


lador interativo de vôo que permitiu o surgimento de uma

técnica batizada de Realidade Virtual (RV). Começava aí uma

aventura que inspiraria mais de uma geração de artistas

plásticos mundo afora. Na verdade, o que a Nasa criou foi

uma interface eletrônica que permitiu ao artista lidar com

ambientes sintéticos tridimensionais usando canais

muitissensoriais, ou seja, formas de visualizar, manipular,

interagir e imergir com os dados do computador. O artista

Myron Krueger, utilizando essa tecnologia, iniciou em 1969

sua série de ambientes interativos que exploram a mul-

tissensorialidade, da qual faz parte a instalação em reali-

dade artificial Vídeo Píoce. No trabalho, pioneiro, o especta-

dor tem sua imagem capturada por uma câmera e projeta-

da sobre uma tela, espaço no qual se dá a interação com

os objetos sintetizados.

Mas os primeiros kits de realidade virtual em 3D para

interagir em ambientes imersivos e não-imersivos surgiram

apenas em 1985, das pesquisas de Thomas Zimmerman e

jaron Lanier, como a luvas de dados, o DataGlove e o capace-

te, uma nova fase de produção de interfaces que segue de-

pois da geração do mouse, teclado e monitores. A artista

canadense Char Davies, com acesso à tecnologia da Realida-

de Virtual Imersiva, criou a instalação interativa Osmose (1998),

mediante a utilização de capacete e colete com sensores

que captam a respiração do espectador, fazendo-o mergu-

lhar no espaço pela própria força que o eleva e impulsiona. O

interagente realiza um trânsito por diferentes ambientes

sintetizados, configurados por árvores, folhas, luzes, raízes

e textos, com uma suave melodia ao fundo.

Outro artista conhecido, o australiano Jeffrey Shaw, pio-

neiro na criação de instalações interativas por computador,

realizou o projeto A Cidade Legível (1989). A experiência con-

siste em pedalar uma bicicleta equipada com sensores, fixa e

posicionada de frente para uma tela que mostra um espaço

virtual em 3D. O interagente realiza um passeio "lendo" uma

cidade construída por palavras, como se fossem casas e ruas,

um lugar que se configura e ganha forma por textos poéticos.

Na instalação interativa Plantas em Crescimento

interativo (1993) - que pôde ser vista em Porto Alegre, na

2- Bienal Mercosul, em 1999/2000 -, a dupla de artistas

Christa Sommerer e Laurent Mignnoneau apresenta o prin-

cípio de crescimento de organismos vegetais virtuais. A ex-

periência consiste no toque das hastes e folhas de sa-

mambaias reais. Como efeito da interatividade, são obtidas

imagens em uma tela presente no fundo da sala, na qual

plantas coloridas crescem e se ramificam, tomando conta do

espaço bidimensional. Uma proposta que depende da ação,

das escolhas e respostas de quem interage com o sistema.

Envolvimento semelhante requer o trabalho TRANS-E

Meu Corpo, Meu Sangue (1997), da artista caxiense Diana

Domingues e do Grupo Artecno, ligado à Universidade de

Caxias do Sul (UCS). A instalação também foi apresentada

na mesma edição da Bienal do Mercosul, que tinha, inclusi-

ve, um segmento todo direcionado à ciberarte, com

curadoria da própria Diana. TRANS-E.. é montada numa sala

escura e tem duas grandes telas, uma delas transparente,

na qual são percebidas imagens de inscrições rupestres

esultado das pesquisas militares desenvolvidas

durante a 2- Guerra Mundial, a Agência Espacial

Norte-Americana (Nasa) criou em 1967 um simu-



pré-históricas, animais, objetos e elementos diversos da

natureza. No centro da sala, o visitante encontra uma ba-

cia contendo um líquido vermelho; pelo chão, há sensores

escondidos; ouvem-se sons de um tambor e batimentos

cardíacos, que se modificam de acordo com a ação do

espectador.

