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Divulgação

ção instável por natureza, em que
tudo pode acontecer.

Onde reina a instabilidade, tor-
na-se possível a improvisação. Há
algo de mágico nessa nova arte que
tira o autor do lugar isolado de cria-
dor e chama o espectador para par-
ticipar, explorar e ser co-criador da
obra. Surge uma revolução comple-
ta no conceito de autoria. Especia-
lista em Direito Autoral e professor
da Fundação Getulio Vargas, Ronal-
do Lemos afirma que "não podemos
continuar pensando direito autoral
como no século XIX. O Brasil foi o
terceiro país, depois da Finlândia e
do Japão, a aderir ao CCPL (Licen-
ça Pública Creative Commons -
http://creativecommons.org), um
exemplo das mudanças nessa área".
Hoje mais de 40 países fazem par-
te desse movimento e cerca de 30
milhões de obras já foram licen-
ciadas por essa entidade. Essa li-
cença que disponibiliza ao públi-
co a criação, mas não para fins co-
merciais, sustenta-se no conceito
da generosidade intelectual, em
vez da propriedade. A postura do
grupo inspirou o Ministério da
Cultura a criar a licença Re:Combo,
que permite ao artista autorizar
previamente o uso de trechos de
sua música para a construção de
outras (na forma de remixes ou
usando samplers).

Alguns estereótipos da figura
do criador também caem por ter-
ra. O artista do século XXI pode
ser qualquer um de nós. A explo-
são de comunidades virtuais do
tipo Orkut e de diários da inter-
net, chamados de blogs, foto-
blogs e agora também os pod-
casts, que permitem criar uma
rádio dentro de casa, reflete a ex-
tensão desse mercado em que cada indivíduo quer
mais do que 15 minutos de fama. De cara para a
telinha, o novo artista passa horas em salas de com-
putação e junta-se a técnicos e cientistas para fazer
uma arte que já nasce ilimitada.

Kika: "Não existe um caminho definido a
ser trilhado para se tornar artista"

Como diz o filósofo Pierre
Lévy, no livro Cibercultura
(Editora 34), "os gêneros da
cibercultura são da ordem da
performance, como a dança e
o teatro, como as improvisa-
ções coletivas do jazz, da co-
media dell' arte ou dos con-
cursos de poesia da tradição
japonesa. Na linguagem das
instalações, requerem a impli-
cação ativa do receptor".

ARTISTAS
PESQUISADORES

Para ultrapassar o simples
uso da tecnologia, e fazer arte, é
indispensável um processo de
aprendizagem e atualização
permanente. A informação ja-

mais substituirá a formação, pelo contrário. Na opinião
de Ronaldo Lemos, "a informação maciça só aumenta a
responsabilidade do professor, que deverá formar o alu-
no ensinando-o a filtrar o que é essencial, a ter uma relação
dinâmica e consciente com os meios, a construir estruturas
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de confiança e parâmetros do que é certo e errado".
O curso Comunicação em Multimeios da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, por exemplo, habilita
os alunos a gerar hipermídias (sites, CD-ROMs e DVDs),
vídeos analógicos e digitais em várias categorias (anima-
ção, documentário, videoclipe, videoarte, institucional),
peças gráficas, trilhas e outros produtos, mas sempre com
a perspectiva humanista e crítica que caracteriza a insti-
tuição, como afirma a coordenadora, Rosangella Leote.

Wagner Morales é um desses artistas pesquisadores.
Vencedor do último Festival Videobrasil, seu trabalho
consiste em mixar gravações de mensagens em secretá-
ria eletrônica e fragmentos de músicas com uma seleção
de imagens. Também tem se destacado o artista espa-
nhol Antoni Abad, que desenvolve trabalhos de interação
a partir da comunidade, mesclando telefonia celular,
internet e grupos de pessoas das grandes cidades, como
motoboys, taxistas, por exemplo. Veterano em arte ele-
trônica, o cineasta Paulo César Soares mostrou suas gra-
vuras digitais no VII Salón Internacional de Arte Digital
em Cuba (2004). Na obra Coreira, Soares captou ima-
gens de uma dança popular do Maranhão, o tambor de
crioula, e manipulou esse quadro com alterações digitais
nas imagens, cores e texturas.

