear, só pode ser analisado 

retrospectivamente pois não há processo de individuação sem que exista o seu 

resultado. Todo o indivíduo é o único resultado das intensidades da sua individuação. 

No entanto, a individuação não termina ao terminar a formação: “Unidade e 

identidade são aplicadas somente a cada fase do ser, que aparecem depois do 

processo de individuação” (Simondon, 1992, p. 301). O indivíduo, já formado como 

tal, provoca a continuação da sua individuação. A razão desta ação sobre si mesmo, 
                                                
56 A obra de Simondon tem sido alvo de renovado interesse por parte dos estudos sobre performance, 
especialmente dos estudos relacionados com as dinâmicas estabelecidas com a tecnologia. Pela 
relação que estabelece entre a tecnologia e o social, o estudo da obra de Gilbert Simondon é essencial 
para o estudo da identidade. A influência de Simondon é visível no trabalho de vários pensadores, 
entre eles Gilles Deleuze e mais recentemente Adrian Mackenzie. 
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que Butler vê como processo para a visibilidade do sujeito (dar registo de si), 

Simondon justifica-a através do processo de transdução, que permite resolver tensões 

internas. Cada sujeito possui “uma unidade transductiva” (Simondon, 1992, p. 311), 

isto é, ultrapassa as barreiras em relação ao seu centro. Como resultado, o indivíduo 

contém em si potencial para a transformação, dentro do seu processo de individuação 

(já como indivíduo), e potencial de transformação de outros indivíduos, nos seus 

próprios processos de individuação. Os processos transdutivos são forças 

estruturantes que, uma vez postas em movimento, trabalham para estruturar e 

transformar um domínio que pode ser físico, biológico, mental ou social (Houston, 

2008). O processo decorre não só através de adaptação – o que é o mesmo que dizer 

que o indivíduo altera as suas relações com o meio (algo que uma máquina é 

igualmente capaz de fazer) –, mas também através da própria modificação, já que o 

indivíduo se modifica através da invenção de novas estruturas internas e da sua 

completa autoinserção na axiomática dos problemas orgânicos. Os conflitos no ser 

vivo e no ser tecnológico ficam temporariamente resolvidos através dos processos 

transdutivos de mudança progressiva: modificação, reestruturação e ação de 

mediação. Do processo de transdução participa, para além dos artistas, também a 

tecnologia através das suas capacidades: “o projetor está para o projecionista, como o 

cinzel está para o escultor e o pincel para o pintor – uma ferramenta, um instrumento 

mágico, com uma faísca de criatividade” (Baker, 2008, p. 56). A relação entre artista 

e resultado complexifica-se pela conjuntura com a tecnologia (que faz a 

intermediação entre ideia e resultado) através do set-up (technical ensemble) porque  

 

“liga um conjunto de objetos técnicos, desde os estandardizados, máquinas 

massivamente marketizadas, até aos dispositivos feitos em casa ou 

modificados. Objetos do ensemble variam entre a tecnologia computacional 

altamente desenvolvida e otimizada para processamento de imagem em tempo-

real, até écrans feitos de simples tecido branco. Muitos VJs utilizam software 

desenhado especificamente para VJing, que pode variar entre programas únicos 

desenvolvidos por um programador, micronegócios de comunidades open-

source, até empresas grandes e bem estabelecidas. Quase todo o software para 

VJing é vendido através da Internet.” (Houston, 2008) 
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Nesta conjuntura deparamo-nos com os conceitos relativos aos objetos 

técnicos de Simondon. Onde Heidegger vê como necessária a mestria e o controlo do 

humano sobre a máquina, de forma a evitar a sua utilização de forma negativa e a 

opressão da máquina sobre o humano57. Simondon evita um discurso crítico e 

constrói uma estrutura de relações entre humano e máquina em desenvolvimento por 

afetação58. Sobre este autor, diz Virilio: “O interesse de Simondon é o de dizer que 

um ser técnico emerge ao lado do ser vivo. Há um ser inanimado ao lado do ser 

animado” (Virilio, 2000, p. 33), que desenvolvem a cultura e evoluem 

conjuntamente. O ser técnico é um ser controlável, e , por isso, “lembremos que a 

cibernética – do grego kubernân: «dirigir» – trata dos processos de comando e de 

comunicação entre os seres humanos e as máquinas. Estas duas populações podem 

pois entrar em conflito”; no entanto, é baseada nesta dinâmica (humano-máquina) 

que a arte tecnológica, e em específico a performance audiovisual, assenta as suas 

bases. Judith Butler considera esta relação, no sentido em que a tecnologia é 

inevitável para que a identidade seja visível (falamos de intrusões e alterações no 

próprio corpo), num sentido de simbiose entre tecnologia e humano. 

 

“Seriamos insensatos se pensássemos que a vida seria perfeitamente possível 

sem a dependência da tecnologia, o que sugere que o humano, na sua 

animalidade, é dependente da tecnologia para viver. Neste sentido, estamos a 

pensar de dentro da estrutura do cyborg, visto que levantamos questões sobre 

o estatuto do humano e o da possibilidade de vida vivível.”  

(Butler, 1994, p. 13) 

 

No sentido de compreender a performance numa ‘estrutura do cyborg’, que 

implica simbiose entre humano e máquina – num sentido mais extenso do que a 

simples junção de matéria –, observamos a complexidade de um set-up audiovisual: 

de constituição muito diversa e que compreende equipamento de captura, de 

manipulação, de combinação de meios, de recolha e processamento de informação e, 
                                                
57 É especialmente importante para compreender o argumento de Heidegger no que respeita à 
tecnologia o texto “The Question Concerning Technology” 
58 Lara Houston (VJ, académica e organizadora do VJ Forums e dos festivais AVIT), no seu texto, que 
já aqui referimos, faz uma aproximação ao contexto da relação entre VJing e o ensemble, sob a 
perspetiva de Gilbert Simondon, de forma extensa e elaborada. Destacamos nesta tese o sentido mais 
próximo da identidade e da individuação e, desta forma, traçamos uma nova ligação entre a filosofia 
de Simondon e as práticas audiovisuais performativas contemporâneas. 
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por fim, que compreende também propagação (áudio) e projeção (imagem). O set-up 

é em si uma conjuntura audiovisual (porque compreende a organização dos meios 

necessários à performance como um todo). Para Paul D. Miller, o ambiente 

performativo constrói-se (a partir da conjuntura entre set-up e contexto) para a 

criação de uma estética do “realismo prostético” (Miller, 2004, p.32) – um real 

cyborgiano. O VJ, como descrito por Mark Amerika, relaciona-se com as tecnologias 

digitais e móveis de uma forma expressiva: “O artista é o meio é a mensagem” 

(Amerika, 2007, p. 80).  

O conceito de individuação define também o presente como resultado de um 

processo que o antecede e que afeta o futuro de cada um, bem como o de todos os 

indivíduos relacionados entre si. O conjunto dos indivíduos que constituem o 

enquadramento da performance não é restrito ao conjunto dos artistas. Um cenário de 

expressão artística é constituído por um conjunto de pessoas que contribuem para a 

sua existência, desenvolvimento, expansão e diversificação. Resumindo de forma 

ilustrativa e não extensiva ou conclusiva, os indivíduos que constituem o 

enquadramento, para além de serem artistas audiovisuais, podem ser também 

curadores, organizadores de eventos e de festivais, podem produzir software e 

hardware e escrever (literatura, teoria, filosofia). Interessa aqui salientar dois aspetos 

da identidade. O primeiro é o de reforço da identidade do indivíduo, o 

reconhecimento como tal, da sua identidade única e significativa por entre os que 

constituem a comunidade (distinção). O segundo está relacionado com o contexto em 

que o indivíduo se insere e como pode ser agente de uma identidade coletiva em 

transformação, sendo que esta transformação terá um papel também ela de agente de 

mudança num contexto ainda maior. Ou seja, o indivíduo e o coletivo como agentes 

éticos. Tendo um qualquer evento como exemplo (um estado de temporária 

estabilidade) e observando as dinâmicas temporais e sociais que aí se geram, 

concluímos que não há individuação no singular da mesma forma que não há 

processo que não seja “supersaturado, que exista a um nível superior à unidade” 

(Simondon, 1992, p. 301). Tal como a unidade – indivíduo – também o sistema 

(igualmente uma unidade como um todo constituído por unidades) se encontra em 

permanente estado de mudança (transdução). Qualquer relação entre dois indivíduos 

(orgânico ou mecânico, indiferenciadamente) é entendida por Simondon como sendo 
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em si uma individuação. Dois indivíduos são, simultaneamente, uma unidade, num 

sistema relacional maior.  

 

“O ser vivo, que é simultaneamente mais e menos do que a unidade, possui 

uma problemática interna e é capaz de ser um elemento numa problemática 

com uma abrangência maior do que si próprio. No que diz respeito ao 

indivíduo, participação significa ser um elemento num processo de 

individuação muito maior por via da herança da realidade do pré-indivíduo que 

o indivíduo contém – isto é, devido ao potencial retido.” (Simondon, 1992, p. 

306) 

 

 Desenvolve-se então uma relação de participação entre os elementos internos 

(indivíduos) com o elemento externo (coletivo). No interior, a psique do indivíduo 

resolve os seus problemas e, reciprocamente, nesta relação com o exterior, participa 

na resolução do coletivo como elemento e dimensão do mundo. Neste sentido, os 

processos de individuação estão inter-relacionados com o ambiente. Resolvendo-se, 

isto é, individualizando-se, individualiza o coletivo: “individuação no aspeto coletivo 

faz do grupo um indivíduo (...) individua-se como uma unidade coletiva” (Simondon, 

1992, p. 307). Nesta dinâmica, a “participação é um processo ativo” (Wenger, 1998, 

p. 56). Participação é, de acordo com Wenger, um ato de reconhecimento. Por 

exemplo, quando entramos numa conversa, de alguma forma reconhecemos no outro 

algo de nós e vice-versa. Esse algo reconhecido está relacionado com a capacidade 

de negociar significados. “A relação entre pais e filhos ou entre trabalhadores e o seu 

supervisor direto são mútuas no sentido em que formam uns nos outros experiências 

de significado” (Wenger, 1998, p. 56). Aqui se forma a possibilidade de desenvolver 

uma ‘identidade de participação’, isto é, uma identidade constituída através de 

relações de participação. No sentido de Wender, participação tem uma conotação 

social: através da participação transformamo-nos transformando a comunidade.  

A praxis fundamentada nas relações visíveis entre os indivíduos e os coletivos, 

no contexto da produção artística, é recente e vem-se desenvolvendo desde a segunda 

década do século passado. A performance de um coletivo dá-nos uma ideia do quão 

central são os aspetos psíquicos, especialmente a imaginação, na individuação do 

coletivo, porque os limites ontológicos entre o que consideramos “Ser” e o “Outro” 
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encontram-se dissolvidos. Esta dissolução acontece no momento da performance 

pela conjugação de vários elementos: o set-up, o material para manipulação e a 

relação estabelecida com outros trabalhos, temas e conceitos do mesmo coletivo, 

com uma estética semelhante, com um processo semelhante ou, ainda, apresentados 

no mesmo evento. Todos estes elementos são parte do imaginário único e constituem 

a especificidade da performance. O coletivo é portanto um processo de individuação 

com princípio numa paisagem comum de pré-individuação. As duas individuações 

(do indivíduo e do coletivo), afetando-se reciprocamente, têm efeitos recíprocos e 

permitem-nos definir uma categoria do transindivíduo constituído por uma unidade 

de individuação interna (psíquica) e de individuação externa (coletiva). 

 

 

2.3. A continuidade através dos encontros e ações 

 

Reside no sistema de individuação a ligação do artista com a sua prática, através 

da cadeia que emerge entre indivíduo, colaborativo e comunidade, conferindo um 

sentido de continuidade (de processo). Sugerimos o posicionamento das práticas, na 

sua totalidade, resultando do contributo de todos os envolvidos, nos seus vários 

quadrantes (seja a performance, o festival, os encontros para debates, as oficinas, 

etc.), como cenário do potencial para o aparecimento de novos elementos. A 

participação do indivíduo na construção da comunidade e da prática como ela é (na 

sua época) significa “ser um elemento num processo muito maior de individuação 

por meio da herança de uma realidade pré-individual que o indivíduo contém – isto 

é, através do potencial que tem retido” (Simondon, 1992, p. 306). Neste sentido, toda 

e qualquer situação de estabilidade provisória (de equilíbrio), seja uma performance 

ou um festival, contém o potencial para o surgimento do novo.  

A construção da comunidade de prática faz-se por uma aproximação por outra 

via, a da afinidade e não a da proximidade geográfica. Na perspetiva de Virilio,  

 

“o facto de estar mais próximo daquele que está longe do que daquele que se 

encontra ao seu lado é um fenómeno de dissolução política da espécie humana. 

Vê-se que a perda do corpo próprio implica a perda do corpo do outro, em 
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benefício de uma espécie de espectralidade do longínquo, daquele que está no 

espaço virtual da Internet ou na lucarna da televisão.” (Virilio, 2000, p. 50)  

 

Virilio entende que não se pode perder indefinidamente a relação com o corpo. 

A este respeito, o que nos indica Manuel Castells, primeiramente, é que as 

comunicações estabelecidas pela Internet na “sociedade interativa” são demasiado 

recentes e, acrescentaríamos, demasiado diversas e mutáveis, para que lhes seja 

efetuado um estudo académico rigoroso. No entanto, de seguida, referindo-se à obra 

Virtual Communities, apresenta um argumento que indica o “nascimento de uma 

nova forma de comunidade, levando as pessoas a unir-se, online, em torno de valores 

e interesses partilhados” (Castells, 2006, p. 467). Na verdade, a hipótese de Howard 

Rheingold, tal como descrita por Castells, concretiza-se nas comunidades associadas 

à performance audiovisual ao vivo, em que as comunidades construídas online se 

desenvolvem em encontros presenciais. Mais espontâneas ou mais formalizadas, as 

comunidades online estão a provocar o surgimento de novas formas de sociabilidade 

“e novas formas de vida urbana adaptadas ao nosso ambiente tecnológico” (Castells, 

2006, p. 468). As maiores comunidades VJ existem online, interagindo através da 

utilização de painéis de mensagens [message boards] da Internet. “A maior delas, 

VJForums.com, tem uma adesão global de 12.900, com um site que se estende à 

publicação em aberto [open-publishing], assegurando a publicação de artigos escritos 

por membros e para a comunidade em todos os aspectos das práticas do VJing” 

(Houdston, 2008). O VJ Forums59 é um ‘espaço’ [environment] de encontro da 

comunidade onde, desde os curiosos até aos artistas com mais experiência, todos 

partilham toda a informação necessária, desde conselhos técnicos até chamadas para 

trabalhos e participação em eventos. Associado a esta vasta ligação global de artistas 

encontramos uma série de festivais designados por AVIT. Outra comunidade, 

chamada SHARE,60 com um perfil internacional, promove os eventos através das 

                                                
59 Fórum da comunidade VJing. [Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: <http://vjforums.com>. 
60 Cf. o texto de apresentação do SHARE global: “SHARE é uma organização dedicada ao apoio de 
colaborações e troca de conhecimento entre comunidades de novos média. Os grupos SHARE locais 
organizam para as suas comunidades open jams e oficinas gratuitas. Os participantes trazem o seu 
equipamento portátil, conectam-se ao nosso sistema, improvisam sobre o sinal uns dos outros numa 
performance audiovisual ao vivo. SHARE providencia a amplificação e projeção. SHARE acontece 
semanalmente ou mensalmente em várias cidades à volta do mundo. Interessado em iniciar um 
encontro SHARE? Consulte a página faça você mesmo”. [Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://share.dj/global>. 
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redes virtuais, estabelece os contatos associados aos eventos que têm lugar 

semanalmente (e normalmente) ao domingo e que decorrem em vinte e quatro 

cidades diferentes por todo o mundo. Para cada evento, todo e qualquer artista de 

som e imagem é convidado a participar e, caso aceite o convite, deverá ligar o seu 

equipamento a um dos dispositivos de projeção ou difusão disponíveis em cada local 

e improvisar com os outros artistas. O SHARE é um evento propício a estabelecer 

contatos entre a comunidade audiovisual de cada local que o organiza. De facto, 

contatos virtuais e em espaços físicos são a combinação que tem desenvolvido as 

práticas ao longo do novo século. A performance audiovisual ao vivo é um conjunto 

de práticas em evolução, envolvendo pessoas de todo o mundo, formando 

comunidades através de redes que se desenvolvem através do falar sobre e o ‘fazer’ 

VJing. No estabelecimento de comunicações, que possibilitam o diálogo entre 

artistas,  

 

“[a] web é a dominante das ‘ligações’ de toda a informação a mover pelo 

mundo a qualquer dado momento. Este enfase na mobilidade cria um contínuo 

entre o techno-hype para a Internet e tudo o resto, desde a obsessão com 

caminhos-de-ferro do século dezanove até aos mitológicos automóveis dos 

Beatniks na estrada. Informação e batidas e ritmos nunca ficam no mesmo 

lugar. Tudo isto é sobre algoritmos: código é batida é ritmo é algoritmo é 

digital.” (Miller, 2004, p. 24) 

 

Voltando a Virilio, as comunidades tendem a misturar-se, sem desvalorizar as 

capacidades da tecnologia em construir formas cada vez mais diversas de comunicar, 

nem se afastando da presença física. Os problemas políticos são inerentes às 

mudanças profundas dos paradigmas. Com regras, dinâmicas e formas de 

comunicação específicas, os encontros entre os sujeitos e uma audiência são 

entendidos como o lado visível desta comunidade enquanto conjunto de pessoas com 

um interesse comum. Estes são encontros e momentos de aprendizagem, de 

envolvimento e de entendimento da diversidade, mas, e tal como a sua prática, são 

efémeros. 

Nomadismo, como definido por Rosi Braidotti (1954), é inspirado na 

experiência dos povos e culturas que são literalmente nómadas e caracteriza uma 
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consciência crítica que resiste ao ‘sedimentarismo’ das convenções, códigos e 

comportamentos sociais, que quebra limites, mas não quebra pontes (pelo contrário, 

reforça-as). Nomadismo tem um significado de fluxo e de apropriação e estende-se 

para além da não-fixidez de lugar; é uma opção teórica e uma condição existencial 

que se traduz num estilo de pensamento. Este nomadismo tem em conta o declínio de 

um sistema baseado na fixidez e desenha-se como um sentido da reorganização da 

acumulação de capital de forma móvel e transnacional. “Dada esta nova vertente 

histórica no sentido da mobilidade transnacional, é imperativo para os teóricos 

críticos e para os críticos culturais o repensar da sua situação e das suas práticas 

dentro deste esquema” (Braidotti, 1994, p. 2). O nomadismo apresenta-se como a 

possibilidade para a construção de uma ontologia que compreende a performance 

audiovisual ao vivo em todas as suas características efémeras e na fluidez dos 

indivíduos que a produzem. Esta fluidez dos indivíduos é reforçada pelas palavras de 

Mark Amerika, quando este se refere ao estado não-consciente associado ao ato 

performativo de “deixar ir”, largar a racionalização das tarefas e improvisar numa 

simbiose com o equipamento. Revisitando as vanguardas, as que nos trouxeram até 

aqui, à performance audiovisual ao vivo nos termos em que a conhecemos, 

encontramos nelas as características dos seus precedentes:  

 

“nos anos de 1960, os Situacionistas iniciaram conceitos como deriva e 

psicogeografia, mas, nessa altura, esse sentido de deambular através de um 

labirinto indeterminado de intencionalidade podia tornar-se a totalidade do ato 

criativo. Seleção, deteção, definição de morfologias e a construção de estruturas 

é o que faz a nova arte mover-se. O desafio está em manter o esforço por criar 

novos mundos, novos cenários a quase todo o momento do pensamento, de 

flutuar num oceano de possibilidade.” (Miller, 2004, p. 17)  

 

As técnicas situacionistas de que nos fala Paul D. Miller (deriva, psicogeografia, 

entre outras) pretendiam levar o jogo do não-significado a deambular ainda mais 

longe do que as incursões pelo campo (divagações) dos Surrealistas, até ao limite das 

possibilidades. A contextualização teórica e filosófica destas técnicas formam um 

conjunto muito rico de leituras que informam uma prática artística que, no caso dos 

Situacionistas, foi deixada para segundo plano.  



Capítulo 2 - A relação de afetação entre indivíduo, comunidade e prática da performance audiovisual ao vivo 

 
 

 78 

O “sujeito nomádico”, tal como anteriormente o artista das vanguardas, é 

subversivo. “A escolha de uma figura iconoclástica e mítica, como é o sujeito 

nomádico é, por consequência, um movimento no sentido contrário à natureza 

sedentária e convencional do pensamento teórico e particularmente do pensamento 

filosófico” (Braidotti, 1994, p. 4). O nomadismo leva-nos para um caminho de 

continuação das vanguardas e do processo. A partir da possibilidade da 

praticabilidade do nomadismo desenha-se uma intenção de transformação do 

pensamento. Na “filosofia do ‘como se’” as experiências são reminiscências ou 

evocações de outras experiências, num fluir relacional. Esta habilidade de fluir entre 

um e outro conjunto de experiências é uma qualidade de interligação. É uma prática 

de intervalos, de interfaces, em que os encontros e os indivíduos que os constituem 

são elementos fundamentais quando pensamos em mudança. O poliglota é exemplo 

desta “filosofia do ‘como se’”, que se constrói dentro do nomadismo – um 

nomadismo que é linguístico. Comunicar é algo que se aprende a fazer numa 

linguagem, mais ou menos complexa.  

 

“O poliglota sabe que a linguagem não é somente nem sequer o instrumento de 

comunicação, mas um espaço de troca simbólica, que nos liga numa ténue rede 

de mal entendidos mediados, e, no entanto, trabalhável, a que chamamos 

civilização. Desde Freud e Nietzsche, a filosofia ocidental tem argumentado 

que significado não coincide com consciência, que existe uma base não 

consciente para a maioria das nossas ações (...).” (Braidotti, 1994, p. 13) 

  

O fluir do poliglota é aqui entre uma e outra linguagem e, porque não, fluir 

simultaneamente entre uma experiência e outra. Nesta rede de ligações, cada 

momento é referência de momentos anteriores, em termos práticos, cada 

performance é referência de performances anteriores.  

Sobre a mobilidade do artista, diz-nos o próprio DJ Spooky – artista DJ, com 

formação em filosofia e que, nos últimos anos, para além da remixagem sonora e da 

escrita, tem produzido performances audiovisuais –, referindo-se a si próprio:  

 

“Ele está num jantar na cidade de Nova Iorque numa noite e, na seguinte, está a 

fazer um show no ICA, em Londres, sobre um novo software e música na 
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Internet e, na outra noite a seguir, está em Tóquio a fazer um show com, oh, não 

sei, DJ Krust ou alguém assim… basicamente ele é um DJ que, na verdade, não 

se encaixa nos papéis normais de um mestre dos ritmos.” (Miller, 2004, p. 12)61  

 

É uma mobilidade pessoal, de movimento por entre os vários contextos. A 

informação também está em constante circulação. Consideremos a mobilidade do 

armazenamento de informação e a quantidade de dispositivos existentes para 

armazenamento: “As pessoas fazem cópias e vão-nas passando. É a forma como 

funciona a cultura oral num mundo de redes em constante evolução. Tudo anda à 

volta de uma arquitetura relacional no jogo do aqui e agora” (Miller, 2004, p. 44).  

 

Como notam Daniels e Nauman, 

 

“A velocidade da praxis do audiovisual hoje ultrapassa longamente a da 

formação teórica. Nas áreas correntemente mais ativas, o processo de definir um 

contexto histórico começa somente retrospetivamente e, ao mesmo tempo, serve 

de estratégia para legitimar o estabelecimento de novas formas artísticas. Esta é 

a razão porque a autocontextualização habitualmente leva à historiografia sobre 

os percursores à posteriori, como é o exemplo do ocular harpischord, de Frei 

Louis-Bertrand Castel, no século dezoito, e que frequentemente é reivindicado 

como o precursor tanto do VJing, como dos jogos audiovisuais e dos vídeos 

musicais.” (Daniels e Nauman, 2010, p.9) 

 

Seguindo Butler, a linguagem (entendida de forma abrangente) é veículo de 

identidade, de visibilidade dos sujeitos. Ao ler o livro de Mark Amerika 

compreendemos as possibilidades de uma teoria informada e que informa a prática, 

entre o discurso poético remisturado – como se o texto fosse som ou imagem62 – , 

numa combinação com as possibilidades da prática. Que outras possibilidades se 

desenvolvem no mundo enquanto escrevemos esta tese? Quantas outras formas de 

apropriação das linguagens entendidas como fala e escrita e como código áudio, 

                                                
61 Veja-se a página “News” de um website de qualquer artista relativamente popular e revela-se 
evidente que a sua lista de apresentações não se resume a uma localidade nem a um país. 
62 Numa tradição literária que segue de William S. Burroughs para Kathy Acker e que Mark Amerika 
sublina em referencias nos seus textos. 
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vídeo e programação (no seguimento, no sentido da concretização do manifesto do 

Expanded Cinema, de Stan VanderBeek), das tecnologias e dos lugares, que faz 

nómada esta comunidade, serão possíveis construir? Desenha-se numa continuação 

do quadro teórico implícito em Phelan – numa procura do “poder do não-registável”. 

Um modelo, de certa forma, a incluir numa possibilidade para outra economia da 

representação, que não é a da reprodução do Outro como o Mesmo. 

Incluímos a reflexão sobre a documentação no contexto de uma possível 

ontologia em forma de processo, através do nomadismo linguístico (de Braidotti). 

Esta posição do poliglota, do nómada é veículo para uma identidade construída na 

fluidez de cruzamento, na construção de narrativas, entre linguagens e os mais 

diversos meios. Os momentos de encontro, que decorrem em espaços físicos, 

solidificam o sentido de comunidade e alguns destes encontros tomam grandes 

proporções e despertam o interesse dos que se situam na periferia ou, mesmo, 

totalmente fora da comunidade. Na falta de objeto é, inevitavelmente, a 

documentação o rasto que permanece de um acontecimento. A grande tarefa é 

encontrar métodos, estruturas e meios para a documentação dentro desta estrutura-

processo (nomádica). 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Capítulo 3 

A necessidade de documentar o efémero– configuração  

de um objeto de estudo 
 
 

A segunda metade do século XX foi palco de uma mudança provocada pela 

insatisfação com as correntes expressivas do Modernismo e pelo retorno do 

interesse pelas vanguardas da primeira metade desse mesmo século, resultando daí 

a importância dada ao momento como expressão artística. Gradualmente, a relação 

entre o momento performativo (seja performance ou happening – momentos do 

quotidiano encenados como momentos artísticos) e os artefactos residuais 

(fotografias, vídeo, esboços, notas e outros escritos) assume dinâmicas de 

questionamento e de formulação de possibilidades. Pensar a fixidez do objeto-

documento tem sido, para muitos artistas, desde então, uma das funções da arte-

momento. Nesta, momento e objeto não se anulam, antes disponibilizam um novo 

ponto de vista a partir do qual se estabelecem novas relações.  

Ao pensar a documentação, o artista escolhe concebê-la ou não como parte 

integrante do trabalho, sendo esta escolha por si só significado. A escolha de não 

documentar é, obviamente, válida. Muitos artistas defendem o momento 

performativo na sua efemeridade total e estabelecem como não-documentável o seu 

trabalho. Nestes casos, a forma de disseminação está enraizada na tradição do 

conhecimento pela via oral. Como consequência da escolha em documentar, 

desdobra-se uma série de opções, que condicionam à partida os resultados, entre 

elas: como registar? O que registar? Que relação registar, mais ou menos 

associativa ou simbiótica, entre obra e documento? A diversidade resultante é 

concetualmente crescente, acompanhando a evolução das expressões artísticas: 
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“Ignorar este aspeto dos documentos de artistas é o mesmo que lhes amputar 

parte de seu significado e do seu interesse estético. Isto requer, contudo, que o 

estatuto e o valor documental dos documentos de artistas sejam repensados 

para se poder incluir no âmbito da documentação os que parecem mais 

distantes: os documentos que constroem obras fictícias, os que constroem 

obras ideais e nunca se materializaram, o corpus holístico que legitima uma 

obra de arte.”  

(Bénichou, 2010, p. 71) 

 

Pensar o efémero enquanto prática artística implica uma possibilidade de 

diálogo permanente com o seu registo e, portanto, o constante questionamento da 

fixidez através da reflexão sobre os processos de documentação. Esperamos que 

essa função do efémero de oferecer uma perspetiva sobre a fixidez, 

especificamente na performance audiovisual ao vivo, continue a acontecer no 

presente e que esta prática renove (e inove) as possibilidades desse 

questionamento. Será primeiro necessário entender os conceitos de registo, de 

documento e da sua relação com a obra.  

A compreensão da diversidade nas aproximações entre práticas artísticas e 

documentos será observada através do trabalho de Alan Kaprow e das ações 

editoriais do Fluxus. Esta diversidade é extensiva a todos os contextos da arte 

contemporânea entre o processo e o momento. A complexidade das relações entre a 

arte e a tecnologia, potencial de criatividade artística e documental, apresenta uma 

nova mudança, de impacto tão grande como a que teve anteriormente a fotografia 

(e posteriormente o vídeo). Na compreensão de tamanha mudança reúnem-se 

esforços em diversos contextos para gerar métodos atuais e correspondentes ao 

contexto presente e futuro. O nosso conhecimento empírico das práticas 

audiovisuais performativas indica-nos que a documentação é correntemente uma 

atividade que necessita de atenção. Encontramos exemplos que são indícios de 

avanço. Seguimos o percurso, sugerindo um olhar sobre dois exemplos, dois 

projectos de investigação e de documentos do audiovisual ao vivo, no sentido de 

desenhar um conjunto de objetivos que estabelecerão os princípios para o desenho 

do modelo de documentação. 
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Antes de iniciar a incursão pela relação entre arte-momento e a sua 

documentação, estabelecemos a distinção entre o que é o registo e o que é o 

documento. O registo é a captura de informação, que pode ser sob a forma de 

vídeo, notas de observação, esboços, etc. Torna-se documento quando o registo 

recebe uma organização, quando, por exemplo, as capturas em vídeo são editadas e 

a partir destas se elabora um ficheiro com formato de visionamento acessível ao 

utilizador ou quando as notas e desenhos se organizam e recebem uma legenda. 

Um registo poderá ser apenas isso se, posteriormente à captura, não houver um 

processo de transformação em documento. O documento define-se por um conjunto 

de valores que o identificam como tal: o valor de indício (é testemunho de algo), o 

valor didático (informa sobre algo) e, por fim, o valor de autenticidade (Bénichou, 

2010, p.47). Entendemos como documento os objetos que obedecem às (quatro) 

‘Regras de Briet’: a materialidade (objetos e símbolos); a intencionalidade (ser 

evidência de algo, um fenómeno físico ou abstrato), sendo que estas duas regras 

conferem ao documento valor de indício; a obediência a um processo de 

documentação (o que transforma um objecto em documento), que lhe confere o 

valor de autenticidade; e, por fim, como consequência das regras anteriores, o 

documento deve ser percepcionado como tal pelo utilizador (Borges, 2002), o que 

lhe confere valor didático. Exemplos de documentos produzidos pelos artistas são: 

livros de artista, guiões de happenings, performances e intervenções, esboços de 

experimentos tecnológicos e formais (objetos, peças de software e hardware) e 

patentes, entre outros. Para além desta classificação simples, mas exemplificativa, 

Bertrand Clavez (2010) distingue três tipos de documentos: 1. Elementos de 

arquivo (correspondência, projetos, registos, fotografias); 2. Textos publicados 

pelos artistas; e 3. A história oral. Estes documentos difundem-se de três formas: 1. 

Através de várias publicações, por exemplo, catálogos de exposições (dentro do 

contexto artístico relacionado com a prática artística); 2. Através da publicação de 

artigos em revistas da especialidade (um contexto académico e de reflexão teórica); 

e 3. Através de vários projetos editoriais existentes. Para além dos mencionados, 

Clavez indica vários contextos para a circulação de documentos: literatura crítica, 

discursos teóricos relacionados com a obra de arte, circulação de material 

audiovisual, entre outros. O documento define a leitura que a partir dele se faz do 

momento em que ocorreu o registo.  
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O documento performativo diferencia-se do documento da performance. 

Recorre-se muitas vezes à fotografia e mais recentemente (mas não 

exclusivamente) ao vídeo (Bénichou, 2010 e Phelan, 1996) para a elaboração de 

registos relativos ao documento performativo e ao documento da performance, o 

que confere a ambos muitas similaridades. Em termos de definição, os dois tipos de 

documento são distintos, embora os resultados sejam por vezes ambíguos. No 

primeiro caso, o do documento performativo, o ato performativo é 

intencionalmente uma encenação para que o registo aconteça; exemplo desta 

atuação, no campo da fotografia, é o trabalho de Cindy Sherman (1954).63 Algo 

semelhante acontece com o vídeo como registo temporal. No vídeo Meditation on 

Violence (1948), de Maya Deren (1917-1961),64 a dança é fluída e apresentada em 

vídeo sob multiplos ângulos e planos que se aproximam da expressão do performer 

Chao Li Chi ou se afastam para melhor observação de todo o corpo no movimento. 

A ação de Chao Li Chi é apresentada como contínua porque no seu registo se 

recorreu a diversos takes e várias câmaras e, no processo de transformação em 

documento, se recorreu a uma montagem meticulosamente planificada. Os registos 

de performances e dança, nomeadamente em fotografia e vídeo, documentos na sua 

transformação em obra, têm dado origem a inúmeros trabalhos e mais recentemente 

têm também servido de tema para a organização de mostras e festivais. No segundo 

caso, o da obra, arte-momento, é da expressão artística que o documento pretende 

dar testemunho, para perpetuar informação relativa ao momento. 

Muitas das ideias e artefactos associados ao estudo dos mecanismos dos 

sentidos e a sua tradução para os dispositivos de imagem e som estão descritas em 

tratados empírico-filosóficos, como por exemplo, o livro Magia Naturalis (1658), 

de Giovanni Battista della Porta,65 e o tratado Ars Magna Lucis et Umbrae (1646), 

                                                
63 Fotógrafa americana com um estilo conceptual e cujas fotografias são representações de si em 
situações encenadas para a câmara. É recorrente no seu trabalho o questionamento da mulher como 
objeto de representação entre a arte e o contexto social. 
64 Realizadora  americana de cinema experimental, com um interesse especial no movimento do 
corpo e no ritual. Estes dois temas são representados de forma exemplar pelo filme que utilizamos 
como exemplo. 
65 A coleção de História das Ciências das bibliotecas da Universidade de Oklahoma mantém 
disponíveis online vários registos de della Porta. Encontram-se disponíveis online os registos desta 
obra. [Consult. 20 agosto 2012]. 
Disponível em: <http://hos.ou.edu/galleries//16thCentury/DellaPorta/1658>. 
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de Athanasius Kircher,66 ambos contendo informação relativa aos dispositivos para 

projecção próximos à câmara obscura. O material que nestes e noutros escritos se 

apresenta, juntamente com os próprios dispositivos, constitui prova da existência e 

da história destes mesmos dispositivos, transformando-se em material para o seu 

estudo. O desenho (em especial, a gravura, pelas suas qualidades de reprodução) 

foi uma técnica de registo aplicada à captura dos vários edifícios e dos mecanismos 

para ver e ouvir, umas vezes descrevendo os mecanismos, outras descrevendo a 

experiência dos visitantes de forma ilustrativa. Um exemplo concreto de 

representação do ambiente que rodeia um evento com luz e som é a pintura 

Farblichtmusik,67 de Matthias Holl, já referida no primeiro capítulo, que regista o 

ambiente de um espetáculo com o órgão musical de cor de Alexander László. É, 

contudo, o registo das patentes, como por exemplo as do Sarabet, de Mary 

Hallock-Greenewalt, que descrevem os mecanismos de forma a dar testemunho da 

sua estrutura. As patentes, diz Michael Betancourt,  

 

“ao contrário dos direitos autorais e outras formas de propriedade intelectual, 

são utilizadas para avaliação das afirmações feitas, não só do que o dispositivo 

ou processo patenteado faz, mas também da sua novidade e da sua natureza 

não-óbvia. Este processo de revisão permite às patentes servir como mais do 

que simples escritos dos artistas sobre o seu trabalho, pois têm um estatuto 

semelhante, empírico e factual, que normalmente se reserva aos estudos 

científicos ou textos académicos. Para os artistas que inventaram novos tipos 

de arte, quando as patentes estão disponíveis, elas fornecem uma forma clara 

de avaliar o que o artista realizou e não realizou.” (Betancourt, 2005, p. 7) 

 

Além das patentes relativas aos mecanismos, são ainda da autoria de 

Greenewalt duas patentes para anotação referentes a partituras. A partitura para luz 

em papel, que é “constituída por nomes, números, marcas, símbolos, hieróglifos, e 

                                                
66 O documento encontra-se digitalizado e disponível online através do website do European 
Cultural Heritage Online.  
[Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuViewfull? 
mode=imagepath&url=/mpiwg/online/permanent/einstein_exhibition/sources/5G6UYVGT/pageimg
&viewMode=images>. 
67 Uma identificação da pintura, na relação que estabelece com o trabalho do compositor. [Consult. 
20 agosto 2012]. Disponível em: <http://www.see-this-sound.at/werke/494>. 
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outros” (Betancourt, 2005, p. 35) e que serve para produzir luzes que acompanham 

uma peça músical. A sua invenção, acrescenta Betencourt, 

 

“é relativa à anotação, através da qual, efeitos de iluminação progressivos ou 

outros, destinados ao acompanhamento de sons musicados bem como ao seu 

visionamento de forma independente, podem ser produzidos por um operador 

que controla os ditos efeitos de luz numa relação mais ou menos arbitrária 

relativamente aos sons musicais, ou para o efeito desejado no caso do seu 

visionamento de forma independente; esta anotação para luz pode ser escrita 

ou disposta adjacentemente em varetas, como uma banda sonora se utilizado 

com música, ou colocados numa folha independente se for utilizado para o 

seu visionamento de forma independente, ou colocado sobre folhas 

perfuradas e utilizadas com instrumentos musicais operados mecanicamente”  

(Betancourt, 2005, p. 35).  

 

Como podemos observar, os artistas têm documentado as suas obras desde 

sempre. Para além destes exemplos, são ainda recorrentes os livros que resumem 

uma biografia, como é o caso de Paul Gaugin, (Os Escritos de um Selvagem) e 

outros que definem uma teoria que informa e é informada pela prática, como é o 

caso dos escritos dos pintores Wassily Kandinsky (Do Espiritual da Arte e Ponto, 

Linha, Plano) e Paul Klee (Escritos sobre Arte).  

De entre as possibilidades de criação de artefactos residuais (documentos), a 

invenção da fotografia revelou ser o meio de registo mais próximo do real, o mais 

recorrente e, no decorrer da história, também o mais importante. A característica de 

ser sempre registo do momento, perpetuando-o, está presente desde a sua invenção; 

portanto, esse poder, o de registar, é-lhe natural. Uma fotografia é o resultado de 

uma posição espacial e temporal do fotógrafo. A fotografia como documento é 

apresentada por diversos autores (Bénichou, 2010; Phelan, 1996; Rodenbeck, 2010; 

Auslander, 2008) como o meio mais sensível e menos intrusivo. Rodenbeck aponta 

dois problemas à fotografia: a sua bidimensionalidade como impossibilidade de 

descrever o sentido multidimensional do evento e a tendência para a atuação para a 

câmara por parte dos particiantes, sejam eles elementos da audiência ou os próprios 

artistas. A seu favor, indica o mesmo autor, tem a capacidade de reprodução. Neste 
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sentido, a documentação (fotográfica e, também, videográfica) deverá obedecer a 

três regras práticas: ser representação “transparente” da obra, recorrer às suas 

próprias convenções, que são únicas, e ser remediação, ou seja, traduzir num 

documento impresso a experiência do espetador no espaço.  

Embora, em termos processuais e conceptuais, a performance efetuada para o 

registo fotográfico seja diferente do registo da performance, os documentos 

resultantes têm, por vezes, uma força autónoma que os identifica como obras de 

arte (Bénichou, 2010, p. 47). Nestes casos, os documentos são dotados de coerência 

plástica e a sua receção (pelo público) é uma experiência artística. O registo e o 

documento, a partir da possibilidade de captura da realidade, pela fotografia e pela 

imagem em movimento, revelaram possibilidades inimagináveis, até então só 

comparáveis à revolução provocada pelos atuais suportes digitais. 

Muitos artistas contemporâneos concebem a documentação das suas obras, 

através de fotografia e do vídeo (embora não exclusivamente), como parte 

integrante do seu processo. Nesse sentido, a documentação é parte integrante das 

suas obras (do projeto artístico). As decisões estéticas ultrapassam a obra e 

compreendem o documento. Os documentos são, portanto, interpretados, expostos 

e colecionados como se de obras se tratassem. “Amputado de valor documental, 

eles são percebidos como trabalho autónomo” (Bénichou, 2010, p. 48). Esta 

ambiguidade estende-se e diversifica-se a partir de uma dualidade existente, por 

exemplo, entre o documento performativo o documento da performance. Bénichou 

acentua a necessidade de uma diferenciação, na instituição museológica, entre 

documentação e obra, sendo que a documentação pertence à livraria, aos arquivos 

documentais e as obras pertencem à coleção do museu propriamente dita.  

O nosso contexto não é o da conservação museológica, mas o da 

documentação elaborada por artistas, o que nos permite uma perspectiva 

informada, mas diferente. Onde Bénichou vê diferença – entre a preservação de 

obras e de documentação  –, vemos nós um campo ambíguo e entendemos esta 

dualidade (entre obra e documento) como uma característica do projeto efémero 

artístico. Seguimos esta ambiguidade, resultante do permanente questionamento a 

que a arte desde os anos 1960 tem recorrido de forma conceptual, teórica e prática.  
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3.1. Uma perspetiva concetual sobre a documentação do efémero 
 

Pela sua natureza, um evento é volátil e o seu destino é gradualmente 

desaparecer. Embora dele possam ser guardadas, através do testemunho oral do 

conhecimento, pequenas histórias de acidentes e anedotas, o documento apresenta-

se como a possibilidade que o artista tem de deixar evidência das suas ações. 

Diversos movimentos artísticos têm construído relações com o documento 

impresso através da publicação, como reflexo dos seus conceitos e relações com 

outros movimentos, (umas vezes anteriores, outras vezes exteriores). Encontramos 

referência nas expressões que conferem ênfase ao processo e ao momento, entre 

documento e performance, na década de 1960, no caminho de aproximação à arte 

performativa do audiovisual contemporâneo. Compreendem-se duas vertentes da 

performance, uma que define eventos artísticos como encenação do quotidiano e 

outra que define eventos artísticos com experimentos tecnológicos. Ambas as 

vertentes se cruzam e se confundem e o seu desenvolvimento traduz-se na atual 

diversidade. Seguindo um caminho já traçado no primeiro capítulo, dando ênfase à 

performance e ao Fluxus, optamos por explorar esta primeira vertente porque nos 

levará aos documentos relativos às performances de Alan Kaprow e aos projetos 

editorais do Fluxus. 

A participação do indivíduo, através da presença física, é essencial tanto ao 

ritual como à performance, sendo que a sua função social é a de sublinhar a 

mudança. “Os contextos rituais são marcados pela eficácia social, que se baseia na 

redundância formal para produzir uma mudança do estatuto, o que significa que o 

ritual é enunciado performativo das relações sociais” (Rodenbeck, 2010, p. 81). O 

sentido de mudança, através do ritual, está presente no conceito de 

performatividade de Judith Butler. No indivíduo, é através da repetição (dos rituais) 

que acontece a mudança ou a solidificação do sujeito como tal. O sentido de 

participação num ritual coletivo é o mesmo que participação numa mudança (ainda 

que cíclica) do coletivo. O ritual é, portanto, parte do processo de naturalização da 

identidade, seja ela individual ou coletiva.  

Em Kaprow, o quase-ritual, como sugerido no seu texto “The Legacy of 

Jackson Pollock”, define a proposta para uma nova arte, do momento, que tem o 

objetivo de atuar sobre o quotidiano. Tem, portanto, um sentido de ritual. Numa 
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primeira fase, Kaprow procura a unicidade de cada evento e, portanto, opõe-se à 

plena formulação de ritual como repetição, tal como descrito acima. 

Acrescentamos, contudo, que nenhum ritual se repete, tal como, da mesma forma, 

não se repete um happening ou uma performance. Numa tentativa de justificar a 

obra de Kaprow como mais do que o irrepetível, identificamos dois tempos em 

Kaprow. O primeiro tempo é, de facto, o do irrepetível: “happening deverá ser 

apresentado apenas uma vez … é altamente improvável que um happening do tipo 

que aqui sublinho alguma vez possa ser repetido” (Kaprow, 2003, p. 263). 

 O segundo tempo implica uma mudança, o que possibilita a repetição e 

justifica-se pela definição da palavra happening como tentativa de significar todos 

os eventos como um conjunto. Este tempo sublinha o conceito de ritual. Neste 

tempo estabelece-se a relação de Kaprow com a documentação, definida como 

resultante de uma experiência única e momentânea. Se em cada evento, reforçando 

a própria vivência, qualquer ação é única e irrepetível, é pela repetição dos eventos 

que podemos dizer que Kaprow modificou (seguindo Butler) a forma como a arte é 

fruição. No final dos anos de 1950, os seus primeiros eventos não são 

documentados (embora se encontrem algumas notas e registos em primeira mão). 

Consideram-se as anotações (instruções, diagramas esquemáticos de movimentos e 

posições) e listas de palavras relacionadas com os registos dos primeiros 

happenings, 18 Happeings in 6 Parts (1959), como os primeiros documentos que 

Kaprow produz relacionados diretamente com as performances que apresenta. Não 

existem, contudo, registos do resultado (apresentado ao público), decisão que 

responde à preocupação do artista em incorporar no seu trabalho a reflexão sobre a 

relação entre objeto e valor de mercado. Esta decisão confirma um caminho que 

propositadamente se opõe ao do mercantilismo do objeto, da fixidez e, de certa 

forma, também da perpetuação:  

 

“Enquanto várias das suas primeiras performances decorreram em galerias, 

Kaprow mostrou-se sempre muito crítico em relação ao mundo mercantil da 

arte, tentando transformar o seu trabalho – e respetiva documentação – em 

artefatos e, gradualmente, tentou escapar, embora adoptando uma perspetiva 

crítica mais subtil em relação à questão da documentação, de modo que mais 
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tarde o seu trabalho se tornou mais flexível, mais atento á possibilidade do 

acidente no seu recurso ao apoio, ao espaço e ao tempo.”  

(Rodenbeck, 2010, p. 83) 

 

Se, por um lado, Kaprow afirma que a sua arte não é conhecida pelos museus 

(Rodenbeck, 2010, p. 84), por outro, insiste em efetuar as suas intervenções em 

contextos artísticos, como é o caso da sua participação na exposição The Art of 

Assemblage (1961), organizada por William Seitz no Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque (MoMa). As mudanças em relação à documentação que decorrem no 

percurso de Kaprow e que estabelecem o diálogo entre momento e documento são 

sempre ensaios ou exercícios e respostas práticas:  

 

“No final dos anos 1950, Kaprow interessava-se pela questão da reprodução 

não só no contexto da «reperformance», mas nos seus aspetos técnicos, através 

de fotografias, de registos sonoros, da televisão e da imprensa escrita. Para o 

registo de eventos em tempo real, os três sistemas que assumiram maior 

importância durante os anos do pós-Guerra são a fotografia, o registo áudio e, 

a partir dos anos 1960, o registo em vídeo.” (Rodenbeck, 2010, p. 95) 

 

Na performance Record II (1968) encontramos um guião com um conjunto de 

instruções a serem seguidas num formato semelhante ao de um poema. O jogo, a 

dinâmica, o diálogo, o problema e a sua resolução, o seu processo começa com a 

documentação, vista como um elemento a ter em consideração, tal como a 

tecnologia (sob uma perspetiva conceptual) na elaboração de um projeto 

performativo. Nos anos 1960, a fotografia serve como preparação (do processo) e o 

seu uso é específico dos ensaios; é, portanto, material de trabalho. A ação é 

preparada / ensaiada. As ações de Kaprow são respostas ativas a várias questões 

que vão para além das relacionadas com arte-momento e arte-objeto e que 

implicam também o público e a sua participação. Por vezes, as ações acontecem 

para os intervenientes de forma pessoal e, por vezes, privada. A estas ações, de 

formato mais pequeno, chama-lhes Kaprow “atividades”. 

Desenhando um contínuo entre as ações documentais do indivíduo e as de um 

coletivo, traçamos agora um percurso de documentação do Fluxus, que se apresenta 
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como um conjunto de atividades por parte de um grupo de artistas que em comum 

têm uma série de preocupações e motivações.  

As atividades editoriais de George Maciunas relativas ao Fluxus alimentam-se 

de referências a várias atividades editoriais que dissolviam as barreiras entre as 

artes, entre elas a poesia concreta da década de 1960 (experiências com periódicos 

e livros) e “o Cinquième Saison e o OU de Henri Chopin [que] manipularam a 

ideia de ‘publicação’ e incluiam gravações e textos poéticos” (Anderson, 1993, p. 

52). Um outro grupo de artistas, os Situacionistas68, “anteciparam o Fluxus na 

experimentação com embalagens, no utopismo político e no internacionalismo” 

(Anderson, 1993, p. 52). Bertrand Clavez (2010, p. 225) sublinha a grande 

importância dos vários projetos editoriais associados ao Fluxus na construção da 

sua própria história e na sua inserção na história da arte. As publicações de artistas, 

como no caso do Fluxus, têm uma função de autolegitimação, no sentido em que a 

publicação fixa o momento.  

A diversidade do material impresso está relacionada com a diversidade geral 

das caraterísticas do Fluxus, cujas ideias unificadoras se centravam em explorar o 

potencial das possibilidades de combinação entre as artes. O aparecimento do nome 

Fluxus está associado à conceção de uma revista. A relação entre efémero e 

documento está, portanto, estabelecida à partida. Para além dos materiais 

associados aos vários eventos organizados em torno do Fluxus (material 

publicitário, partituras e instruções e objetos), destacam-se três conjuntos de 

documentos: An Anthology, a revista V TRE e as Fluxyearboxes. An Anthology foi 

pensada como uma publicação seriada resultante de uma colaboração entre La 

Monte Young e George Maciunas. O primeiro número contém trabalhos invulgares 

para uma publicação e revela o estilo próprio de Maciunas enquanto designer, 

tendo sido publicada anteriormente à ida de Maciunas para a Alemanha como 

designer da força aérea americana. Um segundo número seria posteriormente 

pensado, não chegando, porém, a ser publicado. A revista V TRE começou em 

1963. Cada número da V TRE era único. E as mudanças visíveis entre cada número 

refletem mudanças internas ao próprio Fluxus. A V TRE progrediu através de um 

pragmatismo flutuante, “tornando-se um catálogo de vendas, uma ferramente 
                                                
68 Os Situacionistas foram escritores prolíficos, produzindo tanto trabalhos individuais como 
publicações coletivas. De entre os seus escritos, é emblemático o livro La Société du Spectacle 
(1967), de Guy Debord. 
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promocional, um diário de eventos, e um registo cuidadosamente desenhado das 

atividades do Fluxus. De certa forma oferece uma base para a história do Fluxus.” 

(Anderson, 1993, p. 51). De entre os seus conteúdos destacam-se partituras, 

indicações, calendário e registos de várias performances, bem como textos de 

vários artistas. As Fluxyearboxes constituem o lado mais exuberante das 

publicações associadas ao Fluxus:  

 

“É habitualmente difícil estabelecer uma verdadeira cronologia da produção 

das várias edições e a razão para tal é de fato integral ao método Fluxus de, ou 

uma atitude para a, publicação. Maciunas planeou a primeira Fluxyearbox 

[p.56] (conhecida de forma diversa como Fluxus 1, Fluxyearbook 1, etc.) na 

Alemanha de Leste no princípio de 1962; seria a primeira de uma série de sete 

que cobriria as atividades do mundo experimental geográfica e historicamente. 

As edições planeadas incluiam o Este e o Oeste Europeus, o Japão e os Estados 

Unidos, bem como movimentos anteriores ao Fluxus, tais como o Dada.”  

(Anderson, 1993, p. 52) 

 

Cada uma das Fluxyearboxes resulta da combinação de vários items (de vinte a 

quarenta ou mais) juntos numa caixa de madeira com compartimentos, com o 

objectivo de ser experimentada, necessitando da ação e, portanto, da participação 

da audiência – um dos elementos de desmistificação da arte que faz parte da 

identidade Fluxus. 

Associados ao Fluxus encontram-se três projetos editoriais. A originalidade do 

projeto editorial Fluxus Editions (1962-1978), de George Maciunas, é a de 

inscrever o Fluxus como parte de uma continuidade de movimentos históricos 

avant-garde. A arte da década de 1960, na sua singularidade e (para muitos) 

incompreensibilidade, contextualiza-se por esta via, a da inscrição, numa relação de 

continuidade, como parte de uma tradição antiga, universal, com exemplos em 

diversas culturas (Clavez, 2010, p.227). Esta capacidade de inscrição é possível 

devido ao empenho de George Maciunas e à sua formação em História da Arte. De 

forma semelhante, a formação de Dick Higgins como tipógrafo contribui para a 

identidade do seu projeto editoral, a Something Else Press.  



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 93 

Enquanto as publicações de Maciunas são de cariz experimental, sem 

formatos padronizados e efetuados através de grande empreendimento de trabalho 

manual, as publicações de Higgins são de uma qualidade gráfica excelente e muito 

coerentes. A Something Else Press (1964-1974) “cresceu para se tornar um dos 

mais importantes meios de disseminação da atividade experimental dos anos 1960 

e 1970” (Anderson, 1993p.54) e apresenta uma abundância temática que, para além 

de textos essenciais ao movimento, publica também documentos relativos a 

happenings, poesia concreta, Dada, eventos, arquitetura, intermédia, música, 

literatura e outros textos das vanguardas que se seguem. É a Something Else Press 

que publica os textos teóricos e estéticos que constituem uma aliança com a prática 

e que conferem ao Fluxus um sentido de movimento filosófico.  

O terceiro projeto comporta uma perspetiva diferente do movimento, da que 

foi estabelecida por Maciunas e é da responsabilidade de Wolf Volster. A 

construção do discurso, por parte dos artistas, constitui uma coleção de documentos 

brutos. “Alternando a publicação de documentos e de textos analíticos, relatos de 

testemunhas e extratos de recortes de jornais, o conjunto dos empreendimentos 

editoriais relacionados com o Fluxus participam do desenvolvimento de uma 

história do Fluxus interna ao movimento, ou melhor, uma história da arte Fluxus, 

com uma forma claramente rizomática” (Clavez, 2010, p. 243). Para além dos 

projetos editoriais Fluxos Editions, de George Maciunas, Something Else Press, de 

Dick Higgns, e do dé-coll/age de Wolf Vostell, outros projetos dão ainda mais 

consistência à expressão dos artistas. O interesse dos artistas Fluxus pela escrita e 

pela publicação tem os seus indícios no encontro da interdisciplinaridade. Este 

encontro permanence e é reforçado na arte contemporânea.  

O interesse do movimento Fluxus em relação ao efémero, ao documento, e à 

publicação está no facto de os artistas procurarem meios para as suas ideias nas 

mais variadas formas entre matéria e momento. Emboras as ideias sejam próprias 

aos indivíduos e à sua época, os resultados são semelhantes, traduzidos em 

documentos de arquivo, escritos de artista e a disseminação por via oral (Clavez, 

2010, p.241), divulgados através de catálogos de exposições, publicação de artigos 

e de projetos editoriais. Neste sentido, existe, a partir do núcleo do Fluxus, a 

construção consciente de um contexto e a inscrição na história da arte. Sobre as 

publicações da editora de Dick Higgins, diz Clavez que “o ensemble da coleção 
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afirma a autonomia do pensamento sobre a arte pelos artistas, adaptando os 

utensílios tradicionais retóricos à liberdade concetual dos autores” (Clavez, 2010, 

p. 241). 

 

 

3.2. Uma perspetiva atual sobre a relação entre momento e documento  
nas artes tecnológicas 

 

No atual contexto de grande diversidade de práticas efémeras, a relação com a 

documentação é cada vez mais elaborada, ainda que ambígua e em permanente 

mudança. Tendo em conta a diversificação de possibilidades a partir dos exemplos 

de Kaprow e do Fluxus, a reflexão prática e teórica sobre o que é documentar é 

efetivamente de grande pertinência no contexto artístico efémero contemporâneo. 

Baseados no estudo de Bénichou (Bénichou, 2010), apresentamos três categorias 

que nos auxiliam a compreender as dinâmicas da dualidade que se estabelece entre 

a obra e o documento:  

1- O documento, hierarquicamente igual à obra em termos de importância, 

apresenta-se como complemento à obra efémera. Ou seja, enquanto a obra pode ser 

experienciada, sempre diferente, a documentação expõe um lado da obra não 

expresso por esta. A série de livros e encartes sob o nome Inventaires des Objects 

Ayant Appartenu à la Femme de Bois-Colombes (1973-2000), do artista francês 

Christian Boltanski (1944), documentam doze exposições que ocorreram neste 

mesmo período e que têm o mesmo nome. Cada exposição e cada catálogo 

funcionam em complementaridade. Os objetos que, sujeitando-se a cada nova área 

de exposição, formam novas composições no espaço físico, apresentam-se como 

items catalogados em cada documento impresso. Nenhum documento contém 

fotografias da exposição a que corresponde. Exposição e documentação, embora 

concebidas como parte do mesmo conceito, definem-se claramente como tal e 

reforçam o seu significado. O processo de documentação acompanha o processo de 

conceção da obra. 

2- O documento apresenta-se como elemento secundário, que veicula informação 

sobre a obra. Neste sentido, o documento é registo da obra e, como tal, reforça a 

função de legitimador se a obra é efémera e temporal, conferindo-lhe um sentido de 
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longevidade. O conhecimento que temos da arte conceptual e processual assenta 

nesta relação de proximidade com a documentação. Esta relação compreende o 

registo das várias etapas do projeto artístico e a sua transformação em documentos 

(esboços, desenhos, estudos, conversas, etc.). Quando a ausência de resultado 

(objeto) é uma característica da obra, os documentos são prova da existência de um 

conceito e processo artístico sem que se produza obra como resultado final. 

Evidenciando um sentido de prova, os documentos são, por vezes, ficcionados. Por 

exemplo, várias das performances dos acionistas de Vienna são produzidas para a 

câmara fotográfica ou para a câmara de filmar. O resultado deste registo são 

fotografias, filmes ou vídeos que, de forma independente, mostram uma ação 

artística. O momento da ação, traduzido por “disciplina do direto”69, é aqui igual ao 

momento da documentação, traduzido por “disciplina do vestígio”. 

3- O documento apresenta-se ainda como a obra em si. Muitos dos artistas atuam 

na fusão entre vida e arte e a partir daí desenvolvem uma documentação holística: 

se a vida é obra, então, toda e qualquer parte das suas vidas é um elemento a 

documentar. A documentação pode então ser exaustiva ou abarcar um período ou 

ação específicos; ser evidência ou demonstração de veracidade de uma ação ou 

facto, pessoal ou social. O projeto de Sophie Calle (1953), intitulado The Hotel 

(1981)70, ilustra, através da documentação como evidência da experiência, o 

encontro com os vestígios da identidade de desconhecidos sob o ponto de vista de 

uma empregada de quarto de um hotel. Sophie Calle (a camareira) regista em texto 

e através da fotografia o encontro com os desconhecidos. Resulta desta ação uma 

série de fotografias, de textos, referentes a cada dia de trabalho no hotel e que 

constituem uma exposição e um livro. 

Tanto no caso de Botansky e de Calle como no de Kaprow, entre muitos 

outros artistas desde os anos 1960, a documentação é um elemento de entre os 

vários elementos que constituem o projeto artístico. Se as tecnologias da fotografia, 

do filme, do vídeo e da imprensa desenvolveram o interesse pela documentação, 

com o advento das artes digitais, que recorrem a tecnologias informáticas, a relação 

                                                
69Bénichou remete esta relação entre direto e vestígio para Rebecca Schneider (2010, p. 60). 
70 “Na segunda feira, Fevereiro 16, 1981, Fui contratada temporariamente como camareira durante 
três semanas num hotel de Veneza. Era responsável por doze quartos no quarto andar. No decurso 
dos meus deveres de limpeza, examinei os pertences pessoais dos hóspedes do hotel e observei 
através de pormenores as vidas que se mantiveram desconhecidas para mim. O emprego terminou a 
6 de Março” (Calle, 2003, p.157) 
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entre a arte e a sua documentação adquire dimensões mais complexas e que 

abrangem o processo criativo e a obra para compreender não só a sua permanente 

atualização, mas também a sua memória.  

A nossa contemporaneidade diversifica-se em multiplas práticas artísticas 

efémeras: o vídeo, a música electrónica e eletroacústica, a arte robótica, as artes das 

redes (net art, web art), as artes cénicas que recorrem às tecnologias mediáticas, a 

arte locativa, a bioarte, entre outras. Alain Depocas apelida-as de “variáveis, 

instáveis, efémeras, interativas, processuais, procedimentais, programáticas, 

distribuídas, híbridas, remixadas, mutantes, migratórias, imateriais, colaborativas, 

combinatórias e não lineares” (Depocas, 2010, p.350). As tecnologias classificam-

se em três grupos tecnológicos: computadores, electromecanismos e robótica e 

redes. Estas tecnologias, analógicas e digitais, são normalmente combinadas em 

projetos multimédia, com componentes sonoros, imagéticos e de interação, em 

situações fixas ou móveis, generativas ou pré-existentes (bases de dados).  

Tal como as tecnologias, também os trabalhos são variáveis, pois, ao longo 

da sua existência, recorre-se a novas tecnologias para que possam permanecer os 

seus efeitos. Todas estas práticas existem como experiência com a tecnologia e, 

portanto, colocam novos problemas e sugerem novos métodos de documentação;  

 

“(…) os recursos «de origem digital» não existem noutro formato senão no 

electrónico e, se em ambiente tradicional a preservação dos recursos de 

informação se centra sobretudo no suporte, encontrando-se, de certa forma, 

o conteúdo, a estrutura e o contexto por ele unidos, no ambiente electrónico 

tal não acontece, surgindo-nos um «documento» cuja estrutura e conteúdo 

se configuram no momento da visualização, cuja estrutura é lógica e não 

física e que temos de controlar em todo o seu ciclo de vida de forma a 

garantir uma geração segura e uma identificação completa e inequívoca.”  

(Pinto, 2005, p. 54).  

 

A própria função e a ação de documentar transformam-se. Como 

consequência, os modelos tradicionais de documentação (e preservação) são 

insatisfatórios no que diz respeito à preservação dos processos e dos contactos 

momentâneos, mas, acima de tudo, na preservação da complexidade de uma obra 
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constituída por vários meios. Novos utensílios, modos e metodologias são, assim, 

necessários.  

A preservação relativa às artes tecnológicas adapta-se gradualmente às 

especificidades para compreender os diferentes aspetos de uma obra que nunca 

foram considerados até agora. Conjugado com o trabalho artístico, o documento 

serve, em primeiro lugar e desde o momento da conceção, os artistas e 

colaboradores, ou seja, os produtores da obra. Posteriormente servirá também, “ao 

conservador, ao comissário e ao crítico de arte, cujo papel é importante para a 

mediação e difusão da história da arte” (Depocas, 2010, p. 351). A sua utilização 

serve a instalação, preservação e restauração das obras e contribui para a criação de 

um contexto e sua difusão. Ao longo do tempo, a documentação serve também a 

reinstalação, a reconstrução (de vários componentes). Por último, sobreviverá à 

própria obra.  

Entre os aspetos a considerar nos novos métodos de documentação e 

preservação, é fundamental ter em conta a condição de obsolescência das 

tecnologias (hardware e software) e a propriedade de singularidade dos vários 

objetos tecnológicos (instrumentos – software e hardware de autor). Como 

resultado da obsolescência das tecnologias, surge o questionamento dos conceitos 

de autenticidade e de integridade da obra, especialmente quando esta recorre a 

média variáveis. Uma forma de resolver esta questão passa por considerar como 

ponto de fixação os comportamentos e efeitos da obra e não os componentes que os 

geram. Tendo em conta as modificações, migrações, atualizações e mudanças dos 

componentes tecnológicos que cada peça artística comporta, a observação atenta 

destes aspetos é da máxima relevância. O estudo das possibilidades de elaboração e 

preservação das obras com recurso a média variáveis pode ser explorado através 

dos documentos relativos ao projeto de pesquisa Variable Media Networks.71 A 

tecnologia utilizada no desenvolvimento de uma peça ou performance, quando 

obsoleta e, portanto, irrecuperável, poderá indicar o fim da própria peça. Alan 

Depocas considera que “é necessário poder acumular e conservar o máximo de 

informação sobre as diversas mutações das obras tecnológicas” (Depocas, 2010, p. 