Outro grupo brasileiro, o Sciarts, desenvolve pesquisas

com instalações interativas, o trabalho Atrotor Poético, por

exemplo, dá-se numa sala com pouca luminosidade. Próximo

à entrada, encontramos um tablado circular, com sensores

e caixas de som internas, funcionando como uma superfície

de projeção para pequenas imagens, formas coloridas que

surgem por alguns instantes e depois desaparecem. Mais ao

fundo, uma luz diredonal ilumina um totem, cuja metade

superior, feita de vidro, encerra um ferro-fluído. Aos poucos

se descobre que o efeito no ferro-fluído é conseqüência do

gesto do interagente, que aproxima sua mão do tablado;

essa ação ativa tanto o ferro-fluído, que ganha formas em

relevo, como também modifica os acordes musicais, intermi-

tentes e sobrepostos, que ganham a sala.

É importante destacar a artista Suzete Venturelli, em

parceria com Mario Maciel, com o gamearte f69. A instala-

ção interativa envolve tecnologia de IA (Inteligência Artifi-

cial). Censura jocosa à competitividade dos games, tem

como personagem principal (com o qual o visitante interatua)

um pênis eletrônica: que faz lembrar os ambientes virtuais

e suas imagens pornográficas. O "protagonista peniano"

ataca seus inimigos, robôs humanóides virtuais, lançando

espermatozóides. Essa proposta lúdica divide o público en-

tre aqueles que têm o hábito de jogar games, freqüen-

tadores das lan houses, e aqueles não-iniciados, que aca-

bam desistindo da façanha, mas permanecendo no am-

biente para olhar os outros participantes interagirem. Pode-

se descarregar f 69 no site http://www.arte.unb.br/f69/.

Outra artista que trabalha com realidade virtual e

instalações é Tânia Fraga. Um de seus trabalhos, Superfí-

cies Estimuláveis, traz, suspensa por fios de náilon, uma

arraia feita de nitinol, material que possui muita elastici-

dade. O público interage com essa arraia através do com-

putador, fazendo com que o animal ganhe movimentos

ondulatórios, variações que podem ser observadas em

um telão que recebe as projeções.

Antes de prosseguir, é necessário esclarecer a utiliza-

ção do termo "novas tecnologias", uma vez que, a partir

desse ponto da leitura, destacaremos alguns trabalhos de

arte realizados no ciberespaço, no universo das tecnologias

de informação e comunicação, que proporciona uma di-

mensão multissensorial e afetiva que especifica modos de

criação e interação para as propostas de arte que aí se

desenvolvem. Entende-se o conceito a partir de Reena Jana

e Mark Tribe, autores que destacam a chegada da internet

- cujo uso comercial só veio a ocorrer em 1987, 20 anos

após a ARPAnet (1967), rede criada durante a Guerra Fria

para serviços militares dos EUA - como o episódio

demarcador quanto ao tema. A terminologia surge dos pro-

fissionais dos meios de comunicação na década de 90, des-

crevendo modelos digitas de publicação como o CD-Rom e a

rede internet.

Neste momento, despontam obras de arte com "novas

tecnologias digitais", como a net arte, prática artística dos

anos 80, que emprega noções de comunidade virtual,

telepresença, interatividade, ubiqüidade, inventando formas

que seguem o ritmo dos fluxos da rede telemática. A net

arte recebe algumas variações conceituais, como webarte,

arte telemática, arte hipermidiática, e apareceu pela pri-

meira vez num evento de arte, em 1997, na X Documenta

de Kassel, na Alemanha. Dentro dessa produção, destaca-

se o trabalho jodi.org, do holandês Joan Heemskerk e do

espanhol Dirk Paesmans, publicado on-iine, em 1993, no

site http://wwwwwwwww.jodi.org. O site propõe um tra-

tamento estético aos códigos de programação; é uma na-

vegação por páginas e páginas que contêm fragmentos de

imagens, textos, animações que falham, parecendo o re-

sultado de um criador amador, mas que, aos poucos, per-

cebe-se que é uma jogada com o glitch, a estética do erro.

Arte e biotecnodência... que bicho é esse?

