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BLINDSPOT é um projecto de investigação interdisciplinar sobre a percepção,
desenvolvido por Herwig Turk, Paulo Pereira e Günter Stõger em colaboração com
Beatriz Cantinho, Babel Buck e Patrícia Almeida. O projecto pretende avaliar o
valor simbólico da percepção num contexto tão lato quanto possível e que inclui as
suas contingências, determinismos e circunstâncias. O projecto recorre e utiliza,
no entanto, procedimentos e ferramentas do âmbito das ciências. Os procedimen-
tos e a linguagem dos laboratórios de investigação científica são retirados do seu
contexto e deslocados para outros cenários, criando assim uma metalinguagem
que ultrapassa as fronteiras tradicionais entre a ciência e a arte. Simultaneamente,
cria-se um novo espaço heterotópico de experimentação onde os objectos, gestos e
linguagem, separados dos seus contexto habituais, adquirem uma nova dimensão,
fracamente reconhecível. A abordagem utilizada pelos autores adopta a estrutura
formal de um projecto de investigação, baseando-se na hipótese de que a ciência
representa um meio imperfeito através do qual a percepção é utilizada como um
meio privilegiado de aceder à realidade («an improved means to an unimproved-
end», Thoureau)

A abordagem global de BLINDSPOT baseia-se numa colaboração continuada
e numa troca de conhecimentos, métodos e procedimentos entre ciências e arte.
«A percepção é o processo através do qual a estimulação sensorial é traduzida em
experiência organizada» (Encyclopaedia Britannica). As ciências da visão tendem
a focar os seus interesses nos processos de formação de imagem e de estimulação
sensorial: do olho ao cérebro ou do fotão à imagem. Os desenvolvimentos científi-
cos nas ciências da vida e da saúde, incluindo a anatomia, fisiologia, neurobiologia
e bioquímica, criaram os meios que permitiram produzir um vasto conjunto de
informação que é reunida e armazenada em grandes volumes e tratados, clássicos
ou contemporâneos. Existe, no entanto, um vasto conjunto de informação que é
negligenciada ou activamente deslocada para um local fora do laboratório através da
aplicação dos métodos e procedimentos científicos. O que permanece são contamina-
ções do mundo exterior e constitui, em larga medida, os objectos de estudo deste pro-
jecto interdisciplinar. Dentro do próprio projecto, a percepção é definida como uma
proposição que inclui a experiência organizada dentro e entre as diversas entidades
humanas e não humanas que habitam os laboratórios. Estes elementos interligam-
se e comunicam através de episódios esporádicos ou por meio de incidentes, criando
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uma realidade que pode apenas ser apreendida numa janela temporal limitada.
O método utilizado pelas equipa de investigação envolvida neste projecto

baseia-se numa forte interacção e interferência entre os elementos orgânicos e as
instâncias que contextualizam a informação. «Não é possível afirmar onde acaba
o órgão e começa o processamento» (Oswald Wiener). Estas interacções são alta-
mente variáveis e dependem das disposições individuais e factores ambientais.
Por isso, o mundo real existe apenas enquanto uma construção útil para interpre-
tar percepções individuais efêmeras.

A percepção individual não pode ser observada ou interpretada como uma
experiência isolada, mas antes como algo que é distribuído entre estruturas de um
grupo: pessoas, objectos, ambientes. A percepção individual é, nesta medida, lar-
gamente dependente do entorno criado pelo outro. São o reflexo no outro e a reac-
ção do outro que contribuem para a criação de urna identidade individual mais ou
menos reconhecível, numa teia de relações e interacções complexas e com nexos de
causalidade interligados. Todos os indivíduos se encontram ligados a sistemas de
informação e referência flutuantes e efêmeros. Não é, por isso, possível identificar
as linhas de fronteira que separam o indivíduo do seu entorno.

A ciência assenta e dissemina o paradigma de uma linguagem universal,
apoiada em referenciais de inércia. A linguagem científica é altamente codificada e
as associações entre palavras, conceitos e as entidades correspondentes no mundo
real são freqüentemente esbatidas pelo complexo sistema de referências utilizado.
Os sistemas científicos de referência incluem necessariamente, convenções seme-
lhantes ao «Tempo Médio de Greenwich» (TMG) ou ao meridiano zero, numa tenta-
tiva de oriar padrões que tornem as medidas possíveis e as comparações universais.