352).  

                                                
71 Variable Media Networks. [Consult. 02 Setembro 2012].  
Disponível em: <http://www.variablemedia.net>. 
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O conceito de artista como o único criador desvanece-se, como aliás todo o 

paradigma de autor, mesmo quando é o único que desempenha essa função, visto 

que ele interage a diversos níveis com colaboradores, assistentes e fornecedores, 

dos quais depende para construir a obra. Esta interação tem lugar através de 

atividades paralelas à da criação, como, por exemplo, a da investigação (em centros 

académicos e laboratórios médicos), a das residências artísticas (existentes em 

todas as áreas artísticas por todo o mundo) ou do trabalho em laboratórios (em 

cruzamento com áreas científicas) ou em ateliers de artistas e grupos de debate e 

desenvolvimento (movimentos Open Source). Toda a rede de colaboradores e 

ambientes de criação (dos vários componentes) é necessariamente elemento da 

documentação. Desta forma, reforçam-se os laços com outras áreas do 

conhecimento, inscrevendo-se cada peça, cada momento numa teia de relações. Os 

vários estudos de caso, resultantes do esforço da equipa de investigação do 

virtueelplatform,72 e acessíveis através de publicações disponíveis online (PDF para 

download), demonstram estas relações entre os intervenientes. 

A documentação contemporânea tem, portanto, um sentido dinâmico e refere-

se mais a uma ferramenta que ajuda a reinstalar, no caso da instalação, ou a refazer, 

no caso de uma performance, do que a uma fórmula de preservar uma obra de arte 

que é objeto. Observando os diversos avanços na documentação associados a outas 

práticas performativas, nomeadamente a software art, a música e a performance 

corporal, podemos prever (especulando) sobre o seu impacto na performance 

audiovisual ao vivo. Através do exercício de associação, pretendemos abrir aqui o 

leque das possibilidades para depois explorar, no capítulo seguinte, a sua 

adaptabilidade na construção do modelo para documentação.  

Os esforços relativos à preservação da obra efémera multiplicam-se em várias 

aproximações aos diversos meios. No caso da Visual Music dois projetos tomam a 

dianteira na preservação e disseminação das obras dos artistas: são eles o Iota 

Center73 e o CVM (Center for Visual Music).74 Refletir e criar novos modelos para a 

documentação e conservação de obras efetuadas em suportes digitais são atividades 
                                                
72 De entre os vários projetos de investigação, destaque-se o Archive2020: Sustainable Archiving of 
Born Digital Content. As publicações referentes a este e a outros projetos encontram-se disponíveis 
no website. [Consult. 02 Setembro 2011].  
Disponível em: <http://virtueelplatform.nl/english/publications>. 
73 Iota Center. [Consult. 16 junho 2010]. Disponível em: <http://www.iotacenter.org>. 
74 CVM (Center for Visual Music). [Consult. 16 junho 2010].  
Disponível em: <http://www.centerforvisualmusic.org>. 
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que têm vindo a crescer através de iniciativas de colaboração entre instituições. De 

entre os projetos elaborados nos últimos cinco anos, destacamos dois dos projetos 

de investigação mais relevantes. São eles o DOCAM – Research Alliance75 e Inside 

Installations.76 

1. O projeto DOCAM foi planeado para servir todas as práticas artísticas 

elaboradas com tecnologias e para abranger um vasto leque de intervenientes 

durante um extenso período de tempo. O projeto consiste em seis eixos de ação: 

documentação, catalogação, conservação, história das tecnologias e terminologia. 

Analisando os fatores de risco das artes digitais, o DOCAM propõe soluções e 

ferramentas para que artistas, colaboradores, profíssionais de museus e 

colecionadores, se documentem de forma a reduzir os riscos de perda e constituição 

de herança cultural. Os resultados estão disponíveis online, divididos em cinco 

secções: modelo de documentação, guia de catalogação, guia de conservação, linha 

do tempo da tecnologia e glossário. Interessa-nos aqui analisar o modelo de 

documentação. 

O modelo de documentação é constituído por diversos géneros de 

documentos, tal como descrito na “tipologia dos documentos”.77 A documentação é 

construída e creditada, seguindo normas académicas e museológicas de 

referenciação, por todos os intervenientes no processo de criação, exibição e 

conservação. O modelo baseia-se em dois parâmetros: o ciclo de vida do trabalho e 

a descrição hierárquica do trabalho. Os quatro momentos do ciclo da vida dos 

trabalhos são: criação, disseminação, pesquisa e custódia. A descrição hierárquica 

do trabalho divide-se em quatro níveis, baseados no FRBR78: ‘a obra’ (uma criação 

                                                
75DOCAM – Documentation and Conservaion of the Media Arts Heritage – Research Aliance, 
criada pela Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology (DLF), em 2005. São 
parceiros desta esta investigação as seguintes instituições: National Gallery of Canada, Musée d’art 
contemporain de Montréal, Montreal Museum of Fine Arts e Canadian Centre for Architecture. Os 
resultados relativos a esta investigação podem ser encontrados online. [Consult. 16 junho 2010]. 
Disponível em: <http://www.docam.ca>.  
76 Inside Installations. [Consult. 16 junho 2010]. Disponível em: 
 <http://www.insideinstallations.org>. 
Projeto de pesquisa em estratégias para documentação e arquivo. A documentação pode ser 
encontrada no site ou em formato impresso. É uma organização conjunta de vários museus europeus 
(entre eles The Netherlands Institute for Cultural Heritage, Tate, S.M.A.K e Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia, entre outros), contando com a colaboração, na elaboração dos case studies, dos 
respetivos comissários e artistas. 
77 Ver tipologia dos documentos: http://www.docam.ca/en/typology-of-documents.html) 
78 “Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report / IFLA Study Group on the 
Functional Requirements for Bibliographic Records”, Munich, K.G. Saur, 1998, (ISBN 3-598-
11382-X): Http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records 
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intelectual ou artística distinta), ‘expressão’ (a realização intelectual ou artística do 

trabalho), ‘manifestação’ (a fisicalidade da expressão do trabalho) e ‘item’ (um 

exemplo singular de uma manifestação). A estes, junta-se um quinto nível, que tem 

o nome de ‘componente’. Neste nível descrevem-se variações que são 

fundamentais à continuidade do trabalho. Os níveis organizam-se do componente 

para a obra, no sentido de inclusão (o ‘item’ contém o ‘componente’, a 

‘manifestação’ contém o ‘item’). De forma a testar o modelo, elaboraram-se seis 

estudos de caso, estando disponível uma lista de objetos classificados como 

documentos. Cada documento é catalogado seguindo standards de arquivística e de 

bibliografia. Os documentos são agrupados por categorias: visual (fotografia, 

desenho) audiovisual, textual, gráfico, web ou código. Para cada peça existe um 

grupo de dcumentos. A organização dos documentos é feita seguindo os seguintes 

parâmetros: 1. Por data (timeline do projeto) – vertical, do mais antigo em cima 

para o mais recente em baixo. 2. Por fase (criação, disseminação, pesquisa e 

custódia) – horizontal, em cada fase estão associados os respetivos documentos, 

por ordem cronológica. Em cada grupo pode ser encontrada uma lista com 

indicação das várias categorias de documentos (para aceder a todos os documentos 

de uma categoria no grupo) e uma lista dos autores e outros indivíduos associados a 

cada documento (para aceder a todos os documentos de um autor). Este modelo 

poderá ser utilizado pela instituição ou adaptado para utilização pelos artistas. 

Se do projeto anterior nos interessa especificamento o modelo para 

documentação, no projeto Inside Installations interessa-nos as questões que este 

levanta relativamente à ética de transformação do momento em objeto. O projeto 

Inside Installations investigou durante três anos novas formas de compreender 

documentação e preservação. Um dos objetivos desse projeto foi o de construir 

confiança entre as instituições envolvidas na apresentação e organização de 

instalações, permitindo a sua partilha e exposição em vários museus europeus. Esta 

partilha entre museus revela uma natureza interdisciplinar da investigação e 

colaboração realizadas pelos profissionais envolvidos.  

O projeto de pesquisa Inside Installations apresenta um conjunto documental 

desenhado a partir de uma metodologia “matricial” como forma de documentar e 

arquivar obras efémeras contemporâneas. Este projeto, embora de grande 

abrangência, é direcionado especificamente para a conservação de instalações que 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 101 

se enquadram no campo da arte efémera. Embora as instalações constituam uma 

prática com preocupações diferentes das que ocupam a presente investigação, há 

muitas lições a tirar e que podem servir o modelo a desenhar. Uma delas é a 

inclusão do artista como peça principal no processo de construção da 

documentação do trabalho. Na relação entre obra e documento, o artista define-se 

como fonte primária de informação. Através de entrevistas e outros escritos pode 

entender-se a obra para além da sua aparência. A comunicação oral é uma forma 

importante de conhecimento e o documentário surge como resultado da 

comunicação, observação e participação do museu no ato de documentar. 

Dos trinta e três estudos de caso do projeto de investigação Inside 

Installations, a instalação Liquid Crystal Environment (1965-66), de Gustav 

Metzger, destaca-se pela sua relação com a performance audiovisual. Na origem 

desta instalação esteve numa série de performances com cristais líquidos que 

acompanharam os concertos dos The Who nas décadas de 1960 e 1970 (semelhante 

aos Joshua Light Shows de que falamos no capítulo dois). Originalmente, a 

performance necessitava de uma equipa para o manuseamento de doze projetores. 

Para a exposição apresentada na Tate em 2005, o artista, em conjunto com uma 

equipa técnica, elaborou uma versão para exibição a partir do conceito e material 

originais que prescinde da equipa e do equipamento. Esta versão exposta também 

prescinde da componente ao vivo. O objeto artístico exibido é documentação de um 

momento, exposta como objeto. 

 

 

3.3. O propósito de documentar a performance audiovisual ao vivo 
 

A documentação da performance audiovisual ao vivo é, com frequência, 

deixada à responsabilidade da organização de cada evento e festival. É com alguma 

facilidade que se encontram online registos sumários em vídeo de performances, 

alojados em plataformas de audiovisual (nomeadamente no Youtube e no Vimeo) e 

disseminadas através das redes sociais (nomeadamente no Facebook). Esta 

documentação, que é também efetuada pelos próprios artistas, tem a finalidade de 

mostrar excertos do seu trabalho. Estes excertos apresentam profundidade 
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documental suficiente para que possam ser considerados como documentos 

descritivos. 

A performance é uma manifestação artística do momento presente, informal 

(sem forma) e sem materialidade. A impossibilidade de existirem dois momentos 

iguais traduz-se em variação. Neste sentido, a sua reprodução fiel, segundo Phelan 

(1996), é impossível. A característica de experiência única, mesmo quando 

repetidas as ações, vem no seguimento do happening. A performance audiovisual 

ao vivo, não sendo em si objeto, não é passível de reprodução. Na realidade, ela 

assenta na possibilidade de uma “arte conversável” (Traquino, 2010, p.120), que 

“não apresentará uma visão unilateral, mas antes disponibilizará espaço a um 

possível centro de convergência, uma possível estação para a coexistência do 

diverso”. Neste sentido, “o documento de uma performance, então, é apenas um 

estímulo à memória, um encorajamento à memória para se tornar presente” 

(Phelan, 1996, p. 146). Sem documento, a performance audiovisual ao vivo durará 

para além do momento através da via oral. Mas esta não lhe confere objetividade, 

nem permite disseminação. O ato performativo é o resultado prático de uma 

história construída pela resistência à inevitabilidade da circulação de capital 

(Phelan, 1996, p. 148) associada ao objeto-documento. No entanto, a circulação de 

capital está já inscrita na performance. Phelan confere um valor económico à 

própria performance e chama-lhe “Experience of value” (Phelan, 1996, p. 149). 

Cada elemento da audiência, ao pagar o seu bilhete para o espetáculo, submete-se a 

uma experiência única, controlada. A fuga ao inevitável está, portanto, na intenção.  

A documentação – transformação do momento em objeto – apesar de se 

caracterizar pela reprodutibilidade, característica da circulação de capital, confere 

mais-valias à performance: a possibilidade de objetividade e de disseminação. 

Traqino confere um valor à performance através da relação com a documentação 

intencional: fotografias e vídeo da performance e do processo e registos áudio de 

performances sonoras. Enquanto Phelan, no contexto específico do ano de 1996, 

muito diferente do atual, olha a documentação de forma cautelosa, advertindo que 

mesmo a escrita sobre performance tem sempre um ponto de vista que é crítico e 

não rigoroso, Traquino aceita como inevitável que esta tome diversas formas de 

registo e disseminação. Estas duas aproximações registam uma transformação na 

relação da expressão performativa com a documentação. Ambas as autoras 
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concordam que qualquer opção em relação à existência de documentação e às 

formas com que esta se desenha, seja ela relativa à experiência do momento ou à 

do documento, é uma escolha. A escolha é feita primeiramente pelos artistas, 

através das suas decisões e ações, e posteriormente por um número restrito de 

pessoas que escolhe o momento como experiência específica e controlada, ou por 

um número anónimo que recorre à documentação pelo seu valor de registo, 

económico e estético. A experiência da performance, que Phelan indica como não 

deixando nem marcas nem evidências, remete-nos para o diálogo em Traquino que 

lembra, e muito bem, que “as ideias podem ser vendáveis, mas não se pode vender 

o exercício do pensamento” (Traquino, 2010, p. 120). A interação, seja qual for o 

seu nível (participativa ou não), é uma qualidade exclusiva à experiência. Neste 

sentido, qualquer formato de documentação é em si um veículo de alteração da 

performance, porque é uma tentativa de a tornar fixa e portanto duplicável e 

circulável. Os documentos não servem como substituição da performance, apenas a 

referem. Na sua espacio-temporalidade reside, segundo Phelan, a sua força. 

Quando falamos de documentar, essa força deve estar presente (e não ignorada ou 

esquecida) e, sempre que possível, deve ser potenciada. Este é um estudo da 

documentação que pretende procurar o valor do que é invisível (efémero) na 

performance sem o adulterar, que continua as tentativas anteriores de “encontrar 

uma teoria de valor do que na ‘verdade’ não está mesmo lá, do que não pode ser 

inquirido dentro dos limites do real putativo” (Phelan, 1996, p. 149). Ou seja, esta 

proposta passa por definir uma ontologia do invisível, do irreproduzível, numa 

tentativa de possibilitar o seu estudo sem o alterar pela sua transformação em 

objeto.  

 

 Voltamos constantemente a Kaprow e à sua relação entre o efémero e a 

preocupação com os registos, relacionando-o com o contexto da performance 

audiovisual ao vivo. Como referido anteriormente por Rodenbeck, a arte-momento 

de Kaprow (happening, mas também performance) é ritual e, portanto, não é 

registo, não tem a fixidez que permita a memória da sua existência. Na história da 

performance audiovisual ao vivo, a relação de interdependência entre o 

instrumento e o seu construtor, sendo que muitas vezes é o próprio artista quem o 

utiliza, demonstrará que esta efemeridade ultrapassa o próprio momento 
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performativo. Esta é uma relação tão próxima e verdadeira, por exemplo, no caso 

dos órgãos de cor como, ainda hoje, no caso dos instrumentos eletrónicos. Dada a 

falta de registos e de documentos, o desaparecimento do artista / organista causa 

simultaneamente o desaparecimento do seu instrumento / órgão. Em muitos casos, 

os registos das patentes que marcam a evolução de elementos e componentes 

específicos, como é o caso dos documentos relativos ao desenvolvimento do 

Sarabet, de Mary Hallock-Greenewalt, foram de facto efetuados, mas falharam na 

contextualização do trabalho dentro de um campo do saber, de um contexto ou 

estilo específicos.  

 

“Nem a história da arte, da música ou da tecnologia parece sentir 

responsabilidade por estes aparatos tão híbridos; portanto, estes são excluídos 

das instituições de conservação. Esta história dos aparatos continua a ser 

aplicável correntemente à quantidade de software audiovisual que tem vindo a 

ser desenvolvido e para o qual não há um contexto cultural de avaliação ou 

arquivo estabelecido.” (Nauman e Daniels, 2010, p. 8) 

 

De facto, a mesma necessidade outrora sentida relativanente a uma arte feita 

de instrumentos personalizados e efémeros, por vezes, tem continuidade nos nossos 

dias, através da performance efetuada com recurso ao software e hardware de 

autor. Da mesma forma que a tecnologia e a arte ignoraram até agora os seus 

pontos de encontro, também as discipinas do som e da imagem se ignoraram 

mutuamente, desenvolvendo-se cada uma como disciplina específica. O primeiro 

volume dos dois existentes na coleção See this Sound, que aqui referimos, 

apresenta-se da seguinte forma: “A ‘surdez’ das disciplinas que trabalham com 

imagem, e a ‘cegueira’ das disciplinas que trabalham com a música e com o som 

são de suma relevância para as preocupações centrais a este volume” (Nauman e 

Daniels, 2010, p. 8). O projeto sob o nome See this Sound,79 é constituído por estes 

dois volumes impressos e por um arquivo de referências disponível online. Ambas 

as publicações constituem um conjunto de textos e estudos de caso. Enquanto o 

primeiro livro estabelece a dimensão histórica do conjunto das práticas que 

                                                
79 See This Sound, arquivo online. [Consult. 02 Agosto 2012]. Disponível em:<http://www.see-this-
sound.at/en>. 
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designamos por performance audiovisual, definindo-as a partir de relações e 

cruzamentos com outras práticas, o segundo desenha o seu contexto contem- 

porâneo. O arquivo online apresenta os textos das duas publicações e expande o 

seu conteúdo através de hiperlinks. O projeto pretende clarificar o que identifica o 

conjunto das várias práticas do audiovisual, procurando mesmo contextualizar 

formas artísticas entendidas como demasiado específicas ou fruto do cruzamento 

com outras áreas, limitadas a um conhecimento especializado. Neste casos, elas 

tornam-se demasiado herméticas para um público mais abrangente e, por isso, são 

negligenciadas pela história e pela contemporaneidade: “uma estrutura complexa 

mutuamente sobrepondo sistemas, afinidades extensivas e exclusões mútuas entre 

as narrativas dos respetivos especialistas” (Daniels e Nauman, 2010, p. 9). 

Dois exemplos de documentos que identificam direções específicas são os 

livros associados às performances do coletivo Aether9 e o DVD associado ao 

coletivo Granular Synthesis. O coletivo Aether980 está interessado no processo 

criativo e colaborativo, apresentando uma proposta de documentação criativa e 

única. Aether9 é um projeto colaborativo que explora as possibilidades narrativas 

da manipulação e transmissão de áudio e vídeo em tempo real. O coletivo, cujos 

membros se encontram geograficamente dispersos por três continentes, comunica 

exclusivamente pela Internet. As suas performances audiovisuais são também todas 

elas efetuadas via Internet. Este procedimento ocorre desde a primeira apresentação 

do projeto que teve lugar durante o festival Mapping (2007), em Genebra. As suas 

conversas, através do Skype, que acontecem durante o processo e durante a 

performance, vão sendo registadas em formato texto, e descrevem o processo de 

conceção e as próprias performances. O registo, de forma contínua, é editado e 

publicado em formato livro. A cada performance corresponde um livro. Os vários 

livros são publicados pela editora Greyscale Press,81 especialista em publicações de 

software livre e processos experimentais. A distribuição, efetuada pela Lulu,82 

estabelece como público-alvo leitores com interesses específicos, mas globalmente 

distribuídos em termos geográficos. Os livros, documentos de registo, descrevem o 

ponto de vista das relações que os artistas estabelecem entre si. Embora o tempo de 

registo coincida em parte com o momento performativo, não se encontram 
                                                
80 Aether9. [Consult. 16 junho 2010]. Disponível em:<http://1904.cc/aether>. 
81 http://greyscalepress.com (20-04-2012) 
82 A Lulu é uma empresa de print-on-demand com distribuição global. 
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representações diretas do som e imagem resultantes, embora sejam referentes à sua 

manipulação. Esta é uma forma original de registo com recurso ao contexto 

editorial, mas não é uma aproximação teórica sob uma perspetiva de distância em 

relação à obra. A documentação relaciona-se de forma direta com a performance – 

durante a performance é elaborado um texto também ele performativo, tanto 

quanto colaborativo. Através destes livros, o coletivo Aether9 dá exemplo da 

diversidade de possibilidades de preservar os conhecimentos resultantes da 

interação dos seus elementos, durante o processo e na apresentação de cada 

performance. 

O DVD Immersive Works,83 do coletivo Granular Synthesis, apresenta-se 

como assumidamente diferente e constitui um exemplo de excelente qualidade de 

documentação relativa à performance audiovisual. Este DVD apresenta gravações 

de performances que os Granular Synthesis efetuaram desde 1991 até 2001. A cada 

performance corresponde um extrato audiovisual e um separador com a informação 

respeitante. Para cada performance são intercaladas capturas de vídeo, a partir da 

saída para o projetor (iguais às projetadas nas telas), com capturas do espaço 

performativo e da audiência. Os artistas não são representados. O som de cada 

performance é contínuo, sem cortes, embora seja sempre um excerto. O livrete que 

acompanha o DVD oferece ao leitor uma descrição da carreira do coletivo e 

informação mais detalhada relativamente a cada performance. Esta é uma forma de 

documentar o resultado da obra audiovisual. É uma documentação duplicável com 

um sentido economicista em vista. Aparentemente, este documento apresenta-se 

como um conjunto de vídeos promocionais. Embora excertos de várias 

performances do DVD estejam disponíveis no Youtube, encontramos aqui uma 

distinção clara em relação aos vídeos promocionais. A qualidade da imagem e som 

é uma diferença essencial e que justifica o suporte, pois a sua legitimação é 

importante no sentido em que lhe confere um lugar no contexto museológico. Mas, 

acima de tudo, é a sua natureza descritiva (e não sumária, como num vídeo 

promocional) que abre à possibilidade para a disseminação, o estudo e o 

conhecimento da obra de um coletivo (e não como evidência de um só evento, 

como é o caso da documentação de um festival).  

                                                
83 Granular Synthesis; Immersive Works.DVD. 
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A documentação da performance audiovisual não se deve preocupar 

exclusivamente com a questão da dentificação de cada performance como única, 

mas deve também ajudar a identificar um dado conjunto de performances ou o 

percurso de um artista ou grupo de artistas como único, devendo ainda, e de forma 

holística, procurar formar um contexto para o conjunto das práticas, conferindo-lhe 

solidez. A identificação de uma época (a nossa, contemporânea), definida pelos 

seus estilos, estéticas e tecnologias, deverá ser um objetivo da documentação, 

procurando dar maior visibilidade à identidade das práticas. Pelo estudo da 

documentação procura-se também provocar a mudança e construir uma área de 

estudo teórica e histórica. Neste conjunto de direções, a documentação da 

performance deverá: 1. Evidenciar a multiplicidade de aproximações e pontos de 

vista; 2. Compreender o momento performativo como resultante do processo 

criativo, incluindo-o, numa aproximação à vivência e inserindo-o nos momentos de 

encontro (nas ações da comunidade); 3. Construir uma variedade de documentos 

passíveis de reprodução (Phelan, 1996, p. 146), no sentido de recriação e 

encenação, enfim, que ofereçam possibilidades de variação através da 

disseminação; 4. Incentivar a investigação através do interesse e crescimento do 

volume do trabalho teórico, filosófico e histórico; 5. Incentivar desafios e 

mudanças na prática, a partir do interior e impulsionar o seu desenvolvimento; 6. 

Expandir as possibilidades dos diálogos interdisciplinares. Consideram-se na 

documentação as obras artísticas que, para além de efémeras, geram resultados nos 

sistemas de perceção visual e auditiva. Exemplo destas performances são as que 

recorrem a efeitos estroboscópicos e Flicker, com efeitos semelhantes aos 

experienciados pelas Dream Machines, de W.S. Burroughs e Brion Gysin.84 

Consideraram-se igualmente na documentação obras fictícias, isto é, que não 

existem por opção (conceptual) ou por impossibilidade da sua concretização em 

termos técnicos. 

  

                                                
84 As imagens da Dream Machine são construídas no cérebro. A ação exterior que provoca os 
efeitos, descritos como sendo semelhantes aos efeitos do LSD, consiste em exibir luzes e cores a 
uma certa frequência causando intermitência. O livro de John Geiger (2003) descreve a história 
destes fenómenos até ao contexto atual em que os mecanismos são construídos para um público 
ávido de novas experiências. Efeitos semelhantes ocorrem também com o sistema auditivo.  
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Capítulo 4 

Estratégia de investigação para estudo do contexto  

e da comunidade – opções metodológicas 
 
 

Como vimos nos capítulos anteriores, as práticas audiovisuais performativas 

estão em permanente mudança, impulsionadas pela relação dinâmica entre os 

desenvolvimentos tecnológicos e a identidade da comunidade, que, por sua vez, é 

impulsionada pela relação dinâmica entre coletivo e cada indivíduo. O documento, 

situado entre o efémero e a memória, é o elemento que se mantém como 

testemunho do processo e do momento enquanto expressão artística. A comunidade 

e a sua relação com o documento é o nosso objeto de pesquisa. Procuramos 

entender, pela investigação de campo, quais as atitudes em relação aos documentos 

e que formas, meios e características têm estes documentos na sua função de 

evidência e de testemunho. Através da análise empírica, mais do que providenciar 

confirmação ou refutação de uma teoria formulada previamente, queremos revelar 

as nuances e os detalhes associados ao objeto em estudo.  

Existe, entre as ciências sociais (e a investigação na sociologia) e a arte 

contemporânea, uma relação de cruzamento: se na arte – pela sua diversidade e 

através da incidência nos processos85 – as ciências sociais providenciam estruturas 

metodológicas de aplicação aos conceitos, no seu campo de origem – o contexto 

científico –, elas servem o propósito de estudar a produção artística, as suas 

relações e os seus efeitos. Tendo em consideração esta relação, pensou-se uma 

                                                
85 Os projetos artísticos (das práticas artísticas processuais, interativas e participativas) recorrem, 
por vezes, a metodologias de outros campos do saber (científicas, etnográficas, entre outras) durante 
o seu processo. Quando as metodologias utilizadas estão associadas aos temas das dinâmicas 
sociais, poder-se-á recorrer, por exemplo, à elaboração de estatísticas, associando-as aos mercados 
de valores, no sentido de questionar o capitalismo; a questionários, para fomentar a participação das 
audiências; e, finalmente, a histórias pessoais, abrindo caminho para a reflexão sobre assuntos 
sociais, ao estabelecer uma relação entre o individual e o social.. As metodologias são, portanto, uma 
forma (entre muitas outras) de interseção entre as artes e outras áreas do saber.  
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metodologia apropriada à análise do objeto de estudo, como uma ferramenta para a 

compreensão (e não como ferramenta para a expressão). As suas dinâmicas e os 

seus contornos foram definidos tendo em consideração o assunto, o 

enquadramento, os motivos e os objetivos da investigação. Tomamos em 

consideração as relações de afetação e de mudança, não esquecendo que “o tempo 

e o contexto são importantes e que a vida social é vista como mudando 

constantemente” (Rubin, 1995, p. 35). A opção por uma metodologia quantitativa 

teria representado um obstáculo para a procura de continuidade na diversidade, por 

um lado, e para a aproximação à complexidade das perspetivas pessoais, por outro. 

Portanto, optou-se pelo desenho de uma metodologia própria de raiz qualitativa e 

de influência etnográfica, afigurando-se mais apropriada ao contexto e às narrativas 

específicas.  

A direção no sentido de uma investigação qualitativa permitiu ao investigador 

um papel ativo na procura de clarificação de circunstâncias específicas (o como e o 

porquê das circunstâncias e das situações), sem necessidade de recorrer a uma 

amostragem em quantidade, pois não se estudaram padrões (estudaram-se 

circunstâncias particulares a um período de tempo). Foi identificado um segmento 

da comunidade – definiu-se o grupo afetado pela investigação como uma 

comunidade – como amostra de análise. A influência etnográfica no desenho da 

metodologia sublinhou a intenção de compreender a comunidade através da 

observação dos comportamentos individuais e coletivos, possibilitando a 

elaboração dos traços da relação entre expressão e respetivos documentos. O 

estudo incidiu sobre uma amostra não representativa, mas característica da 

comunidade. Esta amostra não se define pela nacionalidade dos indivíduos, nem 

pela sua localização geográfica, porque nenhum destes parâmetros se apresenta 

como elemento seletivo para o estudo da prática e, portanto, não o é também para a 

investigação. São os momentos de encontro do coletivo que definem 

geograficamente a investigação, circunscrevendo-a ao território europeu. 

Entendem-se os momentos de encontro, em que se sobrepõem apresentações e 

performances, como posições de fixidez geográfico-temporais, ainda que aqueles 

sejam momentâneos e, portanto, pontos de partida para a pesquisa de campo.  

Iniciamos a planificação da nossa investigação traçando dois grupos de 

momentos de análise: os festivais, dada a sua ligação aos momentos de encontro, e 
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os indivíduos que desenvolvem projetos performativos colaborativos, ligando-os 

aos processos criativos e momentos performativos. Mais tarde, no decorrer da 

primeira incursão na investigação de campo, foi acrescentado um terceiro grupo: os 

projetos documentais, de forma a compreender quais as características das 

estruturas existentes dentro da comunidade cuja atividade se relaciona com 

documentar. Este último grupo reforça o interesse atual na documentação. A cada 

um destes grupos de momentos de análise foi aplicado um conjunto de técnicas: 

nos festivais foram utilizadas as técnicas de observação-participante, entrevistas e 

análise documental; nos projetos colaborativos e nos projetos documentais foram 

utilizadas as técnicas de entrevistas e análise documental. Para os grupos dos 

festivais e dos artistas foram escolhidos três momentos específicos (três festivais e 

três artistas associados a um ou vários coletivos) e dois projetos de documentação, 

com os quais estabelecemos contato direto e cujas atividades, embora generalizadas 

a todas as artes tecnológicas, têm um relacionamento direto com a performance 

audiovisual ao vivo. A decisão em relação à escolha de cada um destes momentos 

foi tomada por associação: a partir de cada festival escolhemos um coletivo de 

artistas e procuramos projetos de documentação associados.  

No seu início, a investigação de campo ficou circunscrita temporalmente a um 

período de três meses, entre março e maio de 2011, numa altura do ano fértil em 

encontros da comunidade em espaços físicos. No entanto, a incompatibilidade das 

datas de dois dos festivais que regularmente decorrem na mesma época do ano 

obrigou a que o terceiro dos festivais a analisar ficasse para mais tarde. Este 

contratempo produziu uma variação inesperada à investigação.  

A investigação iniciou-se com um período de análise exploratória. Esta fase 

exploratória decorreu durante uma semana do mês de maio de 2010 durante o 

Mapping Festival,86 em Genebra, e serviu o propósito de iniciar o investigador nas 

práticas da investigação. As entrevistas partiram de uma estrutura que a dividia em 

duas partes gerais sem a subdivisão em perguntas mais específicas. Abordamos 

cada entrevista informalmente e escolhemos para entrevistados as pessoas mais 

próximas.  

Os resultados desta fase exploratória estão visíveis em pontos específicos da 

tese e formam a base para os indicadores primários existentes. Partimos, portanto, 

                                                
86 Mapping Festival [Consult. 28 agosto 2012]. <http://mappingfestival.ch/2012>. 
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para a investigação com alguns indicadores primários que resultam da análise 

exploratória, em combinação com a experiência do investigador como artista 

visual, e com a análise de algumas referências online (Youtube, Vimeo e websites 

de artistas, de coletivos e de festivais). Estes indicadores referem-se aos três 

momentos da performance: processo criativo, momento performativo e momento 

de encontro da comunidade (ver Capítulo 1). Em relação ao processo criativo, os 

artistas seguem na sua maioria uma metodologia de improvisação, construindo a 

performance a partir de ensaios ou através do ‘aprender fazendo’ (cada 

performance é um momento de aprendizagem). Não existe qualquer tipo de 

interesse no registo de conversas e diálogos, quer sejam online através de chat ou 

por e-mail (entre membros de um coletivo), quer sejam em espaços físicos (registos 

de notas, desenhos, diários de trabalho), quer na sua transição para documentos do 

processo, com exceção do exemplo do coletivo Aether9 (ver Capítulo 3). Há, 

portanto, escassos exemplos do registo do processo.  

A documentação do momento performativo, através de trailers audiovisuais 

com durações aproximadas de meio a um minuto, está associada à promoção e 

divulgação dos projetos artísticos. As capturas e edição dos trailers audiovisuais 

dividem-se entre as que são efetuadas por composição e mistura ‘em estúdio’ (em 

tempo não performativo) e as que são efetuadas com uma câmara de vídeo que 

captura em sequência o artista, a tela e a audiência. Os documentos são 

maioritariamente disponibilizados online em plataformas de redes sociais que 

suportam material audiovisual (Vimeo e Youtube). O propósito primário destes 

documentos sumários e não descritivos é a divulgação e promoção imediata e não o 

estudo contínuo da performance audiovisual. Existem no entanto um número 

crescente de editoras interessadas na divulgação comercial do trabalho de artistas 

em DVD, como é o caso da OnedotZero87 e, mais recentemente, o Lightrhythm 

Visuals88 e o Sound.Frame89, editora associada ao festival com o mesmo nome. 

                                                
87 A organização Onedotzero foi fundada em 1996 e é conhecida por representar um conjunto 
diversificado de práticas artísticas através de apresentações (festival de imagem em movimento) e 
publicações (em formato DVD). [Consult. 28 agosto 2012]. <http://www.onedotzero.com>. 
88 Para além de uma lista de serviços extensa, relativa à captura, edição e apresentação de imagem e 
som, o Lightrhythm Visuals participa no desenvolvimento das práticas performativas audiovisuais 
através de performances e publicação online e em DVD. [Consult. 28 agosto 2012]. 
<http://www.lightrhythmvisuals.com>. 
89 Sound.Frame AV. [Consult. 28 agosto 2012]. < http://av.soundframe.at>. 
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Existem também vários blogs e pontualmente são publicados artigos em revistas 

online. Relativamente ao terceiro momento, o de encontro da comunidade, 

deparamo-nos com a mesma situação da documentação relativa ao momento 

performativo acrescido da sua disseminação: tanto artistas como organizadores de 

eventos entendem a documentação como um procedimento demasiado elaborado, 

demorado e dispendioso em termos de recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros. Se alguns festivais elaboram uma documentação que não ultrapassa a 

intenção de promoção, como é o caso do Vision’R90, em Paris (em objetos 

impressos – cartazes e flyers, e online, através do seu website, de mailing lists e das 

redes sociais), outros há que procedem a uma documentação, ainda que de forma 

experimental, mais elaborada através de entrevistas a artistas e à audiência – temos 

como melhor exemplo a iniciativa do Cimatics,91 em Bruxelas, na sua edição de 

200892 –, ou comissariando textos para inclusão em livro,93 como foi o caso da 

edição de 2008 do Sonic Acts, em Amsterdão. A documentação não é, contudo, um 

elemento que é forçoso existir como parte da prática. Sendo a objetificação um 

processo oposto a esta expressão artística, a documentação é uma barreira 

intransponível para muitos artistas associados à improvisação. A relação entre 

documentar e não o fazer é importante e valiosa. 

O reconhecimento destes indicadores primários é resultado da presença ativa 

do investigador nas dinâmicas que se desenvolvem em torno da comunidade 

estudada. A incursão do investigador pela performance audiovisual ao vivo teve o 

seu início no estudo das narrativas digitais. As possibilidades criativas de expressão 

– através da combinação entre a sobreposição por improviso de uma estrutura 

definida e a ação e projeção dessa mesma ação de imediato, por um lado, e as 

                                                                                                                                  
sound:frame AV é uma plataforma que existe desde 2007 e que se dedica às expressões 
audiovisuais. O seu foco de ação está direcionado para a intercriatividade e a colaboração entre 
artistas. 
90 Festival VisionR. [Consult.28 agosto 2010]. Disponível em: <http://www.vision-r.org>. 
91 O Cimatics é, neste momento, uma agência que organiza eventos. Entre 2006 e 2009, decorreram 
uma série de eventos anuais com o mesmo nome – resultado da mesma equipa de organizadores. 
[Consult.28 agosto 2010]. Disponível em: <http://www.cimatics.com>. 
92 Este é o vídeo relativo ao terceiro dia do festival Cimatics 2008, em Bruxelas, disponível no 
Youtube. Apresenta uma forma de documentar que combina entrevistas com os artistas, com a 
audiência e capturas das performances e do ambiente. [Consult.28 agosto 2010]. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=y4igHB6AoTw>. 
93 The Cinematic Experience – Sonic Acts XII. Amesterdão: Sonic Acts Press. ISBN: 
9789081047029. 
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variações dos recursos tecnológicos, por outro – foram fundamentais para que do 

deslumbre da fruição como espetador se tenha passado à experiência como artista.  

As primeiras incursões na prática, em 2004, iniciadas através do VJing, 

aconteceram como parte da investigação associada a um componente exploratório 

de práticas e tecnologias do curso de Mestrado.94 Portanto, o interesse do 

investigador é primeiramente enquanto elemento da comunidade que estuda. Numa 

fase posterior, como docente do mesmo Mestrado e acompanhando o trabalho de 

vários alunos e investigadores, surgiu a necessidade de reflexão teórica sobre o 

fazer empírico. A escassez destes recursos levou ao desenvolvimento de um projeto 

de cariz editorial teórico.  

O tema da documentação relativo à performance audiovisual ao vivo vem no 

seguimento de vários projetos que, desde 2005, se realizaram como elemento da 

comunidade, na condição de artista/performer visual e através de projetos de 

curadoria e de edição. Três temas têm-se mantido constantes: o tema da identidade, 

do artista enquanto performer, elemento do coletivo e da comunidade, que se 

expressa nas performances pelo jogo com a sua representação nas imagens 

projetadas, através das quais revela múltiplas identidades; o tema do 

questionamento da tecnologia, que toma forma através de utilizações criativas e 

especulativas; e, por fim, o tema da documentação, que surgiu neste contexto como 

um contributo para o futuro da performance. Nesta condição, para além da prática 

artística, tem participado em vários projetos, que abordam estes três temas, dos 

quais se realça o VJ Theory.95 Este projeto, de coedição e publicação online e em 

papel, é uma plataforma colaborativa de elaboração teórica sobre as práticas 

performativas. As atividades colaborativas permitiram encontrar outros atores entre 

artistas e académicos, com quem o investigador tem vindo a estabelecer relações, 

através da elaboração de projetos, em festivais ou através da troca de ideias por 

meios digitais. Um outro projeto desenvolvido em colaboração é a coorganização 

da série de eventos abertura,96 que decorreram em Lisboa de 2007 a 2009. O 

conceito destes eventos centrava-se nas possibilidades das práticas audiovisuais 

performativas como formas de construção de possíveis futuros mais inclusivos 
                                                
94MA Interactive Art & Design, University College Falmouth. [Consult.28 agosto 2010]. Disponível 
em: <http://ires.falmouth.ac.uk/maiad>. 
95 VJ Theory. [Consult.16 junho 2010]. Disponível em: < http://www.vjtheory.net>. 
96 Página comum a todos os eventos abertura. [Consult.28 agosto 2010]. Disponível em: 
<http://ephemeral-expanded.net/abertura.html>. 
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através da apresentação de performances colaborativas e de apresentações e 

oficinas na convergência entre sustentabilidade e expressão artística. 

Quando, como é o presente caso, é efetuada observação direta, o investigador 

é testemunha do evento. Peretz (2000, p. 29) aponta quatro tarefas ao observador: 

adaptar-se para efetuar a observação, observar os acontecimentos, interpretar o 

observado e redação de relatórios. A adaptação e o necessário conhecimento dos 

códigos, da linguagem e do contexto estão assegurados pela vivência do 

investigador como parte integrante da comunidade da pesquisa. No entanto, 

algumas preocupações se levantam em relação a esta proximidade. Peretz 

acrescenta que o observador “observará, sem propor aos participantes qualquer 

desígnio ou projeto e adoptará, caso participe ele próprio na ação, um dos 

comportamentos habituais desse meio. A este respeito, o observador deve ser 

reservado, não se excedendo, sabendo o que fazer. Assim, o observador que 

participa na ação aprendeu a assumir este ou aquele papel e como deverá 

desempenhá-lo” (Peretz, 2000, p. 29). Para além disso, no contexto da investigação 

etnográfica, de Laine sugere a posição tomada pelo investigador como uma escolha 

individual: “Os etnógrafos têm desde há muito, debatido o assunto de um código 

fixo e preferem uma ética baseada num conjunto de linhas-guia que os ajuda no 

trabalho de campo. (...) O indivíduo precisa de se confrontar com assuntos morais e 

éticos ao nível pessoal e tomar decisões baseado na consciência individual” (de 

Laine, 2000, p. 23). Encontramos em ambas as posições referências e, ao mesmo, 

tempo influências para esboçar um comportamento.  

Seguindo os parâmetros de Junker e como referido por Peretz, a forma de 

observação participante caracterizou-se pela observação de forma aberta e pelo 

facto de “as atividades do observador serem tornadas públicas desde o princípio e 

mais ou menos encorajadas publicamente pelas pessoas estudadas” (Peretz, 2000, 

p. 78). Para tal, em vez de uma atitude que de Laine apelida de “going native”, em 

que a pertença ao grupo de estudo é total, seguiu-se outra, também sugerida por de 

Laine: “going academic”. Esta expressão implicou um comportamento de distância 

subtil e ofereceu uma perspetiva mais imparcial relativamente àqueles com quem 
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se partilham (de Laine, 2000, p. 105) afinidades (…), embora a investigação 

pudesse, com isso, correr o risco de seguir um caminho já conhecido.97  

As ações levadas a cabo pelo investigador, nas duplas funções de observador e 

participante (elemento da comunidade), desempenharem um papel importante no 

reconhecimento do valor de cada entrevistado. A sua participação nos eventos da 

comunidade, quando estes foram os mesmos da investigação de campo, esteve 

diretamente relacionada com o tema da documentação. Outro elemento deste 

conjunto refere-se aos pedidos para entrevistas e de acesso a um determinado 

espaço que foram efetuados com antecedência, através de e-mail. Desta forma, 

expressaram-se claramente duas posições: o decurso da investigação (ao evidenciar 

esse tema) e o estabelecimento de seriedade e distância necessárias ao “going 

academic” (através de comportamento semiformal). Como investigadores, 

alteramos o nosso entendimento do objeto de estudo no decurso da investigação, ao 

mesmo tempo que, através da investigação, transformamos o objeto de estudo.  

A presente investigação, pelo simples facto de existir, é por si só um elemento 

num processo dinâmico de mudança (Rubin, 1995, p.41, de Laine, 2000, p. 62) que 

está a decorrer. É no sentido de atuar no núcleo da comunidade que o investigador 

poderá trazer à superfície o tema da documentação e, mesmo, a sugestão de 

mudança.  

 

 

4.1. A observação-participante e direta em momentos de encontro  
 

O estabelecimento das relações com o meio, a entrada e a instalação no meio, 

seguindo um conjunto de etapas da observação (Peretz, 2000, p.74), foram 

gradualmente estabelecidas num processo que decorre desde 2005. Embora as 

expressões da performance audiovisual se constituam por diversos géneros de 

eventos, sendo os mais visíveis os momentos performativos, é nos festivais que 

estas expressões podem ser observadas de forma mais completa, porque estes 

oferecem a possibilidade de interligação perceptual entre várias performances e 

também porque oferecem uma perspetiva atual da expressão. Dos festivais, em 

                                                
97 Consciente desse risco, foi assegurada a distância necessária para que tenha sido feita a “análise e 
interpretação evitando ideias preconcebidas e distorção” (de Laine, 2000, p.25). 
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geral, fazem parte diversos contextos culturais (galerias, salas de cinema, 

discotecas), oficinas práticas onde se apresentam os desenvolvimentos técnicos e 

tecnológicos, e conferências e mesas redondas que incitam à análise teórica e ao 

diálogo e partilha de experiências.  

Os festivais são pontos de encontro entre artistas e entre artistas e audiências. 

Os festivais são posições temporariamente fixas onde se desenvolvem relações. 

Neste sentido, partimos para a investigação deste momento de análise – os 

encontros entre a comunidade –, tendo em conta a mobilidade dos sujeitos e 

procurando desenvolver relações mais estreitas, tirando proveito das que estavam já 

estabelecidas. Os festivais constantes da investigação de campo foram selecionados 

de forma a que estabelecessem entre eles os seguintes critérios: fossem realizados 

no continente europeu, fossem definidos como internacionais (pela 

multiculturalidade dos participantes), constituíssem um conjunto de momentos de 

encontros distintos e apresentassem entre eles diversidade de contextos.  

Uma vez escolhidos, encetaram-se os contactos com os responsáveis – um 

passo necessário para a posse de permissões que nos possibilitaria ao mesmo tempo 

participar como elemento da comunidade (apresentando um tema, participando 

como elemento do júri) e atuar (recolhendo entrevistas) como investigador. O 

primeiro festival, o Sound.Frame, decorreu em abril, em Viena. A ida ao festival e 

a apresentação sobre o tema da documentação foram planeadas ao longo do ano. 

Este festival acontece em Viena, uma das cidades com mais artistas a trabalhar em 

audiovisual na Europa, e o seu perfil corresponde àquele que é habitualmente 

definido para este género de eventos. O segundo festival, o Bochum 

Videoartfestival, decorreu na Universidade de Bochum-Ruhr, na Alemanha. A 

escolha deste festival surgiu de um convite para integrar o júri do concurso de 

performances audiovisuais. Com uma organização muito particular, a escolha foi 

feita tendo em conta a possibilidade de descobrir novas perspetivas em relação a 

modelos de festival. O terceiro, o Transmediale, decorreu em janeiro de 2012, 

também na Alemanha, desta vez em Berlim. Neste caso, não houve qualquer 

género de participação, para além de ser um elemento da audiência. Pretendeu-se 

compreender o que poderia ser, em termos de organização do festival e 

documentação, um festival de arte eletrónica de grandes dimensões. No estudo de 

cada festival recorremos à observação direta e participante. A participação 
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aconteceu através de uma apresentação (no Mapping e no Sound.Frame), como 

membro do júri do concurso (no Bochum videofestival) e como artista entre o seu 

círculo de relações e como parte do público (Transmediale). Como nos indica de 

Laine, “a observação participante confere acesso a informação que de outra forma 

não seria possível através de outros métodos como entrevistas estruturadas e 

questionários” (de Laine, 2000, p. 19).  

Da recolha de dados (a etapa mais intensa da observação) fez parte a 

observação da localização de material impresso e a atenção aos contextos em que 

se apresentavam as várias performances e as conferências (tendo em conta os 

artistas, equipa de documentação e público). Seguindo um guião de observação 

[Anexo 4.A – Guião de observação dos eventos dos festivais], foram registadas 

anotações (escritas e fotográficas) sobre o contexto do festival e a observação do 

espaço. No contexto do festival analisou-se as características definidoras do 

festival. Na observação do espaço analisou-se a colocação e distribuição de 

documentos promocionais e a performance, dentro da qual se analisaram os vários 

contextos, o posicionamento dos artistas, o equipamento para registo e os 

movimentos da equipa de documentação, e os públicos. O registo escrito da 

observação é complementado com várias conversas informais. O recurso à 

fotografia como forma de completar visualmente o registo escrito é essencial para 

uma descrição visual dos espaços. O registo visual apresenta-se apropriado porque 

é simultaneamente sumário e explícito, mesmo que, em situações de performance 

apresente muitas falhas, dado que estas decorrem em espaços com muito pouca luz 

para além da dos projetores e telas. Por vezes, recorre-se a fotografias realizadas 

pela equipa de documentação do evento. A redação das notas foi efetuada sempre 

que possível durante a própria investigação ou posteriormente. A organização dos 

resultados foi efetuada no final.  

 

 

4.2. A participação dos elementos da comunidade através das entrevistas 
 

O cenário que se oferece para observação ao olhar do investigador por si só 

não é suficientemente completo e precisa, portanto, de outras técnicas para que os 

dados sejam complementados e verificados. Recorreu-se à entrevista como técnica 
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para aprofundar o estudo, procurando desta forma as nuances que só se podem 

encontrar através da experiência pessoal. Foram efetuadas entrevistas aos 

organizadores dos festivais observados, aos artistas que trabalham em ambientes 

colaborativos e aos responsáveis pelos projetos de documentação. 

Partimos para as entrevistas a partir de encontros presenciais nos festivais. Por 

vezes, o encontro no festival não é o momento mais apropriado para a entrevista. 

Sempre que possível, as entrevistas foram presenciais; contudo, a maior parte foi 

efetuada por e-mail. A via electrónica foi, portanto, utilizada de forma a ultrapassar 

as não só as distâncias físicas entre os atores, que depois do festival voltam ao local 

de residência ou prosseguem em tournée, mas também as suas agendas e rotinas 

demasiado ocupadas.  

Os resultados obtidos através das entrevistas em que o encontro dos atores 

decorreu no espaço físico têm um discurso informal mais rico em informação, pois 

os atores revelaram-se mais generosos com a quantidade de informação 

providenciada. Embora o formato electrónico à partida ofereça a possibilidade de 

elaboração de respostas mais refletidas e elaboradas, por oferecer aos entrevistados 

mais tempo de reflexão, os resultados foram breves e diretos. A gravação de som 

foi utilizada durante as entrevistas presenciais como forma de registo, permitindo 

assim a revisitação da informação e a possibilidade da sua citação. Por esta razão, 

salvamos os e-mails tal como os recebemos (acrescentando somente a tradução, 

quando necessária). Um elemento valioso da investigação é a familiaridade com o 

contexto, permitindo recorrer a vocabulário comum.  

Como lembra Foddy, “no mínimo, os investigadores devem assegurar-se de 

que conhecem os termos em que os inquiridos vão interpretar as palavras 

fundamentais” (Foddy, 1996, p. 44). Dado que a língua materna da maioria dos 

atores não é a mesma em que as entrevistas decorreram, o guião em inglês foi 

elaborado num formato simples e acessível a todos (tendo-se, ainda, assegurado 

previamente o bom nível de conhecimentos da língua inglesa por parte dos 

entrevistados). Tentamos que as palavras utilizadas na formulação de perguntas 

fossem tão específicas e concretas quanto possível (Foddy, 1996, p. 49). Estas 

foram cuidadosamente escolhidas na tentativa de reduzir a multiplicidade de 

significados, que poderiam levar a interpretações diferentes das pretendidas, 
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“traçando um pequeno quadro representativo de uma situação capaz de clarificar o 

significado de um conceito-chave”  (Foddy, 1996, p. 49). 

Embora a finalidade seja a mesma para todos os atores, a de compreender a 

relação entre a comunidade, a prática e a documentação, há experiências 

específicas de cada um que as entrevistas revelam. Procuraram-se contribuições 

com opinião esclarecida – verificada pelo conhecimento da sua carreira e 

perspectiva pessoal sobre o tema. No sentido de compreender esta diversidade, 

foram elaborados guiões de entrevistas específicos para cada grupo, segmentados 

em tópicos rigorosamente definidos (Foddy, 1996, p. 27). Anteriormente à 

entrevista foi estabelecido entre os atores um diálogo de contextualização, 

constituído por uma introdução ao tema da documentação. Cada entrevista teve a 

intenção de, no seguimento do interesse do entrevistado na observação de uma 

prática informada, marcar um momento de reflexão sobre a documentação, entre a 

intenção (opinião) e a ação real.  

Foddy referencia vários investigadores que planeiam a recolha de informação 

em duas fases, em que a primeira é constituída por perguntas fechadas e a outra por 

perguntas abertas. No entanto, optamos por uma estrutura do guião das entrevistas 

que consiste numa uma fase introdutória de perguntas fechadas, somente no sentido 

da identificação dos atores, e duas fases de perguntas abertas, para a recolha da 

informação propriamente dita. Na fase introdutória, de perguntas fechadas, 

quisemos identificar todos os atores da mesma forma: a idade, local de residência e, 

mais relevante, profissão (para que se entenda qual o compromisso de tempo com a 

performance). Partimos do pressuposto de que, nas perguntas fechadas, “os 

inquiridos são forçados a fornecer respostas que provavelmente não dariam se não 

fossem obrigados a escolher uma das opções consideradas por um conjunto 

predefinido e limitado” (Foddy, 1996, p. 144) ou, pelo menos, que as opções 

condicionariam as possibilidades.  

Nas duas fases relativas à recolha da informação propriamente dita, optamos 

por perguntas abertas porque estas “permitem aos inquiridos expressarem 

exatamente o que lhes vem à cabeça sem sofrer influências de sugestões avançadas 

pelo investigador, enquanto que as perguntas fechadas os encerram num conjunto 

de limitado e arbitrário de alternativas” (Foddy, 1996, p. 142). As duas fases em 

que dividimos a recolha de informação propriamente dita correspondem a duas 
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dimensões: do geral (à documentação) e do específico (ao contexto particular do 

entrevistado). Para a recolha de informação foram deixadas em aberto as 

possibilidades de expressão de opinião por parte de entrevistado, permitindo o seu 

contributo com variações e com novas perspetivas a partir de cada pergunta 

(Foddy, 1996, p. 143). Na estruturação do guião, ficou definido claramente os 

pedidos de informação (Foddy, 196, p. 42).  

 

Com as entrevistas aos organizadores dos festivais pretendeu-se compreender 

o processo interno de desenvolvimento, estado atual e futuro, relativamente à 

documentação. Foi entrevistada uma pessoa de cada festival, com função associada 

à documentação. Os atores escolhidos protagonizam um papel de parceiros de 

conversação – “conversational partners” (Rubin, 1995, p. 53) –, que não é 

propriamente sinónimo de informalidade, mas de abertura, de ambos os lados, a 

uma troca de informação (que resulta gratificante para ambos). O guião [Anexo 4.B 

– Guião de entrevistas aos organizadores dos festivais] tem em consideração a 

necessidade de estabelecer uma relação entre a experiência pessoal de ambos os 

atores e o contexto específico do festival, e estendem o resultado da entrevista para 

além do imediato, no sentido de dar resposta a uma continuidade: “A entrevista 

qualitativa foca-se no pequeno, num parâmetro singular, uma agência, uma cidade 

ou vizinhança, mas as implicações do estudo devem estender-se para além da arena 

do imediato” (Rubin, 1995, p. 53).  

A estrutura do guião é constituída pela fase introdutória, de apresentação dos 

entrevistados, comum a todos os guiões, e por duas outras fases de recolha de 

informação. A primeira é específica para o festival, descrevendo bem o evento, os 

artistas e a sua promoção. A segunda fase é específica para a documentação e 

descreve qual o propósito das capturas, como são estas transformadas em 

documentos, que recursos humanos e tecnológicos tem o festival à sua disposição 

para efetuar registos e documentos e, finalmente, quais os problemas apresentados 

neste processo. Apesar do período de trabalho intenso que é a realização de um 

festival, os entrevistados demonstraram muita disponibilidade e interesse. 

Entrevistou-se, durante o festival Sound.Frame, a sua diretora, Eva Fisher. 

Relativamente ao Bochum Videofestival, entrevistou-se Susu Schips, cujo 

envolvimento de longa data no festival tem assumido formas diferentes, desde 
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membro da organização do festival a membro de ambos os júris. O Transmediale 

revelou-se um problema para a questão da entrevista. As tentativas de contacto com 

Sandra Nauman, curadora dos eventos relacionados com a performance 

audiovisual do festival, não foram bem sucedidas. No entanto, manteve-se a 

observação do festival, tendo a entrevista sido efetuada ao codiretor de outro 

festival em Itália, o LPM. A decisão não se baseou na similaridade entre os 

festivais, mas na relevância de ambos: o Transmediale como um dos maiores 

festivais de arte tecnológica e o LPM como o maior encontro de artistas 

audiovisuais na Europa (festival em que consideramos inicialmente participar, mas 

cuja data acabou por coincidir com a do Sound.Frame). 

No sentido de construir uma relação entre momentos de análise, a seleção dos 

atores a entrevistar partiu da sua atuação num dos festivais observados. Foi nossa 

intenção analisar as dinâmicas relativas à colaboração que se gera entre artistas e 

compreender o registo e a documentação relativa ao processo de desenvolvimento e 

à performance. A relevância na escolha de projetos colaborativos está identificada 

pelas características que definem o objeto de estudo no primeiro capítulo. Para 

além da relação com um dos festivais, a escolha dos entrevistados teve em 

consideração dois fatores (Rubin, 1995, p.41): por um lado, a atitude dos atores na 

construção de uma prática fundamentada e informada, a sua experiência 

desenvolvida em projetos colaborativos e a possibilidade de a entrevista ser um 

momento de aprendizagem para os atores (nos papéis de entrevistador e de 

entrevistado) e, por outro, a possibilidade de diversidade nas aproximações aos 

assuntos da pesquisa. As entrevistas foram dirigidas a um elemento ou ao coletivo 

de artistas e foram, todas elas, realizadas posteriormente no decurso do festival. A 

primeira entrevista, a partir do festival Sound.Frame, foi efetuada com a artista 

austríaca Billy Roiz, que trabalha em vários projetos colaborativos. A segunda 

entrevista, associada ao Bochum Videofestival, foi efetuada ao coletivo Incite (Kera 

Nagel e André Asplmeier), que apresentaram trabalho no âmbito do concurso da 

performance audiovisual. Mais uma vez, o festival Transmediale resultou num 

caso excecional. A entrevista que pretendíamos efetuar com o artista Toby Sparks 

não foi concluída por falta de tempo do artista. Dada a importância do seu conteúdo 

para a investigação de campo, esta entrevista inacabada foi mesmo assim 
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considerada e, para além disso, entrevistamos também a artista portuguesa Laetitia 

Morais.  

Cada entrevista segue um guião pré-definido [Anexo 4.C – Guião de 

entrevistas aos artistas] e é efetuada em duas partes (dois e-mails). A estrutura do 

guião é constituída pela fase introdutória, de apresentação dos entrevistados, 

comum a todos os guiões, e por duas outras fases de recolha de informação. Na 

primeira descreve-se o trabalho efetuado colaborativamente: como são constituídos 

os grupos de artistas, que funções desempenha o artista entrevistado, como se 

desenvolve o processo criativo, que tecnologias são utilizadas para a comunicação 

entre os membros e de que forma e como se regista o processo.  

A segunda fase é sobre o registo das performances, e tem em conta as 

seguintes questões: se o artista efetua registos das suas performances (e se não 

efetua, por que razão), quais as dificuldades no registo de uma performance e, por 

fim, onde e em que formato poderão ser encontrados documentos das 

performances. Os entrevistados demonstraram total disponibilidade e interesse na 

entrevista. Por vezes, as respostas não foram muito descritivas e, em alguns casos, 

acabaram por ser mesmo vagas, como no caso da segunda entrevista efetuada ao 

duo Incite, o que impediu que se atingisse a profundidade desejada. 

Aquando da primeira investigação de campo, tomamos contato com a 

existência de projetos cuja finalidade é a criação e disponibilização online de 

documentos sobre os festivais. Estes projetos, entre a documentação e o projeto 

artístico (as pessoas envolvidas são todas artistas) são exemplo de como os 

elementos da comunidade podem adoptar um papel ativo no registo, divulgação e 

fundamentação das práticas artísticas e, por isso, apresentamo-los como terceiro 

momento de análise. Não tínhamos, até então, qualquer referência a plataformas 

documentais relacionadas com a performance audiovisual.  

Queremos perceber o que são estes projetos, conhecer as motivações e as 

características dos documentos que produzem. As duas entrevistas associadas aos 

projetos documentais tiveram como objetivo o conhecimento dos mesmos através 

do contacto direto com os seus organizadores. No entanto, em ambos os casos, do 

TAGR.TV e do Botanique, mais do que nos festivais, os entrevistados associados 

aos projetos documentais sentiram-se no papel de promotores do projeto de que 

faziam parte. Por esta razão, encontramos mais disponibilidade no tempo para a 
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entrevista; no entanto, as respostas acusaram uma certa tendência especulativa para 

a divulgação. Como com os grupos anteriores, estas entrevistas seguiram um guião 

definido [Anexo 4.D – Guião de entrevistas aos responsáveis pelos projetos de 

documentação]. A estrutura do guião é muito semelhante às anteriores; é 

constituída pela fase introdutória, de apresentação dos entrevistados, e por duas 

outras fases de recolha de informação. Na primeira fase de recolha da informação, 

descreve-se o projeto documental: através da sua história, do seu contexto e dos 

recursos humanos.  

A segunda fase de recolha da informação refere-se à documentação: o que é o 

documento no contexto do projeto e qual o interesse em documentar. Os 

entrevistados demonstraram total disponibilidade e interesse na entrevista, 

resultando daqui a troca de sinergias que no futuro possibilitará a construção de 

uma colaboração concreta. As respostas dadas por Franziska Mayr-Keber, na 

entrevista efetuada presencialmente, forneceram informações detalhadas e até de 

significativa relevância para além do contexto do projeto documental coordenado 

pela entrevistada. As respostas dadas por Gabriel Vanegas, em entrevista efetuada 

via e-mail, foram muito curtas e o tempo foi demasiado escasso para as 

desenvolver, não sendo verdadeiramente satisfatório o seu resultado.  

Sempre que possível, foram registadas conversas informais com pares 

(artistas, comissários, organizadores, e outros elementos da comunidade), durante a 

fase exploratória, em cada um dos festivais (Sound.Frame, Buchum Videofestival e 

Transmediale) e durante o período da investigação. Estas conversas, registadas em 

diário de campo, serviram de exemplo e foram utilizadas como tal no capítulo 

seguinte e, pontualmente, ao longo da tese pela sua relevância na descrição de um 

panorama geral das práticas, na avaliação da relevância da investigação, entre 

outras situações específicas e pontuais. Manteve-se uma rotina intercalar entre 

recolha e tratamento da informação e consideraram-se as características da 

entrevista na avaliação dos resultados. As transcrições foram efetuadas após cada 

entrevista e as traduções fizeram-se aquando das transcrições. 
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4.3. Os documentos e os projetos documentais - análise das fontes documentais 
 

O estudo de todos os momentos de análise ficou completo com a análise dos 

documentos. As recolhas efetuaram-se em três fases transversais aos momentos de 

análise. 

Numa primeira fase, que coincide com cada investigação de campo, foram 

recolhidos os documentos promocionais e de divulgação relativos aos festivais, 

estabelecendo-se desta forma uma relação entre observação da divulgação e 

recolha dos objetos que a permitem. Juntamente com cada entrevista aos artistas, 

foi pedida uma lista de documentos relativos à sua prática performativa. Numa 

segunda fase, esta lista foi utilizada para recolha de documentação relativa a cada 

artista.  

Finalmente, numa terceira fase, a recolha foi estendida aos festivais, a artistas 

e a projetos documentais, mas específica para a Internet. Nesta fase, foram 

analisados todos os websites, redes sociais e as plataformas para blogs, vídeo, som 

e imagem. A documentação recolhida diz respeito aos festivais (momentos de 

encontro), aos artistas e aos seus processos e trabalhos (processos criativos e 

momentos performativos), e às plataformas que constituem os projetos 

documentais. Interessou-nos investigar que outros documentos – menos sumários e 

mais descritivos – poderíamos encontrar. Procuraram-se documentos com 

conteúdos e formatos mais correntes, como catálogos, livros, DVDs e também 

documentos menos usuais – o conceito de documento ficou em aberto de forma a 

compreender novas possibilidades para documentar: processos, meios, técnicas e 

linguagens. 

A análise do material recolhido relativamente aos festivais seguiu um guião 

definido previamente [Anexo 4.E – Guião de análise documental relativa aos 

festivais observados] e que ficou organizado da seguinte forma: documentos 

impressos (catálogo, programa, flyer, poster e outros), documentos online (website, 

blog, mailing list, Facebook e outras redes sociais) e registo de eventos 

(performances com público em movimento [discoteca]; performances com público 

sentado [galeria/cinema]; e conferências, apresentações, mesas redondas e outros 

encontros de debate e de apresentação). 
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Analisamos os documentos produzidos pelos próprios artistas (ainda que com 

recurso a colaborações com outros indivíduos, empresas ou instituições). A análise 

do material recolhido relativamente aos artistas seguiu um guião definido 

previamente [Anexo 4.F – Guião de análise documental relativa ao trabalho dos 

artistas entrevistados] e que ficou organizado da seguinte forma: documentos 

impressos e documentos digitais em suporte rígido (artigos em revista, catálogos de 

exposições e eventos, livro, DVD) e documentos online (website, blog, Vimeo, 

Youtube, Facebook e outras redes sociais). 