O artista brasileiro Gilberto Prado, por sua vez, com

Desertesejo, criou uma proposta de net arte que se realiza

em ambiente de realidade virtual, podendo-se encontrar

com outros visitantes-avatares num espaço multiusuário.

Encontram-se três espaços diferentes e no maior deles

(um grande deserto) existe a possibilidade de realizar a

experiência caminhando ou voando.

Arte transgênica, bioarte e arte robótica são definições

que seguem as pesquisas e problematizações das ciências

biológicas, como a descoberta da composição do DNA, a

criação da ovelha clonada Dolly e o anúncio do rascunho do

genoma humano pelo Projeto Genoma Humano.

Na arte biotecnológica, a matéria de trabalho dos artis-

tas é o cruzamento de duas realidades: a genética e a

virtual, o DNA e a simulação digitalizada. O artista brasileiro



Eduardo Kac é figura fundamental nas abordagens da arte

contemporânea que se referem à biotecnociência. O primeiro

projeto de Eduardo Kac nesse sentido é A Positivo (1997). No

trabalho, o artista doa sangue em tempo real a um biorrobô,

e recebe dele glicose e nutrientes de forma intravenosa. O

oxigênio que o robô recebe mantém acesa uma pequena

chama, símbolo da vida que se sustenta pela troca entre

ambos, ou seja, tecnologia e elementos orgânicos vivos.

Com Gênesis (1999), realizada no contexto do Festival

Ars Eletrônica, em Linz (Áustria), Kac inaugura o termo "arte

transgênica" ao criar um "gene de artista", inventado por

ele mesmo e que não existe na natureza. O gene foi desen-

volvido por meio da tradução de um trecho em inglês do

Velho Testamento para o código Morse e, depois, do código

Morse para a linguagem DNA, de acordo com um sistema

desenvolvido pelo artista especialmente para essa obra

(os traços do código Morse representam a timina; os pontos,

a citosina-, o espaço entre as palavras, a adenina; e o espaço

entre as letras, a guanina; assim, há os quatro constituintes

fundamentais do DNA). A sentença bíblica traduzida diz: "Dei-

xe que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as

aves do céu e sobre todos os seres vivos que se movem na

terra" (Gênesis, f, 28). O gene sintético foi então introduzido

em bactérias, colocadas em placas de Petri que, na galeria,

ficavam sobre uma caixa de luz ultravioleta, controlada por

participantes remotos na web. Ao acionar a luz UV, partici-

pantes causavam mutação do código genético e no texto

contido nas bactérias. Após a exposição, p gene foi transcrito

de volta para o inglês, e o texto mutante, publicado on-line

na seção em inglês do site de Kac (www.ekac.org).

Em 1998, o mesmo Eduardo Kac injetou uma proteína

de medusa (Aequorea victoria) no DNA de um embrião ca-1



nino. conforme as condições do ambiente, o cão se tornaria

fluorescente, emanando uma luz verde. O autor chamou o

trabalho de Projeto GFP-K9, abreviatura de Green Fluo-

rescent Protein, sendo que K-9 refere-se ao adjetivo inglês

canino (cannine).

Dentre outros trabalhos que abordam biotecnologia e

arte, vêm se destacando propostas que enfatizam o meio

ambiente. Salientando, principalmente, os processos de

cultivo de plantas, encontramos o artista Andy Gracie com

a proposta Físfi, Pfant, Rack, que consiste em uma investiga-

ção sobre o diálogo entre sistemas tecnológicos digitais e

sistemas orgânicos. O fenômeno do peixe-elétrico, conheci-

do popularmente como Elefante, o Gnathonemus petersi,

controla o desenvolvimento do cultivo de plantas. Para

montar sua instalação, o artista utiliza o conhecido sistema

hidropônico, em que as plantas crescem com as raízes

submersas na água, e não na terra. O funcionamento do

diálogo entre os sistemas digitais e naturais começa quan-

do o computador "inteligente" decifra os sinais emitidos

pelo peixe, em forma de sons-, estes, por sua vez, serão o

"alimento" que controlará o desenvolvimento das plantas.