Em recente evento multimídia promovido pelo Itaú
Cultural, em São Paulo, o poeta Celso Borges e o jorna-

lista, DJ e pesquisador musical Otávio Rodrigues deixa-
ram a platéia em êxtase. Palavra e música foram "mixadas"
para constituir um novo produto poético. Borges expli-
ca que o trabalho é espelhado no dub jamaicano e na
tradição oral da poesia. "A gente ama música e tem pra-
zer em descobrir sons novos. O trabalho em conjunto é
resultado dessa alegria. A poesia entra como elemento
essencial para alinhavar nosso desejo em descobrir so-
noridades e possibilidades textuais diferentes. É preciso
inteligência e criatividade para saber usar a tecnologia.
Sem o humano, o sentimento, ela é vazia."

O que vemos agora são os primeiros passos da inteli-
gência coletiva na descoberta dos caminhos possíveis en-
tre o real, o virtual e o atual. Há uma avalanche de infor-
mações, o que não significa que o conhecimento possa ser
partilhado por todos. A exclusão digital é uma realidade
que nada tem de virtual. Gabriel Ferisse, doutor em Filo-
sofia da Educação pela USP, lembra que toda decadência
traz nas entranhas a sua superação. "Também agora, não
obstante a manipulação de que somos objeto, não obstante
as intolerâncias, o dilúvio de informações irrelevantes, a
banalização e a superficialidade sufocantes, nascem possi-
bilidades de renovação e de inteligência." Sem dúvida. A
turma do Re:Combo fez escola, os coletivos de artistas
multimídia proliferam e um novo direito se articula. É a
arte nos tempos da informática.
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Para Hermano Vianna, as instituições de ensino têm
muito o que aprender com o melhor da TV, dos jogos
eletrônicos, da internet.

Como avalia a influência da mídia na vida atual,
especialmente na educação?

É um clichê, mas não sei começar a falar sobre o
assunto sem repetir: tudo no mundo e na vida tem
um lado bom e um lado ruim. Assim é também com
a mídia eletrônica. Não podemos viver sem ela,
estamos cada vez mais mergulhados nela. Para o
bem e para o mal.

Por exemplo: a internet tem enorme potencial
para democratizar o acesso à informação, mas tam-
bém pode se transformar num terrível mecanismo
de controle social. É uma besteira ser contra a mídia.
É o mesmo que ser contra móveis, ou meios de
transporte em geral. É preciso aprender a lutar pela

mídia que queremos. E saber que sempre pes-
soas diferentes vão querer mídias com atua-
ções diferentes.

Como as instituições de ensino deveriam
se situar dentro dessa questão?

A academia tem muito preconceito
contra a mídia eletrônica popular. Pre-

fere ignorar sua produção ou criticá-la de modo
esquemático e pobre. Por exemplo: não existe refle-
xão crítica interessante sobre televisão no Brasil. Na
maioria das vezes (e as raras exceções confirmam
bem essa regra), querem que a TV seja o que ela
não é. Querem que a TV seja cinema de arte, teatro,
literatura. A TV não é a única produtora de porca-
rias culturais. A academia também produz muita
porcaria, assim como a literatura, o teatro ou o tal
cinema de arte. As instituições de ensino têm mui-
to o que aprender com o melhor da TV, dos jogos
eletrônicos, da internet. Mas geralmente a acade-
mia age como se essas coisas não existissem, como
se o mundo ainda estivesse na Idade Média.

Qual a fórmula para um bom casamento entre
palavra e tecnologia?

Não existe uma única fórmula ou um único ca-
minho para o casamento (e há casamen-
tos muito ruins por aí). Posso citar alguns
exemplos de experiências que hoje me in-
teressam bastante. A wikipedia é uma en-
ciclopédia aberta (todo mundo pode es-
crever e reescrever seus verbertes) que sur-
giu há pouco tempo na internet e já se tor-
nou referência de produção de conheci-
mento coletivo. A explosão dos blogs e
dos podcasts revela que muita gente quer
escrever e falar sobre uma incrível varie-
dade de assuntos. Alguns blogs são hoje
fontes para os jornais impressos. Tudo isso
existe há bem pouco tempo, erros e acer-

tos vão acontecer, mas penso que o futuro dessas ex-
periências tem tudo para ser muito promissor.

Hermano Vianna é antropólogo,
produtor cultural e coordenador do site

www.overmundo.com.br, apoiado pela Petrobras
Cultural, a ser lançado em dezembro de 2005