Analisamos os projetos documentais a partir das suas plataformas online. Esta 

análise relativamente aos projetos seguiu também um guião definido previamente 

[Anexo 4.G – Guião de análise documental relativa aos projetos documentais] e 

ficou organizado da seguinte forma: análise da plataforma (análise da relação 

forma e função, conceito, estrutura) e análise dos documentos constantes da 

plataforma (recursos tecnológicos, recursos humanos, meios de documentação). 

Toda a informação recolhida foi posteriormente catalogada e arquivada. As 

entrevistas estão disponíveis como anexos (de Anexo 5.O a Anexo 5.V). Todos os 

elementos recolhidos foram analisados segundo novas categorias, tal como descrito 

no capítulo seguinte. 

 

 



 
 
 

 
 

 

Capítulo 5  

O panorama atual da documentação  

da performance audiovisual ao vivo 
 

Como resultado da investigação de campo, que foi realizada durante um 

período definido de tempo, e tendo em conta o facto de esta prática estar em 

desenvolvimento e, portanto, em mudança, as ilações que de seguida se apresentam 

dizem respeito especificamente ao período a que corresponde o trabalho realizado 

no terreno. O interesse por parte dos atores no desenvolvimento de práticas bem 

informadas e nos assuntos da documentação ficou evidente através dos diversos 

diálogos estabelecidos, quer nas situações de entrevista, quer nas situações 

informais, todas elas registadas em diário de campo. É evidente, em alguns casos, 

que estes encontros do investigador como os atores foram produtivos no sentido de 

lhes chamar a atenção para um assunto de relevância que, contudo, continua pouco 

estudado. Por razões éticas, vários dos diálogos que foram registados em diário de 

campo e que se referem neste texto foram deixados no anonimato, pois resultam de 

uma dimensão pessoal que, sendo útil para a pesquisa, não pretende ser 

comprometedora. Relembrando que o objeto de pesquisa tem como eixo a 

comunidade e a sua prática, bem como a relação que se estabelece com o 

documento, recorrendo à metodologia desenhada como utensílio para análise dos 

festivais (momentos de encontro da comunidade), dos indivíduos (momento 

performativo e processo criativo) e dos projetos documentais, foram retiradas 

ilações relativamente às atitudes que os atores tomam na elaboração de documentos 

e a que formas, meios e características têm os documentos que se elaboram e cuja 

função é servir de evidência e testemunho. Ao fazer a transcrição, leitura e tradução 

das entrevistas, deparamo-nos com outras dimensões, para além das estabelecidas 

pelos respetivos guiões, no cruzamento dos conteúdos. De acordo com estas novas 

perspetivas, foram criadas novas categorias para melhor análise da informação 

recolhida e que nos permite oferecer respostas estruturadas sobre o objeto de 
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estudo. Os conteúdos foram posteriormente organizados e categorizados em 

tabelas, de acordo com as categorias mencionadas, e divididos em grupos de 

momentos: festivais, artistas e projetos documentais.  

Observando os documentos relativos aos festivais recolhidos para análise 

compreendemos que seria benéfico dividir a sua análise em duas partes, sendo que 

uma se refere aos documentos de divulgação, efetuados antes do festival e postos a 

circular antes e durante o festival, e a outra se refere aos documentos resultantes 

dos registos efetuados durante o festival. Desta forma, distinguem-se os 

documentos relativos aos vários momentos do festival, relacionando-se os 

documentos de divulgação na fase de processo (não é registo do processo, mas a 

sua elaboração como parte integrante desse mesmo processo). A seleção e 

organização dos documentos relativos aos artistas levantaram algumas 

dificuldades. Analisamos os documentos dos três artistas cujas entrevistas estão 

completas (excluindo, portanto, o artista Toby Sparks). As listas providenciadas 

por estes artistas contêm referências a documentos sobre o seu trabalho (efetuados 

por outras pessoas), mas são escassas em referências a documentos efetuados pelos 

próprios artistas (sobre o seu trabalho). A lista providenciada pelo coletivo Incite é 

escassa em informação e foi posteriormente completada com outra informação 

encontrada durante a análise do website. No sentido de manter a continuidade na 

investigação, registamos nas tabelas a existência da totalidade dos objetos referidos 

nas listas (artigos em revistas e em jornais essencialmente), juntamente com os 

objetos que encontramos relativos ao Incite, mas analisamos somente os 

documentos que consideramos efetuados pelos artistas ou da responsabilidade dos 

mesmos. Por esta razão, dá-se especial cuidado ao website de cada artista, porque 

este apresenta-se como o melhor documento e como o mais completo. As 

entrevistas relativas aos projetos documentais são díspares e com poucos elementos 

que permitam estabelecer comparações, o que se deve essencialmente ao fato de 

uma das entrevistas ter sido efetuada presencialmente (o tom de conversação 

ajudou ao desenvolvimento de ideias) e a outra através de e-mail (resultando em 

informação sumária e pouco desenvolvida). Apresentamos, portanto, a diversidade 

presente nas duas abordagens aos projetos documentais. 
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5.1. A produção documental para o festival e as possibilidades documentais  
a partir de capturas efetuadas durante a sua ocorrência 

 

 

De forma a compreender a relação entre a documentação e a performance 

audiovisual ao vivo relativamente aos momentos de encontro, foram analisados três 

festivais na investigação de campo [ver a este propósito o Anexo 5.I – Quadro de 

análise das entrevistas aos organizadores dos festivais]. As razões da escolha 

prendem-se com a necessidade de compreender momentos de encontros distintos. 

O Sound.Frame98, um festival especificamente dirigido para o audiovisual, foi 

escolhido pela atenção e cuidado que a organização dedica ao suporte teórico da 

prática, e pelo interesse e preocupação demonstrados relativamente à 

documentação. Escolhemos o Bochum Videofestival99 pelas particularidades 

relativas à forma como é organizado e como a sua organização condiciona a 

relação estabelecida com a documentação. Por fim, foi escolhido o 

Transmediale100, um festival com uma estrutura complexa, o que permite 

compreender as formas de documentar um festival de grandes dimensões. Como 

foi já referido, incluímos os dados relativos a uma entrevista com o diretor de um 

quarto festival, o LPM101 (Live Performers Meeting), devido ao facto de não ter 

sido possível realizar a entrevista prevista no Transmediale. Embora não tenha sido 

submetido à investigação de campo, o que permitiria a observação direta, o LPM é 

exemplar para a compreensão de ambientes distintos na escolha dos festivais, pelo 

seu propósito em organizar um grande encontro entre a comunidade do 

audiovisual. 

Cada festival tem características muito distintas e únicas. A 5.ª edição do 

Sound.Frame, que decorreu de 01 a 02 de abril de 2011, em Viena (uma cidade 

central às atividades do visualismo, VJing e performance audiovisual), confirma o 

                                                
98 Sound.Frame é um festival de expressões audiovisuais, não exclusivamente efémeras, visto que 
inclui uma exposição de instalações com som e luz e uma conferência com apresentações teóricas. 
99 O Bochum Videofestival é um festival académico, organizado pelos alunos da Ruhr-Bochum 
University. Dada a sua longevidade, o Bochum Videofestival é internacionalmente conhecido. 
100 O Transmediale forma, com o Ars Eletronica, um conjunto de festivais europeus central para as 
artes tecnológicas. 
101 O LPM tem lugar em Roma e é o ponto de encontro mais frequente para um determinado 
segmento da comunidade, resultando numa oferta variada de técnica, tecnologia, estética e 
performativa, que captura o interesse de pessoas com diversos níveis de experiência.  
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seu lugar como evento de destaque na agenda cultural da cidade e no circuito de 

festivais do audiovisual. O objetivo do festival, de acordo com a sua diretora, Eva 

Fisher, é 

  

Mostrar formas diferentes de fazer performance e formas diferentes de 

fazer VJing. 
[Eva Fisher tem 34 anos, é formada em História de Arte, visualista e diretora do festival e 

da editora de audiovisual Sound.Frame. Reside em Viena.] 

 

O festival está associado a uma editora audiovisual com o mesmo nome, 

também dirigida por Eva Fisher e é comissariado em torno de um tema anual (para 

esta edição, a de 2011, o tema era “PerFORMance”), que se traduz numa exposição 

(alguns projetos são encomendas do próprio festival), numa série de eventos em 

espaços artísticos (Filmmuseum) e discotecas onde decorrem os eventos de DJ/VJ 

(por exemplo, o Club Market) e, ainda, numa conferência (Daswerk – um edifício 

ocupado e reabilitado, com permissão da Câmara) [ver a este propósito o Anexo 

5.H – Quadro de análise da observação dos eventos dos festivais]. O festival tem 

uma equipa, da qual 70% são mulheres, e desenvolve-se a partir de redes já 

estabelecidas e que gradualmente se foram estabelecendo, com instituições 

nacionais e com grupos e organizações internacionais ligadas ao visualismo. Há 

diversas similaridades entre o Sound.Frame e um conjunto de festivais do 

audiovisual, entre eles o Mapping Festival, em Genebra, o Vision’R, em Paris, e o 

LPM, em Roma. O Sound.Frame encontra uma identidade entre a diversidade de 

expressões que apresenta em dois grandes contextos: o contexto da exposição e, 

porque os artistas que apresentam instalações também fazem performance, o 

contexto das performances. Dentro do contexto das performances – em relação ao 

qual decorreu a investigação de campo – estas têm um contexto artístico (próximo 

do que definimos como Live Cinema) e outro de discoteca (e que definimos 

anteriormente como VJing). O festival tem, portanto, em vista audiências que 

diferem em interesses, comportamentos e faixa etária. 

A 21.ª edição do Bochum Videofestival, que decorreu de 26 a 28 de maio de 

2011, na cidade universitária de Bochum, na Alemanha, tem a particularidade de 
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ser organizado todos os anos por um grupo diferente de estudantes em regime de 

voluntariado: 

 

O festival é democraticamente organizado. Há votação e, por isso, a forma do 

festival depende das pessoas que trabalham nele. 
[Susu Schips tem 30 anos, tem um mestrado em Ciências da Comunicação e trabalha como 

organizadora de eventos no Zeche Zollverein (edifício de importância cultural da UNESCO). 

Ao longo dos anos desempenhou várias funções no Bochum Videofestival: enquanto estudante, 

integrou a equipa em 2000, foi membro da organização em 2001, organizou as competições de 

VJing até 2007, foi membro do júri da competição de VJing em 2008 e, em 2011, foi membro 

do júri da competição de vídeo. Reside em Essen.] 

 

Esta renovação constante da equipa é um elemento modelar da identidade do 

festival. Nas palavras de Susu Schips, 

 

Porque a equipa muda a cada ano, a imagem do festival também muda. 

Durante anos há coisas que se mantêm (que voltam) e, de seguida, vem uma 

nova equipa que quebra totalmente com a imagem criada ao criar uma nova 

imagem. 

  

Embora, desde 2007, o Bochum Videofestival tenha vindo a apresentar 

performances de VJing, em 2011 foi o primeiro ano em que esta competição foi 

chamada “AV” (Audiovisual). Este festival faz parte de um circuito de festivais de 

competição que acontecem anualmente por toda a Europa. O Bochum Videofestival 

lança todos os anos, desde 2002, uma chamada de trabalhos para duas competições: 

uma de vídeo e outra de performances audiovisuais. A competição AV apresenta-

se desde 2007 como performance em palco (anteriormente tinha por base a 

visualização de vídeos – documentos de cada performance). Esta estrutura de 

competição é única e não tem nem as mesmas características da típica VJ Battle 

(muito em moda nos Estados Unidos), nem a seleção dos vencedores através do 

visionamento de documentação e votação online, como é o caso do Celeste Prize. 

As regras são as mesmas para a competição AV e para o vídeo. O Bochum 

Videofestival decorre no grande auditório da Bochum-Rhur University e é 

composto pela programação dos vídeos e performances a concurso, por 
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apresentações que decorrem paralelamente numa sala da biblioteca da universidade 

e, num registo mais informal, pelas festas que decorrem paralelamente à exibição 

dos filmes, organizadas pelo festival e que são uma parte muito importante do 

mesmo. Ao longo dos anos, o festival conferiu um estatuto especial à universidade 

que, por sua vez, promove a sua organização como forma de dinamizar as 

atividades académicas extracurriculares dos alunos. O festival tem se adaptado e 

ajustado às evoluções das práticas: na mudança de película para suporte digital e no 

acréscimo da componente tempo real (VJing e audiovisual).  

A 25.ª edição do Transmediale decorreu de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 

2012, em Berlim (uma cidade onde as artes tecnológicas têm um papel central em 

grandes festivais e pequenos eventos). O Transmediale, um dos maiores festivais 

de artes tecnológicas da Europa, tem um tema anual (este ano, 2012, o tema foi 

“In/Compatible”), a partir do qual são lançadas chamadas de trabalhos (académicos 

e artísticos) e são também comissariados projetos em várias áreas artísticas. Esta 

edição marca a mudança de diretor do festival, acontecimento que trouxe muitas 

pessoas ao evento, movidas pela curiosidade. O Transmediale esteve, no passado, 

segmentado em duas componentes: o Transmediale e o Club Transmediale102 

(agora CTM). Desde há dois anos, as duas componentes têm-se apresentado como 

dois festivais distintos, decorrendo simultaneamente. O que distingue os dois 

festivais é o contexto: por um lado, o Transmediale acontece num centro cultural 

artístico e o CTM acontece numa discoteca. Apesar da separação, continua a haver 

ligações entre ambos os festivais, especialmente no que respeita à sua divulgação. 

O Transmediale é um festival de vários contextos artísticos: exposição (de objetos 

e peças audiovisuais), eventos académicos (conferências, encontros de doutorados, 

debates), apresentações teóricas, performances e ações artísticas. Durante o 

discurso de abertura, proferido pelo diretor artístico do festival, Kristoffer Gansing, 

é recordada à audiência o crescimento gradual do festival em tamanho e 

importância, associado ao crescimento da visibilidade da arte tecnológica [Registo 

de observação direta em diário de campo, evento de abertura do Transmediale, 

Berlim, 31 de janeiro de 2012]. Durante o mesmo discurso estabelece-se também 

                                                
102 Club Transmediale. [Consult. 23 agosto 2012]. <http://www.ctm-festival.de>. 
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um paralelo com o Ars Electronica103, em Linz, pois ambos têm um formato 

semelhante e são abrangentes nas suas aproximações à arte tecnológica. 

Todos os festivais são anuais e estão associados a instituições que os recebem 

ou às quais se associam por meio de apoios (financeiros ou outros) e contam com o 

apoio do governo local. À exceção do Bochum Videofestival, que é patrocinado 

pela universidade, pela Associação de Estudantes e pelo comércio local, todos os 

outros festivais recorrem a fundos europeus para as suas atividades. Para além do 

apoio financeiro, seja institucional ou governamental (europeu ou local), todos os 

festivais estão associados a outros festivais com os quais têm afinidades. Assim, a 

programação dos festivais inclui a participação de outros festivais, através de 

apresentações (o Curtas, de Vila do Conde, e o Pixelache foram convidados no 

Bochum Videofestival) ou através de mesas-redondas e debates (o Sound.Frame 

participou no Transmediale deste ano com uma mesa-redonda sobre o futuro dos 

festivais e, na edição de 2010 do Mapping Festival, com uma mesa-redonda sobre 

o futuro da performance audiovisual). Neste sentido, pode-se falar de uma rede ou 

de redes de festivais que partilham entre si os conhecimentos e experiências. As 

redes (networks) que se estabelecem entre os festivais são resultado das redes que 

se estabelecem também entre as pessoas. Eva Fisher descreve o início do 

Sound.Frame como tendo sido desenvolvido a partir de uma rede de 

artistas/visualistas já existente. Eva Fisher refere-se a esta nova rede, que se 

constitui em volta do Sound.Frame, como “a próxima geração”. Contudo, as redes 

têm dinâmicas de complexa compreensão. Se o exemplo acima nos remete para um 

processo de evolução (algo de novo surge de um conjunto de ligações), a propósito 

do Transmediale, duas conversas informais com comissários [registo em diário de 

campo, Berlim, 31 de janeiro de 2012] apontam para a dissolução ao referirem a 

falta de sentido de pertença que se sente e que difere do sentido de união que 

existiu até há alguns anos atrás (nenhuma referência foi feita em relação ao período 

específico de tempo a partir do qual esta ligação deixou de existir). Se no 

Transmediale o crescimento do festival se sobrepôs ao sentido de ligação entre 

pares, esta mesma ligação é central e motora do festival LPM. Este festival é 

organizado por um grupo de pessoas que se mantém igual ao longo dos anos e por 

uma pequena equipa de cerca de dez pessoas, que muda anualmente. De forma a 

                                                
103 Ars Eletronica. [Consult. 23 agosto 2012]. <http://www.aec.at/news>. 
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garantir o seu bom funcionamento, o LPM conta também com um grupo muito 

grande de voluntários. Segundo Marco Donnarumma, um dos diretores de festival, 

o LPM tem como objetivo reunir o máximo número de artistas, numa cidade, num 

evento, em quatro noites. LPM proporciona o encontro entre curiosos, 

principiantes, praticantes com diversos níveis de experiência, no decurso de um 

evento multifacetado, através da partilha de trabalho, ideias e técnicas, num 

ambiente descontraído e internacional. Sobre a participação no festival, diz o seu 

diretor: 

 

Habitualmente, não temos convidados especiais nem artistas convidados e a 

participação é livre de custos, e todos se podem inscrever através de uma 

chamada de trabalhos aberta. 
[Marco Donnarumma tem 27 anos, frequenta o mestrado de investigação em Design de Som, 

na Universidade de Edimburgo, e tem licenciatura em Novas Tecnologias para as Artes 

Performativas, pela Academia de Belas Artes, em Veneza. Marco Donnarumma é professor, 

performer e um dos diretores do festival LPM. Reside em Edimburgo.] 

 

O contexto onde se insere o LPM é específico das práticas audiovisuais 

performativas e, contudo, dentro desta classificação, combina todas as 

possibilidades. O programa, elaborado a partir de uma chamada de trabalhos e sem 

seleção alguma, inclui cerca de 200 a 300 performances audiovisuais, oficinas, 

apresentações, mesas-redondas e discoteca. A esse propósito, continua 

Donnarumma, 

 

Qualquer tipo de expressão artística que aconteça ao vivo, num palco, é bem-

vindo no LPM. Portanto, temos VJs, artistas audiovisuais, atos ao vivo queer, 

dança multimédia, peças de teatro ou mutilação noise. 

 

É aparente, em todos os festivais, a relevância colocada nos encontros 

informais entre artistas e entre estes e os visitantes. No que respeita às dinâmicas 

dos espaços destinados aos encontros informais e dos espaços de apresentação dos 

eventos, de entre os três festivais em observação, o Bochum Videofestival é o que 

apresenta maior simplicidade estrutural. O espaço do auditório é central às 

atividades e é onde decorrem os encontros informais – no lobby de entrada – e as 
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competições. O auditório, um espaço para um público sentado, demonstra a sua 

versatilidade ao permitir a instalação de diferentes set-ups no palco principal e a 

montagem de outros dois palcos, através da movimentação de mesas e de estrados: 

um palco mais pequeno do lado direito do palco principal, para receber uma 

performance específica, e outro, do lado esquerdo, para a entrega dos prémios 

[Registo de observação direta em diário de campo, evento de entrega dos prémios, 

Bochum, 28 maio de 2011]. Na área de entrada do edifício e no lobby, passamos 

por um conjunto de instalações com vídeo. As festas paralelas ao festival (onde 

habitualmente os VJs são artistas de relevo) são palco de interações informais entre 

os participantes.  

O Transmediale decorre no Centro Cultural em Berlim (Haus der Kulturen 

der Welt), e é um evento para encontrar artistas (muitos deles pessoas conhecidas), 

de todas as idades, de muitas proveniências e nacionalidades, que apresentam 

trabalho ou que participam apenas como visitantes. Embora o edifício tenha um 

restaurante, a área em volta do bar é a escolhida por todos para os contactos 

informais. Esta área situa-se no mesmo andar onde decorre o festival (o restaurante 

situa-se num andar inferior), ao lado do grande auditório e tem, em frente, um 

palco pequeno onde acontecem também alguns eventos. Os espaços para 

apresentação de trabalhos são polivalentes, versáteis e com dimensões apropriadas 

aos eventos apresentados. Alguns dos espaços e eventos associados são: uma sala 

de cinema para exibição de filmes, um grande auditório para apresentações e 

performances, duas áreas de exposição com paredes pretas e iluminação artificial, 

um palco em frente ao bar para performances informais e para a transmissão de 

performances que decorrem em outras salas e, finalmente, duas salas polivalentes 

para conferências académicas. Os espaços determinam os eventos que lá decorrem 

e em todos os eventos, os artistas ocupam um espaço simbolicamente definido (o 

palco na maior parte das vezes), bem como a audiência (as cadeiras, de frente para 

o palco). De entre os festivais, o Sound.Frame é igualmente diverso em contextos, 

mas, em vez de centralizar as suas atividades num só espaço, distribui-as por vários 

espaços da cidade, cada um deles com os seus códigos próprios. Todos os espaços 

visitados têm um ambiente informal, fazendo com que o Sound.Frame seja por si 

só um evento social. É a equipa de documentação que se adapta ao espaço para 

documentar cada evento de forma mais eficaz. Entre esta diversidade encontramos 
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o Club Market, que visitamos no dia 1 de abril [ver e este propósito o Anexo 5.H – 

Quadro de análise da observação dos eventos dos festivais]. Nesta discoteca, 

frequentada por grupos jovens (entre os 20 e 35 anos) encontra-se uma mistura 

curiosa entre travestis, pessoas jovens que seguem as tendências da moda de forma 

especialmente rigorosa e pessoas mais normais, que saem depois do dia de 

trabalho. É a primeira noite do festival e, por isso, também se incluem entre os 

frequentadores da discoteca os artistas que vêm para o festival. A discoteca é um 

longo corredor e o espaço para dançar e socializar situa-se entre as projeções que 

ocupam longitudinalmente uma parede inteira e o balcão, na parede oposta. O 

balcão é interrompido a meio pela área de entrada. Esta área de entrada divide o 

balcão em zona do bar e zona dos artistas. Na zona dos artistas, o mesmo balcão 

tem uma parte mais baixa, o suficiente para servir de palco para a cantora e, desta 

forma, separar o espaço ocupado pelos VJs daquele que é ocupado pelos DJs. 

Outro espaço visitado, destinado às conferências, o Daswerk, é frequentado por 

pessoas de idades diversas, entre artistas que participam e artistas de Viena 

interessados nas apresentações. Trata-se de um espaço amplo, com o balcão do bar 

na parede oposta ao palco, havendo entre ambos, primeiro, um sofá grande, mesas 

e cadeiras e, depois, só cadeiras viradas para o palco. O palco é constituído por 

uma mesa baixa, um sofá e uma mesa mais alta com uma cadeira. A tela para as 

projeções situa-se a por detrás da mesa mais alta. 

 

Sobre a documentação efetuada antes do festival e à qual vamos tendo 

acesso no seu decorrer, nota-se em todos os festivais uma acentuada enfâse na 

divulgação online em detrimento da divulgação através de meios impressos. Em 

termos de divulgação online, os meios a que recorre o Bochum são um website 

próprio,104 uma presença no Facebook (rede social),105 ambos com atualizações 

esporádicas, e conta também com a presença no Twitter (rede social de mensagens 

curtas) [Anexo 5.L – Quadro de análise da documentação relativa aos festivais 

observados]. O website foi atualizado, com o programa e a composição dos júris, 

próximo do primeiro dia do festival, e nem o website, nem a página do Facebook 

                                                
104 Website do Bochum Videofestival (descontinuado): [Consult. 10 junho 2011]. 
<http://www.Videofestival.org>. 
105 Página do Facebook do Bochum Videofestival: [Consult. 10 junho 2011]. 
<http://www.facebook.com/internationalesVideofestival.bochum>. 
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tiveram quaisquer atualizações no decurso do festival. Os meios que o 

Sound.Frame utiliza para a divulgação online é o website,106 uma mailing list 

própria (associada ao website), a rede social Facebook,107 a plataforma de 

distribuição de vídeos Vimeo (plataforma de distribuição de vídeos),108 a 

plataforma de distribuição de fotografias Flicker109 e, para além destes, inclui ainda 

o Twitter, o Youtube (outra plataforma de distribuição de vídeos), o Soundcloud 

(distribuição de música e ficheiros de som), a residentadvisor (revista independente 

de música eletrónica).110 O website é atualizado regularmente (durante os dias que 

antecedem o evento, enquanto este decorre e depois do festival terminar) com 

fotos, notícias e com trailers videográficos de cerca de 60 segundos, que 

sumarizam os dias do festival (enquanto este acontece). Para além disso, o 

Facebook é também atualizado constantemente com notícias associadas, fotos e 

comentários. De igual forma, o Transmediale recorre a website próprio,111 e a 

várias redes e plataformas online para divulgação dos eventos antes, durante e após 

o festival, são eles: o Facebook,112 o Vimeo,113 o Flicker,114 e outros, como o 

Twitter e o Soundcloud. O Transmediale tem também uma newsletter e um blog. 

Este festival utiliza os meios digitais em toda a sua diversidade, ligando o seu 

website aos websites de parceiros e participantes, e ligando-se a redes de conteúdos 

e a redes sociais. O Transmediale é excelente na divulgação por meios digitais e 

utiliza ao máximo o potencial das estruturas já estabelecidas. O LPM mantém a 

ênfase na divulgação online junto aos que participam no evento, através do seu 

                                                
106 Website da edição de 2011 do festival Sound.Frame: [Consult. 10 junho 2011]. 
<http://2011.soundframe.at>. 
107 Página do Facebook do Sound.Frame: [Consult. 10 junho 2011]. 
<http://www.facebook.com/soundframefestival>.  
108 Área do Vimeo do Sound.Frame: [Consult. 10 junho 2011]. <http://vimeo.com/soundframe>.  
109 Área do Flicker do Sound.Frame: [Consult. 10 junho 2011]. 
<http://www.flickr.com/photos/soundframe>.  
110 Informação no residentadvisor sobre o Sound.Frame: [Consult. 10 junho 2011]. 
<http://www.residentadvisor.net/event.aspx?223744>.  
111 Website da edição de 2012 do festival Transmediale: [Consult. 03 agosto 2012]. 
<http://www.transmediale.de/node/20271>. 
112 Página do Facebook do Transmediale: [Consult. 03 agosto 2012]. 
<http://www.facebook.com/transmediale>. 
113 Área do Vimeo do Transmediale: [Consult. 03 agosto 2012]. <http://vimeo.com/transmediale>. 
114 Área do Flicker do Transmediale: [Consult. 03 agosto 2012]. < 
http://www.flickr.com/photos/transmediale>. 
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website e também junto de um grupo muito específico, o dos utilizadores do 

software FlxER115. Diz-nos Marco Donnarumma que, 

 

Desde 2004, a nossa principal saída para a promoção é a comunidade que 

ajudamos a criar. De momento, contamos com cerca de 12000 utilizadores no 

FlxER.net, que se atualizam continuamente através da nossa lista de e-mails. 

Também temos cultivado uma rede rica em parceiros, que consiste em outros 

festivais no mundo inteiro. Desta forma, podemos fazer uso de uma rede 

internacional de promoção. Para terminar, tínhamos que estar presentes no 

Facebook e outras redes sociais e, por isso, agora a maior parte das relações 

públicas está presente nesses ambientes virtuais. 

 

A divulgação impressa dos festivais é feita maioritariamente através de 

posters, flyers, programas e catálogos, sendo estes últimos documentos muito 

importantes para todos os festivais, porque asseguram a longevidade no que 

respeita a cada edição para consulta futura. Os catálogos estão disponíveis nos 

locais onde decorrem os eventos: conferências e performances (exceto em 

discotecas), em número limitado. O Bochum distribui vários catálogos das edições 

anteriores, junto com os catálogos da edição transata. Em relação à distribuição de 

flyers, programas e posters, os festivais servem-se dos vários locais culturais e de 

diversão relacionados com cada evento. Os posters são colocados maioritariamente 

na entrada destes mesmos locais. O Bochum Videofestival investe muito menos 

dinheiro na divulgação do que os outros festivais, mas distribui mais programas e 

posters – por toda a universidade, bem como na cidade (em bares relacionados com 

o evento). O Transmediale, pelo contrário, concentra a distribuição dos diversos 

flyers numa mesa na área de entrada do edifício onde decorre o festival e ainda os 

inclui na capa que é oferecida a cada participante (e que contém, para além dos 

flyers, o catálogo, vários programas, brochuras e um bloco de notas). Tal como 

acontece com o Sound.Frame, também se encontram poucos posters ou flyers 

distribuídos pela cidade alusivos ao Transmediale. 

                                                
115 FLxER é simultaneamente o nome de um software e o nome da rede de artistas que recorre a este 
mesmo software para manipulação de imagens em tempo real. [Consult. 16 agosto 2012]. 
<https://flxer.net>. 
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Para cada um dos festivais a documentação tem um sentido particular. Para o 

Bochum Videofestival, a relevância é posta na documentação do festival, sem outra 

razão aparente para além da evidência em si, e as consecutivas organizações do 

festival introduzam frequentemente alterações. Por exemplo, em edições passadas 

do catálogo, como explica Susu Schips, 

 

Tínhamos artigos que pedimos às pessoas para escrever sobre o assunto. No 

segundo ano, pagamos um cachet pelos artigos. 

 

A edição deste ano não tem outro texto para além do que abre o catálogo em nome 

do reitor da Universidade e as mudanças, de forma mais abrangente, não têm um 

objetivo em vista. No entanto, como resultado da longevidade do festival, 

construiu-se com cada nova edição do festival um arquivo com 20 anos de 

videoarte (através dos catálogos e da coleção dos filmes e vídeos submetidos a 

concurso). Uma outra aproximação, estratégica, à documentação é apresentada pela 

organizadora do Sound.Frame: “O plano é ter uma grande documentação”. Este 

plano inclui não só a expansão do festival, como também da editora videográfica e, 

em termos práticos, traduz-se no desenvolvimento de conteúdos de ambos os 

websites em cruzamento de informação. Continua Eva Fisher, do Sound.Frame, 

 

Cada artista tem um perfil e nós podemos fazer a inclusão dos vídeos nesses 

perfis. 

 

A razão para se documentarem é a de dar a conhecer aos públicos e servir de 

evidência (para submissão a concursos de financiamento). Como esclarece Marco 

Donnarumma, relativamente ao LPM: 

  

Produzimos alguns [catálogos] para a audiência consultar durante o evento e, 

posteriormente, estes catálogos representam a nossa fonte principal em termos 

de documentação no sentido da promoção dirigida a novos patrocinadores e 

parceiros. 
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A documentação serve também, para além de auxiliar as ligações entre projetos e 

constituir evidência no sentido do financiamento, para a necessidade de 

compreender em termos históricos o desenvolvimento das práticas audiovisuais 

performativas. Neste sentido, diz Eva Fisher: 

 

Portanto, eu penso que, de forma a mostrar diferentes abordagens ou até para 

pressentir a nossa própria arte, espero que funcione. Penso que isto 

funcionará.  

 

Para além das razões mencionadas, no caso do Transmediale, documentar está 

também relacionado com o cruzamento de informação e a solidificação dos vários 

projetos de parcerias e que vão desde a construção de um arquivo do próprio 

festival, à relação que estabelece com o Arquivo Vilém Flusser116 e com a Aarhtus 

University,117 em Helsínquia, e com vários outros projetos locais. Tanto o 

Sound.Frame como o Transmediale planificam a longo prazo a documentação, de 

forma desenvolvida com objetivos definidos, no sentido de gradualmente se ir 

construindo arquivos do audiovisual dando conta do modo como este é particular a 

cada um dos eventos e a cada uma das cidades. Os festivais, no decurso de várias 

edições e quando a estrutura se apresenta com alguma estabilidade, têm vindo a 

ganhar gradualmente consciência dos registos que possuem e da sua relevância 

para que se estude a história recente das artes tecnológicas. Neste sentido, os que 

têm os meios económicos suficientes investem na construção de um arquivo e 

documentam de forma cada vez mais cuidada as futuras edições dos festivais. Esta 

atenção aos documentos atravessa os festivais de uma forma quase contagiosa, 

visto que, como já referimos, estão em contacto e trocam experiências. As 

mudanças na forma como se encara a produção de documentos são visíveis nas 

constantes atualizações dos websites do Sound.Frame e do Transmediale (que ao 

longo do ano trabalham a qualidade da sua presença online), mas também na forma 

como cada um dos festivais divulga os trabalhos da edição anterior e da próxima 

edição. O festival em que mais se faz notar a diferença é o Mapping Festival que, 

                                                
116 Arquivo Vilém Flusser. [Consult. 15 junho 2012]. Disponível em: <http://www.flusser-
archive.org>. 
117 Aarhtus University. [Consult. 23 agosto 2012]. Disponível em: <http://www.au.dk/en>. 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 141 

de ano para ano, melhora toda a sua presença online através da divulgação de 

vídeos, cada vez mais elaborados, em redes sociais. 

Toda a documentação surge, contudo, do registo. É comum a todos os 

festivais efetuar registos com intenção de futuramente construir documentação e, 

para tal, recorrem a meios fotográficos e videográficos, sendo que no Transmediale 

também se recorre a meios sonoros. O Bochum Videofestival utiliza somente uma 

câmara de filmar, fixa no centro da sala (filma a performance), e uma fotográfica, 

que se movimenta para captura de vários ângulos do palco e da audiência. Em 

termos de recursos humanos, a mesma pessoa manipula os equipamentos 

fotográfico e videográfico, sendo que à noite os eventos são fotografados por uma 

pessoa diferente. Adicionando a esta observação uma ideia de contínuo entre várias 

edições do festival, diz Susu Schips, 

 

Sempre houve um fotógrafo, claro, que se move por todo o lado, capturando 

pequenas coisas, grandes cenários, o júri. 

 

Por comparação com esta situação, os outros dois festivais têm uma estrutura 

para registo mais elaborada e que é flexível para se adaptar aos vários géneros de 

eventos, aos espaços onde estes decorrem e aos contextos. No Sound.Frame, 

dependendo dos eventos, o equipamento para registo também varia. Comum a 

todos os eventos é a recolha videográfica e fotográfica. Sobre os recursos humanos 

associados à documentação, Eva Fisher afirma: 

 

Precisas mesmo de ter uma equipa que faça documentação. Nós temos dois 

fotógrafos e, às vezes, até quatro fotógrafos, temos três operadores de câmara 

e temos um colega que organiza a coisa toda e que também corta [leia-se, 

edita] os vídeos, o que é ótimo. (...) [Uma outra pessoa] faz muitas entrevistas 

com todos os músicos e artistas visuais, com todas as equipas, ou pelo menos 

com muitos deles. 

 

No depoimento de Eva Fisher, a pessoa que é referida como fazendo as 

entrevistas é Johanna Mayr-Keber, uma conhecida DJ de rádio austríaca, que 

participou, a convite do festival, entrevistando os artistas e promovendo o festival 



Capítulo 5 - O panorama atual da documentação da performance audiovisual ao vivo 

 
 

 142 

no seu programa. Uma das pessoas que encontramos mais regularmente na 

cobertura fotográfica foi Vanessa Zheng, uma fotógrafa com um interesse prático 

na fotografia como documento que regista o momento, e que registou 

fotograficamente todos os eventos dos dias 1 e 2 de abril em regime de 

voluntariado. Do que nos foi possibilitado observar [registo de observação direta 

em diário de campo, Viena, 01 e 02-04-2011], o Sound.Frame tem uma pequena 

equipa de documentação bem organizada e com tarefas específicas: para além da 

manipulação da câmara, um técnico audiovisual dirige as gravações a partir de uma 

mesa de mistura, um fotógrafo (ou mais, dependendo dos voluntários que estejam 

na ocasião a registar o evento), uma pessoa responsável pelo upload dos vídeos, 

atualização do website e criação das dinâmicas nas redes sociais. Esta equipa e este 

equipamento permitem diversas abordagens de acordo com os espaços. No Club 

Market [registo de observação direta em diário de campo, Viena, 01-04-2011] a 

câmara de filmar era móvel, para responder à escassez de meios e à forma do 

espaço, e tinha como acessório um foco de forma a possibilitar boas capturas num 

ambiente sem uma luz contínua. Esta combinação, necessária para o espaço estreito 

da discoteca, não foi bem-sucedida pois a dimensão do equipamento era intrusivo 

nas dinâmicas do público e o foco ofuscava o grupo de pessoas que se 

aproximavam dos artistas e que dançavam. No Daswerk [registo de observação 

direta em diário de campo, Viena, 02-04-2011], a câmara estava fixa, no centro da 

sala. A sua posição (ainda que de forma privilegiada) não afetou as dinâmicas do 

público (entrada e saída, ida ao bar) a assistir às conferências. Num terceiro espaço, 

Club Loft Downstairs [registo de observação direta em diário de campo, Viena, 02-

04-2011], a câmara de filmar assume (como aconteceu no Daswerk) uma posição 

fixa, quase invisível (colocada ao lado dos VJs e DJs, num espaço não iluminado). 

O foco posiciona-se atrás e por cima dos artistas e funciona mais como parte da 

própria atuação do que servindo o propósito de documentar. O Transmediale, 

dispondo de maiores recursos económicos e utilizando um espaço apropriado, 

elabora registos mais complexos e, nesse sentido, recorre não só a várias câmaras 

de filmar que fazem cruzamento de perspetivas e planos, gravação do som e 

imagem através de mesa de mistura, como também a gravadores para captura do 

som ambiente [registo de observação direta em diário de campo, Berlim, 31-01-

2012 a 03-02-2012]. Dependendo dos eventos apresentados e das salas (que variam 
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entre grande auditório, sala de exposições, área do bar e sala para conferência), o 

equipamento utilizado vai variando também. Para performances e apresentações no 

grande auditório, são utilizadas pelo menos três câmaras na captura de planos 

abertos ou aproximados (câmara controlada através do computador ou diretamente) 

da audiência e do palco. O gravador de som, apoiado em tripé e posicionado no 

centro da sala, é utilizado para captura do som ambiente. Todos os equipamentos 

de captura estão ligados a duas mesas de controlo (áudio e vídeo) que permitem o 

controlo e gravação. Noutra sala, de conferências, duas câmaras suspensas cruzam 

planos na captura do ambiente, incluindo apresentadores e assistência, e uma 

câmara fixa no centro da sala captura um grande plano do apresentador. Mais uma 

vez, imagem e som (dos microfones) estão ligados a uma mesa de mistura onde são 

controlados e gravados. A equipa de documentação do Transmediale é extensa, 

bem organizada e, dadas as condições que oferece o edifício, não interfere com as 

dinâmicas dos públicos.  

Em todo o material online e impresso que serve para a divulgação destes 

eventos, os festivais têm em atenção o caráter internacional da sua abrangência e 

que é notório na atenção dada à tradução da informação do alemão (quando este é a 

língua original) para o inglês em certos documentos. Se no poster, que é certamente 

para divulgação local, a informação está somente na língua original, em alemão, 

tanto nos catálogos como nos websites, cuja abrangência vai além-fronteiras, a 

informação apresenta-se em inglês e em alemão. O Bochum Videofestival tem 

como documentos de divulgação um catálogo, um programa e um poster. Todo o 

material segue uma linha gráfica coerente e inclui um pin com imagem alusiva ao 

festival. Como documentação resultante dos eventos que decorrem ao longo do 

festival encontramos algumas das fotografias colocadas no Facebook umas 

semanas depois do fim do festival. Além disso, todas as capturas alimentam o 

arquivo do festival que pertence à universidade. O festival Sound.Frame tem como 

documentos de divulgação o programa, o catálogo, um conjunto de três flyers e um 

conjunto de três posters. Como documentação resultante dos eventos que decorrem 

ao longo do festival há vários trailers videográficos que resumem o evento, 

apresentando o melhor dos vários dias do festival.  

 

Desde o primeiro fim de semana que temos dois vídeos de sessenta segundos. 
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Este foi o primeiro ano em que o festival teve vídeos documentais, 

disponibilizados no website e no Facebook do festival, efetuados sobre o fim de 

semana anterior. Estes vídeos constituem uma forma imediata, mas eficiente de dar 

a conhecer o festival enquanto este decorre e de olhar os melhores momentos de 

cada fim de semana retrospetivamente. 

 

Teremos também documentação teórica, o que é muito importante para mim – 

não só ter o trabalho, mas também o trabalho de fundo. O plano é cortar 

vídeos com todas as entrevistas e mostrar partes de trabalhos com estas. 

 

Com esta afirmação de Eva Fisher, o Sound.Frame reforça o seu interesse em 

desenvolver os meios e a estrutura para a construção de documentação que 

fundamente as práticas audiovisuais. Os vídeos das conferências na sua totalidade 

foram posteriormente editados e colocados online num arquivo que se vai 

construindo e todas as fotografias se encontram disponíveis no Flicker. O festival 

Transmediale tem como documentos de divulgação dois programas (1.Day Planner 

e 2. Program Reader), um catálogo da exposição (Transmediale 2k+12) e vários 

flyers (1. conjunto de flyers com grafismo específico do festival e 2. Conjunto de 

flyers de eventos específicos com grafismo diverso) e um poster (“Poster 

Transmediale 2k+12”). Uma capa, que inclui todo este material, é distribuída com 

o bilhete de ingresso para o festival. Como documentação resultante dos eventos 

que decorrem ao longo do festival, o Transmediale tem as principais apresentações 

disponíveis online.  

Todos os festivais têm uma linha de comunicação coerente e bem definida que 

atravessa a documentação online e impressa. Essa coerência na comunicação 

gráfica segue o tema desta edição (o mesmo acontecendo com edições anteriores) 

dos festivais Sound.Frame e Transmediale. É notório o investimento em termos 

económicos nas escolhas relativas aos materiais para impressão: o Bochum tem 

uma imagem gráfica simples, com poucas fotografias (impressas a preto e branco), 

em tamanho pequeno e providenciadas pelos artistas. Na impressão, recorre a uma 

cor (preto, no poster) e a duas cores (preto e sépia no programa e no catálogo) 

impressas em papel couchet (o papel mais corrente) numa gramagem fina, ficando 
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com uma solução simples e económica. O Sound.Frame tem uma imagem 

elaborada e que reflete não só o tema, como também a divisão do próprio festival 

em três grupos de eventos: “AVperformances”, “Party” e “Theory”. A cada grupo 

foi associada uma cor específica e uma imagem. Cada imagem, elemento central 

dos vídeos promocionais e da comunicação gráfica, recorre a um trabalho de 3D 

sobre fotografia. O material impresso recorre a quadricromia, a vários papéis em 

diferentes espessuras (consoante o uso) e a recortes. O Transmediale recorre a 

vários formatos, efeitos de impressão e também a papéis especiais, nomeadamente 

com superfície brilhante dourada. Este festival tem uma linha gráfica coerente e 

que atravessa os principais documentos; no entanto, a diversidade visual prolifera 

e, entre os vários flyers, programas e catálogo, a informação impressa é demasiado 

diversa e induz em confusão os visitantes. 

O programa é um documento comum a todos os festivais. O formato de bolso 

(normalizado A5) é utilizado pelo Bochum e pelo Sound.Frame. O Transmediale 

excecionalmente tem para cada um dos dois programas um formato diferente: 1. 

“Day Planner” – A4 dobrado longitudinalmente, e 2. “Program Reader” – ¾ de A4 

na largura. Os programas diferem na forma como estão organizados e nos detalhes 

da informação. Num dos programas, a informação organiza-se por dias, contendo 

um texto introdutório para cada grupo de eventos (simpósio, exposição, residência 

e apresentação dos participantes), tem o programa completo para cada dia, com 

indicação dos vários locais onde decorre. O segundo programa tem o texto de 

apresentação do festival, estando organizado por grupos de eventos, cada um com 

um texto introdutório, horários e indicação do local. O programa do Sound.Frame 

apresenta um texto de introdução ao festival (apresentação do conceito), com os 

vários eventos organizados por dias e divididos pelas respetivas cores, e um mapa 

com indicação dos espaços onde decorre o festival. O conteúdo do programa do 

Bochum tem informação genérica, datas e horários e é exclusivamente em alemão. 

O catálogo é o documento mais importante de qualquer festival. Em relação 

ao Bochum, Susu Schips afirma que, 

 

Um elemento interessante é o catálogo, onde podemos verificar 

desenvolvimento. No princípio era um programa, um livrete com todos os 

filmes e com o júri. 
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Neste momento, o catálogo do festival é mais elaborado, impresso a preto e 

sépia sobre branco, em formato A5, e contendo uma apresentação formal do 

festival por parte da reitoria da Universidade, a biografia dos vários elementos dos 

dois júris, a apresentação de cada vídeo e performance a concurso com fotografia, 

uma breve sinopse e biografia (com fotografia) do autor, a apresentação de eventos 

paralelos à competição (oficinas, apresentações e festas) e, por fim, uma fotografia 

e apresentação da equipa, juntamente com um programa conciso. Os catálogos do 

Sound.Frame têm sido, no decorrer dos anos, documentos valiosos e cuja função 

vai para além de documentar um festival. A importância do catálogo reside nos 

textos excelentes que publica, não só os escritos pela diretora do festival, de 

introdução à edição de cada ano, como por vários teóricos convidados. O catálogo 

do Sound.Frame tem um formato um pouco mais estreito do que um A4, é 

impresso em quadricomia sobre dois tipos de papel diferentes, com recorte (o que 

torna o seu custo ainda mais elevado) e contém um texto de apresentação e um 

texto de introdução, e está dividido em 5 secções: 1. Teoria (textos apresentados 

durante a conferência); 2. Apresentação dos eventos paralelos às performances, 

biografias dos envolvidos (conferência, oficinas e performances em outros 

contextos à parte do festival); 3. Instalações (fotografia, sinopse, biografia dos 

artistas e informação relativa a local e horário da sua exibição); 4. Artistas 

(biografias e trabalhos apresentados); 5. Equipa e parceiros. O catálogo do 

Transmediale (Transmediale 2k+12), impresso a preto sobre branco, apresenta 

exclusivamente a exposição e contém a indicação de cada obra (uma por página) 

com um texto de contextualização e uma biografia dos artistas (1 linha). As obras 

apresentadas são muito conhecidas. O catálogo tem excecionalmente uma função 

diferente dos demais catálogos de outros festivais. A apresentação pormenorizada 

de todo o festival encontra-se distribuída pelos programas, que apresentam já um 

excelente contexto para todos os eventos. 

Os festivais Sound.Frame e Transmediale imprimem também flyers num 

formato de postal. No caso do Sound.Frame, os flyers são impressos a quatro cores. 

De um lado, apresenta-se a programação semanal em que os três grupos de eventos 

se distinguem através das cores e, no verso, o flyer apresenta-se numa das três 

variações que são as diferentes fotografias-composições gráficas referentes a cada 
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grupo de eventos. O Transmediale tem dois modelos de flyers que depois se 

desdobram em variantes: 1. conjunto de flyers com grafismo específico do festival, 

num formato postal longo, com impressão da imagem do festival em quadricomia 

na frente e com informação referente a eventos específicos no verso impresso a 

preto (alguns partilhados com o CTM); e 2. conjunto de flyers de eventos 

específicos, onde se mantém o logótipo, apresentando variações gráficas de todo o 

género e impressos em quadricomia. 

Os posters do Sound.Frame e do Transmediale são impressos em tamanho A1 

e ambos apresentam a identificação da edição do festival, datas e local. O 

Sound.Frame apresenta o poster em três variações de composição gráfica-

fotográfica específica a cada grupo de eventos. O Transmediale faz diferenciação 

através de um poster (“Poster Transmediale 2k+12”) em papel dourado com 

impressão a preto. O Bochum Videofestival apresenta um formato mais pequeno, 

A4 e A3, com a mesma informação genérica dos outros dois festivais, impresso a 

preto sobre branco. 

Como se afirmou anteriormente, reforça-se mais uma vez o papel fundamental 

da Internet na documentação e na sua disseminação. Todos os festivais têm uma 

forma mais ou menos organizada de utilização dos seus websites e das redes 

sociais. Ambos os websites e as redes sociais são fortes veículos de disseminação 

da informação do festival. É certo que, se entendermos o website como um 

catálogo digital que se atualiza constantemente, então o website é um documento, 

cuja função, tal como a do catálogo impresso é a de apresentar informação 

referente ao programa de uma determinada edição do festival. A intenção de cada 

um dos festivais em relação ao seu website parece muito distinta e isso pode ser 

deduzido a partir dos conteúdos de cada um deles. 

O website do Bochum Videofestival confere a possibilidade de que na  

 

Internet, podes ver todas as primeiras páginas (das edições) anteriores. 

 

Esta afirmação de Susu Schips não é exclusiva ao Bochum. Os conteúdos do 

website do Bochum Videofestival são essencialmente texto (o tamanho e a 

quantidade de imagens é pouco significativa) e incluem um texto de apresentação, 

o programa da edição, os participantes, o júri e a equipa. Esta mesma informação 
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repete-se nas edições anteriores do festival, até 2008, às quais se tem também 

acesso a partir da página de entrada. O website funciona como um programa mais 

extenso, não conferindo outra mais-valia para além do que está no material 

impresso, exceto na abrangência do acesso que é uma das qualidades da Internet.  

O Sound.Frame recorre a texto, grafismos, vídeos, imagens e som. A primeira 

página é atualizada regularmente com os vários trailers videográficos (alojados no 

Vimeo). Tal como acontece com a comunicação impressa, também no website a 

informação está organizada através das cores correspondentes a cada grupo de 

eventos, e a navegação está organizada segundo uma divisão em quatro secções: 

sobre o festival, programa, artistas e outras informações (imprensa, contactos e 

localizações). A página de entrada inclui texto de contextualização desta edição, 

texto sobre o festival, a equipa e o arquivo (informação de edições anteriores: texto 

e vídeo). A página “Arquivo” inclui, para cada edição, um texto de introdução e um 

vídeo. Para além disso, as edições até 2008 têm uma ligação para o Soundcloud, a 

partir de onde se pode ouvir músicas dos DJs da agência Sound.Frame, e as edições 

de 2009 e 2010 têm um link para o respetivo website. O website do Sound.Frame 

apresenta-se com uma estrutura próxima da de um catálogo com informação 

descritiva dos vários eventos, como, por exemplo, os vídeos das conferências. O 

website vai sofrendo atualizações sucessivas. O acesso efetuado em março de 2011, 

antes da edição do festival, oferece resultados diferentes, mais incompletos do que 

a última consulta [para análise, efetuada dia 10 junho de 2012]. O perfil do 

Sound.Frame no Vimeo contém vídeos da conferência de 2011, os vários trailers 

videográficos, vários vídeos de apresentação do festival (entrevistas com Eva 

Fisher) e de apresentações do festival em outros eventos (numa apresentação da 

cultura austríaca que decorreu na China, por exemplo). A presença do 

Sound.Frame no Flicker é estruturada numa organização coerente com a 

quantidade de informação. Divide o seu perfil em 3 coleções (edição 2012, edição 

2011 e edição 2010) onde se inserem, dentro de cada coleção, as fotografias. Estas 

não têm qualquer outro género de organização. O website do Transmediale não 

apresenta a informação sumária do Bochum Videofestival (o que o coloca próximo 

da estrutura de um programa) e vai para além da descrição dos eventos através de 

vídeos e ficheiros de som (um modelo próximo do catálogo, que será a 

aproximação por comparação que fazemos ao website do Sound.Frame). O website 
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do Transmediale, em permanente atualização, é extenso e descritivo. A este aflui a 

documentação áudio e vídeo alojada em várias plataformas. O website pode ser 

dividido em três partes [visita efetuada a 28 de agosto de 2012]; a primeira, mais 

recentemente adicionada, apresenta a chamada de trabalhos para a próxima edição; 

a segunda parte, que é relativa à edição de 2012; e outra, que constitui o arquivo 

em construção e que inclui todas as edições a partir 2000, ao qual se encontra 

associado um blog.118 Recorrendo a texto, vídeos, imagens e som, a edição de 2012 

está dividida em: Programa, Locais e Programas, e Informação Útil. O programa 

está dividido por grupos de eventos (conferência académica, exposição, 

conferência do festival, vídeo, conversas e apresentações, performances e outros 

eventos associados) e apresenta informação detalhada para cada evento, contendo: 

horários, informação sobre locais, textos, imagens e biografias dos participantes. O 

site não tem ligação com as edições passadas e esta ligação é feita através da área 

relativa ao arquivo. Este arquivo, que o Transmediale tendo vindo a construir, 

apresenta-se como excelente exemplo de uma estrutura que cruza plataformas e 

documentos: os vídeos disponíveis no arquivo estão alojados no Vimeo e as fotos 

estão alojadas no Flicker (o Vimeo é a principal plataforma de alojamento de 

vídeos não só para o Sound.Frame como também para o Transmediale – o Bochum 

Videofestival não tem qualquer vídeo disponível online). O perfil do Transmediale 

no Vimeo contém o vídeo de apresentação do programa de 2012, vídeos da 

conferência da edição de 2011 (organizados em dois canais e cinco álbuns) e vários 

vídeos de todas as edições desde 2006. Em relação ao Flicker, o perfil do 

Transmediale está dividido em 3 coleções (edição 2012, edição 2011 e 25 anos 

Transmediale). A coleção da edição de 2012 divide-se em Transmediale, Preview 

(eventos que precedem esta edição) e reSource (eventos associados numa vertente 

académica). Cada uma destas subdivisões está também organizada em categorias e 

por eventos. O volume de informação é grande e contém fotografias dos diversos 

eventos acessíveis através de pesquisa por dias e por eventos. Cada conjunto de 

fotografias tem uma descrição e uma ligação para o website, onde se combina e 

complementa com outra informação. Esta organização de uma quantidade tão 

grande de informação permite a sua consulta de forma clara e rápida. O festival 

                                                
118 Arquivo do Transmediale. http://www.transmediale.de/archive/intro 
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tira, portanto, partido, quer no Flicker quer no Vimeo, de todas as capacidades 

organizativas das plataformas.  

O Facebook é a rede social comum a todos os festivais. O Bochum 

Videofestival atualizou o seu perfil apenas uma vez após o evento, com um 

conjunto pequeno de fotografias. A atividade de postagens e comentários é mínima 

e regularmente em alemão. O Sound.Frame atualiza o seu perfil com fotos, vídeos 

(a partir do Vimeo), comentários e ligações para outras redes. As atualizações são 

diárias durante os dias do festival e menos regulares (anunciando outros eventos 

associados) durante o resto do ano. O Transmediale, com a crescente rede de 

atividades e ligações entre instituições, ao transferir esta filosofia para a Internet, 

faz regularmente postagens com fotos, vídeos, comentários, eventos, notas, 

documentos – mais uma vez tirando partido de todas as capacidades das 

plataformas – através de atualizações muito frequentes com eventos que decorrem 

durante o ano paralelamente ao festival, chamadas para participação e 

disponibilização de notícias. 

Todas estas estratégias de documentação e de disseminação recorrem a 

estruturas pré-definidas. Mesmo os websites têm uma estrutura e conteúdos, mais 

ou menos complexa, mais ou menos abundante, mas reconhecível. Divergindo dos 

formatos de divulgação reconhecidos, o LPM faz diferença ao criar a sua própria 

plataforma. Referimo-nos ao projeto VJTelevision,119 um projeto associado ao 

festival LPM e presentemente a principal fonte de divulgação do festival e do 

software FlxER. Sobre o VJTelevision, diz Marco Donnarumma: 

 

Não interessa assim tanto o DVD nem outros meios fixos (...), no entanto 

sucedemos na criação de uma televisão (vjtelevision.com), o primeiro canal 

que apresenta 24 horas de vídeo ao vivo dedicado exclusivamente às 

práticas do audiovisual ao vivo e que inclui oficinas, reportagens, 

performances e performances de VJs. Esta aproximação reflete melhor os 

nossos objetivos e a natureza do evento, e está enraizada na comunidade 

global da Internet. 

 

                                                
119 VJ Television é a primeira televisão online dedicada 24 horas à performance audiovisual ao vivo. 
[Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: <http://www.vjtelevision.com> 
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Os desejos da organização do LPM vão mais longe, levando mais longe 

também as possibilidades de combinar tecnologias, processos de documentação e 

acesso aos eventos e aos documentos: 

 

Pessoalmente, à parte as reportagens curtas em vídeos que são sempre 

boas, eu gostava de um dia instalar o streaming ao vivo das nossas 

performances. Ainda não conseguimos, mas esta é uma das nossas 

preocupações de momento. Acredito que esta seria a melhor forma, e a 

mais interessante, de documentar um evento tão especial como o LPM; no 

nosso caso, é fundamental manter intactas as qualidades do ao vivo dos 

trabalhos que apresentamos. 

 

Da duração dos festivais (que decorrem de três dias a duas semanas) resultam 

uma enorme quantidade de registos (entre gravações sonoras, videográficas e 

fotográficas). A partir dos registos, seguindo processos apropriados, os documentos 

gradualmente são construídos. Se, por vezes, o processo de elaboração de 

documentação é iniciado antes do evento – por exemplo, os textos para o catálogo 

do Sound.Frame foram entregues um mês antes do evento –, outras vezes o 

processo de transformação do registo em documento é prolongado, como 

aconteceu, por exemplo, com o vídeo do evento de apresentação do Wiki-Sprint,120 

que decorreu durante o Mapping Festival em maio de 2012, e que ficou disponível 

em dezembro121 do mesmo ano. Os documentos que descrevemos até aqui resultam 

de registos e processos de documentação anteriores ao festival. Os registos 

observados (durante a investigação de campo), que fomos descrevendo até aqui, 

resultaram de documentos a que tivemos acesso porque o seu processo de registo 

para documento decorreu ao longo do festival ou logo após o evento (dentro de um 

período de sensivelmente três meses). Haverá outros documentos a surgir 

posteriormente que resultarão dos registos efetuados durante os festivais 

observados e que, tal como o vídeo de apresentação da Wiki-Sprint no Mapping 

Festival, passam por um processo indefinido até resultar em documento.  

                                                
120 Documentação do Wiki-Sprint: http://wiki-sprint.ch 
121 Documentação da apresentação do Wiki-Sprint: http://vimeo.com/18006245 
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É importante notar que tanto o Sound.Frame como o Transmediale dão mais-

valias aos profissionais associados aos média, sejam estes a rádio, as revistas da 

especialidade ou a televisão. Esta é uma forma de documentar o festival que 

embora seja muito importante não se enquadra dentro da estrutura da nossa 

temática. Durante a análise da informação recolhida e a escrita da tese tomamos 

consciência de uma outra dimensão da documentação, a que é produzida por outros 

artistas, através da entrevista sonora, videográfica (o caso do TagR.tv, de que 

falaremos mais à frente), e da escrita (em vários projetos editoriais, entre eles a 

Digimag122). Os documentos e os projetos documentais produzidos por artistas 

sobre o trabalho de outros artistas e sobre os encontros da comunidade constituem 

uma outra camada de análise que tocaremos levemente, uma vez que se aproxima 

do contexto da tese, e consideramos que esta questão merecerá uma atenção mais 

profunda em futuros estudos.  

 

 

5.2. A documentação do processo e do momento performativo dos artistas 

 

Através da análise das entrevistas efetuadas aos quatro artistas (uma das quais 

está incompleta – a que efetuamos ao artista Toby Sparks123 – mas que 

consideramos dada a relevância do seu conteúdo) que trabalham em coletivos, 

desenhamos o perfil do artista que trabalha o audiovisual na sua multiplicidade e na 

diferença que define o trabalho de cada indivíduo e a sua relação com os elementos 

dos grupos com quem trabalham.  

O desenvolvimento de projetos artísticos entre os artistas associados à 

performance audiovisual ao vivo é, por vezes, a sua atividade principal (a sua 

profissão) e, outras vezes, uma atividade secundária (havendo outra atividade 

designada como profissional). A presente análise demonstra não haver maior 

incidência sobre uma situação em detrimento da outra. Billy Roisz124 dedica o 

tempo inteiro ao seu trabalho com artista áudio e visual em atividades que variam 
                                                
122 Revista online Digimag, um projeto editorial da responsabilidade de Marco Mancuso, constituído 
por um coletivo de artistas que contribuem com textos, entrevistas e notícias sobre arte tecnológica. 
[Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: <http://www.digicult.it/digimag>. 
123 Website pessoal do artista Toby Sparks. [Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://www.tobyz.net>. 
124 Website pessoal da artista Billy Roisz. [Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em:< 
http://billyroisz.klingt.org> 
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entre performances, instalações audiovisuais e produção de vídeos/filmes 

experimentais para um écran (single screen). Tanto o artista Toby Sparks como a 

artista Laetitia Moraes125 também se dedicam ao audiovisual a tempo inteiro, mas 

dividindo as suas atividades entre os projetos artísticos e a universidade, no caso de 

Toby Sparks, como aluno de doutoramento a tempo inteiro,126 e, no caso de Laetitia 

Morais, como docente universitária. Os Incite127 são exemplo da divisão entre 

emprego e produção artística mais distinta. Ambos os artistas deste coletivo, Kera 

Nagel e André Asplmeier, dividem o seu tempo entre a criação e produção de 

performances audiovisuais e as respetivas atividades profissionais, sendo que, no 

caso de Kera Nagel, ela é professora e curandeira espiritual num sentido 

xamanístico, e André Asplmeiern é engenheiro de som e diretor de projetos para 

empresas de aluguer de PAs. 

Muitos artistas relacionados com a performance audiovisual trabalham 

individualmente, desenvolvendo eles próprios o som e imagem para as suas 

performances ou, então, desenvolvendo um dos componentes (áudio ou imagem) 

que manipulam ao vivo, a solo ou com outros artistas. O desenvolvimento de um 

dos componentes sem que no seu processo se criem dinâmicas de desenvolvimento 

com os outros artistas é uma das características atribuídas ao VJing (especialmente 

em discotecas). A falta de diálogo entre som e imagem resultante da inexistência de 

um processo de desenvolvimento (cada artista, VJ e DJ, desenvolvem o seu arquivo 

para manipulação separadamente) é a razão pela qual é visto como pouco 

desafiante. Nem todo o VJing é caraterizado desta forma, há duos de VJ/DJ que 

desenvolvem trabalho em conjunto e coletivos que têm ambas as componentes 

incorporadas como capacidades de vários dos seus membros. É a partir do trabalho 

dos coletivos (combinação de especialidades) e do diálogo entre som e imagem que 

resultam os projetos mais interessantes e ricos e, portanto, os que são do interesse 

da nossa investigação. Todos os artistas que constam das entrevistas desenvolvem 

projetos colaborativos e, no entanto, todos desenvolvem igualmente projetos a solo. 

O que nos é dado a perceber é que o trabalho a solo destes artistas (cujo trabalho é 
                                                
125 Website pessoal da artista Laetitia Morais. [Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://www.3leds.com>. 
126 Toby Sparks frequenta o doutoramento em Media and Arts Technology, na University of London 
Media and Arts Technology Doctoral Training Centre, Queen Mary, University of London. 
[Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: <http://www.mat.qmul.ac.uk>. 
127 Website do coletivo Incite. [Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://www.incite.fragmentedmedia.org>. 
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fortemente colaborativo) tem um ênfase menor tendo em conta a globalidade das 

suas carreiras artísticas. Como nos diz o Incite: 

 

Ambos temos os nossos projetos a solo dormentes visto que o Incite é o projeto 

mais importante neste momento. 
[Kera Nagel e André Asplmeier são os membros do coletivo Incite. Residem em Hamburgo.] 

 

O estudo apresenta-nos exemplos de como os artistas se associam na 

constituição de coletivos. No caso do Incite, a relação estabelecida é duradoura e de 

igualdade entre os elementos, já que Kera Nagel e André Asplmeier se dedicam 

completamente ao coletivo que formam em conjunto. O coletivo D-Fuse128, ao qual 

Toby Sparks está associado como elemento, é formado por uma equipa igualmente 

estável, mas onde a igualdade que encontramos no Incite é substituída por uma 

estrutura em que existe um líder, Mike Faulkner, fundador e diretor criativo do D-

Fuse. De salientar que ao longo da sua carreira Toby Sparks tem desempenhado um 

papel importante no desenvolvimento da performance audiovisual inglesa, 

especificamente no VJing, através de vários projetos coletivos, entre eles o AVIT 

(efetuado pela e para a comunidade VJCentral129) e o Narrativa Lab (uma 

colaboração entre três pessoas). Paralelamente a uma carreira de trabalhos em 

ambientes colaborativos, Toby Sparks trabalha em nome próprio (VJ Sparks) com 

outros artistas. No entanto, diz Toby Sparks, 

 

A minha própria prática está 'estacionada', enquanto eu estou a fazer o 

doutoramento, mas de vez em quando trabalho no desenvolvimento de 

hardware e software para audiovisual que alugo, junto com os meus serviços. 
[Toby Sparks, artista visual, elemento do coletivo D-Fuse, e aluno de doutoramento. Reside 

em Londres.] 