Participando do Ars Eletonica 2007, no segmento

CyberArts, Andy Gracie, juntamente com Brian Lee Yung

Rowe, apresentaram Autoinducer_Ph-l, um projeto que

investiga a simbiose entre a Anabaena, um gênero de alga

azul-verde (cianobactereia) de reprodução assexual, mui-

to comum em agira doce, e a Azolla, planta aquática flu-

tuante, com raízes -curtas e folhas pequenas, bastante

utilizada nas práticas de cultivo de arroz no sudoeste

asiático. Ao recriarem um laboratório industrial, os artis-

tas exploram o intercâmbio de informações entre as duas

espécies. O visitante transita por uma instalação artística

que reflete sobre as técnicas agrícolas ocidentais e sobre

a relação com a natureza, quando criamos tecnologias

para controlar os ecossistemas.

Na mesma linha de investigação biotecnológica, Philip

Ross, autor do projeto Júnior Return, mostra grupos de

quatro recipientes de vidro interligados por tubos e fios

elétricos, dispostos sobre uma estante. Cada recipiente

possui uma função específica no conjunto, compondo um

ambiente hidropônico: uma pequena planta encontra-se

dentro de um dos tubos de vidro, tem suas raízes sub-

mersas na água; há outro tubo com uma bombinha de ar,

recurso eletrônico controlador do processo; um terceiro,

contendo um timer, controla o tempo do fluxo da água

que sai de um reservatório e vai para o recipiente da

planta, quando esta necessita de abastecimento e, por

fim, o quarto tubo contém uma bateria que dá energia

necessária para que o ambiente funcione e o sistema

mantenha a planta crescendo.

Arte wireless

Por outra via de entrada no mundo da arte contempo-

rânea, caracterizado como arte wire/ess, a artista brasilei-

ra Giselle Beiguelman se destaca pela criação de trabalhos

que buscam tirar das operações tecnológicas cotidianas

um sentido mais complexo. Os projetos De Vez em Sempre/

De Vez em Nunca são propostas interativas nas quais o

público envia seus vídeos por meio do celular para a tela;

estes se compõem e decompõem pela interação do espec-

tador. Em De Vez em Sempre, o público interage gravando

imagens com a câmera de um celular; as imagens são ma-



nipuladas e desmontadas instantaneamente por uma apli-

cação dotada de um conversor que recebe arquivos em

formato 3GPP e os converte em arquivo.mov-, tais arquivos

são processados pelo programa "nt2", desenvolvido com

Processing e Java, disponível para download (http://

www.desvirtual.com/sometimes/always/tec.htm). Ele tam-

bém executa a separação dos /rames do vídeo quando o

interagente age com o mouse.

Projetos de arte wireless são os de Jeff Knowlton, Naomi

Spellman e Jeremy Higt, como 34 North, 118 West, Interurban

e ínterpretative Engine, que combinam tecnologia wireless

baseada em GPS (Global Positioning System), roteiro de ca-

minhadas e fones de ouvido conectados a um Tablet PCs,

computador pessoal na forma de um prancheta. Em 34

North, 1 18 West (2003), o público no centro de Los Angeles

segue o mapa da área gerenciado por satélite. Há um

software criado pelos artistas, combinando informações

em áudio que surgem cada vez que um ponto específico se

aproxima. São gravações de depoimentos de trabalhado-

res, antigos moradores desta que foi uma zona industrial. O

título do projeto corresponde à latitude e à longitude do

bairro no formato de endereçamento GPS.

Nanoarte

Criada por cientistas e engenheiros que exploraram as

propriedades dos elétrons, a eletrônica é responsável por

grande parte da tecnologia produzida pelo homem. Dando

continuidade ao domínio e controle dessa ciência, novas

pesquisas desenvolvem a nanotecnologia, em que nano

(prefixo grego) significa anão. Segundo Richard Feynman, a

nanotecnologia tem como objetivo criar novos materiais,

produtos e processos baseados na molécula e no átomo.