Um dos principais objectivos do projecto BLINDSPOT consiste em identificar
padrões de calibração e pontos de referência que determinam a percepção indivi-
dual. Uma vez identificados, este pontos de referência podem ser facilmente des-

construídos, por exemplo, retirando-os do seu contexto habitual ou associando-lhes
novos cenários. Esta abordagem, questiona a falibilidade das convenções cientí-
ficas e destaca a contribuição das constelações e construções sociais para aquilo
que é percebido como um/acto científico. Os alicerces e os princípios fundadores
do método científico são fabricações humanas que se tornam menos abstractas
na medida em que o projecto enfatiza e destaca esses elementos estruturais geraP\
mente invisíveis nas rotinas científicas quotidianas.

Esta abordagem está presente em diversas fases do projecto através de uma
variedade de procedimentos incluindo a separação entre observador e objecto
observado, a alteração dos cenários onde as referências habituais já não são óbvias
e onde os elementos de apoio à percepção estão freqüentemente ausentes. Experi-
mentalmente, esta abordagem cria uma arena para o encontro entre diversas cate-
gorias do conhecimento e revela a natureza interdisciplinar do projecto.

Paulo Pereira e Herwig Turk, Coimbra/ Portugal, Viena/ Áustria, 2006
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paradise_paradox, o projecto

Na seqüência dos trabalhos de investigação sobre a percepção realizados nós
laboratórios do IBILI (Coimbra/Pt, 2004) foi seleccionado para a segunda fase do
projecto BLiNDSPOt4:omo cenário, o deserto de Salt Flats, próximo de Salt Lake
City (Utah, EUA). Salt Flats é conhecido pelos testes de velocidade que freqüente-
mente se realizam nos seus térreos planos. Esta área, apresenta um conjunto de, •
características muito particulares e importantes para a segunda fase do desenvol-
vimento do projecto Blindate. A superfície coberta de sal é mais clara que o céu e
uma vez que nenhuma vegetação sobrevive nas condições do terreno, este forma
uma superfície completamente plana e vazia. Mesmo quando o terreno se encon-
tra coberto de água, esta parece estar embutida na terra, como um espelho. Este
efeito de espelho cria uma simetria perfeita ao reflectir os montes no horizonte
longínquo. Dada a completa ausência de vegetação ou outros acidentes do terreno,
não há qualquer ponto de referência que ajude a calcular distância, velocidade ou
posição. Cria-se a sensação de movimento através de um modelo infinito de espaço.
A implantação do corpo humano nesta paisagem, adquire um caracter artificial
semelhante aos modelos humanos usados em maquetas de arquitectura ou a
fotomontagens. A ausência de elementos sociais ou vestígios ávüizacionais, como
construções ou elementos arquitectónicos contribui para criar uma desorientação

do indivíduo no espaço. Uma paisagem-modelo modifica a percepção do espaço e
a relação do indivíduo com o espaço. Paradise_paradox ilustra, de forma exemplar, a
impossibilidade de separar o espaço real do espaço virtual.

Herwig Turk, Viena/ Áustria, Lisboa/ Portugal, 2005
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paradise paradox, o vídeo

No seu trabalho paradise^paradox, Herwig Turk e Günter Stõger apresentam a
paisagem perfeita: uma planície, um céu branco e uma linha de horizonte que os
separa. A planície é vasta e apenas nos é permitido adivinhar os contornos pálidos
dos montes à distância. A planície corresponde, na realidade, ao antigo lago
Bonneville, no Utah (EUA), um planalto de um branco cintilante sem contrastes ou
perfil. A redução total do espaço: sem distância, sem velocidade, sem proporções.
Na verdade, trata-se de um espaço impossível: na ausência de inclinação, o que
é que faz drenar a água da chuva? O olhar vagueia ao longo da planície infinita,
procurando um local para repousar, sem nunca o encontrar. Ao contrário" da água
que parece escoar-se facilmente, nesta paisagem de redução total, a única coisa
que permanece é a linha tênue do horizonte. No entanto, até esta linha de hori-
zonte parece nalgum ponto liquefazer-se. As montanhas movem-se como nuvens
passageiras. Um panorama sem princípio nem fim começa a circular em torno
do espectador, criando um vortex que o arrasta para o desconhecido. As pessoas
passam como espectros. As fronteiras entre o interior e o exterior começam a esba-
ter-se. Ao perder os seus apoios, a percepção entra numa crise...