 

Entre os projetos a solo destaca, 

 

                                                
128 Website do coletivo D-Fuse. [Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://www.dfuse.com>. 
129 Website e fórum da comunidade VJCentral. [Consult. 19 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://vjforums.com/forumdisplay.php?f=6>. 
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Um projeto favorito continua a ser o Dave Clarke ao vivo, onde trabalhei 

como diretor na tarefa de transformar o seu conteúdo num show ao vivo. 

 

Seguindo o formato em que o artista se associa a vários projetos mais um 

menos fixos e duradouros, Laetitia Morais trabalha de forma regular com a 

companhia de teatro Marionet (Coimbra) e com a compositora Kateryna Zavoloka 

(Ucrânia). De forma esporádica, Laetitia Morais trabalha também com outros 

artistas: 

 

Por vezes, colaboro com um coletivo artístico que tem uma característica 

particular: este coletivo chama-se NIP (New Interfaces for Perfomance) e dele 

fazem parte artistas plásticos, músicos, programadores, de diferentes 

nacionalidades. Não tem um número fixo de elementos (mais de 10 

participantes, de diferentes países, e que frequentemente não se conhecem até 

à data. Reúnem-se para a produção de uma performance. A organização 

depende da direção de um elemento regulador – da Teresa Dillon.  
[Laetitia Morais, artista visual. Reside no Porto.] 

 

As dinâmicas de associação dos artistas com vários coletivos adquirem, por 

vezes, dimensões complexas, como indica a grande variedade de coletivos com 

quem Billy Roisz trabalha. A lista de colaborações é extensa e aí desempenha uma 

grande variedade de funções: no projeto Subshrubs (com Angelica Castello, 

Katharina Klement e Maja Odojnik) Billy Roisz faz composição musical e, às 

vezes, também vídeo; no projeto Kutin|roisz produz instalações audiovisuais com 

luz/vídeo/som, fazendo áudio e vídeo, com Peter Kutin (que toca música); no 

projeto Cilantro utiliza dispositivos de vídeo para produzir som com Angelica 

Castello (toca música com vários gravadores e dispositivos eletrónicos); no caso do 

NotTheSameColor, 

 

O set-up consiste em vários instrumentos áudio e vídeo, ligados de forma a 

permitir feedback em vários sentidos e interação física. Os sinais áudio e 

vídeo deixam o seu domínio para adquirir novas funções e significados. Sons 

causam imagens e o sinal de vídeo pode ser ouvido. dieb13 é responsável pelo 



Capítulo 5 - O panorama atual da documentação da performance audiovisual ao vivo 

 
 

 156 

saída acústica – eu sou responsável pela saída visual. Mas cada um de nós 

está a influenciar o som e imagem. 
[Billy Roisz é visualista, artista de vídeo e de som, que trabalha em vários grupos dedicados à 

performance audiovisual. Reside em Viena.] 

 

Além destes ainda se contam mais dois projetos colaborativos: o AVVA, onde 

faz vídeo, com Toshimaru Nakamura (som) e, finalmente, no projeto Skylla faz 

sons em conjunto com Silvia Fässler. Esporadicamente trabalha em projeções para 

um écran em nome pessoal com a participação de vários artistas. Nestas situações, 

diz Billy Roisz, 

 

Sou responsável pela ideia, enviar propostas para receber dinheiro, desenhar 

esboços, escrever conceitos, editar – e combinar som e imagem. 

 

Dentro dos coletivos onde desenvolvem os seus projetos, as tarefas podem 

variar consoante a versatilidade, a necessidade e o interesse de cada um e do grupo. 

A situação em que os artistas trabalham em conjunto som e imagem, dentro do 

mesmo coletivo, é aqui exemplificada pelo coletivo Incite. A situação em que as 

tarefas são fixas é exemplificada pela relação que Toby Sparks mantém como 

elemento do D-Fuse. As suas atividades são: 

 

Transformar filmes de representação/lineares numa performance de cinema 

expandido abstrato/não-linear. Isso envolve dar um novo propósito às 

filmagens (em colaboração), criando a configuração do set-up para controlar 

ao vivo/tempo real, processar e apresentar as imagens (solo), trabalhando 

com o espaço que vai receber o evento (solo), realizar a mistura ao vivo (em 

colaboração). 

 

Por último, as tarefas podem variar dependendo das necessidades ou interesses 

do coletivo, como é o caso de Billy Roisz ou de Laetitia Morais, que diz a este 

propósito o seguinte: 
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O meu papel varia dependendo de cada projeto/colaboração, mas tenho vindo 

a produzir com alguma constância peças videográficas, para serem utilizadas 

em performance ou instalação (normalmente relativas a dados fornecidos por 

outros elementos do grupo). 

 

Tal como as tarefas de cada elemento correspondem à necessidade do 

coletivo, os métodos de trabalho, durante o processo criativo, são particulares a 

cada grupo.  

Tendo em vista um método de trabalho organizado, Kera Nagel e André 

Asplmeier desenvolvem os seus projetos da seguinte forma: 

 

Existe uma troca intensa entre nós os dois. Desenvolvemos um projeto e vamos 

para o exterior filmar, capturar a informação para trabalhar depois 

digitalmente. (…) Cada um apresenta frequentemente ao outro o seu trabalho 

em progresso para ir discutindo ideias nas fases primárias e, desta forma, 

verificar que estamos ambos envolvidos o máximo possível no trabalho do 

outro e evitar desperdício de energia em coisas que não interessam. Se um de 

nós não gosta de um som, um clip, um efeito (visual ou sonoro) – este não é 

utilizado. 

 

No caso do coletivo D-Fuse, o desenvolvimento de cada projeto é uma 

tentativa de chegar cada vez mais próximo de um objetivo criativo imaginado no 

ponto de partida para um novo projeto e que resulta num processo diferente de cada 

vez. Sobre a forma como desenvolve o seu trabalho como elemento do coletivo D-

Fuse, Toby Sparks diz: 

 

Eu acho que por baixo de tudo há uma espécie de yin e yang: lidar com as 

expectativas dos outros e ao mesmo tempo surpreender e deleitar para além 

dessas expectativas. (…) Eu gostava de dizer que no processo há etapas claras 

x, y, e z, mas a verdade é que não há – todos fazem o que se pode até ao último 

momento! Tentamos ser organizados e tentamos ensaiar e tentamos... mas as 

nossas ambições ultrapassam sempre o tempo que temos. 

 



Capítulo 5 - O panorama atual da documentação da performance audiovisual ao vivo 

 
 

 158 

Neste processo, o Mike fornece a ideia e a base de dados (a alimentar 

progressivamente), o Matthias trabalha o esboço de uma banda sonora para o 

desenvolvimento das imagens e passa a trabalhar no desenvolvimento da 

composição completa. O Toby Sparks faz esboços para as imagens com o Motion, 

que é uma espécie de After Effects: 

 

Há um volta-e-vem entre o Matthias, o Mike e eu com a música a tomar a 

direção para o vídeo e vice-versa. 

  

Juntos editam camadas com as quais vão depois manipular em conjunto ao vivo. 

Para Billy Roisz, a forma como trabalha é intuitiva, participativa (com 

contribuições de todos os elementos do coletivo), numa combinação entre 

improvisação e ensaios. Diz Billy Roisz, 

 

Como a maior parte [dos coletivos com que trabalha] é improvisação, o 

processo é mais uma procura de imagens e/ou sons – uma linguagem – que 

surge a certa altura – ou ainda mais interessante, encontrar diferenças, 

procurar tensões. 

 

Mas há projetos que diferem deste modelo: 

 

Para o projeto/banda 'subshrubs' (...) o processo é mais direcionado para o 

‘verdadeiro’ ensaio. Cada um compõe uma parte do todo. 

 

As dinâmicas de organização, aplicação e desenvolvimento dos métodos 

particulares a cada coletivo implicam a comunicação entre os elementos, a partir da 

qual o projeto audiovisual se desenvolve. A comunicação ocorre em presença no 

mesmo espaço e também através da Internet e parece estar condicionada (a escolha 

entre a presença ou mediação) pela possibilidade ou impossibilidade de encontro 

no espaço físico. Para Kera Nagel e André Asplmeier, o processo de comunicação 

desenvolve-se pela partilha do espaço físico em que as conversas online ocupam 

um tempo de exceção. Sobre as suas conversas através do Skype, dizem que: 
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Não há substituto para a comunicação direta face a face no nosso processo. 

 

Da mesma forma, o trabalho de Toby Sparks, desenvolve-se entre o tempo em 

conjunto, nas reuniões e na produção – tempo no estúdio –, e o trabalho individual 

de desenvolvimento em casa. Billy Roisz tem rotinas diversas dentro dos vários 

coletivos onde decorrem as suas atividades. Alguns dos encontros são ensaios e 

decorrem em espaços físicos. Por vezes, os projetos são desenvolvidos através do 

envio de faixas sonoras e visuais (virtualmente, presume-se). Num formato quase 

exclusivamente mediado, o trabalho de Laetitia Morais com a compositora 

Kateryna Zavoloka assenta na comunicação pela Internet, visto que residem a 

grande distância uma da outra. Por esta razão, diz Laetitia Morais, 

 

Apesar da distância entre Portugal e Ucrânia, esta colaboração apropriou-se 

essencialmente da Internet como terreno de discussão e partilha de ideias. 

 

O método de trabalho em conjunto decorre entre os encontros online e 

encontros no local e dia da performance, reforçando desta forma o recurso ao 

computador e à Internet como ferramentas não só de criação, mas também de 

registo e de comunicação.  

Durante o processo, a comunicação entre os artistas apresenta duas durações. 

A primeira duração da comunicação é o imediato e a segunda, é a que servirá 

(várias vezes) para partilha e consulta posterior, sendo, portanto, necessário registá-

la. O registo, para Billy Roisz e Laetitia Morais, são desenhos e esboços. Billy 

Roisz utiliza o registo para esboçar os set-ups e as ligações de sinal (para utilização 

durante a performance) e faz gravações de ensaios para ver os resultados. Laetitia 

Morais recorre a papel e a riscadores para o registo dos esboços e depois, 

 

Quando surge a necessidade de partilhar essa informação, tenho por hábito 

digitalizar os esboços e adicionar uma memória descritiva e/ou referência. 

 

Para Laetitia Morais os registos não só constituem uma forma de partilha de 

informação, de observação da evolução do processo, como também servem de 

auxiliares de memória, de visão e de pensamento.  
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Os registos efetuados durante o processo criativo são para uso exclusivo dos 

artistas como parte do seu método de trabalho individual e como membro de um 

coletivo. Há, contudo, nos registos, um potencial que, uma vez transformado em 

documento, auxiliará à compreensão da obra. Refere-se no Capítulo 3 o exemplo 

de um documento que resulta do registo do processo: é o livro editado pelo coletivo 

Aether9 e que documenta as conversas entre os performers durante o processo e a 

performance. A análise das entrevistas e dos documentos levam-nos a concluir que 

documentos que resultam do registo dos processos são muito escassos. Há um 

outro exemplo, uma peça de performance que o duo Incite apresentou, cujo 

processo criativo é descrito da seguinte forma: 

 

Uma das peças (a dos avatares, com que terminamos a performance em 

Bochum, aquela com animação com legos) funciona como um “making of” 

auto irónico. É o mais próximo que chegamos de documentar o nosso 

trabalho.  
[Registo de observação direta em diário de campo, performance a concurso, Bochum, 08-05-

2012] 

 

A peça em causa ilustra o processo, as ações e reações dos dois elementos do 

coletivo e descreve a forma como o processo se desenvolve recorrendo ao humor. 

Seria esperado que estes registos (esboços, desenhos, esquemas) se apresentassem 

como complemento à performance. Na verdade, é nesta possibilidade que reside o 

potencial do registo do processo. No entanto, este exemplo toma um caminho 

inesperado, o da performance que fala de si, de como surgiu. No capítulo anterior, 

havíamos registado a intenção de não restringir a definição de documento aos 

formatos definidos; concluímos então que é, por vezes, a própria performance que 

se transforma em momento-documento, como é o caso do exemplo que aqui 

apresentamos.  

O momento performativo, como esperado, recebe o maior interesse por parte 

do registo e oferece-se como potencial à criação de documentos. As dificuldades do 

registo do momento são, contudo, maiores do que as do registo do processo se 

tivermos em conta a atenção que dirigimos ao artista enquanto responsável pela sua 

própria documentação e a sua responsabilidade em atuar (o que, na maior parte das 
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vezes, não é compartilhável – em termos de atenção no decurso da performance – 

com a tarefa de registar). Esta situação é contornável através de uma câmara fixa 

ou de uma pessoa que se responsabiliza pelas capturas e, de fato, todos os artistas 

entrevistados registam os eventos com câmara de vídeo. Só Billy Roisz indica o 

recurso à fotografia e gravação de som como formas adicionais de registo. Kera 

Nagel e André Asplmeier decidem se vão registar a performance ou não de acordo 

com as condições do evento. 

 

Não gravamos se achamos que o evento não é suficientemente bom para o 

esforço investido. 

 

Laetitia Morais não tem o hábito de registar, limitando as gravações a eventos 

especiais: 

 

 A qualidade desses vídeos é normalmente reduzida e para usufruto próprio; 

permitem-me uma revisão e consequente reflexão/conclusão sobre os 

resultados obtidos. Quando pretendo promover/divulgar alguma performance, 

procuro registar a performance, utilizando equipamento de melhor qualidade 

e solicitando o seu manuseamento a operadores qualificados. 

 

O problema da documentação coloca-se também em termos logísticos, pois 

para o artista significa mais uma tarefa a considerar, um peso extra a carregar 

(saliente-se que os artistas viajam muitas vezes – e, por vezes, em tournée – com 

muito equipamento) e a decisão de levar o equipamento para a gravação depende 

das expectativas em relação aos aspetos técnicos que são providenciados. Kera 

Nagel e André Asplmeier indicam como dificuldades, 

 

 O desafio de encontrar o lugar adequado para colocar a câmara e uma 

pessoa fiável para a operar. Muito frequentemente os próprios festivais fazem 

gravações vídeo às quais raramente temos acesso. 
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O desafio a um registo de qualidade para a partir dele produzir documentos é 

grande e envolve não só o esforço dos artistas, mas de quem organiza. A este 

propósito, dizem os elementos do Incite: 

 

Como documentar um set-up com vários écrans e uma performance 

‘surround’? O esforço e os custos são elevados para fazer isto de forma 

correta. (Multi-HD-camera setup, gravação de surround sound, edição e pós-

produção, etc. 

 

Estas questões, e outras de igual relevância, causam distanciamento em 

relação à fruição de um evento (origem-original), que se estabelece através da 

visualização da gravação, e inflete uma perceção distorcida do mesmo. Por vezes, 

faz parte do objetivo do documento encurtar esta distância e aproximar o espetador 

da performance gravada (através de técnicas de gravação e edição) e, outras vezes, 

como é o caso do Incite, essa distância é definida claramente: 

 

O propósito [em documentar] é permitir excertos demonstrativos das nossas 

performances no Vimeo e outros. Para nós a performance é o produto. O 

nosso objetivo é passar à audiência a experiência da energia da nossa 

performance. Nós pensamos que essa energia não pode ser gravada, podemos 

somente gravar uma versão limitada! Um espetáculo audiovisual é acerca 

desta qualidade efémera que só tens uma oportunidade de ver/ouvir. Tudo o 

que a gravação de uma das nossas performances é capaz de fazer é suscitar a 

curiosidade para ver a ‘coisa’ real. 

 

Simultaneamente, o documento provoca uma experiência distorcida do 

momento performativo e confere-lhe um valor ainda maior, dado carácter único do 

evento. Neste sentido, a documentação não substitui a sua proveniência original 

mas pode, no entanto, conferir-lhe uma relevância de distinção. 

Surpreendentemente, a documentação que os artistas produzem da própria 

performance é escassa. Os documentos que encontramos são o website próprio (e 

comum a todos os artistas), os vídeos disponíveis nas plataformas de vídeo (sendo 
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o Vimeo a mais conhecida), em CDs e DVDs, e através de notícias regulares nas 

redes sociais (especialmente no Facebook).  

Consideramos o website um documento associado ao processo criativo. No 

caso dos festivais, optamos por classificar cada website individualmente 

estabelecendo uma relação de comparação com documentos impressos, entre o 

programa, o catálogo e o arquivo. No caso dos artistas, optamos por considerar 

cada website como um catálogo-portfólio do trabalho desenvolvido e como forma 

de apresentação da identidade do seu trabalho. Todos os websites se encontram em 

língua inglesa. Estabelecem-se também semelhanças nos títulos das páginas 

(elementos de navegação) e nos conteúdos. Assim, em relação às páginas todos os 

artistas têm uma segmentação por meios: áudio, vídeo, performance (ou título 

semelhante: “AV performance” e “Live Projects”) e uma área de informação e 

contactos. Tanto o website de Billy Roisz como o de Laetitia Morais incluem, para 

além destas páginas, outras que traduzem a diversidade dos seus trabalhos 

(instalações e textos, em ambos os casos). Existem ainda outras páginas específicas 

de cada website. No caso de Laetitia Morais, o website contém registos das suas 

atividades como docente e alguns dos trabalhos dos alunos e inclui também uma 

página de links para os websites das pessoas com quem tem vindo a colaborar. No 

caso da Billy Roisz analisamos somente o website que regista o seu trabalho, 

deixando de lado os restantes dois websites relacionados com as suas colaborações, 

uniformizando assim a investigação; no caso dela, portanto, para além das páginas 

indicadas, o website inclui uma área de downloads e uma página com desenhos da 

artista, não sendo claro se estão relacionados com as performances ou não. O 

website do Incite tem uma subestrutura de outras páginas a partir da página 

principal, diferente das duas artistas anteriores. Em relação à comunicação visual, o 

grafismo do website do Incite é coerente: a fotografia, a tipografia utilizada e o 

preto e cinzento do texto sobre o fundo branco estabelece relações com a 

identidade do coletivo. Apesar desta coerência, não é um trabalho muito 

interessante porque falha em navegação e organização, resultando numa aparente 

pobreza de conteúdos (que não é real). O grafismo do website de Billy Roisz é 

simples e coerente e com uma estrutura organizada de forma muito clara e direta. É 

um website em progresso (indicado com texto “in progress” em cada página). O 

grafismo tem pouca cor (quase preto sobre branco) e contrastes acentuados. O 
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grafismo é complementar com as opções estéticas da artista e evidenciado através 

das fotografias e dos vídeos. Algo semelhante acontece com o website da Laetitia 

Morais. O grafismo simples tem um efeito com linhas que reflete as opções 

estéticas da artista. Mais uma vez, e comum a todos os artistas, o fundo é branco. 

Os aspetos decorativos (imagens redondas e texto serifado) não se relacionam de 

forma tão direta com a estética muito vetorial do trabalho da artista. 

Em termos de conteúdos, o website da Billy Roisz contém textos explicativos 

que acompanham as instalações e vídeos (alojados no Vimeo) e fotografias 

associadas às várias performances (cada trabalho de vídeo é acompanhado por uma 

fotografia). O website apresenta de forma geral o trabalho da artista e pontualmente 

descreve-o. No website de Laetitia Morais, cada um dos projetos pessoais contém 

um texto explicativo (de contextualização), vídeos e fotografias descritivas. Cada 

um dos projetos colaborativos contém um texto explicativo (de contextualização), a 

lista de performances ou de peças, no caso da companhia de teatro, e inclui 

também vídeos e fotografias. O Incite tem através de várias páginas, ligações para 

informação alojada nas várias plataformas e redes. O website apresenta-se mais 

como um conjunto de listagens (de vídeos, de fotografias, de concertos e de 

prémios). Para além dos contactos, contém também informação técnica que é 

especificamente dirigida a quem quer contratar ou já contratou o Incite para um 

evento (tecnical rider e documento de contextualização). 

Relativamente ao registo das performances encontramos pequenos vídeos, 

excertos de performances e vídeos mais extensos editados a partir de capturas de 

performances. Estes vídeos encontram-se armazenados nas plataformas de vídeo. 

Não encontramos outro documento resultante do trabalho performativo para 

além do vídeo e a sua edição em suporte DVD. O coletivo Incite não regista a 

publicação de DVDs apesar da boa qualidade dos seus registos (visível nos vídeos 

disponíveis no perfil do Vimeo), verificando-se desta forma o interesse no registo 

como forma de divulgação e promoção, mas não como meio de fixar em objeto as 

suas performanes (passível de ser colecionável) das suas performances. Laetitia 

Morais tem um dos seus vídeos num DVD da compositora com quem trabalha 

regularmente. Billy Roisz destaca-se pela quantidade de participações em 

compilações DVDs. De notar que, sendo residente em Viena (que, como dissemos, 

é uma cidade vibrante em atividades relacionadas com a performance audiovisual e 
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também muito bem financiada), para Billy Roisz esta multiplicidade é-lhe 

facilitada. O DVD gdansk queen do coletivo AVVA, de Billy Roisz e Toshimaru 

Nakamura, salienta-se porque a sua descrição, que encontramos no website da 

distribuidora, nos elucida sobre o processo que vai desde o registo ao documento 

propriamente dito: 

 

gdansk queen consiste essencialmente na edição de gravações ao vivo, bem 

como de duas peças resultantes de colaborações por correio (o áudio feito por 

Nakamura em Tóquio, com o vídeo composto posteriormente em tempo real 

por Roisz, em Viena). Nakamura e Roisz são parceiros ideais, O seu feedback 

com áudio e vídeo combinam-se para se tornar algo maior do que a soma das 

partes, resultando numa experiência derreter-mente [no original, “mind-

melting”] onde as fronteiras são constantemente criadas e logo destruídas”130. 

 

 

5.3. As possibilidades futuras a partir do encontro  

com dois projetos documentais distintos 
 

Ao longo do período de exploração das ligações entre performance e 

documentação deparamo-nos com diversos projetos de investigação nas áreas de 

cruzamento entre a documentação e as artes tecnológicas. Estes projetos 

concretizam-se a partir da necessidade de compreender as formas mais corretas 

para a recolha de informação, a recuperação de material histórico de objetos e 

eventos de arte contemporânea efémera e a sua apresentação em arquivos. Para a 

sua análise recorremos aos resultados publicados em revistas, websites e 

publicações próprias (de cada projeto, sempre que possível). Estes projetos 

constituem o momento da investigação que se descreve no primeiro capítulo.  

Posteriormente, durante o período de investigação no terreno, estabelecemos 

contato direto com os responsáveis de outros dois projetos. Estes dois últimos 

projetos diferem dos anteriores na medida em que não se debruçam sobre o estudo 

                                                
130 A partir da descrição do DVD disponível no website da distribuidora Squido. [Consult. 19 agosto 
2012]. Disponível em: 
<http://www.squidco.com/miva/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=S&Product_Code=684
3>. 
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dos métodos ou técnicas de documentação ou arquivo – não são projetos de 

investigação sobre documentação –, são projetos de documentação, com um 

conceito próprio que lhes confere uma posição entre o projeto documental e o 

projeto artístico. Ambos são autónomos – independentes de uma estrutura (museu, 

arquivo ou biblioteca) que lhes confere uma relação institucional. Pela 

oportunidade de estimular o estudo de uma forma mais próxima, incluímo-los na 

investigação de campo, efetuamos entrevistas e posteriormente procedemos à sua 

análise, tentando compreender que documentos produzem, como, com que 

propósito e para quem. 

O conceito do TagR.tv131 define-se pelo desenvolvimento de uma rede de 

artistas e de interessados, ativamente participando na construção de uma base de 

informação sobre os vários festivais de artes tecnológicas que têm lugar na Europa.  

 

A ideia desta plataforma é que os artistas de Media Art tenham acesso fácil 

aos festivais de Media Art porque é bastante caro. Se queres ver tudo, tens as 

despesas de viagens, tens que pagar a entrada, e por aí adiante. A segunda 

coisa é que é mais fácil o contacto com outros artistas que ainda não 

conheces, mas que queres conhecer. É mais fácil pedir uma entrevista e 

também mais interessante termos a ideia de a partilhar com o mundo, em vez 

de a partilhar de forma privada. Partilhamos o que vemos. É por isso que o 

TagR.tv tem uma perspetiva a partir de dentro sobre os trabalhos. Porque são 

artistas a falar com artistas, por isso, fazem as perguntas tendo em mente o 

que interessa saber aos artistas. 
[Franziska Mayr-Keber, 30 anos, jornalista freelancer na televisão nacional, visualista e 

corresponsável pelo projeto. Reside em Viena.] 

 

A sua mais-valia é agir sob uma perspetiva a partir de dentro, onde 

documentadores e visitantes (da plataforma) são artistas. Pela relação que se 

estabelece entre artistas documentadores e artistas a documentar, expande-se a 

comunidade. O conceito do Botaniq132 é baseado em fatores históricos relacionados 

com as expedições por via marítima à América e na forma como as experiências do 
                                                
131 Website do projeto de documentação Tagr.tv. [Consult. 23 agosto 2012]. Disponível 
em:<http://tagr.tv>. 
132 Website do projeto de documentação Botaniq. [Consult. 23 agosto 2012]. Disponível 
em:<http://botaniq.org>. 
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novo mundo (com todas as suas maravilhosas novidades) eram documentadas e 

entravam no circuito cultural europeu da época (através de diários de viagem, que 

continham descrições escritas e desenhadas). O Botaniq é 

 

Uma plataforma para a troca de experiências relacionadas com a troca de 

criações de arte contemporânea, envolvendo as pessoas comuns/ 

observadores/interatores que sempre foram excluídas da escrita da sua 

história cultural. (…). O propósito é pensar no projeto como uma plataforma 

que todos podem usar. 
 [Gabriel Vanegas, 29 anos, freelancer no desenvolvimento de projetos culturais que 

envolvem o uso de meios digitais e fundador do projeto. Reside em Colónia.] 

 

No Botaniq, os vários pontos de abordagem ao documento, seja sob o ponto 

de vista de alguém que regista, produz o documento ou acede ao mesmo, sintetiza-

se no observador “interator” que, através da elaboração de diários, descreve as suas 

próprias experiências artísticas e partilha-a com os outros. Esta participação tem 

como objetivos reinterpretar o real, envolver as pessoas na responsabilidade de 

escrever a sua própria história cultural através da participação ativa na construção 

dos que à partida não são sujeitos de inscrição e, simultaneamente, travar a 

destruição maciça e o desaparecimento rápido do trabalho artístico contemporâneo. 

Ambos os projetos atuam no contexto genérico das artes tecnológicas. Dentro desta 

abrangência, a incidência da documentação em determinados campos artísticos 

específicos resulta do interesse dos indivíduos envolvidos.  

Quer o TagR.tv, quer o Botaniq definem-se como comunidades e têm a 

Internet como base de disseminação dos documentos e de divulgação. No entanto, 

a sua estrutura é reveladora da sua história e dos seus objetivos. 

Franziska Mayr-Keber realça as dificuldades em iniciar um projeto como o 

TagR.tv, cuja finalidade estava em colmatar uma falha de informação: 

 

Quando começamos com a TagR.tv tudo era um bocado mau, mas era essa a 

ideia. Vais com o teu telemóvel ou com a tua pequena câmara, gravas o que 

vês e mostras ao público. Porque os artistas que começaram esta plataforma, 

na universidade, não encontravam documentação em vídeo disponível online. 
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É esta a razão pela qual começaram este projeto. Porque nem toda a gente 

pode pagar para ir a estes sítios. Por isso nós vamos lá, quando lá estamos 

mostramos aos outros estudantes – era esta a ideia – ou a outras pessoas 

interessadas. Por isso no princípio a qualidade era muito baixa.  

 

 A estrutura do website do TagR.tv corresponde ao modelo de formato blog 

(atualizável por várias pessoas) e, no caso do Botaniq, corresponde ao modelo de 

formato base de dados. O TagR.tv tem a navegação em inglês e alemão e os 

conteúdos em inglês ou alemão, mas só excecionalmente em ambas as línguas; no 

Botaniq, a navegação apresenta-se em inglês e em espanhol e alguns dos conteúdos 

(relacionados com as oficinas) encontram-se disponíveis em oito línguas diferentes 

(português incluído). O recurso a duas línguas (sendo o inglês definido nestes 

meios como língua internacional) demonstra o interesse internacional em ambas as 

plataformas, sendo que no Botaniq esse interesse é mais especificamente 

demonstrado, pois localiza os participantes através das línguas que falam e que se 

estendem para além do continente europeu, adquirindo proporções globais. A 

forma direta como é apresentado todo o conteúdo do TagR.tv traduz-se num 

grafismo a preto sobre branco, com textos indicadores de informação auxiliar à 

navegação a roxo, muito direto e sem gradientes. A maior parte dos vídeos é 

também a preto e branco (mesmo os que são a cores apresentam uma imagem a 

preto e branco). No TagR.tv, a primeira página permite o acesso a toda a 

informação contida no website (característica da estrutura de blog). Esta facilidade 

de acesso a toda a informação é possível através de uma navegação muito 

completa. Neste sentido, a navegação está dividida em vários menus e submenus, 

que se encontram organizados da seguinte forma: Menu 1 – “Languages (deutsch, 

english)”, “media (pictures, text, vídeo)” e “event (interview, lectures, exhibition, 

performances)”; Menu 2 – “about Tagr.tv”, “participate”, “festivals/calls”, 

“archives”, “play all”; “Timeline” dos festivais entre 2012 e 2013; Menu de 

navegação (direita): clowd de tags (em atualização permanente – de acordo com os 

tags de cada novo post), redes sociais, lista dos tweets mais recentes (em 

atualização permanente), comentários recentes, pessoas que contribuem, festivais 

cobertos; Conteúdos (para cada post: título, data, vídeo, texto, tags, ligação com 

redes sociais, área de comentários).  
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O início do Botaniq também está relacionado com a universidade. Sobre o seu 

início, diz Gabriel Vanegas: 

 

Comecei o Botaniq como tese nos estudos de Mestrado (…). [O Botaniq] 

começa como uma pesquisa sobre artistas média latino-americanos, mas 

durante o processo simplesmente perdi o interesse em diferenciar o artista 

média do artista não média ... e foi assim que eu comecei a pesquisar mais 

sobre a história da arte dos média na América. Ao investigar a história, 

especialmente entre o séc. XVI e o séc. XVIII, deparei-me com a história das 

expedições botânicas e como estas estavam relacionadas com a preservação 

da natureza. Isto fez-me compreender que havia uma relação muito forte na 

forma de preservar a nossa herança cultural intangível; por exemplo, a 

essência de uma planta ou de um animal, o sabor de uma fruta eram também 

efémeros, tal como a essência de uma performance de dança. A interpretação 

ou reinterpretação do que é um novo animal, fruta ou planta, estava 

diretamente relacionada com a experiência dos conquistadores da América. A 

descrição do cheiro, cor, sabor estavam relacionados com o seu contexto, 

interesse político-económico … portanto, o que vemos agora das descrições 

da altura é somente a sua experiência. Tudo isto me levou à ideia de criar o 

Botaniq, uma plataforma para a troca de experiências relacionadas com a 

troca de criações de arte contemporânea, envolvendo as pessoas 

comuns/observadores/interatores que sempre foram excluídas da escrita da 

sua história cultural. 

 

O website do Botaniq tem intenções diferentes do TagR.tv. As decisões 

relativas ao desenho e estrutura do website baseiam-se no processo que antecede o 

início do projeto, o seu conceito e a sua utilização. Estas traduzem-se no aspeto, 

navegação e forma de apresentação dos conteúdos. O grafismo é desenvolvido a 

partir de uma imagem que cruza o desenho à mão (palavra escrita) e a imagem 

digitalizada (com pixels), traduzindo a relação entre diário personalizado e suporte 

digital. As cores utilizadas são o cinzento, dois tons de azul (indiciando uma 

relação com a água) e um pormenor na imagem de apresentação do logótipo a cor-

de-rosa. No Botaniq, a navegação tem a função de dar acesso a páginas com 
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diferentes conteúdos segundo a especificidade de cada título do menu. Menu 

principal: “Home”, “Diaries”, “About”/Sobre (“About Botaniq”, “Our workshops” 

/ Sobre Botaniq), “Be Part/ contact”, “Latest Posts”, “Contact”; Menu de 

navegação (direita): “Latest Posts”; Conteúdos (estruturados de forma diferente de 

página para página). A informação contida na primeira página (título, texto e 

vídeo) serve para contextualização do projeto. Várias páginas apresentam e 

contextualizam de forma teórica o projeto, bem como reportam as várias oficinas, 

descrevendo como estas funcionam e são organizadas e como é possível participa 

nelas. Os conteúdos (a base de dados propriamente dita) podem ser acedidos 

através da página “Diaries”. Esta página contém uma listagem com itens que 

correspondem cada um a um diário onde estão contidos os vários documentos que 

o constituem. Cada item desta listagem está organizado por data, catalogado com 

informação específica que identifica cada um deles como único. Os documentos, a 

que se acede a partir de cada item, estão disponíveis em vários formatos (vídeo, 

som, texto - PDF) e podem ser visualizados online ou descarregados. Se no Botaniq 

o utilizador tem de passar a página de apresentação, a página dos diários e a página 

de cada item para poder alcançar um documento, no TagR.tv este processo é muito 

mais simplificado porque a primeira página disponibiliza os documentos mais 

recentes e todos os demais podem ser também acedidos através do menu de 

navegação do lado direito.  

Ambos os projetos de documentação se debruçam sobre o momento ou objeto 

apresentado pelos artistas através da exibição das suas peças, instalações ou 

performances, embora, no caso do TagR.tv, seja possível ao utilizador o acesso a 

partes do seu processo através das entrevistas efetuadas aos artistas. Neste sentido, 

todo o registo efetuado acontece no tempo que envolve o momento performativo 

(no caso específico das performances) – antes ou depois do seu acontecimento. A 

perspetiva do TagR.tv é a de oferecer uma abordagem genérica, recolhendo toda a 

informação útil necessária para compreender o evento, no contexto do percurso do 

artista; enquanto que a perspetiva do Botaniq é a de dar uma abordagem pessoal da 

experiência de cada visitante.  

À sua disposição, para efetuar os registos durante um determinado festival, o 

TagR.tv tem uma estrutura muito específica que diferencia a equipa. Esta estrutura 

tem por base um guarda-chuva com caraterísticas únicas e que foi concebido pela 
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artista Ella Esque para o Transmediale 2011. Este guarda-chuva funciona como um 

estúdio móvel e vem resolver os problemas técnicos com que se debatia a equipa 

desde o início do projeto. Franziska Mayr-Keber fala entusiasmada do guarda-

chuva: 

  

Temos uma câmara melhor, e agora também uma câmara no guarda-chuva, 

compramos um microfone muito caro e estas coisas fazem uma grande 

diferença. É uma pena muito grande se o som não se ajusta ao vídeo porque o 

som é o mais importante. 

 

Além da câmara de filmar exterior e outra no interior do guarda-chuva, este 

tem um foco de luz (permitindo uma iluminação constante). A combinação das 

filmagens com o guarda-chuva e a segunda câmara (exterior) permite a captura de 

planos afastados, de conjunto e de pormenor. Desta forma a equipa do TagR.tv 

chama a atenção de todos no espaço dos eventos. No que diz respeito à relação que 

se estabelece entre entrevistador e entrevistado, continua Franziska Mayr-Keber: 

 

Algumas pessoas não gostam do contacto do corpo e isso sente-se 

imediatamente porque se afastam ou dançam em volta e saem debaixo do 

guarda-chuva. Às vezes é estranho. Ou então fogem com o guarda-chuva, 

também pode acontecer. Ou então certas pessoas querem segurá-lo, outras 

não. É uma boa ferramenta, na verdade. 

 

Visto ser o registo de uma experiência pessoal, o Botaniq não apresenta um 

método para registo rígido. Pelo contrário, o registo da experiência, chamado 

“diário” (da experiência), poder ser feito com recurso a qualquer tecnologia ou 

material – a sua escolha é deixada ao critério de cada participante (regulando-se 

pelas capacidades técnicas de cada um e pelo equipamento a que têm acesso. O 

registo é efetuado nas oficinas, organizadas e pensadas para a documentação de 

cada exposição. A estrutura dos recursos humanos do Botaniq é flexível e 

dinamizada a partir do interesse que o projeto desperta. A plataforma online tem 

como moderador o seu fundador, Gabriel Vanegas, que, a propósito, afirma: 
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Só há uma pessoa fixa a moderar, que sou eu. As outras pessoas entram no 

projeto por interesse próprio ou participando numa das oficinas: 

desenvolvendo novas oficinas ou ajudando a encontrar novas oportunidades 

para o projeto se desenvolver. 

 

Cada oficina (que decorre normalmente ao longo de três dias) é organizada e 

moderada por uma ou várias pessoas, que comunicam o seu interesse em participar 

e que foram participantes em oficinas anteriores. Os documentadores são sempre 

participantes nestas oficinas. No sentido inverso, há um processo de aprendizagem 

relacionado com documentar e organizar oficinas de documentação. Cada uma das 

oficinas é sempre estruturada em função de uma exposição (que vai ser 

documentada). O TagR.tv tem uma estrutura consistente e um modo de ação 

regulamentado: desde 2006, três pessoas – as que iniciaram o projeto – entrevistam 

os artistas e outros participantes dos festivais onde vão. Sobre o blog e os seus 

conteúdos, diz Franziska Mayr-Keber: 

 

Por um lado, o blog é para artistas que estão interessados e querem 

informação, mas tentamos editar os vídeos também para as pessoas que não 

são nerds de Media Art tenham uma ideia do que é e para verem até o fim. Por 

isso, misturamos as entrevistas com os trabalhos e o artista a falar sobre o 

trabalho. Para dar uma ideia sobre com o que se parece o seu trabalho, com 

que se parece o artista e, ao mesmo tempo, ter algum conteúdo ou informação 

através da entrevista. 

 

De forma a construir uma narrativa dirigida às pessoas que acedem à 

plataforma, por vezes acrescentam às entrevistas uma visita guiada à exposição 

através de um vídeo elaborado com técnica de stop-motion ou um entrevistado-

mistério. A equipa, entretanto, cresceu e vários elementos viajam juntos, o que é 

uma mais-valia, já que se podem ajudar e trocar informação sobre os temas, as 

pessoas e as formas como documentam (aprender fazendo). A intenção é a mesma: 

possibilitar o acesso aos festivais, por parte quer dos que registam, quer dos que 

consultam a documentação. 
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Como foi dito anteriormente, ambos os projetos definem-se como 

comunidades; no entanto, a forma de participação diverge entre eles. A adicionar 

ao processo que se repete a cada novo festival, a equipa do TagR.tv reúne-se para 

planificação do trabalho antes de cada saída para o festival. Habitualmente, 

trabalham em conjunto (é notório na observação dos documentos disponíveis na 

plataforma) e editam posteriormente ao festival o material recolhido de forma a 

incluir em cada entrevista filmagens da peça ou evento, e do contexto (imagens do 

próprio festival). Os documentos resultantes são entrevistas em vídeo, na sua 

maioria, mas também gravações de conferências e apresentações, alguns trabalhos 

fictícios e textos descritivos.  

Franziska Mayr-Keber salienta o papel desempenhado pelo artista no que 

respeita à construção de um documento sobre o seu trabalho: 

 

É o artista que conta e não queremos fazer seja o que for contra a sua 

vontade. Claro que temos todo o material guardado nos nossos computadores 

e não está disponível online. 

 

Esta relevância dada ao artista relaciona-se com a forma direta como abordam 

a obra e o artista. O modo como se relacionam com a audiência e a forma como 

registam a sua experiência (um outro olhar sobre documentação) revelam um 

significado de documento próprio.  

O documento, nas palavras de Gabriel Vanegas, é 

 

O resultado e a documentação é o que explica nas tuas palavras o interesse 

que um evento é capaz de te transmitir, recorrendo aos média tecnológicos. 

 

No Botaniq, a transformação de captura em documento é efetuada no decorrer 

da oficina. Os métodos são apropriados às capacidades e necessidade de cada 

participante. Tendo em conta que os suportes e técnicas para registo são livres, os 

métodos para elaboração dos documentos, desde que digitais ou que incluam 

conversão em suporte digital, são também variados. Os documentos resultantes 

apresentam sempre uma aproximação pessoal ao evento ou a uma peça 

experienciada, podendo mesmo ser uma outra peça. Outro aspeto comum a cada 
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projeto é que cada uma das pessoas que contribui produzindo documentação tem 

uma abordagem pessoal à captura e transformação dos seus próprios registos em 

documentos. As formas de participação são, contudo, variadas e ambos os projetos 

estimulam-na a vários níveis. No caso do TagR.tv, esta pode ser efetuada pelos 

membros da equipa (capturando, editando e atualizando o blog), por outros 

participantes, através de comentários (aos posts no blog) ou associando um blog 

pessoal ao blog do projeto (reblogging). No caso do Botaniq, a participação pode-

se concretizar como pessoa associada a um evento artístico através da organização 

de uma oficina, participando numa oficina de documentação ou, ainda, 

individualmente, submetendo um diário pessoal de visita. 

O Botaniq apresenta-se com uma metodologia especialmente interessante para 

a documentação de eventos direcionados para a experiência da audiência, sejam 

eventos com nível de interação ou eventos em que os estímulos sonoros e visuais 

produzem resultados em cada espetador individualmente.  

Ambos os projetos têm meios de divulgação no campo de ação que os destaca. 

O TagR.tv fá-lo através da forma como se apresentam no festival pela utilização do 

guarda-chuva, das redes sociais (Twitter e Facebook) e das ligações que vai criando 

com outros grupos relacionados com o registo e documentação. Sobre as 

possibilidades futuras destas relações, diz Franziska Mayr-Keber: 

 

Tens a documentação de projetos em geral, como a Neural, Neural IT. Mas, 

por exemplo, a Neural contactou-nos porque acham que o que nós fazemos é 

interessante. Talvez haja uma cooperação entre nós um dia. Mas o que é 

novidade, é Art Creative, tu conheces a Art Creative? Com a Art Creative 

também estivemos a falar, em Berlim, e haverá também com eles uma 

cooperação. Nós faremos parte, ou trabalharemos para a Art Creative porque 

eles fazem o que nós queremos fazer, sabes? Mas eles cobrem todos os 

géneros artísticos e fazem também entrevistas. 

 

No caso do Botaniq a divulgação é efetuada através das oficinas (que 

geralmente envolvem muitas pessoas) e que são apresentadas em vários eventos, 
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destacando-se as várias oficinas que se efetuaram durante o ISEA2011.133 Desta 

forma, a divulgação é também efetuada a partir dos sites dos eventos. Note-se, 

ainda, que o TagR.tv recorre a várias redes sociais para a sua divulgação, 

especialmente a notícias relacionadas com as artes tecnológicas. 

 

O desejo de construção de um arquivo, como nos conta Franziska Mayr-

Keber, é de sublinhar por duas razões: os problemas da documentação são notórios 

nas suas palavras, mas o desejo de partilha, que é comum às pessoas que 

entrevistamos, é grande. As razões porque a maior parte dos registos não se 

transformam em documentos está bem patente nas suas palavras: 

 

Todos têm um emprego e editar é onde é preciso mais tempo. Ir a um sítio 

para fazer uma entrevista e filmar, capturar é a parte mais fácil. Ou, por 

outra, não é a parte mais fácil, é a parte mais interessante. Mas depois, sentar 

atrás do laptop e fazer edição até que o vídeo esteja terminado é um processo 

que leva demasiado tempo, se o fazes com seriedade. E nós queremos 

qualidade. Não queremos pôr online toda a entrevista, o total dos vinte e cinco 

minutos, porque não é assim tão interessante para as pessoas. 

 

O desejo de produzir um arquivo requer não só tempo, como indicado 

anteriormente, mas também capacidades técnicas: 

 

 Mas gostaríamos muito de ter um arquivo com entrevistas desta e desta 

pessoa, nos anos de tal-tal-tal, neste lugar, que possas visualizar e que seja 

permitido usar como quiseres. Estamos a trabalhar neste sentido, 

especialmente porque gravamos imenso e é uma pena não termos o tempo 

necessário para a sua edição, mas talvez outras pessoas estejam interessadas. 

Seria interessante ver com quantas pessoas já falamos, como, onde e quando. 

Neste momento é uma questão técnica no desenvolvimento de um interface que 

é fácil de usar. Idealmente, com o interface, poderias ver online, puxar um 

ponto para o input e um ponto para o output e receber somente esta parte. 

                                                
133 ISEA 2011 Istanbul, The 17th International Symposium on Electronic Art. [Consult. 23 agosto 
2012]. Disponível em:<http://isea2011.sabanciuniv.edu>. 
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Poderias recolher várias partes pequenas que fossem interessantes, de várias 

entrevistas, e produzir um novo vídeo. Os artistas poderiam usar… Pois, mas é 

um projeto que existe só nas nossas cabeças. É uma ideia, eu gosto da ideia, 

mas melhor seria se isto fosse do interesse dos artistas. Há muitos outros 

aspetos. Se a entrevista não é muito boa, talvez o artista não esteja muito 

interessado. … Nunca se sabe. 

 

 
 



 
 
 

 
 

 

Capítulo 6 

Uma proposta para a documentação  

da performance audiovisual ao vivo 
 
O nomadismo linguístico de Rosie Braidotti (1994) tem uma função 

estruturante no modelo documental que aqui apresentamos. É um contributo para 

uma possível ontologia em forma de processo. A grande tarefa é encontrar métodos 

e meios, dentro desta estrutura-processo (nomádica), para a documentação, que é 

rasto deixado de cada momento. 

O desenho que apresentamos é o de um modelo documental teórico e tem em 

conta o contexto da arte contemporânea. Na Arte Processo e na Arte Concetual a 

expressão artística é efémera e é arena para o questionamento do objeto-

documento. Este questionamento encontra continuidade na nossa 

contemporaneidade, sendo o audiovisual performativo, enquanto campo 

experimental, parte dessa mesma arena. Pela sua relação direta com o cinema, uma 

arte do documento, vários eventos do Expanded Cinema jogam concetualmente 

com o tema da documentação. O manifesto de Stan Van DerBeek compreende a 

linguagem visual como uma possibilidade para a comunicação universal. No 

sentido de aproximação a um modelo específico à documentação da performance 

audiovisual ao vivo deverão ser tomadas em consideração a estrutura das 

características e a identidade dos intervenientes. Como vimos, a performance 

audiovisual ao vivo estrutura-se de acordo com uma forma contemporânea, de 

modo a criar um contínuo através das vanguardas (especialmente em relação ao 

Fluxus). A transformação do pensamento, através do fluir relacional, que acontece 

na manipulação ao vivo, entre um e outro conjunto de experiências é uma 

qualidade de interligação e ação num processo de desenvolvimento.  

As tarefas de registar e documentar têm como principal agente ativo o artista 

(na documentação do seu próprio trabalho e do trabalho que desenvolve com os 

outros). Situamos cada indivíduo na posição do poliglota, do nómada linguístico na 



Capítulo 6 - Uma proposta para a documentação do efémero da performance audiovisual ao vivo 

 
 

 178 

construção e cruzamento de narrativas, entre linguagens e os mais diversos meios. 

O ponto de partida para o registo e para a documentação é o momento (espaço-

tempo) da performance audiovisual ao vivo, um momento de estabilidade 

momentânea.  

As práticas artísticas tecnológicas devem ser documentadas de forma rigorosa 

e exaustiva embora com a flexibilidade e a transitoriedade própria da tecnologia a 

que recorrem. Do seu rigor dependerá a reposição de uma performance, o seu 

estudo e investigação, e a solidificação de um contexto teórico próprio. A longo 

prazo a documentação permitirá a compreensão das expressões contemporâneas na 

sua forma mais autêntica. A documentação é aqui entendida como parte do ciclo de 

vida de uma obra de arte em que obra, registo e documento são pensados em 

conjunto. A documentação resulta das atividades de registo e de recolha. Para tal, é 

necessária a criação de hábitos de registo e processamento, num contínuo de 

repetição das ações, inerentes à performatividade, como descrito por Judith Butler 

(2005).  

O presente capítulo apresenta um modelo teórico, primeiro desenhando-o 

como um conceito, de seguida, apresentando as relações entre a prática e o modelo 

para, numa terceira parte, mais específica dos momentos da performance, 

identificar necessidades práticas da documentação e propor formas de registo e 

documentos resultantes. Uma performance foi planificada, desenvolvida e 

apresentada para que nela se apliquem ideias e conceitos, de forma a testar o 

modelo. A última parte deste capítulo é um diário de documentação da 

performance. 

 

 

6.1 Para uma metodologia da documentação da performance audiovisual 

 

Definimos um modelo teórico que é um conjunto de protocolos, onde se 

alicerçam diretrizes para a planificação, registo e documentação do projeto 

audiovisual. O protocolo é um conjunto de recomendações a partir das quais se 

constroem elementos técnicos específicos. “Protocolo refere-se a um tipo de 

comportamento correto, dentro de um determinado sistema de convenções” 

(Galloway, 2005). O modelo não é um conjunto de regras mas uma tentativa de 
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chegar perto de um sistema de convenções. As regras serão desenhadas por cada 

artista de forma a adaptá-las aos seus próprios processos criativos, ao seu ritmo e 

necessidades, no sentido em que Mary Hallock-Greenewalt o faz (ver Capítulo 1), 

utilizando a correspondência de cores e tons, para que a própria construção de 

regras de documentação seja um elemento criativo. O conceito estrutura-se sob a 

forma de respostas a partir de três perguntas-chave. Estas respostas definem as 

necessidades que a documentação a elaborar, a partir do modelo proposto, vem 

colmatar. 

Em primeiro lugar, no sentido de uma abrangência temporal desconhecida, 

porque longa e abstrata, a documentação responde à seguinte pergunta: Quais as 

possibilidades que se podem apresentar no estudo a longo prazo da performance 

audiovisual ao vivo?  

O conceito para um modelo de documentação encontra correspondência nas 

práticas que documenta. Neste sentido, o modelo documental para a performance 

audiovisual ao vivo tem em consideração a estrutura definidora da prática e as 

características da identidade. 

Observando a estrutura definidora da prática, falamos de uma expressão 

efémera na combinação de som e imagem em movimento. Os elementos som e 

imagem formam o conteúdo da expressão, mas carecem das componentes que lhes 

conferem as características de performance audiovisual ao vivo. No sentido de 

pensar a documentação no que é essencial à prática, assumimos a necessidade de 

ter em conta as componentes:  

1. Manter a característica de efémero e de ‘ao vivo’. O documento é identificador 

do tempo e do espaço da performance e confere-lhe a característica de irrepetível 

ou de variação (quando se tratar de uma performance com diversas apresentações).  

2. Delinear no conceito da performance o papel que desempenha a presença dos 

artistas. Explicitar os elementos que contribuem para a expressão da identidade do 

artista na sua construção de significado. Fazer transparecer a simbiose do indivíduo 

com o set-up – ‘deixar ir’ ao manipular ao vivo –, organizando as possibilidades da 

improvisação (das derivas dos Situacionistas). Reforçar o artista como poliglota – 

entre linguagens  – que se misturam (nomadismo linguístico), sendo cada 

linguagem um espaço de troca simbólica, de identidade. 
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3. Sublinhar a existência das diversas redes (de artistas, colaboradores, de 

proveniências, da tecnologia, dos espaços e dos seus contextos) que se estabelecem 

para o desenvolvimento de uma performance, reforçando desta forma o sentido 

interdisciplinar das práticas. É precisamente no cruzamento dos conhecimentos que 

se situa o potencial da multiplicidade de aproximações à criação de documentos. 

O modelo tem em consideração a relação entre documentos. Os documentos 

resultantes de captura direta, como a fotografia, por exemplo, seguindo um 

percurso histórico de registo, podem ser documentos que são parte de outro 

documento. A relação entre a fotografia e o catálogo, por exemplo. O catálogo é 

um documento que não resulta da captura direta do momento. Como documento, 

contextualiza a performance no tempo e no local onde esta decorreu. O catálogo é 

um documento de arquivo que, pela capacidade de conferir à obra uma leitura para 

além da expressão, descreve-a, explica-a e contextualiza-a; para tal, recorre aos 

registos diretos (fotografia). Para além da fotografia, outros registos diretos e 

indiretos do momento performativo e do processo criativo são os textos dos artistas 

e colaboradores, esquemas e desenhos. Estes registos têm a possibilidade de ser 

documento por si ou como parte de outros documentos. Outros exemplos de 

documentos que contêm estes documentos (efetuados a partir de registos) são os 

websites (vídeos, textos, fotografia), publicações em livro (textos, esquemas, 

desenhos) e DVDs (vídeos e sons). Se se entender os documentos como conteúdo 

de outros documentos, poderão ser articuladas associações de documentos. No 

entanto, cada documento tem valor por si, como a fotografia, mas também o vídeo. 

Neste sentido, veja-se o vídeo Meditation on Violence, de Maya Deren (ver 

Capítulo 3), que funciona como registo do movimento e ,ao mesmo tempo, como 

uma obra de vídeo. Tanto a fotografia como o vídeo, no seu contexto próprio, 

expandem o potencial do momento performativo, transportando-a para novos 

contextos, através de exposições e mostras, conferindo-lhe um sentido intermédia, 

interdisciplinar. 

Observando as características da identidade, têm-se em consideração que 

pensar a documentação é estabelecer relações de afetação entre indivíduo/artista, 

coletivo/ comunidade-prática: 

1. O artista é um elemento dinâmico essencial à documentação quer como autor, 

quer como sujeito do próprio registo. Para a identidade do artista seguimos a 
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metáfora do VJ / nómada – entre linguagens, entre teoria e prática, manipulação do 

real, em improvisação ao vivo. A obra (performance ou documento associado) 

cruza conhecimentos e tecnologias e manipula diversos discursos (na sua maioria 

artísticos) através de narrativas. 

2. O artista negoceia uma identidade (constituída por personas, personagens e 

outras formas de identidade múltipla) no cruzamento das práticas. 

Simultaneamente, movimenta-se entre ambientes colaborativos, cruza 

conhecimentos e tecnologias. As interações entre os elementos de um projeto 

colaborativo implicam diversidade de ação no sentido da construção da obra. Cada 

ponto de vista apresenta-se como relevante para a compreensão da obra como um 

todo e tanto pode ser o dos artistas envolvidos, dos organizadores de festivais, dos 

curadores, bem como o de outros profissionais associados. A estrutura, a ação de 

registo e o desenvolvimento dos documentos deverão ser resultado de uma 

identidade explicitamente pluridimensional e colaborativa. 

3. Os documentos resultantes da aplicação do modelo, especialmente os de 

conteúdo teórico, permitirão estabelecer, de forma direta ou indireta (no caso dos 

documentos com conteúdo relativo a práticas artísticas), uma estrutura teórica 

gradualmente mais sólida. Deverão, contudo, reter o poder do não-registável da 

performance, a sua representação sem a sua reprodução, entendida como 

possibilidade para outra economia da representação, com ênfase no processo como 

forma de progresso (em vez de finalidade).  

4. A realização de uma performance e, simultaneamente, a documentação 

correspondente, efetua-se através do recurso às tecnologias digitais e móveis 

(meios da prática). Desta forma a comunidade participa de forma dinâmica de uma 

forma que lhe é essencial – as comunicações digitais. 

 

A segunda pergunta abrange um tempo diferente da primeira. Este tempo é 

mensurável e cíclico (corresponde ao processo de cada performance): Que opções 

tem o artista, no ponto de partida, para simultaneamente construir obra e 

documento(s)?  

A performance apresenta-se como potencial de repetição em alguns aspetos – 

especialmente relacionados com as narrativas – semelhante à transmissão oral dos 

conhecimentos. Propomos esta efemeridade que é a performance na sua relação 
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com a oralidade como forma de documento (documento-momento) em duas 

formas: a primeira, em que o próprio evento é documento, e a segunda, em que no 

processo é gerada documentação para que a partir dela a performance se apresente 

em várias versões (à semelhança do que se faz com a performance no sentido mais 

restrito da sua definição [mais uma vez, veja-se o exemplo do trabalho de reposição 

de performances de Marina Abramovic e de outros autores por parte desta 

performer]). 

Seguindo o percurso das dinâmicas de questionamento e diálogo entre 

momento e documento (de Kaprow até às práticas contemporâneas) que toma 

formas diversas no decorrer do último meio século, a documentação pode ter um 

sentido de documento-objeto mas também de documento-momento. A performance 

apresenta-se como documentação num sentido inverso. No momento como 

documento, recorre-se às capacidades da prática para construir novas obras.  

Ainda que muito presa à improvisação, a interpretação (implicando ensaio) é 

um elemento de interesse crescente. A composição, nas artes relacionadas com o 

tempo, é um elemento importante para que se estabeleça um diálogo entre os vários 

artistas durante o espetáculo. Os documentos associados à composição (partituras, 

por exemplo) permitem não só a compreensão de uma estrutura, como permitem, 

no futuro, a reposição e a reinterpretação. Neste sentido, documentar é reavivar a 

memória através de várias versões da mesma peça (ou utilizando as mesmas bases 

de dados, por exemplo, sejam estas visuais ou áudio). A autenticidade de uma peça 

é desta forma colocada em questão, pois o único, mantendo-se, simultaneamente 

desvanece-se em múltiplas interpretações.  

Sendo a interseção e a contaminação de práticas uma característica 

fundamental, as relações com o teatro e com a composição musical são aqui de 

importância. Tomamos estas duas áreas como exemplos tendo em consideração que 

um texto para teatro é escrito para que seja repetidamente representado, sendo, no 

entanto, cada representação uma representação única. Ao escolher a composição 

musical, temos também em consideração as partituras e o facto de as técnicas de 

representação poderem ser tão variadas. Certamente, muitos artistas utilizam a 

mesma base de sons e imagens, o mesmo software, mas submetem esse material a 

uma aparente ideia de improvisação. Na composição musical, o desenho de uma 

partitura separa a tarefa do compositor da tarefa do instrumentalista – o que realiza 
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a obra. As partituras e outros registos de composição formam um conjunto de 

documentos muito singular, porque registam o processo e, ao mesmo tempo, 

conferem-lhe visibilidade através da leitura. As partituras conferem ênfase ao 

processo e, de certa forma, diferenciam expressões concentradas na organização 

temporal de expressões mais livres de estruturas (mais improvisadas). Na 

performance audiovisual praticamente não existe o interesse pela partitura, pois as 

obras não são pensadas no sentido da reinterpretação por outros artistas. O papel do 

compositor é inexistente ou insignificante. O modelo para a documentação da 

performance audiovisual leva, portanto, em consideração o momento performativo 

como documento e a reposição e interpretação de uma performance. Neste sentido, 

conferem-se variações e diversificações às práticas performativas. 

 

A terceira e última pergunta corresponde a uma preocupação específica, que é 

imediata e simultaneamente de grande relevância, com impacto em toda a futura 

conceção das práticas relativas ao audiovisual performativo: Que contributo poderá 

a prática performativa oferecer ao seu desenvolvimento teórico? 

Os teóricos da performance audiovisual são em número muito reduzido (se 

comparado com outras artes tecnológicas, como os videojogos ou as instalações) e, 

na sua maior parte, desempenham um papel duplo de artistas-teóricos (veja-se o 

caso de Mark Amerika, Mia Makela, Lara Houston e Paul D. Miller). A 

importância da documentação reflexiva sobre a prática confere-lhe uma base de 

sustentação teórica. Embora esta resida numa ocorrência experimental (da 

experiência e de vivência), é através da reflexão teórica como resultante da reflexão 

e da formulação teórica que as mudanças ocorrem. Dedicamo-nos, com a artista e 

académica espanhola Blanca Regina, através de trocas de e-mails e conversas 

Skype, entre junho e agosto de 2010, a esta reflexão sobre a importância do suporte 

teórico como base para a construção do cenário actual da performance. A 

perspetiva teórica que compreende a performance audiovisual tem acontecido a 

partir do seu interior, em ações de debate que ocorrem em vários festivais. De 

destacar, o papel do festival Sound.Frame no exercício da abordagem reflexiva que 

exerce sobre a prática ao escolher para cada nova edição um tema diferente. As 

performances, as instalações e as apresentações de cada conferência são 

materializações desse tema. O catálogo é uma compilação dos textos, imagens e 
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biografias e o website contém uma compilação de vídeos. A documentação afeta a 

forma como experienciamos a performance.  

 

Partimos deste conceito do modelo documental para o desenho dos elementos que 

o constituem. 

 
 

6.2. Elementos para o desenho do modelo 

 

O elemento central ao modelo documental é o que designamos por conjunto 

documental, um documento de documentos, único a um evento, como momento de 

estabilidade do processo de desenvolvimento de um projeto – a uma performance 

(mas não se prende à quantidade de vezes que essa performance é apresentada) –, 

ou a um evento que é simultaneamente um conjunto de eventos – um festival é um 

evento onde decorrem outros eventos. O conjunto documental é constituído por 

uma estrutura flexível que permite reagrupar documentos para que, combinados 

com outros documentos, constituam outros conjuntos documentais (em que os 

documentos pertencem a vários conjuntos documentais). Documentar é, neste 

contexto, um processo que compreende as várias fases da obra; tratando-se de uma 

performance, inclui o processo criativo e o momento performativo e, tratando-se de 

um evento, inclui os momentos anteriores a cada performance e o momento de 

encontro (embora o momento de encontro possa, também, ter um processo criativo 

devidamente documentado). O processo de documentação inicia-se, portanto, com 

a conceção do evento e não tem término, pois ao conjunto poderão ser 

acrescentados documentos, no sentido de construção do seu histórico. Constitui-se 

desta forma uma espécie de ‘ecologia da documentação’– conceito a que alude 

Alain Depocas (2010) – e que é composta por um conjunto de relações que a obra 

estabelece com a tecnologia, na descrição dos componentes, e com o conjunto dos 

artistas e produtores, depositários e outros responsáveis. 

Os vários documentos que constituem cada conjunto são autónomos e 

circulam, sempre que apropriado, em contextos de distribuição, exposição e 

divulgação (de visibilidade), seguindo modelos apropriados e baseados na 

mobilidade transnacional (possibilidade de um acesso abrangente) e obedecendo a 
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regras bibliográficas e de arquivo. Desta forma, abrem-se possibilidades à relação 

entre conhecimentos, alargando processos e saberes a vários campos do 

conhecimento. A disseminação de cada documento assume, portanto, vários 

sentidos em que todos contribuem para a diversidade de contextos (e seus públicos) 

e serve o propósito de divulgação, para contextualização da obra, dos autores, da 

prática e da comunidade. Possibilitar a outros artistas o refazer de um momento 

performativo equivale a cunhar ou a recorrer à definição de composição para o 

audiovisual performativo (na eventualidade de esta já existir aplicada ao trabalho 

de um artista).  

As tecnologias e os meios de produção e divulgação são particulares a cada 

registo e a cada documento. No entanto, o recurso aos meios sonoros e visuais 

parecem mais apropriados a uma prática que se desenvolve desta forma (quando se 

pensa em documentar uma performance, é comum pensar na sua gravação em 

vídeo – por esta razão, todos os artistas têm uma presença no Vimeo). Mas estes 

meios não são exclusivos. Eles também incluem programação (em linguagens 

diversas), customização e desenvolvimento de hardware, de redes, entre outras 

(que não são considerados pelos artistas entrevistados para fins de documentação). 

Em geral, as propriedades das tecnologias utilizadas na prática têm a capacidade de 

repetição infinita (produção de cópias); a manipulação da perceção visual e 

auditiva dos espaços físicos, criação de espaços virtuais (tecnologias móveis) e 

criação de espaços híbridos (vireais). A escolha das tecnologias para 

documentação, especialmente no que respeita a suportes digitais, deverá ser 

considerada nos termos da sua reutilização (apropriação para outros fins até – o 

software para manipulação ao vivo, no caso dos momentos-documentos, como 

sugerimos acima) pelo recurso a métodos, tecnologias e meios variáveis. 

Considerar as tecnologias variáveis transfere a importância para a mensagem e não 

para a tecnologia a que se recorre. 

As narrativas, especialmente não lineares – próprias à performance 

audiovisual – cruzam meios e áreas do saber. Têm uma relação direta com a poesia 

(especificamente com a poesia concreta e a poesia visual) e com a literatura. A 

gramática específica à manipulação ao vivo (manipulação em tempo real), que se 

desenvolve a partir da gramática cinemática (edição) e da composição musical 

relacionada com o DJing (remix) são veículos para as narrativas próprias da 
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performance audiovisual. O design e a literatura têm, desde há muito, trabalhado 

estas linguagens. A sua utilização na documentação de uma performance permite 

identificação mais direta com a prática e portanto veículo de uma relação também 

mais direta com a mensagem a transmitir.  

Tendo em conta o seu encontro com os públicos, os documentos dividem-se 

em documentos de arquivo e documentos de disseminação (transversais aos vários 

momentos da performance): 

1. Documentos de arquivo – O seu armazenamento é um espaço dedicado ao 

armazenamento de informação cultural, seja no contexto físico de uma biblioteca 

ou no contexto virtual de uma base de dados. Exemplos: livros de artista, vídeos, 

guiões, desenhos, catálogos, fotografias. 