Dessa Nanotecnologia nasce a Nanoarte, que evidencia uma

produção em escala micro e nanométrica (escala de 1 metro

= 1.000.000.000). A Itália, neste ano, foi cenário de uma

exposição de nanoarte, na qual podem-se ver os trabalhos

dos artistas Alessandra Scali e Robin Goode que, juntos,

apresentaram Oltre lê Colonne cTErcole, Actuaí Size e La

Cniave per il Paradiso, bem como da artista Grit Ruhland,

que participou com Pantofole per un Anima) Pato/olaio. Du-

rante a exposição, o público foi organizado em grupos de 30

pessoas para facilitar o acesso aos trabalhos que só po-

dem ser vistos com microscópicos. Imagens do evento po-

dem ser acessadas no site http://www.nanoarte.it/

nano_ita.html.

Processos criativos e multiplicidades

O processo de desmaterialização do objeto de arte

iniciado nos anos 60, que buscou envolver corporalmente o

espectador nas experiências artísticas, continua com os

processos criativos dos artistas multimídias, que promovem

diálogos integrando obra-público, com o aporte de

interfaces digitais. Propostas artísticas, que resultam do

exercício criativo com sistema de realidade virtual, ofere-

cem um espaço-tempo para o corpo habitar, no qual tudo

está preparado para o movimento, um fluxo misto de idéias

e afecções. Então, atenção: é permitido tocar, mexer, mover-

se, para que a proposta do artista aconteça. Deixar-se levar

pela vontade de transformação, de si e de uma arte que

depende da ação motora e sensorial para completar seus

propósitos, torna-se fundamental.

O advento das TlCs, intensificado pela internet, faz o

artista perceber seu processo criativo caracterizado por

velocidades e intensidades. Ele tematiza o espaço-tempo

com os recursoá tecnológicos do ciberespaço, e a idéia de

"direção" assume seu caráter multilinear. Interessa o tem-

po na sua possibilidade ciber-espacializante, que permite

um navegar por lugares ubíquos, que reservam experiên-

cias intensas e que serão compartilhadas com outras pes-

soas, sentadas diante do computador, em casa, ou em uma
'•JL

sala de exposição, ou transitando por ruas, teleguiadas por

satélites e equipamentos GPS.

O que nos reserva uma arte feita com plantas, peixe,

coelho, água, sangue humano, genes, circuitos eletrônicos?

Sentir e pensar as relações de dois sistemas que se encon-

tram: vida artificial e vida natural. Posicionar-se em meio a

problemas criados pelo artista e suas percepções, permitin-

do questionar, em cada experiência, os modelos imutáveis

dos quais somos herdeiros. A introdução de novos elemen-

tos na arte vem discutir poder, ética, estética e tecnologias.

Eduardo Kac explica: "Não são as questões do objeto genético

que me interessam, mas a invenção de temáticas transgênicas

sociais, que nos obrigam a refletir sobre novas relações".

A década de 90 e o início deste século ficam marcados

por eventos que divulgam trabalhos de arte com tecnologias

digitais, recursos tecnocientíficos que revelam movimen-

tos e tendências tecnoestéticas. Os artistas visuais colo-

cam em evidência as possibilidades criativas de um con-

junto de maquinários, dando a experimentar um mundo

de provocações eletrodigitais insuspeitado. Problematizam,

nos seus modos de operar conceitos e sensações, as mu-

danças socioculturais relacionadas às tecnologias e sua

composição com a realidade, às vezes dissonante, outras

vezes harmoniosa e combinante. Sem dúvida, um momen-

to da cultura humana em que são gerados produtos mar-

cados pela capacidade de hibridação que se dá entre o

sensível, o cognitivo e o digital. Importante, para concluir, é

não esquecermos que a arte produzida aí, no ponto exato

em que se encontram as rotas da tecnologia digital, da

biociência e das sensações, é "o que acontece" e, tam-

bém, fundamentalmente "o que nos acontece" a partir do

contato com as propostas e experiências que elas guar-

dam em potência. Para tanto, devemos estar desejosos e

dispostos a que alguma coisa nos aconteça.

Text Box
Fonte: Aplauso, a. 10, n. 88, p. 44-49, 2007.