Paradise_paradox é uma viagem aos limites da percepção humana. Espaços sem
pontos de referência ou sem marcos de apoio causam a mais enigmática das ansie-
dades: agorafobia—a vertigem perante uma expansão infinita do espaço. O tempo,
parece igualmente expandir-se até ao infinito. Salta Lake é um dos locais geologi-
camente mais estáveis do mundo. Perante estas dimensões, a única coisa que resta
ao espectador é um sentimento ambíguo de estranheza e alienação.

Fred Truniger, Zurique/ Suíça, 2006.

Páginas 81/82: instalação paradise_paradox, fotos de Gerhard Maurer

Páginas 84/85: imagens do vídeo paraâise_jiaradox
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Blindate

Blindate consiste numa instalação performativa vídeo que é parte do projecto
BLINDSPOT. O suporte formal da instalação é composto por três projecções vídeo
de alta resolução sincronizadas e combinadas com som recolhido em diversos
laboratórios do IBILI. Embora as três pistas de vídeo mostrem ocasionalmente a
mesma imagem, cada projecção vídeo apresenta uma estrutura própria.

Blindate explora uma metalinguagem da vida e procedimentos dos laboratórios
de investigação científica, através de uma abordagem onde os objectos são dissocia-
dos dos seus contextos habituais e onde os espaços são deliberadamente esvaziados
de entidades humanas. Esta abordagem explora ainda o paradoxo que resulta do
retrato de objectos geralmente percebidos como ferramentas funcionais nas mãos
dos cientistas, na forma de entidades antropomórficas. Ocasionalmente é possível
apenas entrever um órgão, ainda que sempre observado através de uma máquina.
Conjuntamente com o elemento de escala, esta visão pela máquina, transforma o
órgão numa entidade alienígena, numa paisagem povoada por máquinas e objectos
de função equívoca. Blindate é uma instalação onde os únicos personagens reais são
os objectos. O órgão mantém o seu caracter de objecto orgânico que é calibrado e
avaliado nas suas propriedades físicas. A máquina olha para o órgão que assim con-
firma o seu caracter de objecto a ser calibrado. Blindate pretende ainda questionar,
de forma subtil, a falibilidade dos procedimentos científicos que dependem, em
larga medida, de processos de calibração efectuados por máquinas: movimento,
posição, temperatura, transmissão de luz, etc. A suposta precisão dos instrumentos
de calibração é confrontada com os resultados de experiências que não resultaram,
denunciado a falibilidade dos procedimentos: mostram-se contaminações em
placas, DNA e colônias que não cresceram da forma que era esperada.

O som que acompanha as projecções vídeo baseia-se em registos efectuados em
laboratórios e é composto apenas pelos sons dos equipamentos, parcialmente filtra-
dos e reciclados. O som é ampliado e adquire a mesma dimensão de escala inusitada
e quase irreconhecível da imagem. O som sincroniza-se ocasionalmente com a ima-
gem, perdendo-se, no entanto, rapidamente, seguindo umtrajecto independente.
Esta abordagem é usada deliberadamente para modular a percepção da imagem.

Na sua globalidade Blindate é um projecto de investigação em curso que retrata,
nas suas diversas formas, a vida do laboratório bem como as várias representações
da linguagem da ciência, expondo e denunciando os seus limites e cruzando as
fronteiras tradicionais com a vida fora-do-laboratório. De facto Blindate não é um
documentário sobre os procedimentos ou a vida do laboratório, mas antes uma
experiência em tempo real que envolve o espaço de laboratório e os seus ocupantes.

Paulo Pereira, Coimbra/ Portugal, 2006
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Instalação Blinddte, fotos de Oscar Goldberger



Setting 04_2006

Quanto vale um gesto?