2. Documentos de disseminação – distinguem-se dos primeiros no sentido em que a 

duração da sua existência é mais curta e possivelmente associada a uma função 

efémera e presa ao tempo (de divulgação). Exemplos: artigos em revistas e 

periódicos, divulgação sonora ou entrevista numa rádio, performance (a partir de 

documentação). Posters e flyers podem vir a ser documentos de arquivo. Nesse 

caso, são primeiro documentos de disseminação e depois documentos de arquivo. 

Vídeos (curtos) para divulgação online podem apresentar-se como variações de 

vídeos mais extensos, sendo nesse caso considerado como derivado, ou seja, 

documento elaborado a partir de outro documento de arquivo.  

 

 

6.3. Protocolos do modelo documental 

 
A aplicabilidade do modelo deverá ter em consideração a estrutura, bem como 

os elementos que a constituem. Mais uma vez, nem estrutura nem elementos são 

regras, mas seguem o que definimos como protocolos, ou seja, uma série de 

sugestões. Contudo, consideramos que a utilização recorrente deste modelo (ou de 

outro existente) resulte numa série de procedimentos e ações que constituem uma 

boa prática. Neste sentido, de seguida apresentaremos a topologia do modelo. 
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Topologia (estrutura) do modelo 

Conjunto documental: uma estrutura que identifica um determinado conjunto 

de documentos relacionados com uma performance (momento performativo) ou 

um momento de encontro da comunidade (festival, encontro, série de 

performances, entre outros). Desta forma evidencia-se o processo, presente na 

efemeridade e na relação entre humano e tecnologia. 

1. Identificação do grupo documental (identificação do evento: nome da 

performance, festival ou outro, data de criação ou de atualização, descrição do 

evento a que se refere). 

2. Listas de documentos referentes aos autores e outros colaboradores (biografia, 

CV, portfólios e outros elementos de identificação), equipamentos (hardware, 

software, manuais, identificação da origem, patentes, planos para set-ups), bases de 

dados (imagem e som). 

3. Para cada documento, associar o meio, suporte e localização (p.ex.: vídeo / 

online / www.endereco.net) 

4. Organização dos documentos: 1. Por data (timeline do projeto) – vertical: do 

mais antigo em cima para o mais recente em baixo. 2. Por fase (processo, 

performance, disseminação, arquivo) – horizontal: em cada fase estão associados 

os respetivos documentos, por ordem cronológica.  

Documento (ficha informativa): a designação de documento é diferenciada da 

de registo e considerada de acordo com o indicado no Capítulo 3. 

Cada conjunto documental contém informação sobre os documentos que o 

constituem. Esta informação pode ter a forma de uma ficha informativa sobre o 

documento sob um formato em suporte digital ou um formato em suporte físico. 

Esta ficha pode ser utilizada para o todo ou para as partes (fotografias e catálogo, 

por exemplo), mas é capaz de apresentar um documento de qualquer performance, 

mesmo das ‘obras não documentáveis’ (trabalhos com sons inaudíveis e imagens 

não representativas: strobbs e flickers). 

Esta ficha informativa de cada documento permite: 

1. Estabelecer a relação do documento com o momento; 

2. Ser referente a um dos três momentos da performance (processo criativo, 

momento performativo, momento de encontro) ; 
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3. Listar meios, materiais, métodos, técnicas para elaboração, suportes, locais de 

armazenamento e meios de divulgação (compreendendo o cruzamento entre 

tecnologias e arte em expressões radicalmente heterógenas) ; 

4. Listar os autores e os colaboradores; 

5. Listar o histórico de exibições / exposições (quando apropriado) e, em geral, o 

histórico de disseminação e de pertença do documento; 

6. Registar o diálogo existente entre som e imagem e a descrição de cada um 

separadamente. 

 

 

6.2.1. A documentação do processo 

 

- Cartografia das colaborações onde se classificam os diversos tipos de 

contribuições e se identificam os parceiros. Meios: texto (CVs e biografias), 

websites, blogs e redes sociais. 

- Diário de trabalho. Registo de conversas entre elementos de um trabalho 

colaborativo, bem como de notas sobre o desenvolvimento do trabalho. Conversas 

e vídeos por meios digitais. Elaboração de documentários do processo, combinada 

com outros documentos poderá dar origem a livro sobre o projeto performativo. 

- Produção de documentos a partir de registos recorrendo aos mais diversos 

materiais e meios. Elaborar registos de marcação da distinção entre arte-momento e 

arte-objeto. Na arte-momento, a importância destes documentos é maior porque 

eles remetem-nos para um processo anterior ao momento performativo que, embora 

igualmente efémero, é criativo e, portanto, parte do projeto (performativo). 

Esboços, desenhos, maquetas, fotografias de montagem de equipamento, versões 

de construção de software. Todos estes registos podem ser depois organizados, por 

exemplo, em livros, catálogos e blogs que registam o processo. 

- Desenvolvimento de possibilidades de reposição e de criação de versões da 

obra por outros artistas, para uma performance (partitura). Software específico, 

desenhos, esquemas. Estes registos podem ser já, em si, os documentos ou podem 

ser transformados em documentos. 

- Cartografia do set-up. Os componentes tecnológicos são da maior 

importância, sejam eles visíveis, como, por exemplo, um instrumento ou uma luva 
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interativa, ou invisíveis, como, por exemplo, o código informático. Para Alain 

Depocas (2010) , não é suficiente fazer uma lista estática dos componentes. A 

documentação deverá ser dinâmica e incluir o fornecedor, o construtor, o 

colaborador, conferindo-lhe atributos de participantes na construção da obra. Esta 

forma de documentar servirá posteriormente para reconhecimento dos 

componentes e para a sua restauração e substituição. Os documentos resultantes 

podem ser fichas de equipamento, a incluir na cartografia de cada set-up, em 

cadernos de auxílio à montagem e em tech riders (especificidades técnicas para 

uma performance) para os eventos. 

O software para a performance audiovisual é, na sua maioria, desenvolvido 

por programadores que são eles próprios artistas, como, por exemplo, o software 

Vjammer, desenvolvido pelo coletivo ColdCut, o Modul8, desenvolvido por um 

grupo de artistas que paralelamente organiza o festival Mapping, e, mais 

recentemente, o VVVV. Ao documentar a evolução das aplicações de ferramentas, 

documenta-se a comunidade.  

 

 

6.2.2. A documentação do momento performativo  

 
- Documentar experiência e fruição É de máxima relevância a documentação 

referente à experiência de cada artista, na relação que estabelece com outros 

artistas, na relação com a tecnologia, na relação com a audiência. Igualmente 

relevante é a documentação da fruição dos espetadores, na perceção introspetiva do 

momento (interpretação), na perceção da narrativa, da significação da mensagem 

transmitida pelo artista (diálogo intuitivo). Recorrendo a textos, registos 

videográficos e registos áudio. De onde poderão resultar documentários, vídeos 

sobre o evento e publicações em revistas da especialidade.  

- Documentação do resultado projetado e difundido, que inclui localização dos 

artistas em palco, técnicos e assistência durante o evento. Recorrem-se a esquemas 

(desenhos) e, muito frequentemente, a registos videográficos para a edição de uma 

versão da própria obra em formato editado. As capturas de som e imagem podem 

ser efetuadas antes do evento (recolhas do espaço ainda vazio, da entrada dos 

espectadores), durante a performance (capturas de som e imagem, diretamente dos 
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equipamentos que geram o resultado – mesa de mistura áudio, computador de 

edição final, ou outros –, e através de câmaras de vídeo e gravadores de som) e 

depois do evento (registo do lado social do evento, entrevistas com os espectadores 

em vídeo ou áudio). As capturas do som-ambiente e de imagem-ambiente são 

planificadas. Sempre que possível recorre-se a vários ângulos e a várias câmaras. 

Na performance audiovisual é crescente o número de editoras videográficas134 

que editam DVDs com coleções de vídeos dos artistas que representam, 

semelhantes ao DVD dos Granular Synthesis. 

- A gravação da performance enquanto esta acontece pode ser efetuada a 

partir do próprio software de manipulação. Por exemplo, o Modul8 guarda em 

memória os efeitos e a ordem dos clips manipulados durante uma sessão e, de 

seguida, processa esta informação e, depois, apresenta um vídeo igual em 

resultados à performance visual. Estas capacidades podem ser exploradas no 

sentido de armazenar informação, bem como acrescentar, para cada performance, 

fichas com informação relativas ao evento (local, data, base de dados e os nomes 

dos ficheiros correspondentes). 

- Registar a montagem do set-up complexo ou personalizado pode ser, por 

vezes, necessário. A complexidade de um set-up audiovisual está relacionada com 

a sua constituição, que é muito diversa e que compreende equipamento de captura, 

de manipulação, de combinação de meios, de recolha e processamento de 

informação e, por fim, de propagação e projeção. Este registo não substitui a 

planificação esquemática do set-up como indicado para o processo criativo, pois 

dependendo do espaço e, nele, da localização dos artistas, a distribuição dos 

equipamentos sofre alterações. Estes registos informam sobre estas alterações (ou 

confirmam o estabelecido). O registo pode ser efetuado através de fotografia e 

serve para deixar evidência que pode vir a ser útil, mais tarde, para uma instalação 

semelhante ou como registo das possibilidades de instalação do set-up. 

 

 

 

 

                                                
134 Exemplos de duas editoras videográficas: Light Rhythm Visuals, sediada em Londres: 
http://www.lightrhythmvisuals.com e Sound Frame AV (a mesma equipa que organiza o festival 
Sound.Frame): http://av.soundframe.at/en 
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6.3.3. A documentação do momento de encontro na performance audiovisual 
 

- A comunidade de artistas coloca-se nestes eventos numa dupla posição, entre 

o praticante que exibe a sua obra e o público que aprecia as obras apresentadas. 

Neste sentido, as possibilidades de registar depoimentos de artistas como audiência 

é de grande relevância por ser um registo específico aos eventos da comunidade. É 

também importante salientar todas as possibilidades de grupos de discussão. Os 

resultantes documentos podem ser documentários sobre um tema ou sobre o 

festival. Podem ser também visitas aos festivais através do olhar do artista. É este 

género de registo que alimenta projetos como o TagR.tv. 

- Os registos das performances obedecem aos mesmos procedimentos. Nos 

eventos de encontro potenciam-se as relações de reciprocidade de afetação entre 

indivíduo, coletivo e comunidade. Neste sentido, a documentação é um esforço e 

uma mais-valia para todos os intervenientes.  

 

 

No contexto do Expanded Cinema, o artista Paul Sharits (1943-1993) criou 

nas décadas de 1960 e 1970 uma série de trabalhos com flicker. Estes trabalhos, a 

que chamava ‘realidades fílmicas’ (filmic realities) são pontos de encontro com um 

cinema novo e experimental, resultantes de um questionamento das possibilidades 

das ideias e dos métodos científicos aplicados a resultados artísticos (Windhausen, 

2008, p. 132). O foco para o desenvolvimento estético são os estímulos provocados 

no público e a expressão fenomenológica do conceito de tempo. Os vários filmes- 

performance são parte de uma infraestrutura constituída por partituras para filme, 

diagramas, filmes-objetos e “tudo o mais necessário para formar as conjugações e 

pontuações entre os trabalhos projetados, que possibilita a sua leitura por outros” 

(Windhausen, 2008, p. 137). Estes potenciais leitores são os elementos da 

audiência para quem a experiência sensorial não é o suficiente para entender a 

obra. A motivação de compilar informação adicional através da documentação é 

justificada pelo artista que “menciona numa nota não publicada que tenta prevenir 

que as imagens série não se tornem ‘papel de parede decorativo’” (Windhausen, 

2008, p. 132), numa tentativa de educar uma audiência para o olhar atento. A 

documentação afetará a prática e consecutivamente a teoria. Desenvolver-se-ão 
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outras possibilidades conceptuais provocadas pelo efeito de longa duração dos 

materiais de referência e pelo avivar da memória através dos documentos. O 

conceito ganhará mais relevância, dando lugar, possivelmente, a estilos e 

manifestos. Podendo, por exemplo, existir um vídeo de uma performance que 

nunca aconteceu, um conjunto de entrevistas efetuadas a um segmento de uma dada 

audiência que descreve fruições que nunca ocorreram. Estes exemplos poderão ser 

reveladores de falsidades inconvenientes, mas indica as possibilidades de se pensar 

conceptualmente projetos impossíveis de concretizar. 

A grande vantagem da documentação efetuada pelos artistas (que não é 

substituto da documentação efetuada por outros [externa], sejam críticos, curadores 

ou outros), em relação à documentação deixada à responsabilidade das instituições 

(festivais, galerias, museus), é a autonomia com que se constrói um legado. A 

ligação entre documentos através de uma rede de artistas é uma forma valiosa de 

estabelecer significância de pertença. Estabelecendo aqui uma comparação com o 

Fluxus, em que os documentos e os projetos editoriais registam a história das 

atividades efémeras dos artistas, na performance audiovisual ao vivo algo de 

semelhante é sugerido (ainda que nos termos contemporâneos). Paralelamente à 

construção de um discurso exterior à prática, que serve de filtro seletivo, 

desenvolve-se um outro discurso, interior (de construção de contexto) e com 

sentido inclusivo. 

 

 

6.4. Aplicação prática do modelo 

 

A construção de continuidade da documentação abre possibilidades ao estudo 

a longo prazo da performance audiovisual ao vivo. A informação constante do 

arquivo pessoal de um artista ganha em consistência, volume e coerência, à medida 

que através dela se consegue traçar um histórico da sua obra e dos seus 

intervenientes. Os documentos que aqui apresentamos têm uma estrutura muito 

simples e plana. A sua real utilidade revelar-se-á pela contínua construção de 

versões (das biografias, por exemplo) e versionamento das obras (pela 

documentação das várias apresentações da performance ou das várias utilizações e 

exibições dos desenhos). Esta continuidade reforçará o entendimento das 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 193 

caraterísticas da carreira do artista (definindo a evidência da identidade, no 

cruzamento de personas) pelo registo da recorrência. A possibilidade de 

cruzamento de vários documentos permite entender este contínuo a uma escala 

mais abrangente, no contínuo temporal, revelando nuances de mudança nas 

práticas como um todo e sublinhando a existência das diversas redes. 

A organização da documentação que aqui se apresenta foi efetuada com a 

finalidade de descrever uma possibilidade de construção de regras e de 

apresentação dos resultados que se podem obter a partir da aplicação dos 

protocolos do modelo documental. Esta organização é realizada pela artista que 

concebeu o projeto performativo, Ana Carvalho (o artista como elemento dinâmico 

e essencial à documentação), em nome pessoal, como parte integrante da sua 

expressão artística e relativa à documentação de forma a constituir uma parte do 

seu arquivo de documentos. 

Jogamos com as opções que o artista combina, no ponto de partida, para 

simultaneamente construir obra e documento, ao consideramos este projeto como 

um projeto Intermédia. O seu conceito, apresentado na performance (expressão 

central), abarca também outros resultados (partitura, desenhos e livrete). A 

documentação tem aqui, portanto, mais do que um sentido: é extensão do conceito 

e, portanto, do momento efémero, e simultaneamente independente (arte-objeto) – 

desenhos e livrete (documentos de disseminação) –, e é registo da obra – as 

fotografias resultantes (documentos de arquivo) – que dão evidência da exposição, 

ao livrete e à performance. Os registos são, portanto, parte do processo criativo (no 

sentido de construir uma performance) , bem como a construção de documentos. 

No entanto, iniciamos a estruturação e organização da documentação a partir do 

momento performativo. 

Experimentamos com a tentativa de uma partitura, constituída simultânea- 

mente à base de dados para manipulação das imagens. Esta partitura foi composta e 

distribuída entre os artistas para a composição da imagem e som durante o 

processo. 

Estabelecemos uma divisão entre documentos e a sua disseminação. 

Descrevemos documentos que constam de outros documentos (partitura consta do 

livrete) desde que diretamente associados à performance (o texto de Júlio Mendes 

Rodrigo não consta como documento visto que parte do texto de apresentação do 
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evento, mas não da performance). Na disseminação, consideramos as estruturas e 

redes que fazem a distribuição dos documentos – redes, plataformas, blogs e 

websites –, bem como a afixação de cartazes e distribuição em mão a pessoas 

específicas.  

No sentido de constituir um contributo da expressão prática ao seu 

desenvolvimento teórico, o trabalho parte da análise do texto “A Noção de 

Despesa”, de Georges Bataille. Este serve de ponto de partida. Este texto, e a noção 

de “despesa” aí descrita, estão presentes no livrete. Não tem intenção, este projeto, 

de teorizar a prática, mas de lhe conferir consistência teórica e concetual. 

 

Descreveremos, de seguida, o processo de documentação e as razões para as 

decisões tomadas. Elaboramos uma ficha do conjunto documental correspondente à 

performance (documentando a partir do momento performativo – momento de 

estabilidade) [CD01] (CD designa Conjunto Documental). Nela, assinalamos o 

nome dos ficheiros associados e elaboramos, a título de exemplo, a ficha de 

documento correspondente ao livrete [PC03]. As siglas PC (PC designam Processo 

Criativo), demais siglas relativas aos ficheiros constantes do conjunto documental 

correspondem ao momento da performance a que se refere. Cada documento, para 

além da designação que corresponde ao ficheiro ou pasta referentes (as 

designações, neste caso, também se aplicam a pastas tal como a ficheiros), tem 

também a indicação (através de um quadrado preenchido a preto) de lhe 

corresponder uma ficha de documento. Os documentos mencionados poderão ser 

acedidos a partir do DVD (anacarvalho_doutoramento / despesa) anexo à tese.  

 

Evento / Momento de encontro 

A performance efetuada para aplicação do modelo documental foi 

apresentada como parte integrante do evento Divine Filth: In Memoriam Georges 

Bataille, que decorreu no dia 8 Julho de 2012, no Estúdio 111 (ao Teatro Sá da 

Bandeira), Porto. 

Este evento, parte integrante de uma série de dois eventos, tem por objetivo 

primordial evocar a figura de Georges Bataille no ano em que se comemora o 

cinquentenário da sua morte. O outro evento, Acephalia Encyclopaedica: 

conversas em torno de Georges Bataille, decorreu no dia 7 Julho de 2012, no 
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Centro Unesco do Porto, Rua José Falcão, Porto. 

 
Documentos 

- Poster “Divine Filth: In Memoriam Georges Bataille”, 

(Dimensões: 420x297mm), autoria de Rodolfo Oliveira, 

[despesa / Divine Filth-evento encontro [ME01] / Divine Filth-cartaz.jpg]. 

- Texto de apresentação do evento, autoria de Júlio Mendes Rodrigo, 

[despesa / Divine Filth-evento encontro [ME01] / Divine Filth-texto.docx]. 

- Poster “Acephalia Encyclopaedica: conversas em torno de Georges Bataille”, (Dimensões: 

420x297mm), autoria de Dayana Lucas, 

[despesa / Divine Filth-evento encontro [ME01] / Acephalia Encyclopaedica-cartaz.jpg]. 

- Texto de apresentação do evento, autoria de Júlio Mendes Rodrigo, 

[despesa / Divine Filth-evento encontro [ME01] / Acephalia Encyclopaedica-texto.docx]. 

 

Disseminação 

- Rede social Facebook, 

- Blog Die Elektrischen Vorspiele: 

http://dieelektrischenvorspiele.wordpress.com/2012/06/30/divine-filth-in-memoriam-georges-

bataille, 

- Convites enviados através de e-mail, 

- Posters impressos e afixados em locais apropriados. 

 

Processo criativo 

O processo de pensar a performance foi sempre circular. O desenvolvimento 

das ideias para a performance partiu de um processo traduzido no desenho. Foram 

três dias numa sala, sem ninguém, com os utensílios de desenho e as cartolinas em 

introspeção somente quebrada para registar ideias a desenvolver posteriormente 

para a performance. Deste processo, resultaram, para além da performance, um 

conjunto de quatro desenhos apresentados na exposição/evento Na Casa Com 

(circuito de exposições em casas de artistas, na Freguesia do Bonfim. A 2ªedição 

realizada dia 30-07-2012), a convite da artista Laetitia Morais; uma partitura para 

improvisação no decurso de uma performance audiovisual, que se apresenta num 

livrete que tem o mesmo nome dos desenhos). Todos os documentos efetuados a 

partir do processo criativo receberam o mesmo nome: “Reflections with Shapes 

and Colours Over the Notion of Expenditure (Bataille)” (os quatro desenhos, a 

partitura e o livrete). 
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Documentos 

- Biografias dos artistas: Ana Carvalho, Magenta Interior e João Gigante, 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / momento performativo / Biografias [PC01].pdf], 

- Partitura para audiovisual (dimensões: 891x113), 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / processo criativo / Partitura [PC02].jpg] 

- Livrete (dimensões: 148x210; Impresso a preto sobre branco; capa em cartolina; quantidade 50 

exemplares). Constituído por uma partitura e texto da autoria de Ana Carvalho, texto da autoria de 

Júlio Mendes Rodrigo e design gráfico da autoria de Isabel Carvalho. Apresentado em PDF e em 

fotografias de Ana Carvalho. 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / processo criativo / Livrete-partitura [PC03]] 

- Quatro desenhos (dimensões: 594x420 mm): apresentados em fotografias da autoria de Paulo T. 

Silva (fotografias da exposição) e Ana Carvalho (fotografias dos desenhos). 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / processo criativo / Exposicao-desenhos[PC04]] 

 

Disseminação 

- Website da artista Ana Carvalho (fotos dos desenhos e do livrete) 

http://cargocollective.com/visual-agency, 

- Exposição Na Casa Com, organizada por Laetitia Morais (desenhos). 

- Distribuição do livrete entre artistas e curadores. 

 

Momento performativo 

A sala – uma sala de cinema com 50 lugares – apresentou inúmeras 

dificuldades à montagem do equipamento, sendo a mais séria o projetor. O 

projetor disponível, muito moderno e de uma simplicidade nunca encontrada até 

ao momento, não tinha entrada para ligação à mesa de mistura. Ligou-se 

diretamente ao computador (através de um cabo VGA) e desta forma teve de ser 

excluída a inclusão da mesa de mistura. Os efeitos nas imagens (distorção por 

feedback) ficaram anulados. O resultado foi uma imagem de um corte entre formas 

e cores preciso e rígido.  

 
Documentos 

- Tech rider 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / momento performativo / Despesa Expenditure-tech-

rider[MP01].pdf], 

- Set-up 
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[Despesa / Despesa Expenditure-performance / momento performativo / Despesa Expenditure-set-

up[MP02].pdf], 

- Fotografias de apresentação (em dois tamanhos) 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / momento performativo / Fotos promocao[MP05]], 

- Vídeo da performance: “Desperdício / Expenditure” (15:11) 

[Despesa / Despesa Expenditure-performance / momento performativo / Despesa Expenditure-video 

doc[MP04].mp4], 

- Base de imagens (vídeos, imagens gráficas e animações) a que se recorreram para a manipulação 

em tempo real. 

(não consta do DVD) 

 

Disseminação 

- Website da artista Ana Carvalho: vídeo e imagem de apresentação, 

- Inclusão do vídeo na plataforma Vimeo. 

- Desenhos distribuídos por três coleções particulares. 

 

Outras possibilidades de documentos 

- Elaboração de vídeo que capturasse as reações da audiência (fruição) à saída 

da performance. Para a elaboração deste vídeo seria necessário ter montado um 

espaço com cadeira, luz e câmara e entrevistar um determinado número de 

indivíduos de entre a audiência e perguntar como descreveriam a performance. 

- Só a utilização sistematizada do modelo permitirá avaliar as suas 

capacidades e com certeza também desenvolver o seu potencial. Neste sentido, o 

modelo será disseminado, através dos conhecimentos profissionais, através de 

apresentações em conferências e festivais. Será avaliada a sua utilidade no prazo de 

um ano, no contexto do trabalho da artista que documenta, e no contexto mais 

geral, de quem dele tem conhecimento e de quem o utiliza. O modelo será 

combinado com a apresentação de informação online através do website Ephemeral 

Expanded.  
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Considerações finais 
 

A presente investigação desenvolveu-se no contexto e como contributo para 

o movimento criativo, no sentido do desenvolvimento e reconhecimento da 

performance audiovisual ao vivo como expressão resultante de um 

desenvolvimento histórico na convergência entre tecnologia, arte e perceção. Nesta 

dissertação abordaram-se as práticas performativas a partir do contexto dos Estudos 

Documentais, na junção entre as Ciência da Comunicação, a Sociologia e a Arte 

Tecnológica. 

 

Na partida para a elaboração da tese propusemo-nos a pensar o documento, no 

seu sentido mais abrangente, como forma de descrever o efémero performativo 

audiovisual. O momento da performance não é evidência, é arte-momento, em 

processo. De que forma a expressão através da criação do momento se faz 

evidência sem que se submeta à objetificação (sem que se converta em arte-objeto) 

foi a nossa questão de partida. O nosso objetivo geral é estabelecer uma ponte entre 

momento e memória, através do documento. Como resposta, apresentamos um 

modelo documental teórico explanado no seu contexto, conceito e conjunto de 

elementos. Este modelo, capaz de documentar o processo criativo, o momento 

performativo e o momento de encontro da comunidade, é constituído por 

indicações protocolares que cada artista, em cada projeto, poderá utilizar de forma 

a constituir a partir dele as regras (o modelo em si não é constituído por elas) 

necessárias à sua aplicação. 

No percurso que nos levou ao modelo, foram realizados outros objetivos que 

gradualmente conferem a justificação necessária ao modelo que é aqui apresentado. 

Primeiro, definimos dois objetivos relacionados com a identidade: o primeiro 

prende-se com uma identidade histórica e o segundo com o contexto atual da 

performance. 
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Identificamos os antecedentes que trouxeram à performance as 

características que nela encontramos nas expressões contemporâneas. Ao 

compreender um conjunto de características, expôs-se a necessidade de mudança 

na relação da produção (e dos produtores artísticos) com a sua documentação. A 

necessidade de ilusão (teatros asiáticos, lanterna mágica e, posteriormente, a edição 

no cinema), a revelação do que aparentemente é inexistente e a necessidade de 

compreender o mundo natural são as razões, à partida, para os desenvolvimentos da 

tecnologia em conjunto com a imaginação. A possibilidade de registar o momento, 

que transforma o real e a sua representação, vem à luz do dia através da fotografia e 

da imagem em movimento – cinema. O desenvolvimento das tecnologias produz-se 

através da apropriação e da partilha (melhorando as suas qualidades, encontrando 

novas técnicas, novos temas e novas estéticas), através da disseminação pelas redes 

de conhecimento (escolástico-religiosas), através de inventores artistas (criadores 

dos próprios instrumentos e resultados). O que é apreendido empiricamente pelos 

sentidos relaciona-se com o que é teorizado (as ideias – filosofia, literatura e 

ciência) e nas suas aplicações empíricas desenham-se os caminhos atuais. Estes são 

feitos a partir de exemplos de aproximações pessoais, explorados artisticamente na 

composição com imagem e som (Mary Hallock-Greenewalt) e da encenação do 

quotidiano (Allan Kaprow). A relação entre artista e coletivo toma as mais variadas 

formas e, das suas diversas manifestações, evidenciamos o Fluxus pela forma como 

reúne todos estes elementos que constituem o esboço histórico e como prepara 

terreno, estabelecendo um ponto de partida, para o contexto das artes vindouras 

(performativas). 

As práticas que confluem na definição de performance audiovisual ao vivo 

estão divididas em práticas históricas – que têm já uma tradição longa, mas que 

fazem também parte do presente – e as práticas contemporâneas, cujo surgimento 

se relaciona com as tecnologias digitais. Nas práticas históricas nomeamos a Visual 

Music e o Expanded Cinema. A Visual Music consiste em diálogos na composição 

entre som e imagem, construídos com recurso a métodos experimentais (com 

técnicas, materiais), traduzindo-se em imagens e sons abstratos (montados 

linearmente ou manipulados ao vivo) com recurso a diversas tecnologias. Trata-se 

da aplicação das regras da composição sonora à composição visual, seja nos filmes 

que acompanham peças sonoras, seja naqueles que são exibidos em silêncio. O 
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Expanded Cinema, um conjunto de práticas que associam as experiências com 

filme e com vídeo (matéria e equipamento) à performance. A transição das práticas 

históricas para as práticas contemporâneas está relacionada com os 

desenvolvimentos tecnológicos (vídeo portátil, sintetizador e processador de vídeo, 

mesas de mistura para manipulação ao vivo, computador e outras tecnologias 

portáteis). A diferença entre as práticas contemporâneas, Live Cinema e VJing, é 

essencialmente uma questão contextos. Os desenvolvimentos tecnológicos 

(software de manipulação e geração de audiovisual ao vivo, teclados MIDI, 

sensores) são comuns a ambas. O Live Cinema é, contudo, uma prática mais 

desenvolvida conceptualmente enquanto que o VJing é, na sua definição mais 

simples, uma prática associada às raves e discotecas.  

A estrutura que definiu o objeto de estudo ultrapassa as divergências de 

contextos e procurou descrever um conjunto de elementos comuns entre as práticas 

(históricas e contemporâneas). Esta estrutura, composta por características que 

desenham o perfil da identidade, sublinha o seu contexto colaborativo, colectivo e 

processual. As práticas definem-se pelos elementos áudio e imagem em 

movimento. Três condições definem um evento e descrevem a performance 

audiovisual ao vivo como tal: a característica ‘ao vivo’ (a prática artística como 

arte-momento), a presença dos artistas (condição de legitimação) e a 

interdisciplinaridade (permanente cruzamento entre conhecimentos).  

Estabelecemos um paralelo entre performance e a Filosofia do Processo, 

especificamente no que respeita ao seu conceito sobre o tempo, a partir do qual 

traçamos os componentes do tempo: processo criativo, momento performativo e 

momento de encontro da comunidade. Os momentos relacionam-se de forma 

interligada, em que as experiências presentes são influenciadas por outras 

experiências, que, por sua vez, influenciarão experiências futuras. Tomando em 

consideração que o estudo visa contribuir para o desenvolvimento futuro da 

performance audiovisual ao vivo, os componentes justificam-se pela necessidade 

de compreender que possibilidades existem hoje para esses caminhos. Os 

componentes da produção são: ambientes colaborativos e projetos com processo 

criativo.  

Uma vez encontrada a resposta para uma estrutura de documentação da 

prática que ultrapassasse as diferenças dos contextos, quisemos compreender a 
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identidade dos atores (indivíduos, coletivos e comunidade) que a condicionavam, 

tornando-se, desta forma, o objeto teórico da tese. Nesse sentido, estabeleceu-se 

uma relação entre a prática e a comunidade associada. A definição da identidade do 

artista-coletivo-comunidade, numa relação de afetação, desenha-se na continuação 

de um sentido evolutivo. A prática é construída através de valores éticos, a partir de 

um contínuo historicamente ativo na renovação dos conceitos e das normas, bem 

como dos paradigmas artísticos, no sentido de inclusão do processo, da tecnologia, 

do esforço dos coletivos e do valor das comunidades. No que concerne às 

características do indivíduo-artista, este é agente da sua identidade, resultado da sua 

ação (performance) sobre o contexto. Este artista é também agente de mudança 

através da participação ritualizada (dando testemunho). O VJ, personagem-

metáfora que se aplica ao artista multidisciplinar, descreve uma ação entre a prática 

e a teoria, entre vivência e manipulação do real ao vivo. Neste sentido, a identidade 

apresenta-se explicitamente pluridimensional e colaborativa. Em contínuo, a partir 

da relação entre si e o contexto em que se insere, o artista, mais do que uma 

identidade, é devir, é individuação. Os elementos tecnológicos participam da 

individuação que o artista provoca em si, bem como na sua relação com o meio. A 

individuação acontece a partir de conflitos quer no ser vivo, quer no ser 

tecnológico. Ambos os tipos de conflito ficam temporariamente resolvidos através 

dos processos transdutivos de mudança progressiva, reestruturação e ação de 

mediação, ficando assim estabelecida uma relação de interdependência evolutiva 

entre máquina e humano. Propusemos pensar a performance a partir desta relação 

simbiótica do humano com a máquina, a partir de uma estrutura do cyborg. A web 

(rede) é meio de comunicação entre artistas, mas também metáfora para 

compreender a ligação do equipamento necessário a uma performance (o set-up). O 

colaborativo (a ligação entre artistas) contém a participação como ato de 

reconhecimento de que, no processo de individuação, o sujeito individua-se 

individuando – a identidade é um processo dialogante. Os encontros do coletivo 

são, neste sentido, potencial para o desenvolvimento e para a inclusão de novos 

elementos. A comunidade tem o seu início em encontros online (que provocam 

novas formas de socialização) e para os indivíduos, para a construção de uma 

comunidade, os momentos de encontro são períodos de solidificação (resultando 

daí a sua elevada importância). Um conceito de nomadismo em termos linguísticos 
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propôs-se também como opção teórica e como condição existencial, traduzindo-se 

num estilo de pensamento. Fica assim definida a identidade da prática e dos 

sujeitos da ação.  

Seguidamente, foi objetivo da investigação pensar as possibilidades da 

invisibilidade, inerente à produção intelectual efémera, enquanto se elaboraram 

formas para a sua evidência e para revelar o seu potencial enquanto campo de 

interesse, a partir da posição dos Estudos Documentais. Procurámos as relações 

possíveis de estabelecer entre efémero e documento. O retorno do interesse pelas 

vanguardas, na primeira metade do século passado, resultou num retorno ou numa 

revisitação do efémero e da arte não objetual. O efémero é, portanto, um ponto de 

partida para a reflexão no documento. Para entender esta relação de forma mais 

aprofundada, estabelecemos a diferença entre o registo (captura de informação) e o 

documento (organização do registo de forma intencional). Distinguimos 

posteriormente documento performativo (registo de uma ação para a câmara) e 

documento da performance (a partir da ação de registar um momento artístico). Em 

termos históricos, os documentos têm deixado vestígios que nos possibilitam o 

estudo, mais ou menos preciso, dos desenvolvimentos artístico-tecnológicos. Entre 

eles encontramos tratados empírico-filosóficos, patentes, pinturas e os escritos e 

diários de artistas. A fotografia é, no entanto, o meio que melhor documenta o real, 

sendo ultrapassado somente pela imagem em movimento (pela sua capacidade de 

registar tempo e movimento).  

Alan Kaprow, tendo por base a sua prática, estabeleceu uma relação entre os 

eventos artísticos (happenings, performance e outros) e a documentação num 

sentido dialogante, entre a ausência de registo e o registo condicionado de uma 

performance ou conjunto de performances. O trabalho de Alan Kaprow 

desenvolve-se num contexto associado ao Fluxus, um movimento de grande 

importância na relação entre efémero e o documento. As atividades editoriais do 

Fluxus desenvolveram-se na dissolução das barreiras entre as artes e entre estas e 

outras áreas do conhecimento. A relação com os documentos é estreita e peculiar e 

o próprio nome Fluxus surge associado a uma publicação, como vimos. Os artistas 

procuram as formas mais diversas, entre matéria e momento, para as suas ideias. O 

Fluxus constrói-se como um contexto e pelos seus legados documentais inscreve-se 

na história da arte. 
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Na perspetiva atual sobre a relação entre momento e documento, a reflexão 

prática e teórica sobre o que é documentar é efetivamente de grande pertinência. 

Definimos três categorias que nos auxiliam a compreender as dinâmicas entre a 

obra e o documento na arte contemporânea: o documento como igual à obra em 

termos de importância, o documento como veículo de informação sobre a obra e, 

por fim, o documento como a obra em si (registo de processo, que difere de arte-

objeto). 

Tanto a obra, como a documentação adquirem dimensões complexas, que 

abrangem o processo criativo e a obra, e das quais os modelos tradicionais de 

documentação (e preservação) não são capazes de dar conta de forma satisfatória. 

No entanto, esforços de colaboração, no contexto museológico, artístico e 

académico, têm sido levados a cabo com o intuito de colmatar falhas, refletir sobre 

os processos e desenhar soluções.  

O propósito de documentar a performance audiovisual ao vivo não permite a 

sua transformação em objeto (mantendo-se a característica de experiência única), 

mas confere-lhe a possibilidade de objetividade e de disseminação. Definir uma 

ontologia do invisível, do irreproduzível, numa tentativa de possibilitar o seu 

estudo sem o alterar pela sua transformação em objeto. Os documentos históricos 

são insatisfatórios, não correspondendo à necessidade de constituição de um 

contexto sólido e ao desenvolvimento de uma base teórica. Esta insatisfação 

mantém-se ainda atualmente e é exemplificada pela falta de documentação 

relativamente a instrumentos únicos (ao morrer o artista, morre toda a potência do 

instrumento). A atualidade depara-se, contudo, com sinais de mudança, que se 

vislumbram através do aparecimento, ainda que tímido, de projetos com uma forte 

componente histórica e teórica. O mesmo é válido para a documentação.  

A partir destas ilações sobre a documentação do efémero, identificamos um 

conjunto de preocupações a ter em mente ao pensar este diálogo: a identificação de 

uma época implica construir uma história, evidenciar múltiplos pontos de vista, 

compreender o momento performativo como resultado de um processo (criativo), 

constituir documentos capazes de reprodução pela recriação, construir interesse 

pelo desenvolvimento teórico e da investigação e, simultaneamente, incentivar 

mudanças ao expandir as ligações interdisciplinares. Conclui-se, assim, um 

segundo conjunto de objetivos.  
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Um terceiro grupo identifica o contexto atual das atividades de documentar. 

Aproveitamos, em nosso favor, o conhecimento demonstrado sobre a prática, 

revelado no interesse das pessoas que entrevistamos durante a investigação de 

campo. Para Eva Fisher, por exemplo, a prática artística só faz sentido quando a 

esta se associa um contexto teórico (talvez resultado da sua educação em História 

de Arte e a sua experiência profissional em museus e em várias galerias). Resultado 

desta perspetiva pessoal encontra-se a combinação entre teoria e prática que é 

particularmente visível no festival Sound.Frame. Aprendemos com Eva Fisher, 

entre outras pessoas, um caminho através do esforço colaborativo, entre a prática e 

a teoria, e entre artistas no sentido de um projeto comum. 

Num outro sentido, o nosso intuito de transformação, de evolução, ofereceu 

pontos de questionamento aos entrevistados, alguns dos quais transparecem no 

decorrer das entrevistas. Sobre as dificuldades em documentar, relativas ao festival 

LPM, diz Marco Donnarumma: “espero que esta nossa discussão sobre o ao vivo 

na performance tecnológica, chame a atenção da importância para uma 

abordagem especifica que garanta a longevidade desta prática”. No mesmo 

sentido, relativamente ao arquivo constituído ao longo dos muitos anos do Bochum 

Videofestival, Susu Chips diz-nos: “Após a conversa que estamos a ter agora é 

claro que eu acho que deveria haver alguém, um professor, ou alguém a fazer 

doutoramento, por exemplo, a cuidar disto, do arquivo, para ver o que está lá”. O 

esforço para a documentação é ambíguo, pois tanto adquire contornos muito 

definidos em relação à documentação videográfica e à presença online, como 

descura no aproveitamento dos esboços e outros registos para a constituição de 

documentos que identificam a existência de um processo criativo. 

Propôs-se, como objetivo final, com recurso ao modelo elaborado, a 

construção de uma multiplicidade de objetos, a partir dos quais é facilitado o 

acesso à informação. Estes documentos são entendidos como suporte para a 

elaboração de teorias e de novas perspetivas de desenvolvimento dos conceitos e 

para a solidificação do contexto.  

 

O tema da documentação do efémero tem vindo gradualmente a conquistar um 

terreno próprio. O evento Imagem-performance: entre a figuração e a sugestão135, 

                                                
135 http://www.pacodasartes.org.br/notas/programacao_imagem_performance.aspx 
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que decorreu de 07 a 13 de maio, no Paço das Artes, em São Paulo contou, nos 

textos curatoriais, com referências ao trabalho de investigação em documentação. 

De momento, desenha-se uma plataforma relacionada com a documentação, 

chamada Ephemeral Expanded136, que alberga (para já, em arquivo em construção) 

dois projetos (os eventos abertura e o projeto de edição VJ Theory). Estabeleceu-se 

parceria com a editora GreyScale Press, a mesma que publica o livro do Aether9 

(ver Capítulo 3), no sentido do lançamento de um conjunto de cadernos ou de uma 

publicação em meados de 2013. Para tal, encontra-se de momento aberta uma 

chamada de trabalhos escritos originais. 

Através da relação que se estabelece entre a contemporaneidade e a sua 

história, pela via da investigação e da reflexão teórica, emerge o contexto 

necessário para que se opere agora uma rutura com o passado. No processo de 

desenvolvimento deste contexto, as relações com os campos do saber, aqui 

especificamente com os Estudos Documentais, são fundamentais e os resultados 

alimentam o conhecimento de todos os envolvidos pelo renovar dos 

questionamentos e das inquietudes. Este modelo vem trazer novas aproximações, 

contributos e enriquecimentos ao campo dos Estudos Documentais, abrindo uma 

frecha sobre o ato e a finalidade de documentar situado entre obra de arte, o 

instrumento e a tecnologia. 

 
 
 
 

                                                
136Ephemeral Expanded. [Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: <http://www.ephemeral-
expanded.net>. 



 
 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
AGAMBEN, Giorgio (2009) – What is an Apparatus?. California: Stanford University 
Press. ISBN 978-0-8047-6230-4. 
 
ALEXANDER, Amy (2010) – Audiovisual Live Performance. In Nauman, Sandra e 
Daniels, Dieter (ed.) - See This Sound: Audiovisuology Compendium. Viena: Luwig 
Boltzmann Institute. ISBN 978-3-86560-686-0. 
 
AMERIKA, M. (2007) – META/DATA: A Digital Poetics. Cambridge, Massachusetts: 
MIT. ISBN 978-0-262-01233-1. 
 
AMERIKA, M; CARVALHO, A. (2007) – Playing VJ: Theory Personifi. Falmouth: VJ 
Theory. [Consult.16 junho 2010]. Disponível em: 
<http://www.vjtheory.net/interviews/vjtheory_professorvj.htm>. 
 
ARMSTRONG, Elizabeth; Rothfuss, Joan (Org.) (1993) – In the Spirit of Fluxus. 
Minneapolis, Minnesota: Walker Art Center. ISBN 0-935640-41-X. 
 
AUSLANDER, Philip (2006) – The Performativity of Performance Art Documentation. In 
Performing Arts Journal, N.º 84, P. 1-10. 
 
AUSLANDER, Philip (2008) – Liveness: Performance in a Mediatized Culture. Nova 
Iorque: Routledge. ISBN 0-415-77353-9. 
 
BAKER, Frederick (2008) – The Art of Projectionism. Viena: Czenin Verlag. ISBN 978-3-
7076-0235-7. 
 
BÉNICHOU, Anne (2010) – Ces documents qui sont aussi des oeuvres…. In Bénichou, 
Anne (ed.) - Ouvrir le Document : Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts 
visuels contemporains. Dijon: Les Presses du Réel. ISBN 978-2-84066-350-8. 
 
BETANCOURT, Michael (ed.) (2005) – Mary Hallock-Greenewalt: The Complete 
Patents. Wildside Press. ISBN 0-8095-1191-6. 
 
BORGES, Maria Manuel (2002) – De Alexandria a Xanadu. Coimbra: Quarteto Editora. 
ISBN 9728535805. 
 
BRAIDOTTI, Rosi (1994) – Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in 
Contemporary Feminist Theory. Nova Iorque: Columbia University Press. ISBN 
9780231082358. 
 
BUTLER, Judith (1993) – Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. Londres: 
Routledge. ISBN 0415903661. 
 
BUTLER, Judith (2005) – Giving an Account of Oneself. Nova Iorque: Fordham 
University Press. ISBN 978-0-8232-2504-0. 
 



 

 

 208 

CALLE, Sophie (2003) – Sophie Calle M’as-tu Vue. Munique, Berlim, Londres, Nova 
Iorque: Prestel. ISBN 3-7913-3035-7 
 
CARLIER, Laurent (2009) – VJing Between Image and Sound. In Cornelia e Holger Lund 
(ed.) - Audio.Visual – On Visual Music and Related Media. Stuttgart: Arnoldshe Art 
Publishers. ISBN 978-3-89790-293-0. 
 
CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo, org. (2006) – A Sociedade em Rede - Do 
Conhecimento à Ação Política. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. ISBN 978-972-
31-0984-9. 
 
CAWS, Mary Ann (ed.) (2000) – Manifesto: a century of isms.  Nebrasca: University of 
Nebraska Press. ISBN 0-8032-6407-0. 
 
CLAVEZ, Bertrand (2010) – Du dédale ao réseau, les impasses communicantes de 
l’historiographie de Fluxus. In Bénichou, Anne (ed.) - Ouvrir le Document : Enjeux et 
pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains. Dijon: Les Presses du 
Réel. ISBN 978-2-84066-350-8. 
 
COLOGNI, Elena (2005) – Present-Memory: Liveness Versus Documentation And The 
Audience’s Memory Archive in Performance Art. In ��� International Conference 
Consciousness, Literature and the Arts, Cambridge Scholars Press. [Consult. 15 junho 
2011]. Disponível em: <http://www.elenacologni.com/memory/CoscPaper.pdf>. 
 
D’ALONZO, Claudia (2006) – Historia de VJing: Anett Dekker. Digimag17, Setembro. 
Italia: Digicult. [Consult. 13 junho 2010]. Disponível em: 
<http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=628>. ISSN 20372256203. 
 
DANIELS, Dieter e NAUMAN, Sandra (ed.) (2010) – See this Sound: Audiovisuology 
Compendium. Viena: Ludwig Boltzmann Institute. ISBN 978-3-86560-686-0. 
 
DEKKER, Annet (2003) – Synaesthetic Performance in the Club Scene. In Cosign 2003: 
Computational In COSIGN 2003 Proceedings: 3rd Conference on Computational 
Semiotics Computational Semiotics for Games and New Media. 
 
DE LAINE, Marlene (2000) – Fieldwork, Participation and Practice. Londres: Sage 
Publications. ISBN 0 7619 5486 4. 
 
DEREN, Maya – Meditation on Violence. In Experimental Films. [Registo audiovisual]. 
Mystic fire videos. 1948. DVD:cor, som. 
 
DEPOCAS, Alain  (2010) – Documenter Les pratiques artistiques utilisant la technologie: 
des modèles à déveloper. In Bénichou, Anne (ed.) - Ouvrir le Document : Enjeux et 
pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains. Dijon: Les Presses du 
Réel. ISBN 978-2-84066-350-8. 
 
ELLIS, Jack C. (1995) – A History of Film (4ª ed.). Boston: Allyn and Bacon. ISBN 0-
205-16711-X. 
 
FODDY, William (1996) – Como Perguntar: Teoria e Prática da Construção de 
Perguntas em Entrevistas e Questionários. Campos, Luis (trad.). Oeiras: Celta Editora. 
ISBN 972-8027-54-0. 
 
GALLOWAY, Alexander (2005) – Global Networks and Effects on Culture. The Annals of 
the American Academy of Political Science, Vol. 597, N.1, 19-31. 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 209 

 
GEIGER, John (2003) – Chapel of Extreme Experience – A Short History of Stroboscopic 
Light and the Dream Machine. Brooklyn: Soft Skull Press. ISBN 1-800-788-3123 
 
GRANULAR SYSTHESIS (Kurt Hentschlager e Ulf Langheinrich) – Immersive Works. 
[Registo audiovisual]. Karlsruhe: ZKM Digital Arts Edition (Center for Art and Media 
Karlsruhe), 2004. DVD:cor, som. 
 
KIRCHER, Athanasius (1646) – Ars magna lucis et umbrae. European Cultural heritage 
Online. [Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: <http://echo.mpiwg-
berlin.mpg.de/ECHOdocuViewfull?mode=imagepath&url=/mpiwg/online/permanent/einst
ein_exhibition/sources/5G6UYVGT/pageimg&viewMode=images>. 
 
Mary Elizabeth Hallock Greenewalt papers, collection 867, The Historical Society of 
Pennsylvania. [Consult. 16 junho 2012]. Disponível em: 
<http://www.hsp.org/sites/www.hsp.org/files/migrated/findingaid0867greenewalt.pdf>. 
 
HEIDEGGER, Martin; Krell, David F. (Ed.) – (2007). Martin Heidegger Basic Writings. 
Nova Iorque: Routledge. ISBN 0-415-10161-1. 
 
HIGGINS, Dick (2001) – Intermedia. In Leonardo, Volume 34, Número 1, Fevereiro 
2001, p. 49-54. The MIT Press 
  
HOUSTON, Lara (2008) – VJing, Technology and Intelligibility: Exploring the Emergent 
Practices of VJing Through the Work of Gilbert Simondon. In Gates, Carrie (ed.) - Vague 
Terrain, The Rise of the VJ, Vol. 9. [Consult. 16 junho 2012]. Disponível em: 
<http://vagueterrain.net/journal09/lara-houston/01>. 
 
JAMES, David E. (2010) – Light Shows and Multimedia Shows. In Nauman, Sandra e 
Daniels, Dieter (ed.) - See This Sound: Audiovisuology Compendium. Viena: Luwig 
Boltzmann Institute. ISBN 978-3-86560-686-0. 
 
JEWANSKI, Jorg (2010)  – Color Organs: From the Clavecin Oculaire to Autonomous 
Light Kinetics. In Nauman, Sandra e Daniels, Dieter (ed.) - See This Sound: 
Audiovisuology Compendium. Viena: Luwig Boltzmann Institute. ISBN 978-3-86560-686-
0. 
 
JOHN, Barbara (2010) – The idea of the Gesamtkunstwerk in Historical Development. In 
Nauman, Sandra e Daniels, Dieter (ed.) - See This Sound: Audiovisuology Compendium. 
Viena: Luwig Boltzmann Institute. ISBN 978-3-86560-686-0. 
 
JOHNSON, William S. (2005) – A history of photography: from 1839 to the present. 
Colónia: Taschen. ISBN 3-8228-4777-1. 
 
JONES, Randy (2008) – New Eyes for the Mind. In The Cinematic Experience – Sonic 
Acts XII. Amesterdão: Sonic Acts Press. ISBN 9789081047029. 
 
KAPROW, Allan  [1966] (2003) – Assemblage, Environments and Happenings. In Kelley, 
Jeff (ed.) - Essays on the Blurring of Art and Life. Berkeley, CA: University of California 
Press. P.1-9. ISBN 0-520-24079-0. 
 
KAPROW, Allan [1958] (2003)  – The Legacy of Jackson Pollock. In Kelley, Jeff (ed.) - 
Essays on the Blurring of Art and Life. Berkeley, CA: Universoty of California Press. P.1-
9. ISBN 0-520-24079-0. 



 

 

 210 

 
LEE, Raymond M. (2003) - Métodos Não Interferentes em Pesquisa Social. Freitas, 
Eduardo (trad.). Lisboa: Grádiva Publicações Lda. Depósito Legal: 189 587/2002. 
 
LEIGHTON, Tanya (ed.) (2008) – Art and The Moving Image: A Critical Reader. 
Londres: Tate Publishing. ISBN 978-1-85437-625-1. 
 
LÉVY, Pierre (1997) – Cibercultura. Lisboa: Instituto Piaget. ISBN 972-771-278-9. 
 
MAKELA, Mia (2006) – The Practice of Live Cinema. Tese Mestrado: Helsinki 
University of Art and Design. [Consult. 16 junho 2012]. Disponível em: 
<http://www.miamakela.net/TEXT/text_PracticeOfLiveCinema.pdf>. 
 
Meyer-Hermann; Perchuk; Rosenthal (ed.) (2008) – Allan Kaprow – Art as Life. Londres: 
Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-23848-6. 
 
MILLER. Paul D. (2004) - Rhythm Science. Massachusetts: MIT Press. ISBN 0-262-
63287-X. 
 
PHELAN, Peggy (1996) – Unmarked: The Politics of Performance. London and New 
York: Routledge. ISBN 0-415-06822-3. 
 
PINTO, Maria M. G. (2005) - Do «efémero» ao «sistema de informação» a preservação na 
era digital. Páginas a&b: arquivos e bibliotecas, 15, P. 63-178. [Consult. 16 junho 2012]. 
Disponível em: <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/13432>. 

 
POTTS, A. (2008) – Writing the Happening: The Aesthetics of Nonart. In Meyer-
Hermann; Perchuk; Rosenthal (ed.) - Allan Kaprow – Art as Life. Londres: Thames & 
Hudson. ISBN 978-0-500-23848-6. 
 
PORTA, Giambattista (1658) – Natural Magick. University of Oklahoma Libraries, 
History of Science Collections. [Consult. 20 agosto 2012]. Disponível em: 
<http://hos.ou.edu/galleries//16thCentury/DellaPorta/1658>. 
 
RODENBECK, Judith (2010) – Presque-peinture, quasi-rituel, place – Alan Kaprow et la 
photographie. In Bénichou, Anne (ed.) - Ouvrir le Document : Enjeux et pratiques de la 
documentation dans les arts visuels contemporains. Dijon: Les Presses du Réel. ISBN 978-
2-84066-350-8. 
 
RUBIN, Herbert J. e Irene S. (1995) - Qualitative Interviewing, The Art of Hearing Data. 
Londres: Sage Publications. ISBN 0-8039-5095-0. 
 
SHAWCROSS, Nancy M. (1997) – Roland Barthes on photography : the critical tradition 
in perspetive. Gainsville: University Press of Florida. ISBN 0-8130-1469-7.  
 
SIMONDON, Gilbert (1992) – The Genesis of the Individual. In Incorporations. Nova 
Iorque: Zone. ISBN 0-942299-29-9. 
 
SMITH, Owen F. (1993) – Fluxus: A Brief History. In Armstrong, Elizabeth; Rothfuss, 
Joan (org.) - In the Spirit of Fluxus. Minneapolis, Minnesota: Walker Art Center. ISBN 0-
935640-41-X. 
 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 211 

SPIELMANN, Yvonne  (2010) –Video, and Audiovisual Medium. In Nauman, Sandra e 
Daniels, Dieter (ed.) - See This Sound: Audiovisuology Compendium. Viena: Luwig 
Boltzmann Institute. ISBN 978-3-86560-686-0. 
 
THORNTON, Sarah (1996) – Club Cultures – Music, Media and Subcultural Capital. 
Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5291-7. 
 
TRAQUINO, Marta (2010) – Arte Agora: Pensamentos Enraizados na Experiência. São 
Paulo: ANNABLUME editora. ISBN 978-85-391-0253-2. 
 
VANDERBEEK, Stan (2011) – Culture:Intercom’and Expanded Cinema: A proposal and 
Manifesto. In Expanded Cinema: Art, Performance, Film. Londres: Tate Publishing. ISBN 
978-1-85437-974-0. 
 
VIRILIO, Paul (2000) – Cibermundo: A Política do Pior. Lisboa: Editorial Teorema. 
ISBN 972-695-396-0. 
 
VJ THEORY (ed.) (2008) – VJam Theory: Collective Writings on Realtime Visual 
Performance. Falmouth: realtime books. ISBN 978-0-9558982-0-4. 
 
WHINDHAUSEN, Paul (2008) – Paul Sharits and the Active Spectator. In Leighton, 
Tanya (ed.) - Art and The Moving Image: A Critical Reader. Londres: Tate Publishing. 
ISBN 978-1-85437-625-1. 
 
WHITE, Duncan (2011) – Expanded Cinema: The Live Record. In Expanded Cinema: Art, 
Performance, Film. Londres: Tate Publishing. ISBN 978-1-85437-974-0. 
 
WHITEHEAD, Alfred North [1861] (1994) – O Conceito de Natureza. São Paulo: Martins 
Fontes. ISBN 8533602480. 
 
WHITEHEAD, Alfred North [1929] (2010)  – Processo e Realidade – Ensaio de 
Cosmologia. Maria Teresa Teixeira (trad.). Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa. ISBN 978-972-8531-80-5. 
 
WENGER, Etienne (1998) – Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 
Cambridge: University Press. ISBN 0 521 66363 6. 
  



 

 

 212 

 
  



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 213 

 
 
 
 
WEBSITES REFERENCIADOS  
[Consultados entre outubro 2009 e setembro 2012] 
 
 
Artisas das vanguardas 
- Len Lye: (Harvard Film Archive): http://hcl.harvard.edu/hfa/films/2007novedec/lye.html 
- Mary Ellen Bute: (Center for Visual Music) 
http://www.centerforvisualmusic.org/Bute.htm 
- Maya Deren: (UbuWeb) http://www.ubu.com/film/deren_study-in-choreography.html 
- Stan Van derBeek: http://www.ubu.com/film/vanderbeek.html 
- Stan Brachage: (UbuWeb) http://www.ubu.com/film/brakhage.html 
- Steina e Woody Vasulka: http://www.vasulka.org 
- Oskar Fishinger (arquivo): http://www.oskarfischinger.org 
- Whitney Brothers: (Iota Center) 
http://www.iotacenter.org/visualmusic/articles/moritz/Absolut/whitneybros 
 
 
Artistas e coletivos contemporâneos  
- Aether9 - http://1904.cc/aether 
- Billy Roisz - http://billyroisz.klingt.org 
- D-Fuse - http://www.dfuse.com 
- Ilan Katin: http://www.ilankatin.com/performance/decrepticon-000 
- Incite - http://www.incite.fragmentedmedia.org 
- Laetitia Morais - http://www.3leds.com 
- Marius Watz: http://www.unlekker.net 
- Steve Buchanan: http://www.garagecube.com/stevebuchanan 
- Toby Sparks - http://www.tobyz.net 
 
Projetos audiovisuais online 
- Furtherstudio : (autores - Furtherfield) 
http://www.furtherfield.org/furtherstudio/docs/about.html 
- Iannix (software open source dedicado a Iannis Xenakis): 
http://www.iannix.org/en/index.php 
- Semantic VJ: (Autor . Eugenio Tisselli) 
http://www.motorhueso.net/dcr/semanticvj/semanticvj.htm 
 
Outros projetos mencionados 
Tomorrow in a Year - http://www.hotelproforma.dk/side.asp?side=2&id=438&ver=uk 
 
Festivais e encontros da comunidade  (profíssionais e académicos) 
- Bochum Videofestival (descontinuado), Alemanha: http://www.videofestival.org 
- Live Laboratory Symposium : http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=27590 
- LPM – Live Performers Meeting, Itália: http://www.liveperformersmeeting.net 
- Mapping Festival , Suiça: http://www.mappingfestival.ch 
- Share, internacional: http://www.share.dj 
- Sonic Acts, Holanda: http://www.sonicacts.com 
- Sound.Frame Festival, Áustria : http://www.soundframe.at 
- Transmediale, Alemanha: http://www.transmediale.de 



 

 

 214 

- VisionR, França: http://www.vision-r.org 
- AV Festival UK: http://www.avfestival.co.uk 
 
Projetos da comunidade (académicos e comunitários) 
- Visual Berlin: http://festival.visualberlin.org 
- VJ Cultuur: a state of flux: http://www.vjcultuur.nl 
- VJCentral: http://vjforums.com/forumdisplay.php?f=6 
- VJ Television: http://www.vjtelevision.com 
- VJ Theory: http://www.vjtheory.net 
 
Projetos de investigação, de documentação e arquivos 
- Archive 2020: Sustainable Archiving of Born Digital Cultural Content, virtueelplatform: 
http://virtueelplatform.nl/english/news/archive-2020-sustainable-archiving-of-born-digital-
cultural-content/ 
- Arquivo Vilém Flusser: http://www.flusser-archive.org 
- Botaniq: http://botaniq.org 
- Center for Visual Music: http://www.centerforvisualmusic.org 
- Inside Installations : http://www.insideinstallations.org 
- Iota Center: http://www.iotacenter.org 
- Rhizome.org The New Media Art Resource: http://rhizome.org/info/index.php 
- See this Sound online: http://www.see-this-sound.at 
- Tagr.tv: http://tagr.tv 
- Variable Media Network: http://www.variablemedia.net 
- Visual Music Archive (Heike Sperling): http://visualmusicarchive.org 
 
Software 
- FLeXer: https://flxer.net 
- Modul8: http://www.modul8.ch 
- Processing: http://processing.org 
- Resolume: http://www.resolume.com 
- VJamm: http://www.vjamm.com 
  



 
 
 
 

 

 

GLOSSÁRIO 
 

 

Artefactos residuais - o que fica como registo de uma performance (fotografias, notas, 

uma anedota). 

 

Arte-momento – a arte-momento entende o artista e o público como parte das dinâmicas 

de relação. Na arte-momento, as dinâmicas estão definidas pelo propósito e pelo período 

de duração. 

 

Arte-objeto – Expressão artística cujo resultado é um objeto. Este é evidência de 

expressão artística e evidência objetual de si.  

 

Arte Tecnológica - A relação estabelecida entre as diversas artes e ainda mais diversas 

tecnologias tem sido sumarizada através de definições mais ou menos complexas. Pareceu-

nos que o termo ‘artes tecnológicas’ define qualquer expressão artística que se manifeste 

(em tempo e espaço) pela via das tecnologias. Desta forma, não se restringe a definição 

pelas tecnologias em causa e engloba-se tecnologias digitais (artes digitais) e analógicas, 

tecnologias inovadoras ou conceitos inovadores (artes com novos média). Neste sentido, 

cada outro termo terá também uma definição específica (artes digitais significa artes que 

recorrem exclusivamente a meios digitais). 

 

Arte Processo (Process Art) – A relevância no processo como elemento na produção 

artística segue os fundamentos das vanguardas de questionamento da arte-objeto. A arte-

processo é uma forma de expressão da vida como um projeto artístico, como incitado pelos 

Situacionistas e outros. No contexto da galeria, o que é exibido, numa exposição de Arte 

Processo, é o registo das ações, na forma de cartas, diários, fotografias. Estes registos 

descrevem os atores e as suas ações. O processo tem sido utilizado na arte feminista dos 

anos 1970 e 1980 como forma de diferenciação. Sophie Calle e Mary Kelly são exemplos 

de artistas que compreendem a obra como processo e não como resultado. 

 

Ao vivo – A presença de artistas e audiência, durante a performance, estabelece a relação 
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ao vivo. Distinguimos ‘ao vivo’ de ‘tempo real’, no sentido em que a segunda designação é 

relativa às dinâmicas entre as tecnologias, os artistas e os resultados difundidos. O tempo 

real recorre a dispositivos que permitem a captura e a manipulação ao vivo (implica a 

inexistência de bases de dados, sejam estas de imagens ou de sons). 

 

Audiovisual –  A designação é vasta e compreende muitos formatos e meios para a sua 

divulgação. No entanto, em termos sensoriais, designa os objetos ou experiências audíveis 

e visíveis. No contexto do nosso trabalho é um elemento definidor dos meios e que nos 

ajuda a restringir o conjunto de práticas que recorrem ao ‘ao vivo’. 

 

Clip – Um clip é um pequeno trecho de imagem em movimento, como um sample na 

música. As imagens em si, enquanto figurativas, na sua linearidade de clip ou elemento 

para repetição, trazem consigo histórias, que se abstraem pela transformação da repetição 

(loop) e se transformam. Pelo encadeamento dos pequenos clips, a imagem é pensada em 

termos de repetição. 

 

Colaboração – Tendo por objetivo o desenvolvimento de um projeto, duas ou mais 

pessoas contribuem com os seus conhecimentos e capacidades, tendo em vista a sua 

resolução. No enquadramento da performance audiovisual significa que o 

desenvolvimento dos elementos áudio e imagem se constituem idealmente de forma 

integrada através da participação ativa de todos os elementos. Colaboração reforça o 

sentido de comunidade. Um pequeno grupo de pessoas é um ponto, uma interseção de 

indivíduos. Ao adotar esta posição de estudar os projetos colaborativos põe-se em relevo 

uma atitude que reforça o vínculo de mudança de paradigma nas artes. Esta posição 

apresenta-se como alternativa ao artista autónomo. 

 

Comunidade – Entendemos comunidade, numa abrangência genérica, definida pelas 

relações de afinidade que se estabelecem e desenvolvem através da comunicação por via 

das tecnologias digitais e móveis. Estas comunidades desenvolvem-se a partir de um 

assunto de interesse comum aos seus elementos e são definidas pela constante mudança, 

pelo perfil multicultural e irrelevância da posição geográfica de cada indivíduo. As 

relações estabelecidas online são frágeis e carecem de encontros físicos. Através destes 

encontros, organizados pelos elementos da comunidade e para a própria comunidade, os 

laços estreitam-se e a comunidade desenvolve-se e perpetua-se.  

