
Ferramenta de criação 
 
Após 23 anos de vida, o Festival Internacional de Arte Eletrônica inaugura nova etapa, com 
sessões mensais de exibição do melhor de seu acervo. 
 
A história da arte eletrônica começou no Brasil há cerca de 30 anos, com etapas recheadas de 
surpresas típicas da tecnologia em mutação acelerada. De inovação em inovação, o 
desenvolvimento dessa linguagem acabou fortalecido com a criação do Festival Internacional 
de Arte Eletrônica Videobrasil, organizado pela Associação Cultural Videobrasil 
(www.videobrasil.org.br), em 1983, e que no ano que vem terá a 16ª edição.  
 
Por toda a sua existência, o evento vem flagrando - tanto em solo nacional como estrangeiro - 
as várias nuances dessa produção. Recentemente, uma boa notícia chegou aos que querem 
conhecer ou manter contato permanente com o melhor da videoarte. Desde agosto, 
acontecem no Sesc Avenida Paulista os Encontros Sesc Videobrasil (veja boxe Vale a Pena Ver 
de Novo), que mensalmente promovem um dia de programação realizada com o acervo da 
associação. E as novidades não param por aí. Para alcançar um número cada vez maior de 
pessoas, o projeto dedica-se também a fazer o acervo circular. Trata-se da Itinerância Sesc 
Videobrasil 2006/2007, que percorrerá 27 unidades do Sesc São Paulo - antes de viajar para o 
exterior. 
 
Novas possibilidades 
 
Nunca se viu a tecnologia tão ao alcance das mãos como neste momento da história. Internet, 
celulares com rádios, câmeras fotográficas e de vídeo, tocadores de música digital, DVDs, 
enfim, uma enxurrada de "maravilhas" já fazem parte do dia-a-dia. Além das máquinas 
(hardwares) há também os inúmeros programas (softwares) que permitem a qualquer um 
fazer o trabalho que antes estava restrito ao alcance do Estado ou da indústria. Exemplo disso 
é o site You Tube (www.youtube.com), que permite o armazenamento de vídeos na internet e 
que nos últimos meses é a mais nova mania mundial. O slogan da página resume com 
precisão a que ela se presta: "broadcast yourself". Ou, em bom português, algo como 
"televisione a si mesmo". Pode ser um curta, um videoclipe ou mesmo um vídeo caseiro.  
 
Na rede, há espaço para tudo e todos. Essa reviravolta tecnológica não ficou incólume à 
produção artística. Algumas linguagens, como a arte eletrônica, passaram a existir com base 
nela. E a semente de uma verdadeira revolução provocada por esses aparatos hoje comuns foi 
lançada no começo da década de 80, sobretudo com a popularização do vídeo. Nessa época, 
como explica a curadora e diretora da Associação Cultural Videobrasil, Solange Farkas, 
naturalmente houve deslumbramento com o novo suporte, que permitia uma agilidade de 
produção nunca vista antes. "Afinal, passou a ser possível produzir imagens quase de forma 
imediata, se compararmos com o processo de produção cinematográfica", afirma.  
 
Produção diferenciada 
 
Ainda no começo da década de 80, a produção artística que começou a utilizar o vídeo passou 
a demandar um espaço de escoamento. Foi assim que aconteceu a primeira mostra de arte 
eletrônica - o I Festival de Vídeo Brasil, em 1983. Além do mapeamento dessas obras que 
começavam a ser produzidas, o festival veio para estimular a produção. Ainda que com dez 
anos de atraso em comparação com o cenário nos Estados Unidos e na Europa. "Aqui a história 
da videoarte, além de acontecer depois, se deu num contexto completamente diferente", conta 
Solange, referindo-se ao fato de que aqui foi preciso esperar soprarem os primeiros ventos 
pós-censura da ditadura militar.  
 
Também foi diferente do que aconteceu lá fora, onde o videomaker, em geral, era um artista 
com experiência em outras linguagens. Aqui esse cenário foi tomado por estudantes - muitos 
deles de arquitetura - e pessoas atraídas pela televisão. "Havia fundamentalmente a vontade 
de transformar a cara da televisão brasileira", explica Solange. 
 



Entre os nomes que surgiram nessa época estão o jornalista Marcelo Tas e o cineasta 
Fernando Meirelles. "Naquela época, vídeo era uma palavra tão nova e excitante para nós 
quanto até recentemente internet e blog eram para a molecada de hoje", lembra Tas. "Era 
comum que nos reuníssemos em grupo para montar uma produtora independente de vídeo. 
Existia entusiasmo ao experimentar contar histórias com aquela nova tecnologia."  
 
Uma dessas produtoras foi a Olhar Eletrônico, de Fernando Meirelles, diretor do celebrado 
Cidade de Deus (2002) e mais recentemente de O Jardineiro Fiel (2005). "Até por não haver 
concorrência acabávamos ganhando um monte de prêmios", brinca ele, referindo-se ao início 
da videoarte no Brasil. Meirelles conta que o Festival Internacional de Arte Eletrônica foi 
fundamental para toda aquela geração de videomakers. Ele cita o próprio exemplo: o evento o 
fez conseguir o primeiro emprego na televisão. "O Goulart de Andrade foi assistir à primeira 
edição, viu a gente lá e na semana seguinte estávamos todos trabalhando na Gazeta." Detalhe 
curioso: o primeiro vencedor do Videobrasil foi ninguém menos que o diretor José Celso 
Martinez Corrêa. "Zé Celso tinha amadurecimento como artista e estava sempre na contramão 
dos padrões convencionais", afirma Solange Farkas. "Ele entendeu tudo muito rapidamente, 
pegou o vídeo e fez dele o que ele é hoje, uma ferramenta a serviço da arte." 
 
Mídia-vampiro 
Mapear, exibir e estimular a produção foi o papel cumprido pelo evento por nove anos, época 
em que acontecia no Museu da Imagem e do Som (MIS). Foi quando a organização começou a 
notar que as obras apresentadas haviam perdido o vigor inicial. A câmera estava sendo mais 
usada que nunca, cada macete de seus recursos era aproveitado pelos artistas, mas a 
organização do festival percebeu que nada estava sendo acrescentado às obras. Solange 
lembra que foi a época da febre das produtoras independentes e havia muito material 
produzido. O problema era: o que fazer com tanta produção? Enquanto um mercado estava 
sendo criado - publicidade e vídeos institucionais tornaram-se filões atrativos -, o festival 
passou a se ressentir de experiências mais autorais.  
 
Assim, houve a primeira grande mudança no formato - em vez de anual, o evento passou a ser 
bienal. A nova peridiocidade daria tempo aos artistas para elaborar obras mais consistentes. 
Além do tempo, houve mudança no espaço. Em 1992, o Videobrasil passou a ser realizado no 
Sesc Pompéia, onde encontrou uma multiplicidade de espaços que estavam em sintonia com 
sua proposta de apontar as novas tendências do suporte. Nesse momento começou também a 
ficar clara a relação do vídeo com outras linguagsó a contaminação, no melhor sentido do 
termo, de experiências de artistas de outras áreas. O vídeo nasceu com a característica de se 
apropriar de outras experiências, por isso tem gente que diz tratar-se de uma mídia-vampiro, 
pois não tem pudor em não ser purista." 
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