O projecto BLINDATE tem procurado explorar, por diversos meios, o valor intrín-
seco e as representações sociais da linguagem científica. Os sistemas hierárquicos
de comunicação e os objectos de representação da ciência têm sido avaliados na
medida em que contribuem ou determinam a percepção individual ou teias de
comunicação social. Explorando as fronteiras tradicionais entre as ciências e as
artes é possível denunciar aspectos pouco visíveis da estrutura dos procedimentos
científicos. Esta abordagem permite, ainda, isolar e destacar a natureza simbólica
da ciência bem como dos seus meios de representação social, enfatizando a sua
forte dependência da percepção. De acordo com Bruno Latour, a permeabilidade
entre o local das experiências e a sua envolvente, materializa a possibilidade de
produzir análise simétrica. Setting 04.2006, bem como todo o projecto BLINDSPOT
explora a interface não linear no ecotone criado pela fronteira de transição entre o
espaço de laboratório e o espaço-fora-do-laboratório.

Os gestos são parte da vida do laboratório, da mesma maneira que o são os
objectos e as pessoas. O projecto BLINDSPOT tem procurado mostrar e exami-
nar a percepção dos espaços quando se removem, dos ambientes, as «entidades
humanas» e os objectos adquirem o único lugar de destaque. Nesta perspectiva,
os objectos criam uma linguagem não-ambígua que confere um novo significado e
uma identidade alienígena ao espaço de laboratório.

Em Setting 04.2006 os objectos e as entidades humanas são removidos. Sobram
apenas gestos. Gestos que criam uma seqüência complexa e contínua de movimen-
tos. A repetição de uma seqüência complexa de gestos, cria uma espécie de panto-
mima primordial. Na ausência de referências externas e na ausência dos princípios
estruturais que se observam nos gestos que acompanham a linguagem, a seqüência
perde-se rapidamente. Torna-se virtualmente impossível acompanhar a seqüência
de gestos que adquire a expressão perturbadora duma quimera de movimentos
estocásticos. Em última análise, sem significado. No entanto, é ainda possível
detectar elementos mínimos de contexto: luvas, uma bata branca. Estes vestígios
criam pistas que denunciam uma situação específica da qual o observador é delibe-
radamente excluído. Cada imagem é apenas uma pequena parte da grande imagem
inacessível. A criação de linguagem gestual parece corresponder a um instinto pri-
mordial na espécie humana e noutros primatas. Este processo de criação inicia-se
pelo desenvolvimento de protosinais: combinações a partir de um repertório aberto
de gestos manuais. Os seres humanos possuem a capacidade inata de criar novas
linguagens e de conferir à linguagem a sua estrutura fundamental. Por outro lado,
a necessidade de atribuir sentido a um gesto parece constituir uma necessidade
igualmente natural. No entanto, quando o espectador procura seguir o movimento
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Imagens do vídeo setting 04,2006

das mãos, este surge como uma narrativa incongruente conduzindo a um beco sem
saída ou a um labirinto circular. À semelhança deparadise paradox, Setting 04/2006,
representa uma paisagem vazia e sem referências. Os elementos habituais de refe-
rência e apoio estão ausentes e os gestos permanecem no espaço, como andaimes
em torno de um espaço vazio. Não há apoios e não há nada para ser apoiado. São
ainda sugeridos outros níveis de interpretação pela sobreposição de filmes onde
se procura repetir os mesmos gestos e os mesmos movimentos de precisão, numa
tentativa de manipular objectos que já lá não estão. Quando as mãos do cientista
não encontram as suas ferramentas, permanece apenas a memória treinada e a
tentativa de reconstituir a mesma seqüência de movimentos. Os movimentos do
cientista correspondem a gestos funcionais em que os objectos funcionam como
uma extensão das suas mãos. Esta não é uma linguagem simbólica. Os movimentos
carecem dos objectos e a reprodutibilidade é uma impossibilidade.

Paulo Pereira, Coimbra/ Portugal, 2006
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Text Box
Fonte: Revista Nada, n. 8, p. 79-89, out. 2006.