 

Conjunto documental - Colocamos a hipótese de apresentar um conjunto de vários 

documentos que se relacionam e se completam. Cada um dos documentos é autónomo e ao 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 217 

mesmo tempo completa-se por associação aos elementos de um conjunto. Consideramos a 

planificação de conjunto ou conjuntos documentais no nosso modelo. 

 

Documento - Consideramos como registo, mas não ainda documento, as capturas de vídeo 

que se mantêm nas cassetes de mini-DV ou nos cartões de memórias das câmaras digitais. 

Não consideramos ainda como documento os esboços e rascunhos de uma reunião de 

trabalho, pois falta o processo de organização e formatação que permite que sejam 

consultados como documentos, bem como falta a contextualização. Consideramos na 

performance audiovisual dois tipos de documentos. O primeiro tipo de documentos são os 

vídeos e sinopses das performances. Porque o seu objetivo é imediato e o conteúdo muito 

sumário, estes encontram-se fora do alcance do nosso estudo. O segundo tipo de 

documentos é descritivo e detalhado. Sem estabelecimento prévio de formatos ou 

conteúdos, entendemos ser este o tipo de documentação que pretendemos estudar e 

contribuir para a sua proliferação. 

 

Feedback - O feedback é uma característica da tecnologia associada ao som e à imagem, 

que ocorre quando a câmara capta o que apresenta no monitor ou quando o microfone 

capta o resultado que sai das colunas.  

 

Loop - O loop é uma técnica do visualismo que consiste na repetição do clip. Enquanto o 

clip é a ação em termos lineares, o loop repete essa linearidade infinitamente e nessa 

repetição reforça ou altera o significado. Um loop pode ser percecionado como tal ou não 

(numa paisagem que repete os elementos) – neste caso chama-se loop infinito. 

Momento performativo – O tempo definido entre o início e o fim de uma performance. 

Durante este tempo é construída uma narrativa única, para a audiência presente física ou 

virtualmente. Este é um momento de estabilidade, para onde o processo criativo converge, 

e ao mesmo tempo o momento de partida para as nossas considerações sobre a 

documentação da experiência. 

 

Nomadismo – A identidade em fluxo e sem amarras à fixidez de uma só linguagem (por 

exemplo). O nómada é poliglota. A forma como este utiliza as várias linguagens que 

conhece para criar jogos de palavras que cruzam culturas potencia a expansão de cada uma 

em plurissignificados.  

 

Performance –A performance é, no contexto contemporâneo, associada ao momento, 
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período em que um ato é arte, forma de veículo de um conceito, comunicado através da 

tecnologia (no caso do audiovisual) ao público presente. 

 

Performatividade –Este conceito descreve a identidade de cada sujeito como em estado 

de permanente mudança. Esta mudança é provocada pelo contexto social e histórico, com 

as suas regras de comportamentos e atitudes, e que existe antes e para além do sujeito. 

Cada sujeito é agente de confronto e mudança. 

 

Processo criativo – O tempo anterior ao momento performativo de interação entre os 

elementos que constituem o projeto colaborativo. Neste período de tempo as possibilidades 

são pensadas e a partir delas desenvolvem-se conceitos, ferramentas e produz-se o 

momento de apresentação. Este é processo criativo, que no nosso estudo deve ser também 

considerado no contexto dos estudos da performance audiovisual. A referência ao processo 

como ato criativo toma em consideração a Arte Processo. 

 

Processo em filosofia – A natureza é processo porque o seu estado é o de permanente 

mudança e de afetação. As coisas estão em permanente devir. Utilizaremos o conceito 

‘processo’ para pensar a investigação como um todo. 

 

Registo – Registar é traduzir o acontecimento em algo objetual que pode ser revisitado. O 

registo é a captura da câmara, um esboço de uma ideia, uma conversa no Skype. 

Diferenciamos estes registos dos documentos. Os registos são o princípio a que falta ainda 

organização e causalidade para ser documento. 

 

Remix - As práticas de recombinação e de repetição de material (visual e sonoro) a que 

chamamos remixing, correntemente distante das suas raízes musicais, são um método de 

apropriação alargado à imagem, texto e outros meios, e definem-se em termos genéricos 

pela criação cultural baseada na ação de corte, cópia e colagem. Remix carrega consigo 

valores sobre propriedade intelectual e valores éticos relacionados com partilha de 

conteúdos, experiências e conhecimento. Remixar implica colecionar, recontextualizar 

através da recombinação dos significados. Na performance, as remixagens são 

momentâneas e efémeras.  

 

Sampling - O sampling é uma forma de fazer qualquer coisa com algo que já existe, criar 

com objetos encontrados, por exemplo. Novos contextos formam-se a partir dos antigos, 

som e imagem separam-se e reconfiguram-se na construção de uma nova mensagem. 
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Set-up – O set-up é um ensemble constituído por equipamento que gera e manipula 

informação (computadores, teclados MIDI, dispositivos e sensores), que difunde esta 

informação (projetor e PA) e todos os componentes que estabelecem a ligação (cabos, 

acessórios, suportes). 

 

Tempo real – Este abarca simultaneamente a realização, edição e exibição áudio e visual. 

No cinema de edição analógica, em película, a simultaneidade acontece no ato de corte e 

montagem. Os primeiros programas de televisão aconteceram ao vivo, a simultaneidade 

acontece entre o que é transmitido a partir do estúdio e o que o espectador recebe em casa 

(hoje em dia continua a ser usado o tempo real, associado aos programas em formato de 

Reality Show). O tempo real da performance contemporânea, como resultado da mediação 

tecnológica, provém dos formatos televisivos. É inegável a associação entre as tecnologias 

digitais e o uso do tempo real como elemento do audiovisual. Tendo em consideração o 

tempo de processamento necessário ao software e às ligações através da Internet, o tempo 

real é um elemento central na performance audiovisual, através do qual se abre ao 

potencial que existe no imprevisto. 

 

Vireal – É um espaço ambíguo e ao mesmo tempo duplo. O termo compreende dois 

espaços: o real (físico) e o virtual, e a simultaneidade de um evento que ocorre nos dois. É 

um espaço que se forma da deslocação da perceção entre o físico e o virtual, resultando a 

experiência de ambos no mesmo evento em ‘ao vivo’. 

 

VJing – Ato de manipulação de imagens em tempo real efetuado pelo VJ. 
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Anexo 4 A 

Guião de observação dos eventos dos festivais 

 

 

A. CONTEXTO DO FESTIVAL 

 

A.1.Informação sobre o festival 

A.2. Contexto institucional 

A.3. Razão de escolha 

A.4. Relação com outros festivais 

 

B. OBSERVAÇÃO DO ESPAÇO 

 

B.1. Colocação e distribuição de documentos promocionais 

 B.1.1. Flyers 

 B.1.2. Posters 

 B.1.3. Outros 

 

B.2. Performance 

 B.2.1. Posicionamento dos artistas para a performance 

  B.2.1.1 Contexto club 

  B.2.1.2 Contexto galeria / cinema 

  B.2.1.3. Contexto apresentações e mesas redondas 

 B.2.2. Posicionamento do equipamento para registo da performance 

 B.2.3. Posicionamento e movimento da equipa de documentação 

 B.2.4. Públicos 

  B.2.4.1. Idades e género 

  B.2.4.2. Contexto social 

  B.2.4.3. Interação entre artista e público 

  B.2.4.4. Movimento no espaço 
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Anexo 4 B 

Guião de entrevistas aos organizadores dos festivais 

 

 

A. SOBRE O ENTREVISTADO 

 

1. Idade e estudos 

2. Qual é a tua profissão (ou profissões) / em que trabalhas (dependendo de como defines o 

que fazes) 

3. De onde és / onde vives? 

 

B. SOBRE O FESTIVAL 

 

4. Descreve o (festival) no que respeita aos seus objetivos e em relação a outros festivais? 

5. Quem são as pessoas envolvidas e qual é o perfil geral do artista? 

6. Como é promovido o festival? 

 

C. SOBRE DOCUMENTAÇÃO 

 

7.Têm a preocupação de gravar (fazer capturas: fotografias, som, vídeo) o festival? Em caso 

afirmativo, com que propósito? 

8. Têm a preocupação de documentar (produzindo documentos digitais ou objetos físicos, 

por exemplo, mas não exclusivamente – material impresso, DVDs, etc.) do festival? Em caso 

afirmativo, com que propósito? 

9. Que recursos humanos e tecnológicos são necessários para documentação? 

10. Que problemas existem na documentação do festival? 
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Anexo 4 C 

Guião de entrevistas aos artistas  

 

 

A. SOBRE O ENTREVISTADO 

 

1. Idade e estudos 

2. Qual é a tua profissão (ou profissões) / em que trabalhas (dependendo de como defines o 

que fazes) 

3. De onde és / onde vives? 

 

B. SOBRE O TRABALHO EFETUADO COLABORATIVAMENTE 

 

Interessa-me estudar os trabalhos colaborativos. Neste contexto: 

2. Trabalhas com as mesmas equipas colaborativas ou com pessoas diversas. 

3. Num contexto colaborativo, quais são as tuas funções? 

 

O processo de desenvolver uma performance é tão relevante para o estudo quanto a própria 

performance. 

4. Como descreves o processo colaborativo? 

5. Que tecnologias são utilizadas para a comunicação entre os elementos (do coletivo)? 

6. Registas de forma organizada o processo? Em caso afirmativo, como e com que 

propósito? 

 

C. SOBRE REGISTO DAS PERFORMANCES E DOS SEUS PROCESSOS 

 

Em relação à performance como o momento em que o resultado do processo é apresentado à 

audiência. 

7. Registas a performance? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

8. Se não registas a performance, porque escolhes não o fazer? 

9. Quais as dificuldades que encontras na documentação de uma performance? 

10. Onde e em que formato pode ser encontrada documentação do teu trabalho – ambos 

online e como objeto (DVD, livro, revista, etc.)? 



Anexos 

 

 

 

Anexo 4 D 

Guião de entrevistas aos responsáveis pelos projetos de documentação 

 

 

A. SOBRE O ENTREVISTADO 

 

1. Idade e estudos 

2. Qual é a tua profissão (ou profissões) / em que trabalhas (dependendo de como defines o 

que fazes) 

3. De onde és / onde vives? 

 

B. SOBRE O PROJETO 

 

4. Uma curta história do projeto 

5. Contexto internacional 

6. Recursos humanos: quem faz parte do projeto e quais as suas funções 

 

C. SOBRE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PROJETO 

 

7. O que é um documento no contexto do projeto? 

8. Porquê o interesse em documentar (motivação)? 
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Anexo 4 E 

Guião de análise documental relativa aos festivais observados 

 

 

A. DOCUMENTOS IMPRESSOS 

 

Recolha de objetos para análise 

Observação direta da colocação e distribuição 

Catálogo 

Programa 

Flyer 

Poster 

Outros 

 

B. DOCUMENTOS ONLINE 

 

Recolha de imagens (capturas do écran) 

Observação direta 

Website 

Blog 

Mailing list 

Facebook 

Outras redes sociais 

 

C. REGISTO DE EVENTOS 

 

Registo escrito a partir de observação direta e registo fotográfico 

Performances com público em movimento (discoteca) 

Performances com público sentado (galeria/cinema) 

Conferencias, apresentações, mesas redondas, e outros encontros de debate e de apresentação 
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Anexo 4 F 

Guião de análise documental relativa ao trabalho dos artistas entrevistados 

 

 

A. DOCUMENTOS IMPRESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS EM SUPORTE RÍGIDO 

 

Recolha de objetos para análise 

Artigo em revista 

Catálogos de exposições e eventos 

Livro 

DVD 

 

B. DOCUMENTOS ONLINE 

 

Recolha de imagens (capturas do écran) 

Observação direta 

Website 

Blog 

Vimeo 

Youtube 

Facebook 

Outras redes sociais 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 

Anexo 4 G 

Guião de análise documental relativa aos projetos documentais 

 

 

A. PLATAFORMA 

 

Análise da relação forma e função 

Conceito 

Estrutura 

 

B. DOCUMENTAÇÃO 

 

Recursos tecnológicos 

Recursos Humanos 

Meios de documentação 
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Anexo 5 A 

Categorias de análise da observação dos eventos dos festivais 

 

 

Festival / Sobre o festival 

 Informação 

 Contexto (s) 

 Historial 

 Razão de escolha 

 Ligações e financiamento 

 Relação com outros festivais 

 Número de Edições 

 Forma de seleção 

 

Definição dos contextos 

 Espaço para o público 

 Espaço para os artistas 

 Identificação dos públicos 

 

Colocação e distribuição de documentos promocionais 

 Flyers, posters 

 Outros 

 Catálogo 

 Meios digitais 

 Promoção / divulgação 

 

Documentação 

 Conceito particular 

 Propósito 

 Meios de registo: fotografia, vídeo, texto, outros 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos humanos 

 Documentos resultantes 

 Conclusões 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 

Anexo 5 B 

Categorias de análise das entrevistas efetuadas aos organizadores dos festivais 

 

 

Festival  

Nome do entrevistado 

 Idade 

 Habilitações literárias 

 Profissão e outras atividades 

 Local de origem 

 Local de residência 

 Função no festival 

 

Sobre o festival 

 Número de edições 

 Objetivos 

 Processo de seleção 

 Contextos 

 Equipa 

 Afinidades com outros festivais 

 Promoção / divulgação 

 

Documentação 

 Conceito particular 

 Propósito 

 Meios de registo 

  Fotografia 

  Vídeo 

  Texto 

  Outros 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos humanos 

 Documentos resultantes 

 Dificuldades 
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Anexo 5 C 

Categorias de análise das entrevistas efetuadas aos artistas 

 

 

Artista 

 Idade 

 Habilitações literárias 

 Profissão e outras atividades 

 Local de origem. Local de residência 

 

Colaboração 

 Atividades 

 Colaboração regular 

 Colaboração esporádica (por projeto) 

 Trabalho individual 

 

Processo criativo 

 Métodos 

 Meios de comunicação (entre membros do coletivo) 

 Local de encontro 

 Registos do processo 

 Meios de registo 

 Finalidade do registo 

 

Momento performativo 

 Registos da performance 

 Material de registo 

 Dificuldades 

 Documentos a partir dos registos 

 Propósito dos documentos 
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Anexo 5 D 

Categorias de análise das entrevistas efetuadas aos responsáveis pelos projetos de 

documentação 

 

 

Entrevistado 

 Idade 

 Profissão e outras atividades 

 Local de origem. Local de residência 

 

Sobre o projeto 

 Data de início do projeto 

 Conceito 

 Recursos humanos 

 Objetivos dos utilizadores 

 Início do projeto 

 Contexto Internacional 

 Processo de registo e documentação 

 Arquivo 

 O que é o documento  

 Ligações com outros projetos  
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Anexo 5 E  

Categorias de análise da documentação relativa aos festivais observados 

 

 

Festival 

Suporte impresso – divulgação 

 Programa 

 Catálogo 

 Flyer 

 Poster 

 Outros 

Online – divulgação 

 Facebook 

 Vimeo 

 Flicker 

 Outros 

 

Suporte impresso 

 Programa 

  Formato 

  Composição cromática 

  Línguas 

  Conteúdos 

 Catálogo 

  Formato 

  Composição cromática 

  Línguas 

  Conteúdos 

 Flyer 

  Formato 

  Composição cromática 

  Línguas 

  Conteúdos 

 Poster 

  Formato 
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  Composição cromática 

  Línguas 

  Conteúdos 

 

Website 

 Línguas 

 Edições anteriores 

 Género de conteúdos 

 Conteúdos 

 

Redes sociais 

 Facebook 

  Conteúdos 

  Atualizações / atividade 

 Vimeo 

  Organização 

  Conteúdos 

 Flicker 

  Organização 

  Conteúdos 
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Anexo 5 F 

Categorias de análise da documentação relativa ao trabalho dos artistas entrevistados 

 

 

Suporte rígido 

 DVD 

 

Suporte impresso 

 Entrevistas e artigos dos artistas 

 

Online 

 Website pessoal 

 Website do (s) coletivo (s) 

 

Redes sociais 

 Facebook 

 Vimeo 

 Myspace 

 Soundcloud 

 Visual Music Village 

 

Website 

 Línguas 

 Páginas 

 Género de conteúdo 

 Relação entre o grafismo, a estrutura e a identidade do artista 

 Elementos descritivos do trabalho (contextualização) 

 Outros conteúdos relevantes 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

 

 

 

Anexo 5 G  

Categorias de análise da documentação relativa aos projetos documentais 

 

 

Sobre o projeto 

Data de início 

Conceito 

Contexto 

 

Estrutura – plataforma 

 Tipo de estrutura 

 Línguas 

 Navegação 

 Design-função 

 Apresentação dos documentos 

 

Registo 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos humanos 

 

Documentação 

 Método de documentação 

 Documentos produzidos 

 Participação 

 

Meios de divulgação 

 Online 

 Outros 
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Quadro de análise da observação dos eventos dos festivais 

 
 

Festival Sound.Frame 
Data: 01 e 02 de Abril 2011 

Bochum 
Data: 26 a 28 de maio 2011 

Transmediale 
Data: 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro 2012 

Sobre o festival    

Informação O festival realiza-se em Viena, uma cidade central às 
atividades do visualismo, VJing e performance 
audiovisual,  
Periodicidade anual. 
Esta edição do festival confirma o seu lugar como 
evento de destaque na agenda cultural da cidade. 

Realiza-se na cidade universitária de Bochum (Alemanha). 
Periodicidade anual. 
Tem a particularidade de ser organizado por estudantes 
em regime de voluntariado. A organização muda 
anualmente.  
A sua estrutura enquadra-o como um festival do circuito 
dos festivais de competição 
O Bochum festival é constituído pela exibição dos vídeos a 
concurso na secção de vídeos, pela apresentação de 
performances a concurso na secção de performances 
audiovisuais, que existe como parte do festival desde 
2002, e informalmente, pelas festas que acontecem na 
cidade pela altura do festival. 
 

Realiza-se numa cidade onde as artes digitais têm 
um papel central em grandes festivais e pequenos 
eventos, junto com outras artes. 
Periodicidade anual. 
É um dos maiores festivais de artes eletrónicas da 
Europa. 
Este ano marca a mudança de director do festival, 
acontecimento que trouxe muitas pessoas 
movidas pela curiosidade. 

Contexto (s) O Sound.Frame está dividido por vários lugares da 
cidade. Uma sala de espetáculos (Filmmuseum). Várias 
discotecas e um edifício ocupado com permissão da 
câmara (Daswerk) que recebe as conferências. 

Decorre no grande auditório da universidade. A 
programação é constituida pelos vídeos e performances a 
concurso. As apresentações associadas decorrem 
separadamente numa sala da universidade. As festas, que 
decorrem paralelamente à exibição dos filmes, 
organizadas pelo festival, são uma parte muito importante 
do mesmo. 

O festival é segmentado em duas componentes: o 
Transmediale, e o Club Transmediale (agora 
CTM). As duas componentes dividiram-se, há dois 
anos, em dois festivais distintos e que decorrem 
simultaneamente. O que distingue os dois 
festivais é o contexto: por um lado o Transmediale 
acontece num centro cultural e o CTM acontece 
num club. Apesar da separação, continua a haver 
ligações entre os festivais, especialmente na 
divulgação. O Transmediale é um festival de 
vários contextos: exposição (de objetos e de 
peças audiovisuais), eventos académicos (em 
associação com a universidade Aartus), 
apresentações teóricas, performances e ações 
artísticas. 
 

Historial Baseado no visualismo para clubs e nas redes de 
contactos associadas.  
Desenvolve-se a partir das redes que estabelece com 
instituições nacionais e com instituições e organizações 
internacionais do visualismo. 

Ao longo dos anos, o festival conferiu um estatuto especial 
à universidade que por sua vez promove a sua 
organização como forma de dinamizar os alunos. O 
festival tem sofrido as alterações das práticas: na 
mudança de película para suporte digital, acréscimo da 

O Transmediale foi crescendo gradualmente em 
tamanho e importância. A sua história, associada 
ao crescimento da arte por meios tecnológicos é 
informalmente lembrada em várias 
apresentações. 
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componente tempo real (VJing e audiovisual). 
 

Razão de escolha Festival especificamente dirigido para a performance 
audiovisual. 
Atenção e cuidado no suporte teórico da prática. 
Interesse e preocupação com a documentação. 

As particularidades relativas à forma como é organizado e 
como a sua organização condicionam a documentação.  
Possibilidade em conhecer diferentes formatos de festivais 
que se focaliza na composição imagética e fílmica em vez 
da composição musical. 

Festival com uma estrutura complexa. Procurou-
se explorar a diversidade de conceitos de festivais 
e compreender as formas de documentar de um 
festival de grandes dimensões. 
O CTM apresentou somente um contexto, o do 
club, a opção pelo Transmediale foi feita tendo em 
vista a diversidade das abordagens com eventos 
em grandes auditórios, pequenos palcos (junto ao 
bar) e salas de conferências. 
 

Ligações e 
financiamento 

Financiado por instituições culturais locais, nacionais e 
europeias. 
Sound.Frame: Agência para o audiovisual 
DEPARTURE: agência de financiamento para as 
indústrias criativas. BMUKK: Ministério da Educação, 
Artes e Cultura da Áustria. BMW_F: Ministério para a 
Ciência e Pesquisa. Concept Solutions: solução para 
espaços e eventos, equipamento técnico. ZIT: Agência 
de tecnologia da cidade de Viena. Neu Marx: Subsidiária 
da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Viena e 
a Agência de tecnologia. Wien Kultur. Filmfonds Wien: 
Fundo de Cinema de Viena. Creative Space: Estabelece 
relações entre novas indústrias criativas e empresas 
tradicionais. WKO: Wirtschaftskammer Wien: 
Departamento de comércio da câmara de Viena 
 

Financiamento: Ruhr Universitat Bochum, Goethe Institut, 
associação de estudantes da universidade, governo local 
e várias empresas locais. 

Financiado por múltiplos parceiros, entre os quais: 
fundos da comunidade europeia (programa 
cultural), Kulturstiftung des Bundes – 
financiamento (ministério da cultura). É um projeto 
do Kultur Projekte Berlin (programa local) em 
parceria com a Haus der Kulturen der Welt (centro 
cultural de Berlim). 
 

Relação com outros 
festivais 

Um conjunto de similaridades estabelece-se entre os 
festivais do audiovisual: Mapping, Vision’R, e LPM. 
Várias expressões a diferentes horários e em diferentes 
contextos param audiências diferentes. Convidam outros 
festivais a se apresentarem e apresentam-se em outros 
festivais. 

Semelhante aos festivais de vídeo e de cinema, como o 
festival Curtas de Vila do Conde. Em ambos, a imagem 
em movimento abrangente outras possibilidades, como o 
ao vivo. 
Convidam outros festivais a se apresentarem e 
apresentam-se em outros festivais (não só explosivamente 
associados ao vídeo mas de forma abrangente 
relacionados com o audiovisual – o Pixelache já foi festival 
convidado). 
A competição de performance audiovisual não tem as 
mesmas características da típica VJ Battle nem a 
avaliação é efetuada através do visionamento de 
documentação, como é o caso do Celeste prize. As regras 
são as mesmas para a performance e para o vídeo. 
 

Estabelece-se um paralelo com o Ars Electronica, 
em Linz. Ambos têm um formato semelhante e 
são abrangentes nas suas aproximações à arte 
feita com tecnologias. 
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Número de edições 5 Edições.  21 Edições.  25 Edições. 

Forma de seleção Comissariado. Tema anual. Chamada de trabalhos. Comissariado e chamada de trabalhos. Tema 
anual. 
 

Definição dos contextos    

Espaço para o público Club Market – Dança entre as projeções numa parede e 
os artistas na outra. 
Daswerk – Sala própria no rés do chão, com bar, de 
seguida uns sofás, depois mesas com cadeiras, depois 
só cadeiras e do lado oposto do bar encontra-se o palco. 

A disposição é clássica: cadeiras disposta na direção do 
palco, onde está instalada uma grande tela e um palco 
amovível.  

Vários espaços, com dimensões apropriadas aos 
eventos apresentados. Alguns dos espaços: sala 
de cinema para exibição de filmes, grande 
auditório para conferencias e performances, duas 
áreas de exposição com paredes pretas e 
iluminação artificial, palco em frente ao bar para 
performances informais e transmissão de 
performances que decorrem em outras salas. 
 

Espaços param os 
artistas 

Club Market – Um balcão ao longo de uma parede, no 
seguimento do bar, quebrado pela zona da porta de 
entrada para o espaço. O mesmo balcão tem uma área 
mais baixa, o suficiente para servir de palco para a 
cantora e separar o espaço ocupado pelos VJs do que é 
ocupado pelos DJs. A tela com as projeções ocupa a 
parede oposta aos artistas (fica de frente para estes) e 
percorre quase todo o club. 
Daswerk – O palco. Que é constituído por uma mesa 
baixa em frende de um sofá e uma mesa mais alta com 
uma cadeira. Ambas com microfone para que cada um 
possa escolher uma posição apropriada. Tela por trás 
da mesa mais alta. 
 

O auditório demonstra a sua versatilidade ao permitir a 
instalação de diferentes set-ups através da movimentação 
de mesas e da construção de um palco mais pequeno do 
lado direito do palco principal (para uma performance 
específica) e outro palco (no último dia) do lado esquerdo 
para a receção dos prémios 

Os artistas ocupam espaços pré determinados. 
No caso das salas para performances e no bar, 
ocupam os palcos, no caso dos eventos mais 
académicos a sala é organizada para que as 
cadeiras dos apresentadores estejam voltadas 
para a audiência. Em todas as situações as 
posições dos artistas seguem um modelo 
clássico. 

Identificação dos 
públicos 

Club Market – Conjunto jovem (entre os 20 e 35 anos), 
uma mistura curiosa entre travestis e gente da moda. 
Daswerk – Idades diversas. Artistas que participam e 
artistas de Viena interessados nas apresentações. 
 

Estudantes e outras pessoas da universidade 
relacionadas com o vídeo e estudos cinemáticos, 
participantes (concorrentes com filmes e elementos do 
júri). Participantes de edições anteriores que retornam. 

Artista, de todas as idades, de muitas 
proveniências e nacionalidades, que apresentam 
trabalho no festival ou vêm só para ver os 
trabalhos. É muito importante o factor do contato 
social. 
 

Colocação e distribuição 
de documentos 
promocionais 

   

Flyers, posters Os flyers são distribuídos em vários locais culturais e de 
diversão relacionados com o evento. Os posters são 
colocados maioritariamente na entrada nos mesmos 
locais. Raramente se encontra um poster ou flyer fora 
dos locais relacionados com o evento. 

Muito pouco dinheiro é investido na divulgação. No 
entanto, encontram-se flyers por toda a universidade bem 
como na cidade (em bares relacionados com o evento). 

Os diversos flyers estão dispostos numa mesa na 
área de entrada do festival e são distribuídos com 
a capa que é oferecida a cada participante. 
Existem poucos posters distribuídos pela cidade – 
a maior parte da divulgação é feita online. 
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Outros --- Distribuição de pins. Posters especiais – impressos sobre papel 
dourado, para venda. 

Catálogo O catálogo, uma edição elaborada e muito bem 
apresentada. 

Os vários catálogos das edições anteriores estão 
disponíveis junto com os catálogos da edição deste ano. 
 

Existem vários catálogos, um genérico e vários 
outros com programações específicas. O catálogo 
segue o mesmo tema que os trabalhos do festival. 
 

Meios digitais O website é atualizado semanalmente com fotos, 
notícias e um pequeno clip que sumariza os dias 
anteriores do festival. 
O Facebook é também atualizado constantemente com 
notícias associadas, fotos e comentários. 

Não existem atualizações durante o festival. 
O website só é atualizado com o programa uma semana 
antes da abertura do festival. 

O festival utiliza os meios digitais em toda a sua 
diversidade ligando website com redes sociais e 
outros websites de parceiros. 

Promoção / divulgação Online: Facebook, website, mailing list. Rádio, televisão 
(notícias culturais). 

A longevidade do Bochum e a peculiaridade da 
organização são uma excelente divulgação. 
 

Online: Facebook, website, mailing list. Rádio, 
televisão (notícias culturais). 
 

DOCUMENTAÇÃO    

Conceito particular Alimenta o website e ajuda na promoção da editora 
audiovisual (com o mesmo nome) 

Aparentemente não existe. Alimenta um arquivo bem organizado e 
catalogado. Promover o festival na sua próxima 
edição e recorrer a fundos para o próximo evento. 
 

Propósito Construção de um arquivo e ligação com outras 
instituições, projetos e arquivos. 
 

Registar a exibição dos filmes, as performances, o júri e 
as festas. 

Construção de um arquivo e ligação com outras 
instituições, projetos e arquivos. 

Meios de registo: 
Fotografia, Vídeo, Texto, 
outros. 

Fotografia, vídeo. Fotografia, vídeo. Fotografia, vídeo, som. 

Recursos tecnológicos Dependendo dos eventos, o equipamento varia. Comum 
a todos os eventos, uma câmara de filmar faz a recolha 
videográfica. No Club Market a câmara era móvel e com 
foco e esta combinação não foi bem sucedida pois o 
equipamento não só era intrusivo como ofuscava o 
grupo de pessoas que se aproximavam dos artistas e 
que dançavam. No Daswerk, a câmara estava fixa, no 
centro da sala. Posicionando-se ainda que de forma 
privilegiada, não afetou em nada as dinâmicas do 
público que entrava e saía para assistir às conferências. 
As performances são registadas a partir de uma mesa 
de mistura bem como as apresentações. 
 

Uma câmara de filmar fixa, no centro da sala (filma a 
performance), e uma fotográfica, móvel. 

Dependendo das salas o equipamento varia entre 
várias câmaras e gravador de som ligados a duas 
mesas de controlo (áudio e vídeo) no grande 
auditório, até uma sala com câmaras suspensas e 
gravação de som do microfone, ambos para uma 
mesa de controlo de som e imagem. 
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Recursos humanos Equipa de documentação: duas pessoas para 
manipulação da câmara, um técnico audiovisual que 
dirige as gravações a partir de uma mesa de mistura, 
um fotógrafo (ou mais, dependendo dos voluntários que 
esteja na ocasião a registar o evento) e uma pessoa que 
faz o upload dos vídeos, atualiza o website e as redes 
sociais. 
 

Um fotógrafo que manipula a câmara de filmar. À noite os 
eventos são fotografados por uma pessoa diferente. 

A equipa de documentação é vasta, bem 
organizada e quase invisível (porque o espaço 
está desenhado para receber equipamento próprio 
à documentação. 

Documentos resultantes Série de pequenos clips de cada dia do festival, vídeos 
das conferências na sua totalidade. Fotografias 
disponíveis no Flicker 

Fotografias que são colocadas no Facebook (umas 
semanas depois do fim do festival). 
Registos fotográficos e videográficos que vão alimentar 
um arquivo. 

O Transmediale tem vindo a construir um centro 
de documentação do próprio festival. Para além 
disso há uma série de revistas que publicam 
textos críticos e entrevistas sobre o festival. 
 

Conclusões Claramente o festival desenvolve-se a partir do 
questionamento de vários assuntos pertinentes à própria 
prática artística. De relevar a participação no 
Transmediale através de um debate sobre o tema dos 
festivais no Transmediale. 

Arquivo – Quando não são transformados em 
documentos, os registos vão constituir um espólio. Deverá 
ser transferido para uma instituição para que lhe dê os 
devidos cuidados e o disponha para consulta? 
 

Um excelente exemplo para se compreender 
métodos de documentação, divulgação de 
documentos e as suas finalidades (arquivo). 
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Anexo5 I 
Quadro de análise das entrevistas aos organizadores dos festivais 

 
 

Festival Sound.Frame 
Data: 03/04/2011 

Bochum 
Data: 28/05/2011 

LPM 
Data: 03/04/2012 

Nome do entrevistado Eva Fisher Susu Schips Marco Donnarumma 

Idade 
Habilitações literárias 

34 Anos.  
Graduação em história da arte. 

30 Anos.  
MA Ciências da comunicação. 

27 Anos.  
MSc Research in Sound Design, University of 
Edinburgh. Licenciatura em novas tecnologias 
para as artes performativas, Academia de Belas 
artes, Veneza. 
 

Profissão e outras atividades Visualista. Diretora do festival e da editora de 
audiovisual com o mesmo nome 

Trabalha como organizadora de eventos no 
Zeche Zollverein (edifício de importância 
cultural. UNESCO) 

Performer (som) e professor (universitário) 

Local de origem 
Local de residência 

Viena,  
Viena. 

Mora em Essen. 
Pertence a uma localidade próxima (zona de 
Bochum) 
 

Nápoles.  
Edimburgo. 

Função no festival Principal responsável e diretora Ao longo dos anos teve várias funções: como 
estudante, parte da equipa em 2000, membro 
da organização em 2001, até 2007 organizou 
as competições de VJing, em 2008 foi membro 
do júri da competição de VJing e em 2011 é 
membro do júri da competição de vídeo. 
 

Partilha a direção do festival com mais duas 
pessoas. 

SOBRE O FESTIVAL    

Número de edições 5 Edições.  20 Edições.  11 Edições. 
Objetivos Desenvolveu-se a partir de uma rede de 

artistas/visualistas já existente e assim se 
constituiu como uma nova rede – a próxima 
geração. 
"Mostrar formas diferentes de fazer 
performance e formas diferentes de fazer 
VJing.” 
O festival associa-se a uma editora com o 
mesmo nome. 

Festival de vídeo e de performances de VJing 
desde 2007 e que passou a competição AV em 
2011. “Porque a equipa muda a cada ano, a 
imagem do festival também muda. Durante 
anos, há coisas que se mantêm (que voltam), e 
de seguida, vem uma nova equipa que quebra 
totalmente com a imagem criada ao criar uma 
nova imagem.” 

Reunir o máximo número de artistas, numa 
cidade, num evento, em quatro noites. LPM 
procura reunir principiantes, praticantes e 
apaixonados no decurso de um evento 
multifacetado, na partilha de trabalho, ideias e 
técnicas, num ambiente amigável e 
internacional.  
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Processo de seleção Comissariado. Os trabalhos apresentados 
circundam a exposição. Alguns projetos são 
encomendas do próprio festival. 

Submissão de trabalhos. Habitualmente, não temos convidados especiais 
nem artistas convidados e a participação é livre 
de custos, e todos se podem inscrever através 
de uma chamada de trabalhos aberta. 
 

Contextos Dividido em duas abordagens. O “programa que 
está organizado em volta dessa exposição e 
também o facto de os artistas que mostram 
instalações também trabalham ao vivo (em 
tempo real) ”. 

Competição. O programa inclui cerca de 200 a 300 
performances audiovisuais, oficinas, 
apresentações, mesas redondas e club. 
“Qualquer tipo de expressão artística que 
aconteça ao vivo, num palco, é bem-vindo no 
LPM. Portanto, temos Vis, artistas audiovisuais, 
atos ao vivo queer, dança multimédia, peças de 
teatro ou mutilação noise.” 
 

Equipa 70% das pessoas são mulheres. Anualmente, organizado por estudantes e três 
líderes partilham a organização. 
“O festival é democraticamente organizado. Há 
votação e por isso a forma do festival depende 
das pessoas que trabalham nele” 
 

Pequena equipa (em comparação com a 
dimensão do evento), que muda anualmente, 
constituída por cerca de dez pessoas. 

Afinidades com outros festivais Mais próximo do Mapping Festival (intercâmbio 
em 2010) e do Club Transmediale. Ligações 
com o Sonic Festival (Bratislava) e o MoTa 
Sprint festival (Liubliana). 

 A diferença crucial entre LPM e os outros 
eventos deste campo é que tentamos manter a 
estrutura e o programa livres de qualquer 
género de hierarquia, no sentido de que seja 
definido um plano em que cada artista seja 
encorajado a mostrar o seu trabalho e mais 
importe, a partilhar o seu melhor. 
 

Promoção / divulgação   “Desde 2004 a nossa principal saída para 
promoção é a comunidade que contribuímos 
para criar. De momento contamos com cerca de 
12000 utilizadores no FlxER.net que se 
atualizam continuamente através da nossa lista 
de emails. Também temos cultivado uma rede 
rica em parceiros que consiste de outros 
festivais no mundo inteiro. Desta forma 
podemos fazer uso de uma rede internacional 
de promoção. Para terminar, tínhamos que 
estar presentes no Facebook e outras redes 
sociais, e por isso agora a maior parte das 
relações públicas está presente nesses 
ambientes virtuais.” 
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DOCUMENTAÇÃO    

Conceito particular Desenvolvimento de conteúdos para o website. 
Nele, “cada artista tem um perfil e nós podemos 
fazer a inclusão dos vídeos nesses perfis. É 
esse o plano.” 
O catálogo expressa o conceito de cada edição 
como um todo. 
“O plano é ter uma grande documentação.” 

Documentar o festival. O catálogo inclui 
informações sobre os participantes, sobre os 
júris e sobre a equipa de cada ano. 
Arquivo com 20 anos de videoarte. 

“Pessoalmente, à parte as reportagens curtas 
em vídeos que são sempre boas, eu gostava de 
um dia instalar o streaming ao vivo das nossas 
performances. Ainda não conseguimos, mas 
esta é uma das nossas preocupações de 
momento. Acredito que esta seria a melhor 
forma e mais interessante de documentar um 
evento tão especial como o LPM; no nosso 
caso, é fundamental manter intacto as 
qualidades do ao vivo dos trabalhos que 
apresentamos.” 
“Não interessa assim tanto o DVD nem outros 
meios fixos (...), no entanto sucedemos na 
criação de uma televisão (vjtelevision.com), o 
primeiro canal que apresenta 24 horas de vídeo 
ao vivo dedicado exclusivamente às práticas do 
audiovisual ao vivo, e que inclui oficinas, 
reportagens, performances e performances de 
VJs. Esta aproximação reflete melhor os nossos 
objetivos e a natureza do evento, e está 
enraizado na comunidade global da Internet.” 
 

Propósito “Portanto, eu penso que, de forma a mostrar 
diferentes abordagens ou até para pressentir a 
nossa própria arte, espero que funcione. Penso 
que isto funcionará. Mostrar partes do trabalho, 
ouvir sobre as suas ideias” 

Em edições passadas, no catálogo, “Tínhamos 
artigos que pedimos às pessoas para escrever 
sobre o assunto. No segundo ano pagamos um 
cachet (pelos artigos”. 

Catálogo: “Produzimos alguns para a audiência 
consultar durante o evento, e posteriormente, 
estes catálogos representam a nossa fonte 
principal em termos de documentação no 
sentido da promoção dirigida a novos 
patrocinadores e parceiros.” 
“Depois do décimo aniversário do LPM, nós 
pensamos em fazer um documentário que 
apresentasse os melhores momentos dos anos 
passados, mas de novo, provou-se demasiado 
difícil para a nossa pequena equipa.” 
 

Meios de registo 
Fotografia 
Vídeo 
Texto 
Outros 

É o primeiro ano em que temos vídeos 
documentais, durante o festival, efetuados 
sobre o fim de semana anterior. 
Fotografia, vídeo, texto. 

Fotografia, vídeo. 
“Começamos a gravar os sets de VJ. Também 
filmamos as apresentações, tudo o que 
acontece no palco foi filmado. E, naturalmente, 
à noite há sempre alguém a gravar.” 
 

Fotografia, vídeo. 
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Recursos tecnológicos   “Várias vezes a Edirol Itália patrocinou-nos com 
produtos que nos são úteis, como por exemplo, 
gravadores de audiovisual em HD, que 
utilizamos para capturar as performances 
diretamente a partir do computador do artista.” 
 

Recursos humanos “Precisas mesmo de ter uma equipa que faça 
documentação. Nós temos dois fotógrafos e às 
vezes até quatro fotógrafos, temos três 
operadores de câmara e temos um colega que 
organiza a coisa toda e que também corta os 
vídeos, que é ótimo.” Uma outra pessoa “fez 
muitas entrevistas com todos os músicos e 
artistas visuais, com todas as equipas, ou pelo 
menos com muitos deles” 
 

Sempre houve um fotógrafo, claro, que se move 
por todo o lado, capturando pequenas coisas, 
grandes cenários, o júri” 

Não fazemos seleção de fotógrafos, etc. Na 
maior parte das vezes, as pessoas que 
circundam o LPM oferecem a sua ajuda e 
conhecimentos. 
Em anos passados algumas pessoas 
propuseram documentar o LPM tirando 
fotografias e gravando vídeo; há alguns anos 
até tentamos gravar as performances AV com 
os nossos próprios recursos. 

Documentos resultantes Catálogo. 
Website. 
Trailer videográfico. “Desde o primeiro fim de 
semana que temos dois vídeos de sessenta 
segundos.” 
“Teremos também documentação teórica, o que 
é muito importante para mim - não só ter o 
trabalho mas também o trabalho de fundo. O 
plano é cortar vídeos com todas as entrevistas 
e mostrar partes de trabalhos com estas.” 

Fotografias e “Um elemento interessante é o 
catálogo, onde podemos verificar 
desenvolvimento. No princípio era um 
programa, um livrete com todos os filmes e com 
o júri. 
Depois temos o arquivo onde está arquivado 
cada filme exibido. Também temos alguns 
filmes que foram enviados mas que não foram 
exibidos.” 
“Na Internet podes ver todas as primeiras 
páginas (das edições) anteriores” 
 

Catálogo. 
“A Internet tem um papel fundamental na 
documentação e disseminação do LPM e tudo 
isto relacionado, o projeto VJTelevision é a 
nossa principal saída.” 

Dificuldades  Problemas técnicos com a quantidade de 
informação gerada na gravação de todas as 
performances. 
“Este é um evento organizado por alunos e eles 
estão concentrados nessa tarefa, mas não no 
que vem a seguir (o futuro do festival). Eu tenho 
conhecimento do que temos porque 
perguntaste agora.” 
“Após a conversa que estamos a ter agora é 
claro que eu acho que deveria haver alguém, 
um professor, ou alguém que faz doutoramento, 
por exemplo, a cuidar disto. Do arquivo. Para 
ver o que está lá. Os pesquisadores mais 
jovens, no passado, acompanhavam o festival e 
faziam palestras sobre os temas do festival e 
havia um monte de jovens doutores 

“Infelizmente nunca tiveram a oportunidade de 
fazer boa documentação do evento.” A 
dimensão da equipa em reação à quantidade de 
artistas a atuar. “Temos entre 30 a 50 
performances por dia, sem considerar oficinas, 
instalações, conversas e projeções.” 
“Além disso, uma saída adequada para a 
documentação deste género de trabalhos não 
existe ainda. Portanto a motivação para 
produzir boa documentação desvanece-se.” 
“Lemos várias discussões sobre a preservação 
de obras de arte produzidas com tecnologia e 
Net. Arte, mas ainda muito poucas sobre a 
preservação de eventos ao vivo, performances 
em tempo real e espetáculos multimédia. Claro 
que a documentação destes projetos é 



A Materialidade do Efémero: A Identidade nas Artes Performativas Audiovisuais, sua Documentação e Construção de Memória 

(doutorados) que faziam parte” 
“A Instituição deveria cuidar disto como um 
tesouro escondido.” 

largamente produzida, mas nos limites da 
abrangência das relações públicas, e não no 
sentido de alimentar a criação de um arquivo 
por exemplo. Acredito que isto é algo que ainda 
não temos de momento, e espero que esta 
nossa discussão sobre o ao vivo na 
performance tecnológica, chame a atenção da 
importância para uma abordagem especifica 
que garanta a longevidade desta prática.” 
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Anexo 5 J 
Quadro de análise das entrevistas aos artistas 

 
 

 Billy Roisz Incite (Kera & André) Toby Sparks Laetitia Morais 

Idade 
Habilitações literárias 

  Frequenta o doutoramento 27 Anos.  

Profissão e outras atividades Visualista, artista de vídeo e de som 
Performances, instalações audiovisuais 
e produção de vídeos/filmes 
experimentais para um ecrã (single 
screen). 

Kera: professora e curandeira 
espiritual num sentido xamânico 
André: trabalho por conta própria 
como engenheiro de som e diretor de 
projeto para empresas que alugam 
PAs 

Elemento do D-Fuse, aluno a tempo 
inteiro (bolsa de doutoramento na 
Media and Arts Technology Doctoral 
Training Centre na Queen Mary, 
University of London) 
 

Artista visual e docente na área de 
Artes Visuais / arte sonora e 
intermédia / cenografia. 

Local de origem. Local de 
residência 

Viena, Áustria. Kera: nasceu em Lübeck, cresceu em 
Ahrensburg (Hamburgo) 
André: Bielefeld 
Ambos moram em Hamburgo 
 

Inglês. Mora em Londres. Reside no Porto. 

COLABORAÇÃO     

Atividades Variam conforme o grupo em que se 
insere. 

Ambos artistas trabalham em conjunto 
som e imagem. 

“Transformar filmes de 
representação/lineares numa 
performance de cinema expandido 
abstrato/não-linear. Isso envolve dar 
um novo propósito às filmagens (em 
colaboração), criando a configuração 
do set-up para controlar ao vivo/tempo 
real, processar e apresentar as 
imagens (solo), trabalhando com o 
espaço que vai receber o evento 
(solo), realizar a mistura ao vivo (em 
colaboração).” 

“O meu papel varia dependendo de 
cada projeto/colaboração, mas 
tenho vindo a produzir com alguma 
constância, peças videográficas, 
para serem utilizadas em 
performance ou instalação 
(normalmente relativas a dados 
fornecidos por outros elementos do 
grupo). 
 
Não existe “nenhum compromisso 
quanto à exclusividade ou duração 
da relação entre os colaboradores”. 
As “colaborações repetem-se 
canonicamente, devido a fortes 
empatias que se criam”. 
 

Colaboração regular '- subshrubs' (Angeica Castello, 
Katharina Klement, Maja Odojnik e Billy 
Rosz) depende – composição / música – 
e às vezes também vídeo – outros 

O Incite é um projeto que nos obriga a 
muita concentração e ainda não 
conseguimos encontrar forma de 
integrar outros projetos no nosso fluxo 

“O AVIT (efetuado pela comunidade 
vjcentral, para a comunidade vjcentral) 
contrasta com o *spark (o meu alter-
ego, um produtor de audiovisual / 

Com a companhia de teatro 
Marionet desde 2006. 
 
Com a compositora Kateryna 
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membros composição e música.  
- kutin|roisz: Eu faço áudio & vídeo, o 
Peter toca música - instalações 
audiovisuais com luz/vídeo/som, 
esporadicamente. 
- CILANTRO: “uso dispositivos de vídeo 
para produzir som (…) mas sem 
grandes projeções de vídeo. A Angelica 
também toca música – vários 
gravadores e dispositivos eletrónicos.  
- NotTheSameColor: O set-up consiste 
em vários instrumentos áudio e vídeo, 
ligados de forma a permitir feedback em 
vários sentidos e interação física. Os 
sinais áudio e vídeo deixam o seu 
domínio para adquirir novas funções e 
significados. Sons causam imagens e o 
sinal de vídeo pode ser ouvido. Dieb13 é 
responsável pela saída acústica – eu 
sou responsável pela saída visual. Mas 
cada um de nós está a influenciar o som 
e imagem. 
- AVVA: Faço só vídeo - Toshimaru 
Nakamura faz o som. Neste projeto o 
som torna-se imagem mas não no 
sentido inverso.  
- Skylla: só sons – eu e Silvia Fässler. 
 

de trabalho mas estamos a considerar 
uma outra colaboração para 2012 

performer).” 
 
“O Narrativa Lab foi uma colaboração 
com três pessoas nucleares.” 
 
D-Fuse, um coletivo liderado por uma 
pessoa - isso permite-me estar lá, mas 
não estar a tempo inteiro ou 
totalmente comprometido” 
Mike - Fundador / Diretor Criativo 
Matthias – Produção de Som 
Paul – Produção Visual 
Toby – Produção Técnica 

Zavoloka desde 2007. 

Colaboração esporádica (por 
projeto) 

Trabalho em projeções para um ecrã 
com vários artistas – “Nestas situações 
sou responsável pela ideia, enviar 
propostas para receber dinheiro, 
desenhar esboços, escrever conceitos, 
editar – e combinar som e imagem” 

 Um projeto favorito continua a ser o 
Dave Clarke ao vivo, onde trabalhei 
como diretor na tarefa de transformar 
o seu conteúdo num show ao vivo 

“Por vezes colaboro com um 
coletivo artístico que tem uma 
característica particular: este 
coletivo chama-se NIP (New 
Interfaces for Performance), e dele 
fazem parte artistas plásticos; 
músicos; programadores, de 
diferentes nacionalidades.”  
- Não tem um número fixo de 
elementos (mais de 10 
participantes, de diferentes países, 
e que frequentemente não se 
conhecem até à data 
- Reúne-se para a produção de uma 
performance,  
A organização depende da direção 
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de um elemento regulador - da 
Teresa Dillon. 
 

Trabalho individual  “Ambos temos os nossos projetos a 
solo dormentes visto que o Incite é o 
projeto mais importante neste 
momento.” 

“A minha própria prática está 
'estacionada', enquanto eu estou a 
fazer o doutoramento, mas de vez em 
quando trabalho no desenvolvimento 
de hardware e software para 
audiovisual / software que alugo, junto 
como os meus serviços.” 
 

 

PROCESSO CRIATIVO     

Métodos Intuitivo, participativo (com contribuições 
de todos os elementos do coletivo), 
improvisado com ensaios. 
“Desenhamos esboços (a Katharina 
Klement por exemplo faz uns muito 
matemáticos, composições muito 
precisas de tempos), desenhos, 
escrevemos textos e falamos imenso 
sobre o trabalho. Eu sou mais do género 
de desenhar e escrever textos. 
Trabalhar com imagens e fotos como 
partituras para sons.” 
 
 “Como a maior parte é improvisação, o 
processo é mais uma procura de 
imagens e/ou sons – uma linguagem – 
que surge a certa altura – ou ainda mais 
interessante, encontrar diferenças, 
procurar tensões” 
“Para o projeto/banda 'subshrubs' (...) o 
processo é mais direcionado para o 
‘verdadeiro’ ensaio.” Cada um compõe 
uma parte do todo. 

“Tudo o que fazemos é “renderizar” 
versões preliminares dos vídeos das 
composições musicais para ver no 
projetor. Estas versões são 
eventualmente apagadas.” 
 
“Existe uma troca intensa entre nós os 
dois. Desenvolvemos um projeto e 
vamos para o exterior filmar, capturar 
a informação para trabalhar depois 
digitalmente.” 
“Cada um apresenta frequentemente o 
seu trabalho em progresso ao outro 
para ir discutindo ideias nas fases 
primárias e desta forma verificar que 
estamos ambos envolvidos o máximo 
possível no trabalho do outro e evitar 
desperdício de energia em coisas que 
não interessa. Se um de nós não 
gosta de um som, um clip, um efeito 
(visual ou sonoro) – este não é 
utilizado.” 

Diferente de cada vez. “Eu acho que 
por baixo de tudo é uma espécie de 
ying e yang: lidar com as expetativas 
dos outros e ao mesmo tempo 
surpreender e deleitar para além 
dessas expectativas.” 
“Eu gostava de dizer que no processo 
há etapas claras x, y, e z, mas a 
verdade é que não há - todos fazem o 
que se pode até ao último momento! 
Tentamos ser organizados e tentamos 
ensaiar e tentamos... Mas as nossas 
ambições ultrapassam sempre o 
tempo que temos.” 
O Mike fornece a ideia e a base de 
dados (a alimentar progressivamente) 
O Matthias trabalha o esboço de uma 
banda sonora para o desenvolvimento 
das imagens e passa a trabalhar no 
desenvolvimento da composição 
completa. O Toby faz esboços com o 
Motion, que é uma espécie de After 
Effects, “Há um volta-e-vem entre o 
Matthias, o Mike e eu com a música a 
tomar a direção para o vídeo e vice-
versa.”  
Juntos editamos camadas de base 
com as quais podemos manipular com 
confiança ao vivo. 
 

O envolvimento “no processo 
criativo e na discussão de ideias é 
exigido a todos os elementos de 
qualquer equipa de trabalho.” 
 
Não existe uma divisão restrita entre 
o processo e a obra devido à 
componente improvisacional. 
“Predomina ainda uma relação 
espontânea entre obra, performers e 
público, a qual pressupõe uma 
estrutura prévia que não é 
totalmente construtiva ou 
hermetizada, fornecendo somente a 
matriz ou diretriz da ação.” 
 
“Por vezes, é a Zavoloka que 
impulsiona o projeto enviando faixas 
sonoras para que sejam retribuídas 
por discursos visuais, por vezes 
acontece o contrário e em outros 
momentos, apenas discutimos 
ideias, conceitos, trocamos 
rascunhos que se inscrevem no 
universo da experimentação.” 
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Meios de comunicação (entre 
membros do coletivo) 

 Skype - quando “o André está para 
fora em trabalho”  
“Não há substituto para a 
comunicação direta face a face no 
nosso processo.” 

 O computador e a internet são 
ferramentas de criação, registo e 
comunicação. “Apesar da distância 
entre Portugal e Ucrânia, esta 
colaboração apropriou-se 
essencialmente da internet como 
terreno de discussão e partilha de 
ideias.” 
 
“Saliento ainda a visualização de 
data (dados complexos) por 
software, que estabelece 
adequações gráficas permitindo um 
entendimento explícito para todos. A 
câmara fotográfica ou vídeo é 
igualmente utilizada para diversos 
tipos de registo.” 
 

Local de encontro Com regularidades diversas, ensaios em 
espaços físicos. Variações diversas: 
trabalho através de envio de faixas 
sonoras e visuais. 
 

“Normalmente trabalhos ao lado um 
do outro, partilhando a mesma 
secretária, um sempre no vídeo e o 
outro ente o vídeo e a música”. 

Estúdio – reuniões e produção. 
Trabalho individual em casa. 

Online. No local da performance, no 
mesmo dia. 

Registos do processo “A única coisa que tenho são imensos 
esboços – para set-ups, ligação de 
sinal.” 

“Uma das peças (a dos avatar, com 
que terminamos a performance em 
Bochum, aquela com animação com 
legos) funciona como um “making of” 
auto irónico. É o mais próximo que 
chegamos de documentar o nosso 
trabalho.” 
 

 Esboços. 

Meios de registo Desenhos – esboços. Computador  O papel e os riscadores para o 
registo rápido e solto. 
“Quando surge a necessidade de 
partilhar essa informação, tenho por 
hábito digitalizar os esboços e 
adicionar uma memória descritiva 
e/ou referência.” 
 

Finalidade do registo Por vezes gravam para ver os 
resultados. 

A composição dos avatares é parte 
integrante da própria performance. 
Os vídeos renderizados para ver os 
resultados. 

 Partilha de informação. Evolução do 
processo. 
Auxiliares de memória, de visão e 
pensamento. 
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MOMENTO PERFORMATIVO     

Registos da performance Alguns dos meus companheiros são 
melhores do que eu nestas coisas e por 
isso há sempre bastante documentação. 

Se a situação assim permitir. 
Não gravamos se achamos que o 
evento não é o suficientemente bom 
para o esforço investido 

 Não regista por hábito. Só em 
eventos especiais de relevância. 
“A qualidade desses vídeos é 
normalmente reduzida e para 
usufruto próprio; permitem-me uma 
revisão e consequente 
reflexão/conclusão sobre os 
resultados obtidos. Quando 
pretendo promover/divulgar alguma 
performance, procuro registar a 
performance, utilizando 
equipamento de melhor qualidade e 
solicitando o seu manuseamento a 
operadores qualificados” 
“Não tenciono por norma reproduzir 
performances, devido à 
improvisação que as compõe.” 
 

Material de registo Gravações áudio, fotos e vídeos. Gravação da performance com uma 
Canon EOS 60D (vídeo) 

 Câmara de filmar. 

Dificuldades Uma coisa a mais em que pensar. E, o 
equipamento, peso extra para carregar. 

Dimensões e peso da câmara. A 
decisão de a levar está dependente 
das espectativas em relação aos 
aspetos técnicos que são 
providenciados. 
“O desafio de encontrar o lugar 
adequado para colocar a câmara e 
uma pessoa fiável para a operar Muito 
frequentemente os próprios festivais 
fazem gravações vídeo às quais 
raramente temos acesso.” 
 
Como documentar um set-up com 
vários écrans e uma performance 
“surround”? O esforço e os custos são 
elevados para fazer isto de forma 
correta. (Multi-HD-câmara set-up, 
gravação de surround sound, edição e 
pós produção, etc.). 
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Documentos a partir dos 
registos 

Vímeo e website próprio. Vários CDs e 
DVDs. 

Entrevistas em várias revistas. Canal 
Vimeo. Actividade com notícias 
regulares no Facebook. 
 

 Lançamento de 2 DVDs a partir de 
colaborações com a artista Zavoloka 

Propósito dos documentos  “O propósito é permitir excertos 
demonstrativos das nossas 
performances no Vimeo e outros. Para 
nós a performance é o produto. O 
nosso objetivo é passar à audiência a 
experiência da energia da nossa 
performance. Nós pensamos que essa 
energia não pode ser gravada, 
podemos somente gravar uma versão 
limitada! 
Um espetáculo audiovisual é à cerca 
desta qualidade efémera que só tens 
uma oportunidade de ver/ouvir. Tudo o 
que a gravação de uma das nossas 
performances é capaz de fazer é 
suscitar a curiosidade para ver a 
“coisa” real.” 
 

 O distanciamento que a visualização 
de um registo cria em relação ao 
acontecimento, inflete sempre uma 
perceção igualmente distorcida. A 
ausência da proximidade entre 
performer-público e da valorização 
atribuída à unicidade e provação do 
acontecimento deteriora a sua 
leitura. O registo serve na sua 
essência para documentação e não 
substitui a sua proveniência; pode, 
no entanto, obter uma elevação 
conotativa, devido à capacidade de 
validação histórica de um dado 
momento. 
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Anexo 5 K 
Quadro de análise das entrevistas aos responsáveis pelos projetos de documentação 

 
 

 Franziska Mayr-Keber 
TAGR.TV 
http://tagr.tv 

Gabriel Vanegas 
Botaniq 
http://botaniq.org 

Idade 30 29 

Profissão e outras atividades Jornalista freelancer no canal de televisão nacional, visualista e 
co-responsável pelo projeto. 

Freelancer no desenvolvimento de projetos culturais que envolvem o 
uso de meios digitais. 
Fundador do projeto 

Local de origem. Local de residência Viena, Áustria. Colónia, Alemanha. 

Sobre o projeto   

Data de início do projeto 2006 2010 
Conceito A ideia desta plataforma é que os artistas de Media Art tenham 

acesso fácil aos festivais de Media Art porque é bastante caro. Se 
queres ver tudo, tens as despesas de viagens, tens que pagar a 
entrada, e por aí adiante. A segunda coisa é que é mais fácil o 
contacto com outros artistas que ainda não conheces mas que 
queres conhecer. É mais fácil pedir uma entrevista e é também 
mais interessante a ideia de a partilhar com o mundo, em vez de a 
partilhar de forma privada. Partilhamos o que vemos. É por isso 
que o TagR.tv tem uma perspectiva a partir de dentro sobre os 
trabalhos. Porque são artistas a falar com artistas, por isso, fazem 
as perguntas tendo em mente o que interessa saber aos artistas.  
(...) Como disse, é nossa ideia apoiar as ligações (networking) 
porque festivais de Media Art e festivais em geral são sempre 
eventos de ligações (network events). Portanto, esta é uma ideia 
para apoiar, a nível profissional, as ligações.” 
 

“Uma plataforma para a troca de experiências relacionadas com a 
troca de criações de arte contemporânea, envolvendo as pessoas 
comuns/observadores/interatores que sempre foram excluídas da 
escrita da sua história cultural.” 
“O propósito é pensar no projeto como uma plataforma que todos 
podem usar” 

Recursos humanos  “Só há uma pessoa fixa a moderar, que sou eu. 
As outras pessoas entram no projeto por interesse próprio ou 
participando numa das oficinas: desenvolvendo novas oficinas ou 
ajudando a encontrar novas oportunidades para o projeto se 
desenvolver.” 
“Para envolver as pessoas (o folk) na responsabilidade de escrever a 
sua própria história cultural; uma responsabilidade que é normalmente 
dada a uma elite especial que conduz a nossa realidade. Também por 
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causa da destruição maciça e desaparecimento rápido do trabalho 
contemporâneo.” 
 

Objetivos dos utilizadores “Por um lado o blog é para artistas que estão interessados e 
querem informação mas tentamos editar os vídeos também para 
as pessoas que não são 'nerds' de Media Art tenha uma ideia do 
que é e para verem até o fim. Por isso misturamos as entrevistas 
com os trabalhos e o artista a falar sobre o trabalho. Para dar uma 
ideia sobre com o que se parece o seu trabalho, com que se 
parece o artista e ao mesmo tempo ter algum conteúdo ou 
informação através da entrevista.” 
 

 

Início do projeto “Quando começamos com a TagR.tv tudo era um bocado mau 
mas era essa a ideia. Vais com o teu telemóvel ou com a tua 
pequena câmara, gravas o que vês e mostras ao público. Porque 
os artistas que começaram esta plataforma, na universidade, não 
encontravam documentação em vídeo disponível online. É esta a 
razão pela qual começaram este projeto. Porque nem toda a gente 
pode pagar para ir a estes sítios. Por isso nós vamos lá, quando lá 
estamos mostramos aos outros estudantes – era esta a ideia – ou 
a outras pessoas interessadas. Por isso no princípio a qualidade 
era muito baixa, agora somo três, e à medida que fomos fazendo, 
descobrimos que é uma pena não melhorar a qualidade porque 
perdemos tanto tempo a trabalhar que chegamos à conclusão que 
não vale a pena faze-lo se não for de forma simples mas com 
qualidade.” 

“Comecei o Botaniq como tese nos estudos de Mestrado” 
“Começa como uma pesquisa sobre artistas média latino-americanos, 
mas durante o processo simplesmente perdi o interesse em 
diferenciar o artista média do artista não média... E foi assim que eu 
comecei a pesquisar mais sobre a história da arte dos média na 
América. 
Ao investigar a história, especialmente entre o séc. XVI e o séc. XVIII, 
deparei-me com a história das expedições botânicas e como estas 
estavam relacionadas com a preservação da natureza. Isto fez-me 
compreender que havia uma relação muito forte na forma de 
preservação a nossa herança cultural intangível; por exemplo, a 
essência de uma planta ou de um animal, o sabor de uma fruta eram 
também efémeros, tal como a essência de uma performance de 
dança. 
A interpretação ou reinterpretação do que é um novo animal, fruta ou 
planta estava diretamente relacionada com a experiência dos 
conquistadores da América. A descrição do cheiro, cor, sabor estavam 
relacionados com o seu contexto, interesse político-económico … 
portanto, o que vemos agora das descrições da altura, é somente a 
sua experiência. 
Tudo isto me levou à ideia de criar o Botaniq, uma plataforma para a 
troca de experiências relacionadas com a troca de criações de arte 
contemporânea, envolvendo as pessoas 
comuns/observadores/interatores que sempre foram excluídas da 
escrita da sua história cultural.” 
 

Contexto Internacional “... Os festivais agora começam a reconhecer-nos. Perguntam-nos 
se queremos lá ir ou providenciam-nos escritórios onde podemos 
trabalhar. Por isso eu acho que quanto mais fazemos mais eles 
querem que lá estejamos e ser parte do festival. Nós não somos 
documentação, mas somos, de certa forma, um projeto artístico. 
Eu acho que é isso de que eles gostam.  

Comecei o projeto com a ajuda da School of Arts and Media em 
Colónia (KHM), que me ajudou no seu desenvolvimento de forma 
económica, teórica e tecnológica. 
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(...) Outra coisa, é que, quanto mais fazemos, mais fácil é ter 
acesso a festivais que não nos conhecem porque olham para o 
nosso website e pensam que é cool, porque fazemos muito. Já 
construímos uma rede e isso é interessante para os festivais.” 
 

Processo de registo e documentação “... Pedimos fundos públicos, e se temos dinheiro tentamos 
também pagar os custos das viagens ou as despesas diárias das 
pessoas que se querem juntar a nós. E claro que, se usamos 
dinheiro público tem que se produzir alguma coisa. Portanto a 
ideia é encontramo-nos antes para verificar o que vai acontecer no 
festival e o que queremos cobrir de antemão. Fazemos as 
decisões de antemão. Mas somo flexíveis para mudar sabendo 
que toda a gente terá que produzir pelo menos um vídeo. 
Garantindo desta forma que teremos uma certa quantia de vídeos. 
Mas não forçamos ninguém a falar com esta pessoa ou com 
aquela pessoa. Portanto, aconteceu no Transmediale alguém 
dizer, ok, não estou assim tão interessado e gostaria de fazer o 
meu próprio vídeo, que tem a ver, que poderá ser uma intervenção 
ou uma foto ou alguma coisa, … escrever algo. E é muito bom 
porque os festivais são enormes, têm conversas (talks), espaços 
para exposição, festas entre outros e quando estás num grupo 
todos têm interesses diferentes.” 
 
Guarda-chuva 
“Algumas pessoas não gostam do contacto do corpo e isso sente-
se imediatamente porque se afastam ou dançam em volta e saem 
de debaixo do guarda-chuva. Às vezes é estranho. Ou então 
fogem com o guarda-chuva, também pode acontecer. Ou então 
certas pessoas querem segura-lo outras não. É uma boa 
ferramenta na verdade.” 
“Tecnicamente é também muito conveniente porque temos o 
microfone. Só precisamos de um microfone que é muito bom 
porque fica aqui (apontando para o interior do guarda-chuva 
imaginário), por dentro, pendurado e tem muito boa qualidade de 
som.  
(...) É por isso que temos uma câmara melhor, e agora também 
uma câmara no guarda-chuva, compramos um microfone muito 
caro e estas coisas fazem uma grande diferença. É uma pena 
muito grande se o som não se ajusta ao vídeo porque o som é o 
mais importante.” 
 

 

Arquivo “Desejamos editá-lo. Mas não temos tempo para isso porque 
todos têm um emprego e editar é onde é preciso mais tempo. Ir a 
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um sítio para fazer uma entrevista e filmar, capturar é a parte mais 
fácil. Ou por outra, não é a parte mais fácil, é a parte mais 
interessante. Mas depois, sentar por trás do laptop e fazer edição 
até que o vídeo esteja terminado é um processo que leva 
demasiado tempo se o fazes com seriedade. E nós queremos 
qualidade. Não queremos pôr online toda a entrevista, o total dos 
vinte e cinco minutos, porque não é assim tão interessante para 
as pessoas.” 
“Mas gostaríamos imenso de ter um arquivo extra com todo o 
material em bruto, com todas a entrevistas e que não seja 
estruturado como o nosso blog.” 
“Mas gostaríamos muito de ter um arquivo com entrevistas desta e 
desta pessoa, nos anos de ta-ta-ta, neste lugar, que possas 
visualizar e que seja permitido usar como quiseres. Estamos a 
trabalhar neste sentido, especialmente porque gravamos imenso e 
é uma pena não termos o tempo necessário para a sua edição 
mas talvez outras pessoas estejam interessadas. Seria 
interessante ver com quantas pessoas já falamos, como, onde e 
quando. Neste momento é uma questão técnica no 
desenvolvimento de um interface que é fácil de usar. Idealmente, 
com o interface, poderias ver online, puxar um ponto para o input 
e um ponto para o output e receber somente esta parte. Poderias 
recolher várias partes pequenas que fossem interessantes de 
várias entrevistas e produzir um novo vídeo. Os artistas poderiam 
usar… Pois, mas é um projeto que existe só nas nossas cabeças. 
É uma ideia, eu gosto da ideia mas melhor seria se isto fosse do 
interesse dos artistas. Há muitos outros aspectos. Se a entrevista 
não é muito boa talvez o artista não esteja muito interessado. … 
Nunca se sabe.” 
 

O que é o documento É o artista que conta e não queremos fazer seja o que for contra a 
sua vontade. Claro que temos todo o material guardado nos 
nossos computadores e não está disponível online. “ 
 

“O documento é o resultado e a documentação é o que explica nas 
tuas palavras o interesse que um evento é capaz de te transmitir 
recorrendo aos médios tecnológicos.” 
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Ligações com outros projetos Tens a documentação de projetos em geral, como a Neural, 
Neural IT. Mas por exemplo a Neural contactou-nos porque acham 
que o que nós fazemos é interessante. Talvez haja uma 
cooperação entre nós um dia. Mas o que é novidade é a Art 
Creative, tu conheces a Art Creative? Com a Art Creative também 
estivemos a falar, em Berlim, e haverá também com eles uma 
cooperação. Nós faremos parte, ou trabalharemos para a Art 
Creative porque eles fazem o que nós queremos fazer, sabes? 
Mas eles cobrem todos os géneros artísticos e fazem também 
entrevistas.  
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Anexo 5 L 
Quadro de análise da documentação relativa aos festivais observados 
 
 

Festival Sound.Frame Bochum Transmediale 

Suporte impresso – divulgação    

 Programa Programa “PerFORMance 2011”  Programa 2011 1. “Day Planner” 
2. “Programme Reader” 
 

 Catálogo Catálogo “PerFORMance 2011” Catálogo 2011 Catálogo da exposição “2k+12” 
 

 Flyer Conjunto de três flyers 
 

 1. Conjunto de flyers com grafismo específico 
do festival 
2. Conjunto de flyers de eventos específicos 
 

 Poster Conjunto de três posters Poster 2011 Poster “Transmediale 2k+12” 
 

Outros - Pins Capa com toda a informação 
 

Online – divulgação    

Website http://2011.soundframe.at http://www.videofestival.org http://www.transmediale.de/node/20271 
 

Outros registos online Agência de artistas - Blog e arquivo 
 

Redes sociais    
 Facebook http://www.facebook.com/ 

soundframefestival 
http://www.facebook.com/ 
internationalesvideofestival.bochum 
 

http://www.facebook.com/transmediale 

 Vimeo http://vimeo.com/soundframe - http://vimeo.com/transmediale 
 

 Flicker http://www.flickr.com/photos/soundframe - http://www.flickr.com/photos/transmediale 
 

 Outros Twitter, Youtube, Soundcloud, Residentadvisor 
 

Twitter Twitter, Soundcloud, newsletter, blog 

 
 

 
 Sound.Frame Bochum Transmediale 
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Suporte impresso    

 Programa    

 Formato A5 A5 1. Formato longo (metade de A4) 
2. Formato longo (¾ de A4 na largura) 
 

 Composição cromática Quadricromia Duas cores (sépia e preto) 1. Preto sobre branco 
2. Quadricromia 
 

Línguas Alemão / Inglês Alemão Alemão / Inglês 
 

 Conteúdos Texto de introdução ao festival (apresentação 
do conceito). Programa apresentado por dias, 
com os três grupos de eventos 
(AVperformances, Party e Theory) distintos 
através de cores. 
Mapa com indicação dos espaços onde decorre 
o festival. 

Programa principal e genérico com datas e 
horários. 
 

1. Organizado por dias. Texto introdutório a 
cada grupo de eventos (simpósio, exposição, 
residência, apresentação dos participantes). 
Programa completo para cada dia, com 
indicação dos vários locais onde decorre. 
2. Texto de apresentação do festival. 
Organizado por grupos de eventos. Textos 
introdutórios, horários e local. 
 

 Catálogo    

Formato Um pouco mais estreito do que A4 A5 A4 
 

Composição cromática Quadricromia. Capa: papel especial. Com 
cortes. 

Capa: Duas cores: sépia e preto. Interior: preto 
sobre branco. 
 

Preto sobre branco 

Línguas Alemão / Inglês Alemão / Inglês 
 

Alemão / Inglês 

Conteúdos Texto de apresentação e texto de introdução. 
Dividido em 5 secções: Teoria (textos 
apresentados durante a conferência), 
apresentação dos eventos paralelos às 
performances, biografias dos envolvidos 
(conferência, oficinas e performances em outros 
contextos à parte do festival). Instalações 
(fotografia, sinopse, biografia dos artistas e 
informação relativa a local e horário da sua 
exibição). Artistas (biografias e trabalhos 
apresentados). Equipa e parceiros. 
 

Apresentação do festival pela reitoria da 
Universidade. Biografia dos vários elementos 
dos vários júris. Apresentação de cada vídeo e 
performance a concurso com fotografia, breve 
sinopse e biografia (com fotografia) do autor. 
Apresentação de eventos paralelos à 
competição: oficinas, apresentações e festas. 
Equipa e programa sumário. 
 

Indicação de cada obra (uma por página). Texto 
de contextualização. Biografia dos artistas (1 
linha). 
 

Flyer    
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Formato Postal - 1. Postal comprido 
2. Postal 
 

Composição cromática Quadricromia frente e verso - 1. Quadricromia frente e preto sobre branco no 
verso 
2. Quadricromia frente e verso 
 

Línguas Alemão - Alemão / Inglês 
 

Conteúdos Frente: Programação semanal em que os três 
grupos de eventos ("AVperformances", "Party" e 
"Theory") se distinguem através de cores. 
Verso: Três variações de composição gráfica-
fotográfica específica a cada grupo de eventos. 

-  1. Frente: imagem do festival. Verso: 
específicos a diversos eventos do festival. 
Alguns partilhados com o CTM (Club 
Transmediale) – neste caso, impressos a cores 
no verso. 
2. Com variações de todo o género (mantém o 
logotipo). 
 

Poster    

Formato A1 A4 e A3 A1 
 

Composição cromática Quadricromia Preto sobre branco Preto sobre papel especial dourado 
 

Línguas Alemão Alemão Alemão 
 

Conteúdos Três variações de composição gráfica-
fotográfica específica a cada grupo de eventos. 
Identificação da edição do festival, datas e local. 
 

Identificação da edição do festival, datas e 
local. 

Identificação da edição do festival, datas e local. 

Website    
 Línguas  Alemão / Inglês Alemão / Inglês 

 
Alemão / Inglês 

 Edições anteriores A partir de 2007.  
Página “Arquivo” que inclui para cada edição 
um texto de introdução e um vídeo. Nos anos 
de 2010 e 2009 inclui também uma hiperligação 
para o respetivo website. 

A partir de 2008. 
 
Ligação aos respetivos websites. 

Arquivo em construção, que inclui: 
A partir 2000 (acessível a partir do arquivo: 
http://www.transmediale.de/archive/intro). 
Soundcloud (som das conferências e 
apresentações), blog associado ao arquivo 

 Género de conteúdos Texto, grafismos, vídeos, imagens e som. 
Até 2008 Soundcloud (músicas dos DJs da 
agência Sound.Frame). 

Texto, grafismo.  Texto, grafismos, vídeos, imagens e som. 

 Conteúdos Primeira página atualizada regularmente com 
os vídeos retrospetivos (a partir do Vime). 
Dividido em quatro secções: sobre o festival, 

Texto de apresentação. Programa. Edições 
anteriores. Participantes, Júri e equipa. 

Dividido em: programa, locais e programas e 
informação útil (para quem vai ao festival). O 
programa está dividido por grupos de eventos 
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programa, artistas e outras informações 
(imprensa, contactos e localizações). Sobre o 
festival (texto de contextualização desta edição, 
texto sobre o festival, a equipa, e arquivo 
(informação de edições anteriores: texto e 
vídeo). Programa organizado hierarquicamente 
por dias e identificados os grupos de eventos 
através de cores. Lista dos artistas (com 
informação biográfica detalhada.  

(conferência académica, exposição, 
conferência: do festival, vídeo, conversas e 
apresentações, performances e outros eventos 
associados). Informação detalhada de cada 
evento (horários, locais, textos, imagens e 
biografia dos participantes. O site não tem 
ligação com outros anos. Arquivo online de toda 
a documentação de todos os festivais. Relação 
entre os elementos do arquivo e o website. 
 

Redes sociais    
 Facebook    

Conteúdos Fotos, vídeos, comentários, ligações para 
outras redes. 

Fotos, notícias Fotos, vídeos, comentários, eventos, nota, 
documentos 

Actualizações / atividade Diárias durante os dias do festival. Menos 
regulares – de outros eventos associados – 
durante o resto do ano. 

Muito raras (fotos depois do festival) e chamada 
de trabalhos 

Actualizações muito frequentes com eventos 
que decorrem durante o ano paralelamente ao 
festival, chamadas para participação, 
disponibilização de notícias. 

 Vimeo  -  
Organização Lista de todos os vídeos -  
Conteúdos Conferência de 2011. Vídeos retrospetivos dos 

vários dias. Vídeos de apresentação do festival, 
de anos anteriores e de representações do 
festival em outros locais. 

- Vídeo de apresentação de programa de 2012. 
Vídeos da conferência da edição de 2011. 
Vários vídeos de edições a partir de 2006. 
2 Canais (relativos à edição de 2011) 
5 Álbuns (relativos a vários eventos de 2011) 

 Flicker    
 Organização Divisão em 3 coleções (edição 2012, edição 

2011 e edição 2010) 
- Divisão em 3 coleções (edição 2012, edição 

2011 e 25 anos Transmediale) 
A coleção da edição de 2012 divide-se em 
Transmediale, "Preview" (eventos que 
precedem esta edição) e "reSource" (eventos 
associados numa vertente académica) 
Cada uma destas subdivisões está também 
organizada em categorias, por eventos.  

Conteúdos Dentro de cada coleção as fotografias não têm 
qualquer género de organização. 

- Fotografias dos diversos eventos pesquisáveis 
por dias e por eventos. Cada conjunto de 
fotografias tem uma descrição e uma ligação 
para o website. 
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Anexo 5.M 
Quadro de análise da documentação relativa ao trabalho dos artistas entrevistados 
 
 

 Billy Roisz Incite Laetitia 

Suporte rígido    
 DVD AVVA  - Gdansk Queen - erstwhile 048 (2006) 

 
Compilações 
V. A. VISIONary - index (2009) 
V. A. The Gift of Sound and Vision - hoanzl/der 
standard/filmarchiv Austria (2007) 
V. A. loopool ping pong - raum für projektionen (2006) 
V. A. Sonic ActsXI - The Anthology of Computer Art - Sonic Acts 
(2006) 
V. A. SONIC FICTION - Synaesthetic Videos from Austria index 
(2005) 
V. A. anchortronic - staalplaat (2002) 
 

V.A. Xabex – just a grain of sand (2009) 
(todos os demais lançamentos são em CD – 
component musical da performance) 

VEDANA – Ed. Kvitnu, música de Kateryna 
Zavoloka, com o vídeo VEDANA de Laetitia 
Morais (2011) 

Suporte impresso    
 Entrevistas e artigos 

dos artistas 
http://billyroisz.klingt.org/reviews-interviews  “Artista ganha bolsa Ernesto de Sousa” - Arte 

Capital (Janeiro 2011) 
“Laetitia Morais – Missing for 10 years” - 
Agência Lusa (15 de janeiro de 2011) 
“Festival “Madeira dig” traz artistas, capta 
turismo e gera receita” - Diário de Notícias 
Notícias Portugal (18 de março 2010). 
“Sguardi Sonori 2008” - Esquare, Roma (3 de 
outubro de 2008). 
“Koenst #3” - Konst , Noruega (fevereiro 2007). 
“Tecnologia na Arte” - Diário de Notícias, p.30. 
Portugal (29 de novembro de 
2007). 
 

Online    
 Website pessoal http://billyroisz.klingt.org/ 

 
http://www.incite.fragmentedmedia.org/ http://www.3leds.com/ 

 Website do (s) 
coletivos (s) 

http://billyroisz.klingt.org/02_projects/03_mixed/03_avva.html 
(com Toshimaru Nakamura) 
 
http://kutinroisz.klingt.org/ (com Peter Kutin) 
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Redes sociais    

 Facebook  http://www.facebook.com/incitefm http://www.facebook.com/laetitia.morais.14 
 Vimeo http://vimeo.com/roisz http://vimeo.com/incitefm http://vimeo.com/user1335376 
 Myspace http://www.myspace.com/subshrubs (Subshrubs: Angelica 

Castello, Katharina Klement, Maja Osojnik) 
http://www.myspace.com/noparfume (com Angelica Castello) 
http://ntsc.klingt.org/ (com dieb13) 
http://skylla.klingt.org/ (com Silvia Fässler) 

http://www.myspace.com/incitefm http://www.myspace.com/laetitia.morais 

Soundcloud  http://soundcloud.com/incitefm 
http://creative.arte.tv/de/space/incite_/messages/ 

 

Visual Music Village  http://visualmusic.ning.com/profile/incite?xg_source=pr
ofiles_memberList 

 

 
 

Website    
 Línguas  Inglês Inglês Inglês 
 Páginas Home, about, news, live projects, installations, 

video works, downloads, jukebox, drawings, 
texts 
 

"Áudio", "Vídeo", "Performances", "Info", 
"Home" 

"AV performance", "Installation", "Sound", 
"Teaching", "Txt", "CV", "Links", "Contacts" 

 Género de conteúdo Texto, desenhos, fotografia, vídeos, ficheiros 
áudio 
 

Texto e imagem gráfica Texto, fotografia, ficheiros áudio, imagem 
gráfica interativa-dinâmica 

 Relação entre o grafismo, a estrutura e a 
identidade do artista 

O grafismo é simples sobre uma estrutura 
organizada de forma muito clara e direta. É um 
website em progresso (indicado com texto “in 
progresso” em cada página). O grafismo tem 
pouca cor e tem contrastes acentuados. 
Complementa as escolhas estéticas da artista 
de forma a evidenciar através das fotografias a 
real estética do desenho.  

O grafismo é coerente. A fotografia, a tipografia 
e o preto e branco estabelece relações com a 
identidade do coletivo. O layout é contudo pobre 
em navegação e organização. 

O grafismo é simples, com um efeito com linhas 
que reflete o efeito que a artista produz 
esteticamente. Fundo branco e tento simples. 
Os aspetos decorativos (imagens redondas e 
texto serifado) não se relacionam de forma tão 
direta com uma estética muito vectorial da 
performance. 

Elementos descritivos do trabalho 
(contextualização) 

Textos explicativos acompanham as 
instalações. Vídeos e fotografias de várias 
performances. Fotografias acompanham os 
trabalhos de vídeo. 

Ligação das várias páginas para informação 
alojada nas várias plataformas e redes. Lista de 
vídeos das performances, lista de fotografias, 
de prémios. Informação técnica. 

Projetos pessoais - Textos explicativos, 
fotografias descritivas e por vezes vídeos 
acompanham performances e instalações. 
Projetos colaborativos – textos de 
contextualização, lista de performances, vídeos 
e fotografias de cada projeto colaborativo. 
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Outros conteúdos relevantes Área de download de audio. 
Página "Drawings" (terá alguma coisa a ver com 
a performance – não é claro) 

 Trabalhos dos alunos na página "Teachings". 
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Anexo 5.N 
Quadro de análise da documentação relativa aos projetos documentais 
 

 
 TAGR.TV 

http://tagr.tv 
Botaniq 
http://botaniq.org 

Sobre o Projeto   
Data de início 2006 2010 
Conceito Desenvolvimento de uma rede de artistas e interessados, 

ativamente participando na construção de uma base de 
informação sobre os vários festivais de artes tecnológicas que têm 
lugar na europa. 
 

“Diários de um observador interator. (…) Botaniq é uma base de 
dados de arte da média elaborada por uma comunidade que explora 
formas de arquivar arte contemporânea baseada nas suas próprias 
experiências, baseado nos seus próprios diários.” 
 

Contexto Artes digitais e expressões associadas – havendo alguém da 
equipa interessado. 

Artes digitais – incidência depende das oficinas organizadas e das 
pessoas envolvidas. 

Estrutura - plataforma   
Tipo de estrutura Blog 

Comunidade 
Base de dados - plataforma 
Comunidade 
 

Línguas Navegação: Inglês e alemão 
Conteúdos: em Inglês ou alemão mas só excecionalmente em 
ambas as línguas. 

 Inglês, espanhol. 
Alguns dos conteúdos (relacionados com as oficinas) em 8 línguas 
diferentes (português incluído) 
 

Navegação Menu 1 - "Languages" ("Deutsch", "English"), "Media" ("Pictures", 
"Text", "Video") e "Event" ("Interview", "Lectures", "Exhibition", 
"Performances"). 
Menu 2 – about Tagr.tv, participate, festivals/calls, archives, play 
all 
Timeline dos festivais entre 2012 e 2013. 
Conteúdos – título, data, vídeo, texto, tags, ligação com redes 
sociais, área de comentários. 
Menu de navegação (direita): tags, redes sociais, Tweets 
recentes, comentários recentes, pessoas que contribuem, festivais 
cobertos 
 

Menu – "Home", "Diaries", "About/Sobre" ("About Botaniq", "Our 
workshops", "Sobre Botaniq"), "Be Part/contact", "Latest Posts", 
"Contact". 
Conteúdos.  
Menu de navegação (direita): "Latest Posts". 

Design-função O grafismo é preto sobre branco, muito simples e sem gradientes. 
A maior parte dos vídeos é também preto e branco (mesmo os 
que são a cores apresentam uma imagem parada a preto e 
branco) com um pormenor a lilás que indica informação auxiliar à 

O grafismo é desenvolvido a partir de uma imagem que cruza o 
desenho à mão (palavra escrita) e a imagem digitalizada (com pixels), 
As cores utilizadas são o cinzento e dois tons de azul (uma relação 
com a água). 
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navegação. 
 

Apresentação dos documentos Na primeira página ficam os documentos mais recentes. Funciona 
por postagens (posts). Titulo, texto de introdução e vídeo ou 
vídeos das entrevistas. 
Os documentos encontrados no website são principalmente 
entrevistas editas com excertos do trabalho apresentado no 
festival. 
 

A informação a que se acede imediatamente (texto e vídeos) são de 
contextualização. Encontramos uma lista de documentos organizados 
por data, catalogados com informação específica que identifica cada 
um como único. Os documentos, em vários formatos (vídeo, som, 
texto - PDF), podem ser vistos online ou descarregados. 
 

Registo   
Recursos tecnológicos A partir da "About Us" no website: 

“By an improved infrastructure, like video cameras, microphones, a 
computer and an office space in MuseumsQuartier, tagR.tv can 
expand its activities. The office in the MuseumsQuartier 
additionally became an exchange platform about media art and 
offers a space for Workshops and discussions.” 
 
Nos recursos tecnológicos destacamos o guarda-chuva: 
Para o Transmediale 2011 desenvolveu-se um guarda-chuva 
(concebido pelar artista  Ella Esque), que funciona como um 
estúdio móvel, para resolver alguns problemas técnicos. O 
guarda-chuva tem um foco de luz, uma câmara de filmar e um 
microfone incorporados. Desta forma obtém-se uma iluminação 
constante, uma imagem clara e som sem ruído ambiente. Em 
complemento existe uma segunda câmara que captura o 
entrevistado e o entrevistador, de frente. As duas câmaras 
produzem planos afastados, de conjunto e de pormenor. O 
guarda-chuva tem outras vantagens (para além das técnicas). 
Desta forma a equipa do TagR.tv chama a atenção de todos no 
espaço dos eventos. A relação que se estabelece durante a 
entrevista é fisicamente de proximidade. Possibilita a mobilidade 
durante a entrevista conferindo diferentes resultados (mais 
fluídos). 
 

O registo é efetuado em oficinas, organizadas e pensadas para a 
documentação de cada exposição. O registo da experiência, chamado 
de diário (da experiência), poder ser feito com recurso a qualquer 
tecnologia ou material – a sua escolha é deixada ao critério de cada 
participante. 

Recursos humanos Desde 2006 três pessoas – as que iniciaram o projeto - 
entrevistam os artistas e outros participantes dos festivais onde 
vão. A estas entrevistas, por vezes acrescentam uma visita guiada 
à exposição através de um vídeo elaborado com técnica de stop-
motion ou um entrevistado-mistério (exclusive interview, 
Transmediale 2011). A equipa entretanto cresceu e vários 
elementos viajam juntos, o que é uma mais valia porque podem se 
ajudar e trocar informação sobre os temas, as pessoas e as 
formas como documentam. 

A plataforma tem como moderador o seu fundador, Gabriel Vanegas. 
Cada oficina é organizada e moderada por uma ou várias pessoas que 
foram participantes em oficinas anteriores. Os documentadores são 
sempre participantes nestas oficinas. 
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Documentação   
Método de documentação Cada uma das pessoas que contribui para o website tem uma 

abordagem pessoal à captura e edição dos vídeos. A equipa 
reúne-se para planificação do trabalho antes de cada saída para o 
festival. Habitualmente trabalham em conjunto (é notório na 
observação dos documentos disponíveis na plataforma) e editam 
posteriormente ao festival o material recolhido de forma a incluir a 
entrevista com o artista (ou outro elemento relacionado com o 
festival), filmagens da peça ou evento, e contexto (imagens do 
próprio festival). 
 

A transformação de captura em documento é efetuado no decorrer da 
oficina. Esta demora habitualmente cerca de três dias. Os métodos 
são apropriados às capacidades e necessidade de cada participante. 
Tendo em conta que os suportes e técnicas para registo são livres, os 
métodos para elaboração dos documentos, desde que digitais, são 
também variados. 

Documentos produzidos Entrevistas em vídeo, na sua maioria. Mas também gravações de 
conferências e apresentações, alguns trabalhos fictícios e textos 
descritivos. 

Os documentos apresentam sempre uma aproximação pessoal ao 
evento ou peça experienciada.  

Participação Através de comentários (aos posts no blog), como membro da 
equipa (capturando, editando e atualizando o blog), associando o 
blog pessoal ao blog do projeto (reblogging) 

Como pessoa associada a um evento artístico, endereçando um 
convite à elaboração de uma oficina. Organizando uma oficina de 
documentação. Participando numa oficina de documentação ou, ainda 
individualmente, submetendo um diário pessoal de visita. 
 
 
Para envolver as pessoas (o folk) na responsabilidade de escrever a 
sua própria história cultural; uma responsabilidade que é normalmente 
dada a uma elite especial que conduz a nossa realidade. 
Também por cause da destruição maciça e desaparecimento rápido 
do trabalho contemporâneo. 
 

Meios de divulgação   

Online Redes sociais: Facebook, Twitter 
 

 

Outros  Participação em eventos relacionados com artes tecnológicas através 
da elaboração de oficinas (por exemplo ISEA) – divulgação a partir de 
outras plataformas. 
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Anexo 5.O 
Entrevista com Eva Fisher, Diretora do festival Sound.Frame 

 
 
Observações sobre a entrevistada: 

Eva Fischer, trinta e quatro anos, austríaca. Visualista e Diretora do festival e da editora de audiovisual com o 

mesmo nome.  

Conheci a Eva há cerca de um ano no festival Mapping (Genebra). Levava alguns artistas ao festival e estreitava 

relações entre organizações. Participamos ambas num painel de discussão sobre o futuro do audiovisual. 

Informalmente a conversa continuou, em que partilhávamos pontos de vista sobre a importância dos coletivos e da 

documentação para a evolução destas práticas artísticas. 

Desde então que temos trocado breves e-mails com ideias e na continuação deste encontro surgiu o convite para ir 

ao Sound.Frame fazer uma apresentação sobre documentação. 

 

Observações sobre a entrevista: 

A entrevista foi agendada com a Eva por volta de dois meses antes de acontecer e enquanto planeávamos a minha 

ida e a apresentação em Viena. Organizar um evento/festival exige muito trabalho e atenção. Por essa razão e, 

porque fiquei um dia mais para além do fim de semana de eventos do festival, a entrevista foi agendada para as 

cinco horas de Domingo. Fui convidada para um concerto depois da entrevista. Ligou-me, entretanto, pelas duas 

horas, adiando para depois do concerto. 

Foi então depois do concerto de música clássica, em que participavam visualistas da editora Sound.Frame, e antes 

do jantar, que a entrevista aconteceu. Foi uma entrevista curta; no entanto, a Eva disponibilizou-se a continuar a 

conversa online. 

Como entrevistadora, não me sinto muito bem com a pressão de ter pessoas à espera. O facto de saber que a Eva 

tinha pessoas à espera dela deixou-me ansiosa, embora ela estivesse muito calma e não apresentasse intenções 

de apressar a entrevista.  

 

 

Data: 03-04-2011 

Local: café da ORF Radiokulturhaus (sala de espetáculos da radio nacional austríaca) em Viena. 

Duração da entrevista: 12:58 

Meio: som 

 

Fala-me do Sound.Frame. Não me interessa tanto o seu conteúdo, mas como este está relacionado com 

outros festivais, de que forma é diferente (de outros festivais). 

Sound.Frame evoluiu a partir de uma boa rede (network). Como sabes, Viena tem muitos visualistas desde há 

muitos anos. Aliás, anteriormente havia esta editora, de que falávamos antes, foryoureye, e aprendi a conhecer 

muita gente com uma colega que eu tinha há uns cinco ou seis anos atrás. Portanto, a rede já existia 

anteriormente. Então eu reparei que havia muitas outras pessoas que não tinham qualquer relação com esta rede 

que já existia, e com o Sound.Frame outra enorme rede evoluiu. Costumo-lhe chamar: a próxima geração. Eu 

falaria de três gerações de visualistas em Viena… ou na Áustria. Não sei, mas penso que isto é algo especial 

porque não conheço outra cidade no mundo inteiro, quero dizer, claro, tenho esta vista de dentro, estou aqui e claro 

que conheço toda a gente, mas ainda assim, tenho a impressão de que não existe outra cidade, nem mesmo outro 

país que tem tantos visualistas. E tantas mulheres! Eu diria mesmo que… mesmo cinquenta por cento dos VJs ou 

visualistas são mulheres, o que é impressionante. 
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Mesmo relativamente à cena artística é realmente impressionante. Se pensarmos que a maior parte das 

pessoas que conheço a escrever sobre isto são mulheres. Portanto, estou consciente do bom trabalho que 

fazemos. 

Sem dúvida. Portanto, penso que isto é bastante especial, também porque na nossa equipa temos muitas 

mulheres. Penso que 70% são raparigas. 

 

Incluindo o técnico. Porque prestei atenção a isso. 

Penso que no decorrer destes cinco anos também conseguimos trabalhar em conjunto com inúmeras instituições e 

festivais. Como, por exemplo, com o Mapping Festival, com o qual tivemos um intercâmbio no ano passado, ou o 

Club Transmediale, em Berlim, com o Sonic Festival, em Bratislava ou o MoTa Sprint festival, em Lubliana. 

Portanto, a rede cresceu e cresceu e … não estou bem certa, mas talvez o festival mais próximo seja o Mapping e 

o Transmediale. Mesmo que o Transmediale ou…, aliás, o Club Transmediale já não está tão direcionado para os 

visuais. Iniciou-se com essa direção, mas já não está lá. 

O que temos de especial é a grande exposição que acontece desde o primeiro ano, o programa que está 

organizado em volta dessa exposição e também o facto de os artistas que mostram instalações também 

trabalharem ao vivo (em tempo real), o que é interessante porque temos duas abordagens diferentes. Fazer uma 

instalação por um lado e atuar e fazer uma performance por outro. 

 

As duas coisas vão juntas de certa forma. 

E falando agora de documentação, no princípio… tenho a impressão. Bem, a primeira exposição foi precisamente 

documentar, aliás documentação… Porque mostrei imensas misturas que foram produzidas em tempo real e 

apresentei-as como instalações, de certa forma. Era estranho, sabes? Porque eu tinha esta ideia de mostrar 

formas diferentes de fazer performance e formas diferentes de fazer VJing. Mas sempre consciente de que 

gravações ao vivo eram somente documentações e que não funcionariam bem como instalações. 

 

Estavas a mostra-las no écran? 

No écran, sim. Portanto, esta foi a primeira exposição. Tínhamos sete écrans e víamos só um trabalho … uma faixa 

sonora e três écrans. E todos os três (trabalhos) visuais funcionavam com a mesma faixa sonora e podias, 

portanto, ver três trabalhos, trabalhos visuais, com o mesmo som, o que é muito bom. Todos os sete eram uma 

espécie de documentação. O que era interessante porque podia ver numa só exposição diferentes géneros de 

trabalho. 

 

E a tua intenção era mostrar o quanto diferente esta expressão pode ser. 

Exato. E agora já não faço isto. Já não mostro documentação porque não estou muito interessada … no que 

respeita à exposição. A documentação que fazemos entrou na Internet, mas não na exposição. Os trabalhos que 

mostrávamos, na altura, eram produzidos para o Sound.Frame, o que é muito interessante. 

 

Portanto mostravas trabalho original. 

Sim. 

 

E é muito interessante realmente. Bem … pelo que vejo acontecer em outros eventos. Ter trabalho que é 

especialmente produzido para o festival. 

(eu entendi errado o que a Eva disse, pensando que se referia ao festival deste ano e que era para este 

que o trabalho era comissariado) 

Na verdade, esta é uma das coisas mais importantes e mais interessantes. 

 

Outra coisa de que gostaria … 

(interrupção pelas pessoas que esperam a Eva) 
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Porque sei do teu interesse, e é por essa razão que desenvolvemos esta conversa, portanto, tendo em 

fundo e-mails anteriores, o teu interesse em documentação é por causa do festival, mas também por causa 

da editora. Aliás, acho muito interessante esta relação, como te dizia, entre os dois, visto que um se 

relaciona com o outro e é uma forma de desenvolvimento desta rede, certo? 

Sim. 

 

Tendo isto em mente, quais são as tuas preocupações, no momento, relativas à documentação. Bem, 

tenho vindo a observar a forma como o festival tem sido documentado. Mas quais são realmente as tuas 

preocupações, e que falhas gostarias de ver resolvidas? 

Bem, na verdade este ano está a correr muito bem para mim. É o primeiro ano em que temos vídeos documentais, 

durante o festival, efetuados sobre o fim de semana anterior, o que nunca aconteceu antes, porque era 

simplesmente impossível. Precisas mesmo de ter uma equipa que faça documentação. Nós temos dois fotógrafos 

e às vezes até quatro fotógrafos, temos três operadores de câmara e temos um colega que organiza a coisa toda e 

que também corta os vídeos, que é ótimo. Desde o primeiro fim de semana que temos dois vídeos de sessenta 

segundos, que é … nada (a expressão complementa – como quem diz: se comparado com o que aconteceu 

durante o fim de semana) mas ainda assim mostra o que aconteceu. Como um trailer funciona muito bem. O plano 

é ter uma grande documentação. Nós temos a Joja (uma DJ e apresentadora de rádio muito popular entre os 

jovens), a rapariga que está connosco esta noite, ela fez muitas entrevistas com todos os músicos e artistas 

visuais, com todas as equipas, ou pelo menos com muitos deles. Teremos também documentação teórica, o que é 

muito importante para mim - não só ter o trabalho mas também o trabalho de fundo. O plano é cortar vídeos com 

todas as entrevistas e mostrar partes de trabalhos com estas. Portanto, eu penso que, de forma a mostrar 

diferentes abordagens ou até para pressentir a nossa própria arte, espero que funcione. Penso que isto funcionará. 

Mostrar partes do trabalho, ouvir sobre as suas ideias. 

 

Quer dizer que vais juntar as entrevistas aos vídeos. O que vais fazer com eles. Porque são documentos 

em si. Mas como os vais mostrar, no website? 

Sim, exato. Cada artista tem um perfil e nós podemos fazer a inclusão dos vídeos nesses perfis. É esse o plano. 

 

Algo que também acho interessante é o facto de teres, do ano anterior a conferência online, embora em 

alemão, do qual não entendo palavra, mas é bom saber que existe. É também importante um catálogo que 

tem textos. Sendo esta uma das coisas que me interessou sobre o festival. Penso que já te tinha dito. De 

facto tu refletes sobre o próprio festival. Mais do que dizer esta é a coisa, tu escreves sobre esta coisa, 

pões por escrito em conjunto com outros textos e é isso e catálogo. Por isso, o catálogo expressa o 

conceito como um todo. 

É a minha forma, é o que tenho feito desde o primeiro ano. Sou historiadora de arte e isto é o que eu sempre quis 

fazer. Fiz imensa educação artística, em diferentes museus na Áustria. Primeiro em Graz, trabalhei para o Peter 

(não se percebeu o nome), por exemplo, e para a Neue Galerie e, em Viena, trabalhei no quarteirão dos museus, 

para o Kunsthaus Graz. Portanto, fiz muita educação artística, escrevendo textos, fazendo visitas guiadas. 

 

(nova interrupção) 

 

Onde estávamos… sim, educação artística e fundo teórico… não poderia fazer nada sem ele porque penso que 

não faz sentido. É sempre difícil de explicar … não, leva-nos demasiado longe … começa a ser sobre o que é arte 

e o que não é. 

 

Não me importaria de continuar 

Não, tudo bem. É que… não sei. É que arte precisa de ser boa sem um texto mas ainda assim o texto funciona por 

si e talvez explique … acha que é importante. Mas o texto não é mais importante do que a arte. 
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Mais alguma questão? 

 

Não, penso que podemos terminar por aqui. 

 

(A entrevista ficou terminada aqui, resultante da aproximação de um amigo que veio ao nosso encontro para 

cumprimentar a Eva) 
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Anexo 5 P 
Entrevista com Susu Ships, responsável do Júri da edição de 2011 do Bochum 

Videofestival  
 

 
Observações sobre a entrevistada: 

Susu Schips, trinta anos, alemã. Ex-aluna da Bochum-Rhur University, trabalha numa localidade próxima de 

Bochum, em Essen, no Zeche Zollverein. Susu foi parte da equipa que organiza o festival em várias edições. Nesta 

edição, a de 2011, foi membro do júri da competição de vídeo. 

Quando aceitei fazer parte do júri do concurso de performance audiovisual, parte das minhas condições foram a 

permissão para fazer a investigação de campo e para fazer uma entrevista com a Stina, a rapariga que era o meu 

contacto na organização (ou outra pessoa da direção que me esclarecesse os procedimentos relativos à 

documentação do festival). Foi a Stina que me apresentou a Susu como uma pessoa com mais experiência na 

organização e, portanto, mais bem informada. 

  

Observações sobre a entrevista: 

A entrevista foi agendada pela Stina para decorrer durante a festa de encerramento do festival quando todo o 

trabalho de ambas as competições (estar presente nas sessões e na reunião de júris) tivesse terminado. 

Encontrei-me com a Stina, que me apresentou à Susu, no lobby do festival. Escolhemos uma das salas da área 

reservada à associação de estudantes, junto ao pátio onde decorria uma festa paralela, da equipa que organizava 

o evento (a dos participantes, júris e audiência decorria na zona do grande auditório da universidade). 

A transcrição para texto foi uma tarefa difícil, porque a Susu repete muito as mesmas ideias e corrige-se 

frequentemente. 

  

 

Data: 28-05-2011 

Local: Universidade, sala de convívio da associação de estudantes, Bochum. 

Duração da entrevista: 27.01 

Meio: som 

  

Primeiramente, gostaria de saber qual é o teu papel no Bochum festival, porque é um pouco complicado, 

tu não és só parte do júri, tu tens estado envolvida no festival de várias outras formas, verdade? 

A primeira vez que me envolvi no festival foi como estudante: comecei em 1999 ou 2000, não me recordo 

exatamente, porque o achei interessante e comecei a ir às reuniões. Fui-me envolvendo mais profundamente 

durante as reuniões e fiquei muito interessada na Video Art e nunca tinha aprendido que há peças de arte que se 

chamam instalações – nunca tinha ouvido falar destas. Por isso, de um lado estava o meio (de comunicação), a 

aprendizagem sobre vídeo arte e, do outro lado, a aprendizagem das capacidades de organizar, sendo que este é 

um evento internacional. Havia tantos temas com que trabalhar: relações públicas, programação, financiamento, 

falar com os artistas vídeo de todo o mundo, marcar voos, e as festas têm sido sempre uma parte importante do 

festival, tantas coisas em que trabalhar, e o arquivo. Portanto, foi assim que me envolvi no festival. Eu gostei muito 

do meu primeiro festival porque eu já estava a trabalhar nele mesmo antes de ter lá ido. Foi fantástico perceber 

como a organização funciona e como era estar lá. Depois, pediram-me para ser um dos líderes. O festival é 

organizado por estudantes, mas há sempre três líderes que partilham entre si a organização e a equipa. O segundo 

ano foi muito importante porque foi quando inventamos uma nova competição, que era a competição de VJing. A 

ideia foi da Nina, que era minha parceira, de levar os VJs do club para o palco e colocá-los em frente de uma 
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audiência. 

Na verdade, eu nunca quebrei com o festival. Depois de ter estado na liderança concentrei-me nos estudos, mas 

continuei a fazer coisas como, por exemplo, cuidar dos elementos do júri e posteriormente decidi fazer a minha 

tese de mestrado sobre VJing e a visualização do som no século XX. Isso manteve-me ligada à cena VJing e 

organizei as competições de VJing até 2007. Em 2008, fui elemento da competição de VJing. O ano passado estive 

cá somente como visitante e este ano sou elemento do júri de vídeo. 

  

O que fazes de momento? 

Trabalho em Essen, no Zeche Zollverein, um monumento que é herança cultural (omiti a explicação detalhada dos 

nomes em alemão). Organizo eventos. Não são os nossos próprios eventos, mas os de outras pessoas que 

arrendam as nossas salas. 

  

Que género de eventos organizas? 

São eventos mais direccionados para os negócios: conferências, oficinas, palestras e outros eventos do género. 

Tem sido interessante, mas de momento estou à procura de novos desafios. Aprendi imenso sobre finanças e 

sobre organização, são coisas importantes, mas sinto falta do lado criativo. Esta é a razão pela qual procuro um 

novo desafio, para voltar a organizar mas lidando mais de perto com o conteúdo. 

  

De volta ao festival, começou com uma competição de VJing, que se transformou numa competição de 

audiovisual. Como é que isto aconteceu? 

Isso não sei. Este é o primeiro ano em que é chamada competição AV. No princípio isto não era parte da discussão 

porque o AV não era o que queríamos mostrar. Estávamos focados no VJing e no club. As pessoas demonstraram 

interesse nos visuais e consideraram que estes deviam ter um papel maior do que o que tinham no club. Não é 

porque não fossem importantes, mas acho que os VJs sofrem do problema de serem confundidos com o DJ e são 

abordados por pessoas que lhes pedem: “poderias passar esta música de que eu gosto tanto?” O VJ faz os visuais 

e cria a atmosfera do club, nós queríamos pôr a ênfase nisto. Queríamos que as pessoas vissem o VJing como 

arte, que se concentrassem nos visuais, dos quais a música é parte, e que não podem existir sem esta. Era isto 

que queríamos criar. Depois de três ou quatro anos começamos a considerar se haveríamos de incluir 

performances audiovisuais ou não. No princípio só os VJs nos enviavam as suas apresentações, mas ao longo dos 

anos não só os VJs, mas também outras pessoas nos enviavam trabalhos audiovisuais e, por isso, fomos forçados 

a considerar esta hipótese. Enquanto eu fazia parte do festival foi sempre decido manter como objetivo os visuais 

para o club de forma a ter um foco especial e específico. 

  

Mas a certa altura o festival mudou para audiovisual e agora é uma competição de audiovisual. 

Havia algum VJ na competição deste ano? 

  

Sim. 

 Porque estava a pensar se os VJs ainda enviavam coisas. 

  

Bem, algumas performances são duvidosas. Numa ou duas apresentações a música estava separada e 

sem a mesma importância em relação aos visuais. Por exemplo, a Maia tinha um leitor de MP3 com a 

música, e isso é totalmente VJing, mas a maioria eram performances audiovisuais. 

Nesta sala, nos anos passados, as performances eram já abertas porque havia muitas apresentações de Ving com 

um sentido performativo, num sentido diferente do da performance tecnológica, com uma ideia específica, conteúdo 

e conceito específicos, e que era o que nós queríamos. Nós desafiamos. Tinham meia hora para se apresentar no 

seu melhor. No club têm duas horas, três horas, aqui têm que se concentrar em mostrar o seu melhor em meia 

hora, o que é já um passo na direção da performance audiovisual. 

  

Sim, faz sentido. Como também faz sentido um festival de vídeo com um componente de audiovisual ao 
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vivo. Isto é outra discussão, eu sei. Como vejo isto, ou como se vê de onde venho, esta é uma forma de 

chamar o interesse das audiências, através da cinemateca. Como uma outra forma de experienciar o 

cinema. 

Agora mudamos para outro assunto, o da documentação. 

Como é documentado o festival? 

Enquanto acontece? 

  

Enquanto acontece, sim. 

Sempre houve um fotógrafo, claro, que se move por todo o lado, capturando pequenas coisas, grandes cenários, o 

júri – tal como muitas vezes anteriormente. Um elemento interessante é o catálogo, onde podemos verificar 

desenvolvimento. No princípio era um programa, um livrete com todos os filmes e com o júri. 

  

Há quanto tempo foi isso? 

 Penso que desde o princípio. Eu tenho uma seleção em casa. Quando cá estava queríamos fazer um catálogo. 

Tínhamos artigos que pedimos às pessoas para escrever sobre o assunto. No segundo ano pagamos um cachet 

(pelos artigos). Eram quase todos sobre vídeo. Queríamos que o catálogo expressasse os pensamentos e ideias e 

também para dar às pessoas que vêm cá uma ideia sobre o que falar enquanto tomam um café. Tentamos também 

organizar uma palestra como parte do festival, mas foi um pouco demais e então decidimos não apresentar as 

duas coisas ao mesmo tempo, e esta ideia, entretanto, perdeu-se. Depois temos o arquivo onde está arquivado 

cada filme exibido. Também temos alguns filmes que foram enviados, mas que não foram exibidos. 

Começamos a gravar os sets de VJ. Agora, isso é normal, mas no início tivemos muitos problemas técnicos com a 

quantidade de informação. Também filmamos as apresentações, tudo o que acontece no palco foi filmado. E, 

naturalmente, à noite há sempre alguém a gravar. 

  

Então também têm arquivado os registos das performances? 

Na verdade, eu não sei. Mas seria interessante perguntar à Rebeca. Deveriam estar. 

E, claro, a Internet, podes ver todas as primeiras páginas (das edições) anteriores. Porque a equipa muda a cada 

ano, a imagem do festival também muda. Durante anos, há coisas que se mantêm (que voltam), e de seguida, vem 

uma nova equipa que quebra totalmente com a imagem criada ao criar uma nova imagem. 

  

Isso significa que os designers mudam (a cada ano). O que realmente estás a dizer é que toda a equipa 

muda. Mesmo que a equipa principal fique, também acontece ser toda a equipa a mudar e assim mudando 

o conceito do festival. 

Sim, porque o festival é democraticamente organizado. Há votação e, por isso, a forma do festival depende das 

pessoas que trabalham nele. O que é bastante normal, mas neste caso é especial porque a liderança muda quase 

todos os anos, há várias pessoas que fizeram parte do festival durante dois anos, mas geralmente muda 

anualmente. 

  

O que fazem com os documentos depois? Quero dizer, têm o catálogo, que basicamente tem toda a 

informação sobre as pessoas que participam incluindo a equipa? 

Sim, geralmente está lá o nome de todos e uma fotografia da equipa. 

  

E depois o website, que tem as suas próprias funções, mais as gravações, os vídeos. Sobre os vídeos, 

estão disponíveis para as pessoas verem? 

Primeiro é preciso saber que este arquivo existe. Este não é um arquivo público, não está aberto para as pessoas 

verem quando quiserem. Vejamos, este é um evento organizado por alunos e eles estão concentrados nessa 

tarefa, mas não no que vem a seguir (o futuro do festival). Eu tenho conhecimento do que temos porque 

perguntaste agora. 
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Ok, está lá, no caso de alguém perguntar, mas ninguém está muito consciente do que tem. Isso significa 

que após o final do festival – depois desta noite – é o fim para este ano? 

Mais ou menos, sim. Estes são os dias principais. Depois de desmontar tudo, haverá algumas reuniões onde 

discutiremos o que correu bem e o que correu mal, escolheremos uma nova equipa de líderes, depois, claro, a 

nova equipa trata do dinheiro, verifica os gastos e tudo mais. Isto acontece após o festival e antes do festival. Mas 

não há propriamente consciência ou conhecimento de que temos um arquivo. 

  

Será que é porque as coisas estão sempre mudando e, portanto, não há consciência real de uma 

continuação? 

Sim. Há um sentido de continuação mas em termos de criação de um novo evento. Na verdade, eu não entendo, 

por que é que um professor não pega (organiza, toma conta) nos documentos existem aqui, visto que temos uma 

faculdade de Ciências da Comunicação. Porque nós temos aqui vinte anos de vídeo arte, mas que ainda não foi 

notado. 

  

Acontece. 

Não é utilizado pela ciência. 

  

O arquivo pertence à universidade? 

Acho que sim. 

  

Há professores envolvidos na organização ou esta é constituída somente por alunos? (A organização do 

evento) é algo que se passa aos novos colegas quando deixas a universidade para trás? A menos que 

continues depois da universidade, como é o teu caso. 

Sim. Eu volto para visitar, para ver as pessoas, para ver o que está a mudar. 

  

Há alguma dificuldade, alguma situação que poderia ser resolvida melhor em termos de documentação? 

Após a conversa que estamos a ter agora é claro que eu acho que deveria haver alguém, um professor, ou alguém 

que faz doutoramento, por exemplo, a cuidar disto, do arquivo, para ver o que está lá. Os pesquisadores mais 

jovens, no passado, acompanhavam o festival e faziam palestras sobre os temas do festival e havia um monte de 

jovens doutorados que faziam parte (como o Christian, ele trabalha aqui e é parte do júri). Mas os empregos não 

são tão estáveis como costumavam ser. Eu não sei. A instituição deveria cuidar disto como um tesouro escondido. 

  

Mas são os estudantes que trabalham nisto. Quero dizer, eles fazem um festival e, portanto, porque não 

também cuidar do arquivo ou fazer algo com ele? 

Quer dizer que têm mesmo muitos filmes, vídeos, fotografias, algures. 

Sim. 

  

Há mais alguma coisa que gostasses de acrescentar a este entrevista? 

Não. 

  

Obrigada 
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Anexo 5 Q 
Entrevista com Marco Donnarumma, Co-diretor do festival LPM 

 
 

Observações sobre o entrevistado: 

O Marco é uma pessoa bastante conhecida e bem relacionada no meio como Diretor do festival LPM. É presença 

assídua em vários festivais onde apresenta o festival, dirige mesas-redondas sobre temas associados com os 

festivais e oficinas sobre o software que usa e que está na origem do festival, bem como artista. Foi na qualidade 

de Diretor do festival LPM que o entrevistamos e não como artista/performer. 

 

Observações sobre a entrevista: 

As condições da entrevista foram bastante complexas. O Marco chegava de uma tournée com o seu projeto 

artístico e confirmou o interesse e tempo para a entrevista. Por esta razão, a outra pessoa da organização também 

contactada, referindo a prontidão do Marco e a sua falta de tempo, respondeu negativamente ao nosso pedido para 

a entrevista. Apesar da sua disponibilidade, o Marco demorou muito tempo a enviar as respostas. Uma segunda 

série de perguntas foi posteriormente enviada, mas às quais não obtivemos nenhuma resposta. 

 

 

Data: 3 Abril 2012 

Meio: e-mail 

 

1. Sobre o entrevistado 

1. Idade e estudos 

O meu nome é Marco Donnarumma, 27 anos de idade. 

Tenho uma licenciatura em Artes e Performance com Novas Tecnologias pela Academia de Belas-artes de 

Veneza, Itália, e estou prestes a receber o título de Mestre em Ciências (MSc) pela investigação em Sound Design, 

pela University of Edinburgh, Reino Unido. 

 

2. Qual é a tua profissão (ou profissões) / em que trabalhas (dependendo de como defines o que fazes) 

As pessoas definem-me como artista New Media ou artista sonoro. Eu diria que sou essencialmente performer e 

professor. A minha atividade atual consiste em tocar em concertos, performances e ensinar em oficinas ou 

seminários em laboratórios de média, universidades ou festivais.  

 

3. De onde és / onde vives? 

Sou de Nápoles e, de momento, estou a morar em Edimburgo, no Reino Unido. 

 

Sobre o festival: 

4. Descreve o LPM no que respeita aos seus objetivos e em relação a outros festivais. 

O LPM (Live Performers Meeting) é um encontro internacional para artistas audiovisuais, neste momento na sua 

décima primeira edição. O nosso objetivo é reunir o máximo número de artistas que conseguirmos numa cidade, 

num evento, em quatro noites. O LPM procura reunir principiantes, praticantes e apaixonados no decurso de um 

evento multifacetado. Aqui os nossos participantes podem partilhar o seu trabalho, ideias e técnicas, num ambiente 

amigável e internacional. O nosso programa inclui cerca de 200 a 300 performances audiovisuais, oficinas, 

apresentações, mesas-redondas e discoteca. A diferença crucial entre o LPM e os outros eventos deste campo é 

que tentamos manter a estrutura e o programa livres de qualquer género de hierarquia, no sentido de que seja 
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definido um plano em que cada artista seja encorajado a mostrar o seu trabalho e mais importante, a partilhar o seu 

melhor. Habitualmente, não temos convidados especiais nem artistas convidados e a participação é livre de custos, 

e todos se podem inscrever através de uma chamada de trabalhos aberta. 

 

5. Quem são as pessoas envolvidas e qual é o perfil geral do artista? 

O perfil dos artistas é bastante heterogéneo. Como mencionado, nós realmente estamos empenhados em reunir 

iniciantes e praticantes; o único aspeto que reparamos é o sentido de ao vivo. Qualquer tipo de expressão artística 

que aconteça ao vivo, num palco, é bem-vindo no LPM. Portanto, temos VJs, artistas audiovisuais, atos ao vivo 

queer, dança multimédia, peças de teatro ou mutilação noise. 

 

6. Como é promovido o LPM? 

Desde 2004 a nossa principal saída para promoção é a comunidade que contribuímos para criar. Essa comunidade 

foi construída em volta do FlxER, um software gratuito para mistura de áudio e vídeo, desenvolvido pelo fundador 

de LPM, o Gianluca DelGobbo. 

No entanto, muito cedo o festival alargou-se para abarcar a vasta comunidade de artistas que trabalha com a 

imagem em movimento e com som experimental. De momento, contamos com cerca de 12000 utilizadores no 

FlxER.net que se atualizam continuamente através da nossa lista de e-mails. Também temos cultivado uma rica 

rede de parceiros que consiste em outros festivais no mundo inteiro. Desta forma podemos fazer uso de uma rede 

internacional de promoção. Para terminar, tínhamos que estar presentes no Facebook e outras redes sociais e, por 

isso, agora a maior parte das relações públicas está presente nesses ambientes virtuais. 

 

Sobre documentação: 

7.Têm a preocupação de gravar (fazer capturas: fotografias, som, vídeo) o festival? Em caso afirmativo, 

com que propósito? 

Infelizmente nunca tivemos a oportunidade de fazer boa documentação do evento. Em anos passados algumas 

pessoas propuseram-se a documentar o LPM tirando fotografias e gravando vídeo; há alguns anos até tentamos 

gravar as performances AV com os nossos próprios recursos. Infelizmente, a quantidade de trabalho que temos 

torna difícil a produção de documentação com qualidade e relevância. Neste sentido, ainda estamos a 

experimentar. Pessoalmente, à parte as reportagens curtas, em vídeo, que são sempre boas, eu gostava de um dia 

instalar o streaming ao vivo das nossas performances. Ainda não conseguimos, mas esta é uma das nossas 

preocupações de momento. Acredito que esta seria a melhor forma e mais interessante de documentar um evento 

tão especial como o LPM; no nosso caso, é fundamental manter intacto as qualidades do ao vivo dos trabalhos que 

apresentamos. Além disso, depois do décimo aniversário do LPM, nós pensamos em fazer um documentário que 

apresentasse os melhores momentos dos anos passados, mas de novo, provou-se demasiado difícil para a nossa 

pequena equipa. 

 

8. Têm a preocupação de documentar (produzindo documentos digitais ou objetos físicos, por exemplo, 

mas não exclusivamente – material impresso, DVDs, etc.) do festival? Em caso afirmativo, com que 

propósito? 

Habitualmente, nós produzimos um catálogo com todos os trabalhos apresentados no LPM. Produzimos alguns 

para a audiência consultar durante o evento e, posteriormente, estes catálogos representam a nossa fonte principal 

em termos de documentação no sentido da promoção dirigida a novos patrocinadores e parceiros. Não interessa 

assim tanto o DVD nem outros meios fixos pelas razões que expliquei anteriormente; no entanto, sucedemos na 

criação de uma televisão (vjtelevision.com), o primeiro canal que apresenta 24 horas de vídeo ao vivo dedicado 

exclusivamente às práticas do audiovisual ao vivo, e que inclui oficinas, reportagens, performances e performances 

de VJs. Esta aproximação reflete melhor os nossos objetivos e a natureza do evento, e está enraizado na 

comunidade global da Internet. 

 

9. Que recursos humanos e tecnológicos são necessários para documentação? 
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As pessoas envolvidas mudam a cada ano. 

Não fazemos seleção de fotógrafos, etc. Na maior parte das vezes, as pessoas que circundam o LPM oferecem a 

sua ajuda e conhecimentos. Em relação às tecnologias, isto fica mais interessante; por exemplo, várias vezes a 

Edirol Itália patrocinou-nos com produtos que nos são úteis, como por exemplo, gravadores de audiovisual em HD, 

que utilizamos para capturar as performances diretamente a partir do computador do artista. De novo, a Internet 

tem um papel fundamental na documentação e disseminação do LPM e tudo isto relacionado, o projeto 

VJTelevision é a nossa principal saída. 

 

10. Que problemas existem na documentação do festival? 

Demasiados! Na minha experiência, o problema principal é a quantidade de artistas a atuar. Temos entre 30 a 50 

performances por dia, sem considerar oficinas, instalações, conversas e projeções. A equipa é composta por cerca 

de 10 pessoas; podes imaginar o que acontece. Por isso, infelizmente, não temos tempo sequer para pensar em 

documentação, e com um pouco de sorte poderemos encontrar alguém que oferece o seu trabalho e documenta o 

evento. Desta perspetiva, não me parece que a tecnologia seja um problema. É sinceramente uma questão de 

tempo e recursos humanos. Além disso, uma saída adequada para a documentação deste género de trabalhos não 

existe ainda. Portanto, a motivação para produzir boa documentação desvanece-se. Lemos várias discussões 

sobre a preservação de obras de arte produzidas com tecnologia e Net. Arte, mas ainda muito poucas sobre a 

preservação de eventos ao vivo, performances em tempo real e espetáculos multimédia. Claro que a 

documentação destes projetos é largamente produzida, mas nos limites da abrangência das relações públicas e 

não no sentido de alimentar a criação de um arquivo, por exemplo. Acredito que isto é algo que ainda não temos de 

momento e espero que esta nossa discussão sobre o ao vivo na performance tecnológica chame a atenção da 

importância para uma abordagem específica que garanta a longevidade desta prática. 
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Anexo 5 R 

Entrevista com a artista Austríaca Billy Roisz 
 

 
Observações sobre a entrevistada: 

A Billy trabalha com outros artistas e tem uma carreira muito interessante na produção de som e imagem a partir 

das propriedades e ruídos das várias tecnologias de que se apropria na performance. Foram estas as duas razões 

pelas quais escolhemos esta artista: a colaboração e a complexidade tecnológica. 

 

Observações sobre a entrevista: 

Mencionamos o nosso interesse em entrevistar a Billy enquanto em Viena para o Sound.Frame, em abril de 2011. 

Não foi possível nessa altura. A sua performance teve lugar umas horas antes da nossa chegada à cidade. Não a 

voltamos a encontrar durante todo o festival. Esta entrevista faz sentido, como artista associada ao festival, porque 

estamos familiarizadas com o seu trabalho (que tivemos oportunidade de experienciar em Bruxelas, no festival 

Cimatics). A entrevista decorre portanto online, por e-mail. A Billy já aguardava o nosso contacto porque foi 

informada pela organização do Sound.Frame, o que foi muito oportuno porque desta forma não tivemos qualquer 

dificuldade no contato, nem na receção das informações pedidas. 

 

 

Data: 17 maio 2011 

Meio: e-mail 

 

Sobre o entrevistado 

1 A tua nacionalidade, cidade onde vives, a tua idade e se ser performer AV é a tua profissão (e se outras, 

quais) 

Viena, Áustria. Eu insiro-me na categoria de visualista. Sou artista de vídeo e de som. 

Faço muitas performances (som e música), faço instalações audiovisuais e produzo vídeos/filmes experimentais 

para um écran (single screen). 

 

Interessa-me estudar os trabalhos colaborativos. Neste contexto: 

2. Trabalhas com as mesmas equipas colaborativas ou com pessoas diversas.  

Estou envolvida em vários projetos – muitos deles decorrem desde há vários anos – alguns são bastante novos. 

 

3. Num contexto colaborativo, quais são as tuas funções? 

Com funções, o que queres dizer exatamente? 

 

O processo de desenvolver uma performance é tão relevante para o estudo quanto a própria performance. 

4. Como descreves o processo colaborativo? 

O processo colaborativo varia de projeto para projeto. Essencialmente consiste em tocar juntos – também podes 

dizer ensaiar – mas como a maior parte é improvisação, o processo é mais uma procura de imagens e/ou sons – 

uma linguagem – que surge a certa altura – ou ainda mais interessante, encontrar diferenças, procurar tensões… 

para o projeto/banda 'subshrubs' (Angeica Castello, Katharina Klement, Maja Odojnik e eu) o processo é mais 

direcionado para o ‘verdadeiro’ ensaio. Somos um ‘coletivo compositor-performer’ – o que significa que cada um de 

nós compõe uma parte do todo (à sua maneira) – e depois durante o ensaio cada uma tem que explicar o que, 
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mais ou menos, pretende – e as outras tentam uma aproximação às suas ideias … por isso, claro que cada uma 

sabe bem o que é possível cada uma fazer – onde está a força, quais os desafios para cada uma. 

 

5. Que tecnologias são utilizadas para a comunicação entre os elementos (do coletivo)? 

6. Registas de forma organizada o processo? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

Não – sou muito caótica – má em sistemas – má em documentação… 

A única coisa que tenho são imensos esboços – para set-ups, ligação de sinal. Ok, também é documentação – mas 

só eu a consigo ler. 

 

Em relação à performance como o momento em que o resultado do processo é apresentado à audiência. 

7. Registas a performance? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

8. Se não registas a performance, porque escolhes não o fazer? 

Espero sempre que outra pessoa faça isso. Às vezes arranjo forma de gravar (quando não me esqueço de carregar 

no botão de gravar no princípio). Mas por sorte alguns dos meus companheiros são melhores do que eu nestas 

coisas e, por isso, há sempre bastante documentação, gravações, fotos, vídeos. 

 

9. Quais as dificuldades que encontras na documentação de uma performance? 

Não sei – talvez uma coisa a mais em que pensar. E peso extra para carregar. Eu já viajo com demasiadas coisas. 

Por isso, mais uma coisa já é peso a mais. 

 

10. Onde e em que formato podem ser encontrada documentação do teu trabalho – ambos online e como 

objeto (DVD, livro, revista, etc.)? 

 

http://billyroisz.klingt.org/ 

http://vimeo.com/roisz 

 

Duo /w Peter Kutin: http://kutinroisz.klingt.org/ 

Duo /w dieb13: http://ntsc.klingt.org/ 

Duo /w Silvia Fässler: http://skylla.klingt.org/ 

subshrubs /w Angelica Castello, Katharina Klement, Maja Osojnik: http://www.myspace.com/subshrubs 

Duo /w Angelica Castello: http://www.myspace.com/noparfume 

Duo / Toshimaru Nakamura: http://billyroisz.klingt.org/02_projects/03_mixed/03_avva.html 

 

O meu trabalho foi publicado em vários CDs e DVDs. Aqui está uma seleção: 

 

DVD: 

V. A. VISIONary - index (2009) 

V. A. The Gift of Sound and Vision - hoanzl/der standard/filmarchiv austria (2007) 

AVVA gdansk queen - erstwhile 048 (2006) - AVVA is Toshimaru Nakamura and me 

V. A. loopool ping pong - raum für projektionen (2006) 

V. A. Sonic ActsXI - The Anthology of Computer Art - sonic acts (2006) 

V. A. SONIC FICTION - Synaesthetic Videos from Austria index (2005) 

V. A. anchortronic - staalplaat (2002) 

 

CD: 

Silvia Fässler & Billy Roisz skylla - editions MEGO (2008) 

EFZEG krom - hatOLOGY (2006) 

EFZEG würm - charhizma (2004) 

EFZEG boogie - GROB (2002) 
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BOOK: 

V.A. Glitch: Designing Imperfection - mbp (2009) 

Nicolas Collins - Handmade Electronic Music - Routhledge (2005) 

interviews - reviews: http://billyroisz.klingt.org/06_text/ 

 

 

Data: 25 maio 2011 

Meio: e-mail 

 

Com tarefas eu refiro-me ao teu papel numa colaboração: se fazes as imagens, a música, ambos (para 

cada um dos projetos em que trabalhas regularmente). 

kutin|roisz: Eu faço áudio & vídeo, o Peter toca música. Embora às vezes também se façam instalações 

audiovisuais com luz/vídeo/som (ambos). 

 

CILANTRO: Eu toco a música – uso dispositivos de vídeo para produzir som (tubos de televisão, mesa de mistura 

de vídeo e vários dispositivos eletrónicos, como o kaos pad e um baixo) mas sem grandes projeções de  vídeo. A 

Angelica também toca música – vários gravadores e dispositivos eletrónicos.  

 

NotTheSameColor: O set-up consiste em vários instrumentos áudio e vídeo, ligados de forma a permitir feedback 

em vários sentidos e interação física. Os sinais áudio e vídeo deixam o seu domínio para adquirir novas funções e 

significados. Sons causam imagens e o sinal de vídeo pode ser ouvido. As colunas e o écran definem no final se o 

sinal aparece audível ou visível. Dirigir o sinal passa a ser um elemento integral do processo criativo. Os 

instrumentos são em parte autoconstruídos (por exemplo som ultrasonic -/vídeo- sintetizado e “incluído” no 

minicomputador). 

O software de som, baseado em Linux, é auto-escrito. dieb13 é responsável pelo saída acústica – eu sou 

responsável pela saída visual. Mas cada um de nós está a influenciar o som e imagem. 

 

AVVA: Faço só vídeo - Toshimaru Nakamura faz o som. Neste projeto o som torna-se imagem, mas não no sentido 

inverso.  

 

skylla: só sons – eu e Silvia Fässler. 

 

subshrubs: depende – composição / música – e às vezes também vídeo – outros membros composição e música.  

 

Ok – estes são os principais projetos ao vivo. 

 

Claro, também trabalho intensamente em projeções para um écran com vários artistas. Nestas situações sou 

responsável pela ideia, enviar propostas para receber dinheiro, desenhar esboços, escrever conceitos, editar – e 

combinar som e imagem.  

 

Não sei se entendi corretamente, mas parece-me que o teu processo de trabalho colaborativo com todas 

estas pessoas é muito intuitivo. Desenvolves as ideias ao tocar. Percebi correctamente? 

Sim, é assim que vejo o processo principal.  

 

Tu gravas para depois ver/ouvir os ensaios? 

Se ensaiarmos – fazemos isso. Às vezes – mas nem sempre. 
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Outra coisa, quando tens que explicar (no caso do projeto subshrubs), vocês falam ou fazem diagramas/ 

esboços? (com estas perguntas estou a tentar entender as várias formas em que o processo criativo pode 

acontecer) 

 

Desenhamos esboços (a Katharina Klement, por exemplo, faz uns muito matemáticos, composições muito precisas 

de tempos), desenhos, escrevemos textos e falamos imenso sobre o trabalho. 

Eu sou mais do género de desenhar e escrever textos. Trabalhar com imagens e fotos como partituras para sons. 

Portanto, cada um de nós tem a sua forma particular de trazer ideias Para fora da cabeça e de as fazer ser 

compreendidas pelos outros. 

 

Olhando para a lista dos trabalhos publicados encontramos bastantes DVDs. 

Como foram eles documentados (estou interessada especificamente nos que se relacionam com a 

performance audiovisual). Eles são de gravações ao vivo? 

Não – os meus vídeos para um só écran são muito conceptuais. Trabalho durante bastante tempo nestes vídeos. 

Para o DVD AVVA a nossa comunicação foi essencialmente baseada no envio de CDs e de DVDs para a frente e 

para trás, entre Tóquio e Viena, Toshi gravou lá o som, enviou-me os ficheiros – eu usei o soundsources no 

processo de criação do vídeo – no fim, escolhemos o material mais forte, editamos, e masterizamos as faixas 

finais. Embora duas das faixas neste DVD sejam excertos de uma performance ao vivo.  

 

Tenho sentido muita dificuldade em encontrar documentação do processo. Conheces alguns exemplos e 

sabes de alguém que produza partituras para audiovisual? 

Sim, conheço – para os meus trabalhos de um só écran – e há uns anos atrás fiz uma composição baseada nos 

meus visuais – e seis músicos tocaram-na ao vivo num festival comigo. 
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Anexo 5 S 
Entrevista com o coletivo de artistas alemão Incite 

 
 
Observações sobre os entrevistados: 

O trabalho do André e Kera é completo, audiovisual e eles desenvolvem uma boa parceria no processo e 

apresentação da performance; por esta razão, e depois do encontro no festival Bochum, consideramos o Incite 

como coletivo para o nosso estudo. 

 

Observações sobre a entrevista: 

Pareceu-nos que a performance (apresentada na competição de audiovisual do Bochum Vídeofestival) por esta 

dupla de artistas era de uma qualidade superior (por comparação às restantes) e a sua carreira tão vasta que, não 

tendo sido escolhido como vencedora (embora fosse a favorita da audiência), foi escolhida para a presente 

investigação.  

 

 

Data: 17 de Dezembro 2011 

Meio: e-mail e Facebook 

 

Sobre o entrevistado 

1. A tua nacionalidade, cidade onde vives, a tua idade e se ser performer AV é a tua profissão (e se outras, 

quais) 

Kera: nasci em Lübeck e cresci em Ahrensburg perto de Hamburgo.  

Ambos trabalhamos como artistas visuais e também temos cada um a sua profissão individual. 

Eu trabalho como professora numa escola e também como curandeira espiritual num sentido xamânico. 

André: Eu sou de uma pequena cidade alemã chamada Bielefeld (existe um estranho rumor de que este lugar nem 

existe) e trabalho por conta própria como engenheiro de som e Diretor de projeto para empresas que alugam PAs. 

Ambos moramos em Hamburgo há muitos anos. 

 

 

Interessa-me estudar os trabalhos colaborativos. Neste contexto: 

2. Trabalhas com as mesmas equipas colaborativas ou com pessoas diversas.  

Ambos temos os nossos projetos a solo dormentes visto que o Incite é o projeto mais importante neste momento. O 

Incite é um projeto que nos obriga a muita concentração e ainda não conseguimos encontrar forma de integrar 

outros projetos no nosso fluxo de trabalho, mas estamos a considerar uma outra colaboração para 2012, e que é 

ainda demasiado cedo para ser público. 

 

3. Num contexto colaborativo, quais são as tuas/vossas funções? 

Se viermos a colaborar com elementos externos, penso que estaremos mais interessados na troca de ideias e na 

abertura de perspetivas, para além da diversão, é claro. 

 

O processo de desenvolver uma performance é tão relevante para o estudo quanto a própria performance. 

4. Como descreves o processo colaborativo? 

Existe uma troca intensa entre nós os dois. Desenvolvemos um projeto e vamos para o exterior filmar, capturar a 

informação para trabalhar depois digitalmente. 
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Normalmente trabalhamos ao lado um do outro, partilhando a mesma secretária, um sempre no vídeo e o outro 

entre o vídeo e a música. Cada um apresenta frequentemente o seu trabalho em progresso ao outro para ir 

discutindo ideias nas fases primárias e, desta forma, verificar se estamos ambos envolvidos o máximo possível no 

trabalho do outro e evitar desperdício de energia em coisas que não interessa. Se um de nós não gosta de um 

som, um clip, um efeito (visual ou sonoro) – este não é utilizado. 

Uma das peças (a dos avatares, com que terminamos a performance em Bochum, aquela com animação com 

legos) funciona como um “making of” auto irónico. É o mais próximo que chegamos de documentar o nosso 

trabalho. 

 

5. Que tecnologias são utilizadas para a comunicação entre os elementos (do coletivo)? 

Como dissemos anteriormente, nós desenvolvemos o trabalho lado a lado. Às vezes, não é possível (porque às 

vezes o André está para fora em trabalho) e ficamos limitados a discussões através do Skype. Não há substituto 

para a comunicação direta face a face no nosso processo. 

 

6. Registas de forma organizada o processo? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

Nós não documentamos o progresso, tudo o que fazemos é “renderizar” versões preliminares dos vídeos das 

composições musicais para ver no projetor. Estas versões são eventualmente apagadas.  

 

Em relação à performance como o momento em que o resultado do processo é apresentado à audiência. 

7. Registas a performance? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

Se a situação assim permitir, nós gravamos a performance com uma Canon EOS 60D. 

O propósito é permitir excertos demonstrativos das nossas performances no Vimeo e outros. Para nós, a 

performance é o produto. O nosso objetivo é passar à audiência a experiência da energia da nossa performance. 

Nós pensamos que essa energia não pode ser gravada, podemos somente gravar uma versão limitada da entrada 

sensorial (por exemplo, a perceção do som, pela audiência, muda com o movimento, ele/ela sente fisicamente o 

sub-baixo, etc.) – tudo isto é parte da performance. Há coisas que acontecem, às vezes, muito rapidamente 

durante algumas das faixas e toda a gente perderá os detalhes do espetáculo e, portanto, cada elemento da 

audiência tem uma memória ligeiramente diferente do que experienciou. Numa gravação, podes rever as partes 

que perdeste. Um espetáculo audiovisual é acerca desta qualidade efémera que só tens uma oportunidade de 

ver/ouvir. 

Tudo o que a gravação de uma das nossas performances é capaz de fazer é suscitar a curiosidade para ver a 

“coisa” real. 

 

8. Se não registas a performance, porque escolhes não o fazer? 

Não gravamos se achamos que o evento não é suficientemente bom para o esforço investido. 

Visto que a câmara é relativamente grande e pesada, temos sempre que tomar a decisão se a vamos levar 

connosco ou não, dependendo das nossas expectativas em relação aos aspetos técnicos que são providenciados 

por cada um dos festivais. Não faz sentido ter o trabalho de carregar a câmara pela Europa se não vamos receber 

uma gravação de alta qualidade. 

Além disto, há sempre o desafio de encontrar o lugar adequado para colocar a câmara e uma pessoa fiável para a 

operar. Muito frequentemente os próprios festivais fazem gravações vídeo às quais raramente temos acesso. 

 

9. Quais as dificuldades que encontras na documentação de uma performance? 

Há muitos géneros e performances, por isso o desafio varia. Como documentar um set-up com vários écrans e 

uma performance surround. O esforço e os custos são elevados para fazer isto de forma correta (Multi-HD-câmara 

set-up, gravação de surround sound, edição e pós-produção, etc.). Quais são as intenções dos artistas? No nosso 

caso, como já dissemos, estamos bem com a qualidade efémera do nosso trabalho, porque é sobre a experiência 

da audiência, o que, pela sua natureza, não pode ser gravada. 
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10. Onde e em que formato podem ser encontrada documentação do teu trabalho – ambos online e como 

objeto (DVD, livro, revista, etc.)? 

Houve uma entrevista na estação local Tide TV/Hamburg em janeiro de 2010 – 45 minutos com excertos de vídeo. 

O que, não sendo propriamente documentação do nosso trabalho, foi divertido e possivelmente fez a mesma tarefa 

dos nossos vídeos: fazer as pessoas ficar curiosas para verem ao vivo. 

Também há algumas entrevistas na revista MCD, DigitalArti e outras revistas que ao longo dos anos cobrem vários 

aspetos do nosso trabalho. 
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Anexo 5 T 

Entrevista com o artista inglês Toby Sparks 
 
 

Observações sobre o entrevistado: 

Escolhemos o Toby por associação com o LPM, ao qual está direta e indiretamente associado. Diretamente com a 

sua participação como artista e com um projeto de entrevistas em 2009. Indiretamente através da rede de pessoas 

e organizações que fazem eventos e festivais e da qual faz parte desde sempre – chamada AVIT. 

 

Observações sobre a entrevista: 

Sugerimos que a entrevista decorresse por e-mail, mas o Toby pediu para conversarmos antes por Skype. Embora 

tenha havido um período de esclarecimentos anterior à entrevista, as respostas foram “postadas” como mensagem 

de texto, depois copiadas para o documento Word (e traduzidas posteriormente). Fomos recebendo as respostas e 

houve, em várias ocasiões, a necessidade de orientar o discurso por vezes vago do Toby, contribuindo para o 

desenvolvimento das respostas. Dada a forma dispersa e carregada de expressões sem tradução em português, 

houve a necessidade de adaptar o discurso para um formato mais objectivo quando lido em português. Embora o 

discurso em português seja menos rico em expressões, o seu significado mantém-se. 

A entrevista não foi finalizada. O Toby teve que sair prometendo responder às restantes perguntas por e-mail. As 

respostas não chegaram. Insistimos, mas não obtivemos resultados. Pela sua pertinência, resolveu-se utilizar a 

informação recolhida (embora incompleta). 

 

 

Data: 22-12-2011 

Meio: Skype 

 

Sobre o entrevistado 

1. A tua nacionalidade, cidade onde vives, a tua idade e se ser performer AV é a tua profissão (e se outras, 

quais) 

Sou inglês, embora diga que sou um habitante de uma cidade da Europa. Ser londrino durante os últimos dez anos 

é a associação mais forte. De momento sou aluno a tempo inteiro. Tenho uma bolsa de doutoramento na ‘Media 

and Arts Technology Doctoral Training Centre' na Queen Mary, University of London. Portanto, tenho uma 

secretária e é suposto lá estar de segunda à sexta, entre as 9 e as 5. 

A motivação para o doutoramento vem de dez anos a fazer vários projetos com médias digitais, na sua grande 

parte em torno da performance e de eventos ao vivo. Essencialmente cheguei à conclusão de que se a minha 

performance for igual à que fiz anteriormente, por melhor que tenha sido, é porque não consegui tirar proveito da 

situação ao vivo: as particularidades da audiência particular, o ambiente que nos envolve, etc. O título é "Liveness: 

exploiting the here and now of us together". 

Também mantenho o meu lugar com o D-Fuse, um coletivo de audiovisual baseado em Londres. É um coletivo, 

mas é liderado por uma pessoa – isso permite-me estar lá, mas não estar a tempo inteiro ou totalmente 

comprometido. Trabalhei no ocasional projeto comercial com eles, mas de forma geral o trabalho envolve por ano 

alguns shows com perfil razoavelmente grandes. Por exemplo, no ano passado passamos uma semana em Los 

Angeles e no ano anterior passamos quinze dias em São Paulo. 
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A minha própria prática está 'estacionada', enquanto eu estou a fazer o doutoramento, mas de vez em quando 

trabalho no desenvolvimento de hardware e software para audiovisual / software que alugo, junto com os meus 

serviços. 

http://tobyz.net/tobyzstuff/tags/project/titler 

 

Interessa-me estudar os trabalhos colaborativos. Neste contexto: 

2. Trabalhas com as mesmas equipas colaborativas ou com pessoas diversas.  

Penso em mim como tendo projetos como parte de uma comunidade ou estritamente sozinho. O AVIT (efetuado 

pela comunidade VJ Central, para a comunidade VJ Central) contrasta com o *spark (o meu alter-ego, um produtor 

de audiovisual / performer). Eu gosto da separação.  

Contudo, na realidade, esta separação não é clara! O Narrativa Lab foi uma colaboração com três pessoas 

nucleares. Um projeto favorito continua a ser o Dave Clarke ao vivo, onde trabalhei com um diretor na tarefa de 

transformar o seu conteúdo num show ao vivo. Da mesma forma, eu gosto de ser parte de um coletivo onde não 

tenho a liderança ou propriedade por si só, mas divirto-me contribuindo com a minha mistura particular de 

habilidades para o conjunto e beneficiando das oportunidades que o nome e o trabalho do D-Fuse me trazem. 

 

3. Num contexto colaborativo, quais são as tuas funções? 

1. Transformar filmes de representação/lineares numa performance de cinema expandido abstrato/não-linear. Isso 

envolve dar um novo propósito às filmagens (em colaboração), criando a configuração do set-up para controlar ao 

vivo/tempo real, processar e apresentar as imagens (solo), trabalhando com o espaço que vai receber o evento 

(solo), realizar a mistura ao vivo (em colaboração).  

Obviamente não é assim tão polar a relação entre o solo e em colaboração, mas é uma aproximação 

suficientemente boa.  

2. Criando ambientes imersivos que são liderados pelo diálogo com e entre o público. Envolve desenhar um 

conceito e providenciar a infra-estrutura técnica necessária para a sua concretização. O conceito é tipicamente 

colaboração, a gestão do projecto espero sempre que calhe a outra pessoa, e eu fico com a maior parte do 

trabalho do desenvolvimento de software, que faço a solo. 

 

O processo de desenvolver uma performance é tão relevante para o estudo quanto a própria performance. 

4. Como descreves o processo colaborativo? 

Hum, diferente em cada vez! Eu acho que por baixo de tudo é uma espécie de ying e yang: lidar com as 

expetativas dos outros e, ao mesmo tempo, surpreender e deleitar para além dessas expectativas.  

Vocês todos ficam animados com ... a lua! Prometes-te a lua! Claro que sim, é uma inspiração e uma grande ideia! 

(bem, prometes um visual dela). É então que percebes que a lua é impossível. Mas Marte realmente parece bem 

porreiro, e verificas que até já o fizeste acidentalmente. Quando estão todos a fazer isto nas engrenagens de um 

projeto, a excitação e o inesperado cria o que eu chamo de massa do processo criativo. 

*é* a massa 

 

A parte de gestão de expectativas é o que impede o processo de ficar vazio, desanimado, desconfiável, etc. 

 

Eu gostaria de dizer que no processo há etapas claras x, y, e z. Mas a verdade é que não há – todos fazem o que 

se pode até o último momento! Tentamos ser organizados e tentamos ensaiar e tentamos ... Mas as nossas 

ambições ultrapassam sempre o tempo que temos. 

 

Toby, posso-te interromper por um segundo? 

Os projetos comerciais, esses sim têm um processo, com a necessidade de aprovação dos clientes e outras 

coisas. 
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No que respeita às tarefas, por exemplo, está claramente estabelecido quem trabalha com o som, quem 

trabalha com a imagem e quem trabalha com as interações ou elementos mais técnicos? 

Desculpa a interrupção, estou a gostar de seguir o que escreves. 

Não, não, estava mesmo a pensar que isto é tudo um bocado abstrato. =] 

(e ao mesmo tempo a falar com a minha mãe – ligou agora mesmo) 

 

Não devia ter-te interrompido, mas fiquei entusiasmada. 

Continua por favor… 

No D-Fuse, para “1. Transformar filmes de representação/lineares numa performance de cinema expandido 

abstrato/não-linear”. A divisão do trabalho é bastante simples. 

Na verdade, para os trabalhos comerciais até temos cargos! 

 

Mike - Fundador / Diretor Criativo 

Matthias – Produção de Som 

Paul – Produção Visual 

Toby – Produção Técnica 

Da última vez foi assim. 

 

No entanto, há uma biblioteca de gravações do D-Fuse em forma de projeto em desenvolvimento chamado 

'Endless Cities'. O Mike deu-me o projeto e disse-me para a partir daí esboçar um evento abstrato/expandido, de 

forma a ser apresentado ao vivo. 

O Matthias providenciou o esboço de uma banda sonora, e passou a trabalhar no desenvolvimento da composição 

completa. O Mike deu-me uma ideia do que estava a pensar e juntos fomos rever algumas coisas, como o projeto 

Dave Clarke ao vivo em que que se havia transformado as filmagem diretas num espetáculo dinâmico ao vivo. Fiz 

um ou dois esboços com o Motion, que é uma espécie de After Effects, confiando fortemente na sua capacidade de 

análise-áudio. Com o que o Mike gostou (e cujo clip foi enviado um qualquer festival), eu comecei a construir uma 

configuração para portátil para poder fazer aquele efeito ao vivo. 

Houve muita experimentação por minha conta e, mais tarde, encontrei forma de cortar os clips, coloca-los na tela 

expandida, e abstraí-los com a música. Com isto a funcionar, reuni com o Mike um grande banco de imagens para 

fazer a performance. Desde então, toda a performance/set-up tem seguido um processo aperfeiçoar essas 

filmagens seleção/sequência. Há um volta-e-vem entre o Matthias, o Mike e eu com a música a tomar a direção 

para o vídeo e vice-versa. Os dois ainda estão muito separados na produção e na performance, existe ainda muito 

pouco conteúdo realmente audiovisual.  

Influência mútua, em vez de co-criação de uma coisa. 

O Mike traz as gravações e esboçamos juntos uma nova sequência geral (pensamos em termos de capítulos de 

vários tipos de filmagem/cidades) e editamos camadas de base com as quais podemos manipular com confiança 

ao vivo. 
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Anexo 5 U 

Entrevista com a artista Portuguesa Laetitia Morais 
 

 
Observações sobre a entrevistada: 

Conhecemos o trabalho da Laetitia como uma artista/visualista com uma carreira profissional internacional. 

 

Observações sobre a entrevista: 

A entrevista com a Laetitia resulta da falta de finalização de outra entrevista, a que foi efetuada ao artista Toby 

Sparks. Em vez de ir ao LPM e retirar do evento um outro artista a entrevistar, recorremos a uma artista portuguesa 

porque, conhecendo o seu trabalho, compreendemos que exemplifica uma outra forma de colaboração ainda não 

observada, mas que o trabalho do Toby também servia como exemplo: o do artista que desenvolve trabalho numa 

colaboração fixa, em várias colaborações esporádicas e a solo. 

 

 

Data: (mail recebido) dia 18 de Fevereiro de 2012 

Meio: e-mail 

 

Sobre o entrevistado 

1. A tua nacionalidade, cidade onde vives, a tua idade e se ser performer AV é a tua profissão (e se outras, 

quais) 

De nacionalidade dupla – portuguesa e francesa, resido no Porto e tenho 27 anos. A performance visual é uma 

prática artística e profissional que partilho com outras atividades laborais (docência na área de Artes Visuais / arte 

sonora e intermédia / cenografia). 

 

Interessa-me estudar os trabalhos colaborativos. Neste contexto: 

2. Trabalhas com as mesmas equipas colaborativas ou com pessoas diversas.  

3. Num contexto colaborativo, quais são as tuas funções? 

O trabalho colaborativo tem estado muito presente no meu percurso. Sustento um interesse particular pela 

confluência de diferentes meios para a concretização dos meus projetos e o cruzamento de óticas cognitivas entre 

pessoas torna-se efetivo. Não existe, contudo, nenhum compromisso quanto à exclusividade ou duração da relação 

entre os colaboradores. A pertinência da participação de uma certa pessoa deve-se à sua especial contribuição, 

dependendo das características do projeto. Porém, as colaborações repetem-se canonicamente, devido a fortes 

empatias que se criam entre os elementos. Exemplo disso é o trabalho em colaboração com a compositora 

Kateryna Zavoloka, desde 2007, e com a companhia de teatro Marionet, desde 2006, em que, em ambos os casos, 

cerca de 3 novas produções ocorrem todos os anos. Outras colaborações são mais pontuais e alguns projetos são 

elaborados singularmente, devido ao seu caráter e/ou finalidade. Por vezes, colaboro com um coletivo artístico que 

tem uma característica particular: este coletivo chama-se NIP (New Interfaces for Perfomance) e dele fazem parte 

artistas plásticos, músicos, programadores, de diferentes nacionalidades. O grupo (que não tem um número fixo de 

elementos) reúne-se pontualmente através de programas de residências artísticas e pressupõe a produção de uma 

performance, utilizando dispositivos criados para esse propósito e nesse lugar, durante um período de tempo 

restrito (1 ou 2 semanas). A organização de um coletivo deste género, que pode abarcar mais de 10 participantes 

ativos, originários de diferentes países, e que frequentemente não se conhecem até à data, depende da direção de 

um elemento regulador, neste caso da Teresa Dillon, ela mesma artista, mas que produz e organiza objetivos e 
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tarefas, beneficiando o diálogo entre cada prática. O meu papel varia dependendo de cada projeto/colaboração, 

mas tenho vindo a produzir com alguma constância peças videográficas para serem utilizadas em performance ou 

instalação (normalmente relativas a dados fornecidos por outros elementos do grupo). De notar que o envolvimento 

no processo criativo e na discussão de ideias é exigido a todos os elementos de qualquer equipa de trabalho. 

 

O processo de desenvolver uma performance é tão relevante para o estudo quanto a própria performance. 

4. Como descreves o processo colaborativo? 

Sendo o trabalho colaborativo frequentemente suportado por um investimento emocional cedido por mais do que 

uma pessoa, o processo de criação torna-se não só mais rico, como mais fluido, na medida em que se transforma 

progressivamente; flexível a cada estímulo dos participantes do coletivo. Essa ressonância não permite uma 

divisão restrita entre o processo e a obra, acoplando-se mutuamente. Se a isto adicionarmos a intenção de uma 

obra performativa, predomina ainda uma relação espontânea entre obra, performers e público, a qual pressupõe 

uma estrutura prévia que não é totalmente construtiva ou hermetizada, fornecendo somente a matriz ou diretriz da 

ação. Constitui, por isso, um campo de experimentação e de permeabilidade entre a performance e o próprio 

processo que lhe antecede. 

 

5. Que tecnologias são utilizadas para a comunicação entre os elementos (do coletivo)? 

O computador e a Internet são as tecnologias mais utilizadas para rentabilização de tarefas, quer sejam 

designados como ferramentas de criação, quer sirvam para registo e comunicação entre os elementos de uma 

equipa. Saliento ainda a visualização de data (dados complexos) por software, que estabelece adequações 

gráficas, permitindo um entendimento explícito para todos. A câmara fotográfica ou vídeo é igualmente utilizada 

para diversos tipos de registo. 

 

6. Registas de forma organizada o processo? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

No meu caso, asseguro o processo criativo através do constante registo de ideias, que se confinam num suporte 

físico e que utilizo como auxiliar de memória, de visão e pensamento. O papel e os riscadores continuam a ser os 

utensílios por excelência para o registo rápido e solto de todos estes vetores. 

Quando surge a necessidade de partilhar essa informação, tenho por hábito digitalizar os esboços e adicionar uma 

memória descritiva e/ou referência. 

 

Em relação à performance como o momento em que o resultado do processo é apresentado à audiência. 

7. Registas a performance? Em caso afirmativo, como e com que propósito? 

8. Se não registas a performance, porque escolhes não o fazer? 

Não tenho por hábito registar as ações performativas de forma organizada ou sistematizada, por nem sempre sentir 

essa necessidade. Contudo, utilizo por vezes uma câmara de vídeo para registar alguns eventos de maior 

relevância. A qualidade desses vídeos é normalmente reduzida e para usufruto próprio; permitem-me uma revisão 

e consequente reflexão/conclusão sobre os resultados obtidos. Quando pretendo promover/divulgar alguma 

performance, procuro registar a performance, utilizando equipamento de melhor qualidade e solicitando o seu 

manuseamento a operadores qualificados. 

 

9. Quais as dificuldades que encontras na documentação de uma performance? 

As dificuldades relacionadas com esse tipo de documentação estão patentes através do caráter efémero, 

espontâneo e direto da performance. O distanciamento que a visualização de um registo cria em relação ao 

acontecimento inflete sempre uma perceção igualmente distorcida. A ausência da proximidade entre performer-

público e da valorização atribuída à unicidade e provação do acontecimento deteriora a sua leitura. O registo serve 

na sua essência para documentação e não substitui a sua proveniência; pode, no entanto, obter uma elevação 

conotativa, devido à capacidade de validação histórica de um dado momento. 
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10. Onde e em que formato podem ser encontrada documentação do teu trabalho – ambos online e como 

objeto (DVD, livro, revista, etc.)? 

Sítios na Internet: 

www.3leds.com 

www.laetitiamorais.com 

DVD/CD: 

VEDANA – Ed. Kvitnu (música de Zavoloka), 2011. 

KVITNU (cd de promoção) – Ed. Kvitnu, 2008. 

Publicações revistas /jornais/catálogos: 

“Artista ganha bolsa Ernesto de Sousa” - Arte Capital (janeiro 2011) 

“Laetitia Morais – Missing for 10 years” - Agência Lusa (15 de janeiro de 2011) 

“Festival “Madeira dig” traz artistas, capta turismo e gera receita” - Diário de 

Notícias Portugal (18 de março 2010). 

“Sguardi Sonori 2008” - Esquare, Roma (3 de outubro de 2008). 

“Koenst #3” - Konst, Noruega (fevereiro 2007). 

“Tecnologia na Arte” - Diário de Notícias, p.30. Portugal (29 de novembro de 

2007). 

(...) 

Data: perguntas enviadas as perguntas dia 29 de Fevereiro. 

Respostas recebidas dia 5 de Abril 

Meio: e-mail 

 

Descreve mais detalhadamente (se possível) a forma como te organizas com a Kateryna Zavoloka (isto 

porque me parece a colaboração mais dinâmica e, ao mesmo tempo, também a mais duradoura, mas 

podes escolher outro grupo colaborativo): 

- Como se desenvolve o processo: como comunicam, como tomam decisões. Ensaiam ou improvisam? 

A colaboração com Kateryna Zavoloka iniciou-se após um convite por parte da mesma que consistia na realização 

de um vídeo musical para integrar num dos seus álbuns (“Viter”). Por norma, os vídeos musicais são resultados 

algo inertes, submetidos a regras de composição aplicadas através da montagem e de esquemas operatórios 

inerentes à pré-produção, produção e pós-produção de um filme do género. Ao contrário do habitual, optei por 

objetualizar tal sonoridade através da gravação de uma improvisação/manipulação de vídeo em tempo real. Pela 

espontaneidade da sua música e pelo experimentalismo do projeto, a improvisação visual adequou-se à música 

com uma certa indissociabilidade. É de notar que esse registo videográfico foi improvisado em estúdio e sem 

público, tendo sido por isso a manipulação de imagens claramente diferente da que poderia ser expectada em 

concerto. Há, por isso, alterações no seguimento do improviso, dependendo de certas variantes como o local, o 

público e o propósito. 

Este primeiro trabalho impregnou uma hibridez a todas as colaborações que se seguiram. Concertos e outras 

produções audiovisuais, mantiveram o mesmo caráter do improviso e da experimentação (mesmo quando 

mecanizada pelos meios eletrónicos), quer em estúdio, quer em palco. Apesar da distância entre Portugal e 

Ucrânia, esta colaboração apropriou-se essencialmente da Internet como terreno de discussão e partilha de ideias. 

A fase de produção é, contudo, sempre particular. Pessoalmente, o isolamento e a introspeção são 

imprescindíveis, mesmo trabalhando em parceria. Julgo que a salientar nesta dinâmica de colaboração é a 

ausência de proeminência de um meio em detrimento do outro, ou seja há um respeito mútuo do nosso trabalho, 

não sendo o som mais evocado do que a imagem ou vice-versa. Na concretização metodológica, reflete-se esta 

dualidade. Por vezes, é a Zavoloka que impulsiona o projeto enviando faixas sonoras para que sejam retribuídas 

por discursos visuais, por vezes acontece o contrário e, em outros momentos, apenas discutimos ideias, conceitos, 

trocamos rascunhos que se inscrevem no universo da experimentação, como um constante “ensaio de finalidades”, 

que não dependem da técnica quanto dependem da modelação de ideias. Ambas definimos conceitos e intuitos, 

sem nunca, contudo, provocarmos limites. 
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Em quase todos os eventos de apresentação ao público, que acontecem por norma em países que não são os de 

residência, encontramo-nos no dia da intervenção e definimos trajetórias, durante o “sound check” ou nos 

momentos antecedentes. Podemos configurar por exemplo, uma progressão de elementos leves para 

substanciosos, implicando uma sequência linear. Definimos também o tempo médio de duração do ato, que 

costuma variar entre os 45 e os 60 minutos. 

Este método ajuda-nos a manter direções paralelas, aquando a manipulação de conteúdos. Estes nunca são 

apresentados de igual forma mais do que uma vez e confiamos no cruzamento dos trabalhos individuais para a sua 

conjugação exclusiva durante a performance. Não recorremos a ensaios e até o “sound check” é executado 

individualmente, de modo a que o projeto não fique sujeito a modularidades que lhe retirem a plasticidade que 

pretendemos. São testados apenas os dispositivos eletrónicos e as suas configurações. Encontramo-nos 

pontualmente por períodos de tempo mais alargados, que nem sempre são dedicados à execução de projetos, mas 

sobretudo ao convívio – conversamos frequentemente sobre as nossas culturas e os fatores histórico-sociais que 

as diferenciam. E por fim, é provável que surjam outras ideias.1 

 

Gostaria de saber mais sobre os teus registos das ideias e qual o valor que lhes conferes: é uma série de 

apontamentos / registos de valor etéreo (ou seja, que depois da performance desaparecem) ou são 

documentos que podem ser utilizados para recriar, refazer a performance? 

Como referi antes, os registos têm para mim um valor lato, dependendo da sua relevância para a continuidade de 

um projeto. Alguns são etéreos, sobretudo nos casos em que não encontro fundamento para o desenvolvimento de 

tal projeto ou quando o ato reside unicamente na sua efemeridade. Outros registos servem de suporte para os 

artifícios da recriação. Contudo, na minha opinião, todos os registos adquirem um valor insigne, mesmo que 

momentaneamente. 

Não tenciono por norma reproduzir performances, devido à improvisação que as compõe. Supondo que a primeira 

versão serviria de matriz, legando as ilações do improviso adquirido na origem para as suas cópias; muito 

dificilmente se reuniriam as condições temporais e espaciais para que tal ocorresse com fidedignidade. Sendo 

assim, evidencio as particularidades, que sobre uma base comum, se destacam pela transmutação do que já foi 

feito. Repetir mimeticamente uma performance é, portanto, algo que evito provocar, sobretudo para não correr 

riscos sobre a sua veracidade. Isto não significa para mim, que o projeto artístico termina ou se confina ao 

momento de apresentação ao público; ele pode continuar a persistir, em estados mais ou menos latentes, variando 

ou não de formato. O registo é, sem dúvida, um exemplo dessa extensão. É um instrumento revelador da memória, 

da documentação, da investigação, ou seja, um agente metamorfoseador da prática artística decorrente. O seu 

caráter enquanto registo, enquanto representação do já representado, confere aos registos uma estética e 

linguagem mais rudimentares, de construção rápida, seja o meio o desenho, a fotografia ou outro. Ela acontece 

sem programação prévia e tal como o improviso, não padece dos esquemas operatórios de uma produção 

elaborada. Penso, por isso, que os registos têm características de composição peculiares que as autodeterminam, 

quer pela sua plasticidade, quer pela contingência do seu uso. 

  

                                                
1 1 – CRUZ, Teresa, “Arte e experimentação— Tecnociência e os laboratórios da arte”, in A 
Experiência do Lugar, Porto, 2001. 
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Anexo 5 V 

Entrevista com Franziska, Mayr-Keber, responsável pelo projeto de 

documentação TAGR.TV 
 

 
Sobre o TAGR.TV 

Desde 2006 que as três pessoas que iniciaram o projecto entrevistam os artistas e outros participantes dos 

festivais onde vão. A estas entrevistas aos artistas, por vezes acrescentam uma visita guiada à exposição 

(Transmediale 2011) através de um vídeo elaborado com técnica de stop-motion ou um entrevistado-mistério 

(exclusive interview, Transmediale 2011). A equipa, entretanto, cresceu e vários elementos viajam juntos, o que é 

uma mais-valia porque podem se ajudar e trocar informação sobre os temas, as pessoas e as formas como 

documentam. 

 

Contexto institucional 

Patrocínios: WienKultur, BMUKK: Ministério da Educação, Artes e Cultura da Áustria 

 

Áreas que documenta 

O projecto dedica-se a cobrir a vasta área da Media Art. Cada pessoa que se associa ao TAGR.TV tem um 

interesse especial que desenvolve através da documentação que faz. A área da performance A/V é uma das áreas 

de interesses com apresentações de vários festivais dedicados.  

 

Como documenta  

Os documentos encontrados no website são principalmente entrevistas editadas com excertos do trabalho 

apresentado no festival. As línguas do projeto são o inglês e o alemão. Encontram-se também textos escritos sobre 

vários eventos e um calendário com as chamadas para submissão de trabalhos para vários festivais na Europa. A 

navegação por entre os arquivos deste site pode ser feita através da Cloud à direita, através da lista de festivais ou 

através da linha do tempo localizada logo abaixo do logotipo e do menu principal. 

Para o Transmediale 2011 desenvolveram um guarda-chuva, que funciona como um estúdio móvel, para resolver 

alguns problemas técnicos. O guarda-chuva tem um foco de luz, uma câmara de filmar e um microfone 

incorporados. Desta forma obtêm uma iluminação constante, uma imagem clara e som sem ruído ambiente. Em 

complemento têm uma segunda câmara que captura entrevistado e entrevistador de frente e que faz planos 

afastados, de conjunto e de pormenor. No entanto, este guarda-chuva vem com muitas outras vantagens. Desta 

forma são muito visíveis e captam a atenção de todos. Funciona também de forma interessante para a relação que 

se estabelece durante a entrevista. Podem caminhar e o resultado é mais interessante e fluido. 

 

Observações sobre a entrevistada: 

Franziska, perto de trinta anos, jornalista da televisão nacional, co-responsável pelo projecto TAGR.TV, visualista. 

Como parte do projecto VJ Theory concedi uma entrevista para o TAGR.TV, em 2008, durante o festival Mapping. 

Nesse mesmo ano, voltei a encontrá-la em Paris, no Vision´R, onde tivemos tempo para nos conhecermos pessoal 

e profissionalmente. No ano seguinte, convidei a Franziska a apresentar o seu trabalho como visualista (aka 

Fomoke) no evento que organizava em Lisboa. Desde essa altura, no Verão de 2009, que não tínhamos contacto. 

Quando ficou confirmada a minha viagem a Viena contactei a Franziska para a encontrar de novo e foi, então, que 
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me lembrou do seu projecto de entrevistas. Surgiu assim a oportunidade de adicionar à investigação de campo esta 

nova componente, a que respeita aos projectos de documentação. 

 

Observações sobre a entrevista: 

O princípio da entrevista não foi gravado porque me esqueci de ligar o gravador. A entrevista foi feita em duas 

partes. Na primeira parte estava na sala, o Nico, um amigo da Franziska, que tinha, entretanto, chegado para levar 

consigo um computador para arranjar. A segunda parte começa depois de interrompemos a conversa para nos 

despedirmos do Nico. A falta da informação do que não está gravado é colmatada com as minhas intervenções na 

entrevista e com outras notas escritas associadas à entrevista. 

 

 

http://tagr.tv 

Data: 03-04-2011 

Local: Sala de estar, na casa da Franziska. 

Duração da entrevista: 1.ª parte: 10:44, 2.ª parte: 28.04 

Meio: som 

 

A ideia desta plataforma é que os artistas de Media Art tenham acesso fácil aos festivais de Media Art porque é 

bastante caro. Se queres ver tudo, tens as despesas de viagens, tens que pagar a entrada, e por aí adiante. A 

segunda coisa é que é mais fácil o contacto com outros artistas que ainda não conheces, mas que queres 

conhecer. É mais fácil pedir uma entrevista e também mais interessante e temos a ideia de a partilhar com o 

mundo, em vez de a partilhar de forma privada. Partilhamos o que vemos. É por isso que o TagR.tv tem uma 

perspectiva a partir de dentro sobre os trabalhos. Porque são artistas a falar com artistas, por isso, fazem as 

perguntas tendo em mente o que interessa saber aos artistas. Quer dizer, eu sou artista Media, talvez por isso faça 

perguntas mais simples, porque só quero saber o que fazem. Mas artistas têm outros géneros de perguntas. Por 

isso é específico o nosso meio (de comunicação). Como disse, é nossa ideia apoiar as ligações (networking) 

porque festivais de Media Art e festivais em geral são sempre eventos de ligações (network events). Portanto, esta 

é uma ideia para apoiar, a nível profissional, as ligações. 

 

Quantos mais festivais fazem, torna-se fácil fazer ainda mais festivais? Eles suportam-se em ti para fazer a 

documentação? Bem, não toda, porque eles farão a sua própria também, mas de forma a acrescentar? 

Eles gostam que estejamos nos festivais. Quanto mais fazemos, reconheço, os festivais agora, começam a 

reconhecer-nos. Perguntam-nos se queremos lá ir ou providenciam-nos escritórios onde podemos trabalhar. Por 

isso, eu acho que quanto mais fazemos, mais eles querem que lá estejamos e ser parte do festival. Nós não somos 

documentação, mas somos, de certa forma, um projeto artístico. Eu acho que é isso de que eles gostam. Também 

é uma ação, a de caminhar numa exposição com um guarda-chuva. É interessante para o público da exposição 

porque ficam curiosos, as pessoas perguntam, depois outras pessoas ficam a conhecer os artistas desta forma. 

Outra coisa é que, quanto mais fazemos, mais fácil é ter acesso a festivais que não nos conhecem porque olham 

para o nosso website e pensam que é cool, porque fazemos muito. Já construímos uma rede e isso é interessante 

para os festivais. 

 

Quer dizer que vocês, TAGR.TV, são uma rede de artistas, com as ligações que têm com os festivais e 

através dos festivais, já com outros artistas. … 

Eu queria chegar a algum sítio mas já me perdi. Pois… pronto, esqueci-me do que ia dizer. Já sei… Sentes 

que existe, digamos, uma comunidade como tal, uma comunidade A/V ou é só um grupo de pessoas que 

viaja, que vão ao festival ou é só uma moda? 

Acho que não percebi bem a pergunta. Se existe uma comunidade? 
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Sim, se existe algo assim, um grupo de pessoas que encontras nestes eventos ou se encontras pessoas 

diferentes. 

Da TAGR.TV? Ou em geral? 

 

Em geral. 

Queres dizer uma comunidade relacionada com a documentação? 

 

Na verdade, não, mas também seria interessante saber sobre uma comunidade relacionada com 

documentação. Mas em geral, se os artistas que encontras no Transmediale são os mesmos artistas que 

encontras no … Vision’R. 

Ah, não. Não, não, não. Nós concentramo-nos em festivais de Media Art e, claro, arte audiovisual é parte da Media 

Art, como disse alguém ontem (nas conferências do Sound.Frame). Por isso, se alguém tem um interesse especial, 

das pessoas que fazem parte da TAGR.TV, em ir ao Vision’R ou ao Mapping Festival ou ao LPM, como eu, isso 

ajusta-se ao nosso trabalho, mas não vejo grandes cruzamentos entre festivais de A/V e festivais de Media Art. 

Talvez que o festival de Media Art na Alemanha está ligado ao festival de audiovisual, mas estão separados de 

certa forma. Por isso, sim, podes encontrar pessoas de um festival AV em ligação com esta cena clubbing e música 

(club scene), mas é muito raro encontrar num festival de Media Art alguém que vi no Vision´R. 

 

Dirias então que, ainda que não muito clara, existe uma definição de um festival audiovisual relacionado 

com a cena clubbing (club scene) e festivais de New Media que incluem também performances. 

Sim. 

Para ser honesta, e não verifiquei o programa do Vision’R do ano passado. 

 

Bem, o Vision’R era só um exemplo. 

Quer dizer, as ligações existem, às vezes há performances que vês em eventos de Media Art ou festivais e 

também no Mapping. Mas penso que os audiovisuais do Mapping são muito específicos e, por isso, podem ser 

parte de um festival de Media Art. 

Conheço muitos Artistas Media (Media artists) que trabalham como artistas audiovisuais também. Por exemplo, 

agora no Sound.Frame, vi trabalhos que já tinha visto no Ars Electronica do ano passado ou em outros festivais, no 

espaço de exposição. Por isso o espaço de exposição é o que está mais próximo de um evento de Media Art. 

 

Então talvez o cruzamento entre um festival audiovisual e um festival de New Media seja o espaço da 

galeria ou as performances mais formais. 

Sim, talvez. 

Mas num festival de New Media Arts encontras sempre as mesmas pessoas. O que quero dizer é que vês um 

trabalho lá e vês o mesmo trabalho três meses mais tarde no próximo festival. Isto também é interessante para 

mim. Se verificares os programas dos festivais vais perceber qual é que mostra as coisas novas e qual tira coisas 

do outro festival. Porque, como é uma rede, é como se fosse a grande família. Os festivais são eventos de redes 

(networks). Por isso, partilham artistas, enviam-nos. Por exemplo, às vezes temos documentação de um trabalho e 

dois anos depois vamos encontrar o mesmo trabalho noutro festival e penso, ok, já temos coberto, dois anos mais 

cedo. 

Que mais te posso dizer? 

 

Não sei, mas irei-me lembrar. 

 

(A esta altura somos interrompidas pelo Nico que quer sair e levar o computador) 

 

O que disseste sobre este ser um projeto feito por artistas, portanto, também é um projeto artístico, torna-

o também um processo em tudo semelhante a um processo artístico. Portanto não é documentação no 
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sentido em que tens que fazer x coisas ou y coisas e depois juntos … Não há uma metodologia restritiva. 

Quer dizer, pelo menos é assim que entendi. 

Sim, entendeste bem. Quer dizer, nós fazemos planos. Temos uma ideia. Vamos lá quando temos dinheiro, 

pedimos fundos públicos e, se temos dinheiro, tentamos também pagar os custos das viagens ou as despesas 

diárias das pessoas que se querem juntar a nós. E claro que, se usamos dinheiro público tem que se produzir 

alguma coisa. Portanto, a ideia é encontramo-nos antes para verificar o que vai acontecer no festival e o que 

queremos cobrir de antemão. Fazemos as decisões de antemão. Mas somo flexíveis para mudar, sabendo que 

toda a gente terá que produzir pelo menos um vídeo. Garantindo desta forma que teremos uma certa quantia de 

vídeos. Mas não forçamos ninguém a falar com esta pessoa ou com aquela pessoa. Portanto, aconteceu no 

Transmediale alguém dizer, ok, não estou assim tão interessado e gostaria de fazer o meu próprio vídeo, que tem a 

ver, que poderá ser uma intervenção ou uma foto ou alguma coisa, … escrever algo. E é muito bom porque os 

festivais são enormes, têm conversas (talks), espaços para exposição, festas, entre outros, e quando estás num 

grupo todos têm interesses diferentes. 

 

Sabes de outros colectivos ou projetos que fazem algo de semelhante? O que acho curioso sobre o 

projeto é o facto de não ser um arquivo que recolhe coisas do passado. Vocês produzem novos 

documentos. Quer dizer, de facto é um arquivo, constituído maioritariamente por entrevistas, certo? Mas 

documenta as coisas que acontecem neste momento. Aqui está a diferença. Há alguns arquivos de coisas 

do passado, quase como museus online. Mas sabes de algum que faça algo de semelhante, no sentido em 

que não é um museu online, mas que documenta de certa forma o que está acontecer no sentido 

contemporâneo? 

Online… Existe um colectivo mas esqueci-me do nome. Estão sempre no Ars Electronica e chegam de autocarro e 

também fazem documentação em vídeo e entrevistas em outros festivais. Só os vi no Ars Electronica. Esqueci-me 

do nome, mas posso procurar para ti. Há também uma escola na Áustria, não é uma universidade, mas também 

não é uma escola para miúdos, fica aí no meio. É uma escola de produção de média e eles também vão ao Ars 

Electronica e fazem documentação e entrevistas e tudo mais, em formas diferentes. São estes os que conheço que 

fazem coisas como nós. E depois, claro, tens as revistas de arte. Tens a documentação de projetos em geral, como 

a Neural, Neural IT. Mas por exemplo, a Neural contactou-nos porque acham que o que nós fazemos é 

interessante. Talvez haja uma cooperação entre nós um dia. Mas o que é novidade, é Art Creative, tu conheces a 

Art Creative? Com a Art Creative também estivemos a falar, em Berlim, e haverá também com eles uma 

cooperação. Nós faremos parte, ou trabalharemos para a Art Creative porque eles fazem o que nós queremos 

fazer, sabes? Mas eles cobrem todos os géneros artísticos e fazem também entrevistas. Para Media Art eles têm já 

entrevistas com todas as pessoas que nós também já entrevistamos. Mas acho que eles têm outras possibilidades 

financeiras. O nosso problema é que nós gostamos de fazer o que fazemos e fazemos de graça. Não há dinheiro 

para nos pagar. O que é um problema porque temos muito mais material do que o que podes ver online. Temos 

uma quantidade enorme de material offline que não está ainda editado. 

 

Mas será editado ou vão deixar em arquivo assim como está? 

Desejamos editá-lo. Mas não temos tempo para isso porque todos têm um emprego e editar é onde é preciso mais 

tempo. Ir a um sítio para fazer uma entrevista e filmar, capturar é a parte mais fácil. Ou por outra, não é a parte 

mais fácil, é a parte mais interessante. Mas depois, sentar atrás do laptop e fazer edição até que o vídeo esteja 

terminado é um processo que leva demasiado tempo se o fazes com seriedade. E nós queremos qualidade. Não 

queremos pôr online toda a entrevista, o total dos vinte e cinco minutos, porque não é assim tão interessante para 

as pessoas. 

 

Haverá então formas de documentar. Gostaria de saber a tua opinião.  

Haverá formas de documentar no sentido em que algumas serão mais elaboradas, mais descritivas do que 

outras? Por exemplo, o que dizias há pouco sobre um dos projetos em que o artista te pediu para gravar 
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todo o processo, mas ele queria tirar apenas partes da gravação porque achou que não era interessante 

mostrar tudo. 

Sim. Bem, ele não achou que a sua performance não era interessante. Acho que, o que ele como artista... Ou por 

outra, como eu entendi, é que para ele não faz sentido observar a sua performance como um todo em vídeo. 

Porque é uma performance ao vivo e talvez seja um passo no seu próprio desenvolvimento artístico. Não é como 

um projeto de teatro em que trabalhas meio ano nele. Portanto, talvez seja parte de uma experiência na sua forma 

de abordagem artística. Por isso queria só mostrar partes da sua performance. As mais importantes, de forma a 

dar uma ideia do que se trata. Por isso, estava aberto à documentação. Foram os organizadores que me pediram 

para gravar a performance na íntegra e foi o artista que me pediu depois se eu podia cortar de forma a que dos 

cinquenta minutos resultassem cinco ou três minutos. Quando o vês é como se fosse um teaser, ficas com uma 

ideia sobre o que é e tens também a possibilidade de entender a performance e o que quer expressar. Por isso, 

não são necessários os cinquenta minutos. 

 

Dá-te uma vista genérica, mas não de forma descritiva. Existe alguma forma, um método para se ser 

descritivo e será que tem a ver com o meio. Por exemplo, o vídeo seria menos descritivo e talvez o texto 

seria mais elaborado. Faz sentido? 

Sim, penso que sim. 

 

Porque, bem, poderás ter a totalidade de uma performance em vídeo e esta ser guardada como material 

capturado (footage) e depois ter o vídeo em si, que é o documento, que é pequeno, e depois podes ter, 

digamos, um texto por exemplo, ou ficheiro áudio. Não sei… 

Bem, depende sempre do género de performance a que estamos a assistir, mas acho que a ideia da performance 

é que tu, como audiência, estejas lá. Quando participamos, como audiência, numa performance em tempo real, 

num ambiente artístico és como que capturado pela performance, ou talvez não, mas a performance implica 

emoções. Estas podem ser boas emoções ou más emoções, não interessa. Podes ficar irritado mas … se é uma 

boa performance, sentes que essa é a intenção do artista, mas se vês um vídeo de uma performance sentado 

durante vinte minutos, nada acontece. Vês o vídeo durante um minuto e depois páras, não podes continuar porque 

não ficaste capturado pelo espaço, pelos outros elementos da audiência, pelos artistas, por nada. Mesmo sendo a 

Internet um meio rápido, não ficarias quinze minutos para experienciar esta performance. E não podes mesmo. 

Porque, se estás lá (no espaço da performance) podes intervir, podes agir, podes sair da sala e o artista vai 

reconhecer isso, podes tossir e o artista vai reconhecer isso também. Portanto, podes estar em ação. Este género 

de performances, falando de performances abstractas (criação de imagens abstractas), precisa da presença real. 

Se queres documentar, está bem mostrar só meio minuto que mostra com o que se parece e depois precisas de 

falar dela (da performance) ou escrever sobre ela, descrever o que se passa lá, com a audiência, mas penso que 

não podes pôr a performance num vídeo e dar a mesma experiência à audiência. É por essa razão que na minha 

opinião o artista não queria que estivessem os quinze minutos online. 

 

Claro, faz sentido. Não deves substituir a performance. 

(interrupção para fechar a janela) 

 

Tens toda a razão, as pessoas ficam cansadas. Especialmente numa plataforma online. Em relação a isso, 

perguntava-te há pouco, e que tal se, em vez da plataforma online, ou aliás com a plataforma online, 

porque vocês têm tantas entrevistas, e quando se estuda, seria interessante olhar para isto e para algum 

género de documentação. Talvez publicando na íntegra uma performance, digamos, por exemplo em DVD, 

que podes levar para casa e experienciar. Aí tiras tempo para ver, ou mesmo ainda que uma imagem. Ou 

então, transcrever as entrevistas e fazer livros, por exemplo. 

O que eu preferia, como alguém interessado em performance. Se estou realmente interessada numa performance 

ou num artista, quero ver o que está a fazer, porque qualquer descrição é sempre, claro, um ponto de vista. Seja 
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ele o da câmara, da pessoa que coloca a câmara numa certa posição, ou da pessoa que escreve. Mas… gostaria 

de ter ambos. 

 

Penso que a razão para a documentação é existir como testemunho. Para que um dia, por exemplo, estás a 

fazer um trabalho sobre arte generativa em performance ou sobre software em performance, poderes ver 

estes trabalhos e utilizá-los como estudos de caso e isto é o que me interessa, esta possibilidade. E a 

partir desta possibilidade, olhando ao que tens feito na TAGR.TV. Mas pergunto-me, se precisar de 

escrever sobre isto, referindo-me ao vídeo, está bem, mas talvez eu gostasse de saber mais e na verdade 

tu já tens este género de documentação (aqui utilizado erradamente porque queria dizer gravação). 

Percebes, é ser mais explícito. Queria saber o que achas sobre ser mais descritivo e mais explícito. 

Não sei se entendi o que me perguntaste. 

 

Pois, eu perco-me às vezes. 

Começa de novo. 

 

Nem sei já onde ía… 

Acho que entendi, mas não tenho a certeza. Como é que nos tornamos mais explícitos na documentação? 

 

Sim, explícito no sentido, bem, como quando fizeram a gravação da performance inteira e a certa altura 

decidiram, bem, vamos cortar isto para apresentar um minuto destes quinze, mas, e se eu quisesse ver os 

detalhes? O mesmo se aplica a uma entrevista, e se eu estiver interessada nos detalhes de tudo ou 

imagina que quero analisar uma performance… 

Queres dizer, se tens a possibilidade, como pesquisadora de entrar em contacto connosco e ter acesso a toda a 

informação? Sim, teríamos todo o interesse em trabalhar com isso. Mas por exemplo, em relação a esta 

performance, porque não somos uma plataforma de documentação com interesse em mostrar a performance por 

inteiro, podemos fazer isso se o desejarmos e se o artista concordar. Neste caso, com este artista, ele concordou 

em gravar, mas o artista não concordou em publicar tudo. É o artista que conta e não queremos fazer seja o que for 

contra a sua vontade. Claro que temos todo o material guardado nos nossos computadores e não está disponível 

online. Mas gostaríamos imenso de ter um arquivo extra com todo o material em bruto, com todas a entrevistas e 

que não seja estruturado como o nosso blog. Por um lado, o blog é para artistas que estão interessados e querem 

informação mas tentamos editar os vídeos também para as pessoas que não são nerds de Media Art tenha uma 

ideia do que é e para verem até o fim. Por isso, misturamos as entrevistas, os trabalhos e o artista a falar sobre o 

trabalho. Para dar uma ideia sobre com o que se parece o seu trabalho, com que se parece o artista e, ao mesmo 

tempo, ter algum conteúdo ou informação através da entrevista. Mas gostaríamos muito de ter um arquivo com 

entrevistas desta e desta pessoa, nos anos de ta-ta-ta, neste lugar, que possas visualizar e que seja permitido usar 

como quiseres. Estamos a trabalhar neste sentido, especialmente porque gravamos imenso e é uma pena não 

termos o tempo necessário para a sua edição, mas talvez outras pessoas estejam interessadas. Seria interessante 

ver com quantas pessoas já falamos, como, onde e quando. Neste momento é uma questão técnica no 

desenvolvimento de um interface que é fácil de usar. Idealmente, com o interface, poderias ver online, puxar um 

ponto para o input e um ponto para o output e receber somente esta parte. Poderias recolher várias partes 

pequenas que fossem interessantes de várias entrevistas e produzir um novo vídeo. Os artistas poderiam usar… 

Pois, mas é um projeto que existe só nas nossas cabeças. É uma ideia, eu gosto da ideia, mas melhor seria se isto 

fosse do interesse dos artistas. Há muitos outros aspectos. Se a entrevista não é muito boa talvez o artista não 

esteja muito interessado. … Nunca se sabe. Neste momento, a nossa abordagem passa por falar o mais normal 

possível e, às vezes, não há assim nada de realmente interessante na nossa conversa. Falamos uns vinte minutos 

com as pessoas e mostramos cinco minutos da entrevista. Por isso, cortamos imenso. Esta é uma forma de 

conseguir uma atmosfera relaxada que só consegues sabendo que nem tudo será publicado. Porque quando estás 

defronte da câmara e sabes que tudo o que disseres será publicado e estará online para sempre … talvez não para 

sempre, mas, bem… sabes? É também uma pressão e eu gosto do facto de que nós retiramos essa pressão. 
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Sim, especialmente porque fazes uma conversa relaxada e então é muito mais fácil para a outra pessoa 

dizer coisas. Acho também muito interessante quando referiste o guarda-chuva e o facto das duas 

pessoas terem que ficar por baixo. Há o toque físico. Portanto, de facto tu sentes o nervosismo da outra 

pessoa, a sua amistoidade, … bem, estou a assumir que é assim. Mas é tão próximo que eu diria que 

interages com a pessoa de outra forma. Eu gosto mesmo da ideia do guarda-chuva. 

Adoro-a. Sim, todos os parceiros são diferentes. Algumas pessoas não gostam do contacto do corpo e isso sente-

se imediatamente porque se afastam ou dançam em volta e saem de debaixo do guarda-chuva. Às vezes é 

estranho. Ou então fogem com o guarda-chuva, também pode acontecer. Ou então certas pessoas querem segurá-

lo, outras não. É uma boa ferramenta, na verdade. 

 

Dá-te a oportunidade de ter alguma coisa na mão … lembro-me de que falávamos ontem sobre andar, o 

que também é uma boa ideia. Estás de baixo do guarda-chuva, é como se o mundo estivesse lá fora, mas 

não estás preso dentre deste lugar e depois caminhando começa a ser mais reflexiva (a conversa). 

Se houver tempo e espaço é realmente o melhor. Tecnicamente é também muito conveniente porque temos o 

microfone. Só precisamos de um microfone que é muito bom porque fica aqui (apontando para o interior do guarda-

chuva imaginário), por dentro, pendurado e tem muito boa qualidade de som. Quando começamos com a TAGR.TV 

tudo era um bocado mau, mas era essa a ideia. Vais com o teu telemóvel ou com a tua pequena câmara, gravas o 

que vês e mostras ao público. Porque os artistas que começaram esta plataforma, na universidade, não 

encontravam documentação em vídeo disponível online. É esta a razão pela qual começaram este projeto. Porque 

nem toda a gente pode pagar para ir a estes sítios. Por isso, nós vamos lá, quando lá estamos mostramos aos 

outros estudantes – era esta a ideia – ou a outras pessoas interessadas. Por isso, no princípio a qualidade era 

muito baixa, agora somo três, e à medida que fomos fazendo, descobrimos que é uma pena não melhorar a 

qualidade porque perdemos tanto tempo a trabalhar que chegamos à conclusão que não vale a pena faze-lo se não 

for de forma simples, mas com qualidade. É por isso que temos uma câmara melhor, e agora também uma câmara 

no guarda-chuva, compramos um microfone muito caro e estas coisas fazem uma grande diferença. É uma pena 

muito grande se o som não se ajusta ao vídeo porque o som é o mais importante. Se não consegues ouvir … 

 

É onde está a informação, não é? 

Sim, sim… 

… 

Há mais alguma coisa que te possa dizer? 

A TAGR.TV agora tem uma sala no quarteirão dos museus, o que é muito bom, porque é um lugar de encontro. 

Antes, o guarda-chuva estava nesta casa e a câmara ali (dentro de um armário). Mas agora temos um quarto, onde 

deixamos tudo. Somos ainda mais flexíveis para fazer coisas em Viena. Só precisamos de ir à sala – todos têm 

uma chave – ou podem entrar na lista para a chave. Como parte de uma comunidade a crescer, às vezes serve 

para pessoas que fazem um evento onde mostram o seu trabalho, ou se alguém precisar de usar o equipamento 

para o seu trabalho. Gosto mesmo da sala, é só um lugar de encontro, mas é bom. Embora não seja importante, é 

um efeito secundário, … não é a para isso que a TAGR.TV foi feita.  

… 

Tens mais alguma pergunta? 

 

Estou muito contente com a entrevista, porque sublinha uma série de assuntos… 
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Anexo 5 X 
Entrevista com Gabriel Vanegas, responsável pelo projeto de documentação 

Botaniq 

 

 
Como documenta 

 

O conceito do projecto Botaniq tem raiz nos diários de bordo dos colonizadores. Estes diários traduzem as 

experiências dos navegantes em desenhos e escritos para servir de testemunho junto dos povos europeus 

curiosos por saber como eram os novos mundos. 

 

Contexto institucional 

O Botaniq é autofinanciado. As várias oficinas são financiadas pelas instituições de acolhimento, pelo School of 

Arts and Media, em Colónia (KHM), ou através do pagamento de um montante definido por parte de quem participa 

 

Áreas que documenta 

Artes tecnológicas (especialmente interativas). 

 

Oficinas 

As oficinas desenvolvem-se por associação a uma exposição. Uma ou várias pessoas têm o papel de moderador e 

organizador da oficina. Os participantes são convidados a experienciar a exposição e documentar uma das peças. 

O registo da experiência, chamado de diário (da experiência), poder ser feito com recurso a qualquer tecnologia ou 

material – é deixado ao critério de cada participante. O processo de documentação passa pela digitalização do 

material (caso o registo tenha sido feito em suportes rígidos), pela edição (para os registos áudio e vídeo) e 

elaboração de ficheiros para leitura com formato adequado ao armazenamento online e visualização por qualquer 

utilizador. Para cada diário é depois efetuada uma ficha de identificação. 

 

http://botaniq.org 

2 de Maio 2012 

 

Sobre o entrevistado 

1. A tua nacionalidade, cidade onde vives, a tua idade e qual é o teu papel no projeto Botaniq 

Gabriel Vanegas, 29. 

Eu trabalho como freelancer no desenvolvimento de projetos culturais que envolvem o uso de meios digitais, 

conservação da arte contemporânea e promoção/difusão/organização de eventos de arte contemporânea. Também 

procuro financiamentos para o desenvolvimento de meus projetos a longo prazo.  

Comecei o Botaniq como tese nos estudos de Mestrado, portanto, eu sou o fundador, mas o meu propósito é 

pensar no projeto como uma plataforma que todos podem usar. Agora eu estou em posição de moderação da 

plataforma, de modo que já existem algumas pessoas que tinham participado em uma das oficinas e que agora 

estão a coordenar as suas próprias reuniões. 

 

Sobre o projeto 

2. Uma curta história do projeto 

Começa como uma pesquisa sobre artistas média latino-americanos, mas durante o processo simplesmente perdi 
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o interesse em diferenciar o artista média do artista não média... E foi assim que eu comecei a pesquisar mais 

sobre a história da arte dos médios na América. 

Ao investigar a história, especialmente entre o séc. XVI e o séc. XVIII, deparei-me com a história das expedições 

botânicas e como estas estavam relacionadas com a preservação da natureza. Isto fez-me compreender que havia 

uma relação muito forte na forma de preservar a nossa herança cultural intangível; por exemplo, a essência de uma 

planta ou de um animal, o sabor de uma fruta eram também efémeros, tal como a essência de uma performance de 

dança. 

A interpretação ou reinterpretação do que é um novo animal, fruta ou planta estava diretamente relacionada com a 

experiência dos conquistadores da América. A descrição do cheiro, cor, sabor estavam relacionados com o seu 

contexto, interesse político-económico … portanto, o que vemos agora das descrições da altura é somente a sua 

experiência. 

Tudo isto me levou à ideia de criar o Botaniq, uma plataforma para a troca de experiências relacionadas com a 

troca de criações de arte contemporânea, envolvendo as pessoas comuns/ observadores/ interatores que sempre 

foram excluídas da escrita da sua história cultural. 

 

3. Contexto internacional 

Comecei o projeto com a ajuda da School of Arts and Media, em Colónia (KHM), que me ajudou no seu 

desenvolvimento de forma económica, teórica e tecnológica. 

 

4. Recursos humanos: quem faz parte do projeto e quais as suas funções 

Só há uma pessoa fixa a moderar, que sou eu. 

As outras pessoas entram no projeto por interesse próprio ou participando numa das oficinas: desenvolvendo 

novas oficinas ou ajudando a encontrar novas oportunidades para o projeto se desenvolver. 

 

Sobre documentação 

5. O que é um documento no contexto do projeto? 

O documento é o resultado e a documentação é o que explica nas tuas palavras o interesse que um evento é 

capaz de te transmitir recorrendo aos meios tecnológicos. 

 

6. Porquê o interesse em documentar (motivação)? 

Para envolver as pessoas (o folk) na responsabilidade de escrever a sua própria história cultural; uma 

responsabilidade que é normalmente dada a uma elite especial que conduz a nossa realidade. 

Também por cause da destruição maciça e desaparecimento rápido do trabalho contemporâneo. 
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