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E N T R E V ISTA

É preciso repensar o
que entendemos por
mídia, diz filósofo
O alemão Siegfried Zielinski busca rearticular os conceitos de
arte, cultura e tecnologia. Por Diego Viana, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Para Zielinski, o conceito de modernidade na América Latina ainda é muito impregnado com a influência europeia

Com o avanço das tecnologias
midiáticas na modernidade,
descobrimos que não entende-
mos mais nem a mídia, nem a
modernidade, nem o papel da
tecnologia: é hora de questionar
novamente todos esses concei-
tos. Esta é a proposta do pensa-
dor alemão Siegfried Zielinski,
fundador da arqueologia da mí-
dia, que estuda o tema segundo
um paradigma de multiplicida-
de e diferença que ultrapassa as
fronteiras da modernidade co-
mo a conhecemos.

Fundador da Academia de Ar-
tes e Mídia de Colônia (Alema-
nha) e professor de teoria da mí-
dia, arqueologia e variantologia
na Universidade das Artes de Ber-
lim, Zielinski esteve no Brasil na
última semana para uma série de
eventos em Salvador, Fortaleza,
Rio de Janeiro e São Paulo.

Em suas apresentações, desen-
volveu temas abordados na série
“Va r i a n t o l o g i a”, de cinco volu-
mes, que deve ganhar uma versão
brasileira. Também tratou de
questões presentes em “Arqueo -
logia da Mídia” (Annablume,
2006), seu único livro traduzido
no Brasil. Para ele, é preciso reen-
contrar as articulações entre téc-
nica, ciência e arte para além da
influência europeia.

Nesta entrevista, Zielinski fala
também da redescoberta do pen-
samento do filósofo tcheco natu-
ralizado brasileiro Vilém Flusser,
que viveu de 1941 a 1972 no Bra-
sil e foi professor da Universidade
de São Paulo. Zielinski dirige o
Arquivo Flusser em Berlim.

Valor: Sua obra recente gira em
torno da articulação entre técnica,
arte e ciência. São áreas que, por
muito tempo, o Ocidente viu como
incomunicáveis.

Siegfried Zielinski: Em outras
culturas, a separação não é tão
forte. Na tradição árabe-islâmica
não é assim. A modernidade eu-
ropeia foi baseada na criação de
diferentes disciplinas e campos
bem separados. O poeta Novalis
e outros românticos, há 200
anos, viram que corríamos o ris-

co de entrar num beco sem saí-
da com tanta separação. A uni-
dade de pensamento do mundo,
combinando a natureza, o corpo
e a mente, era fundamental para
a poesia romântica. Isso incluía
a unidade entre ciência e poesia.
Talvez tenha sido a última ideia
saudável de universalização.

Valor: Sua série “Va r i a n t o l o g i a ”
já atingiu cinco volumes. O que defi-
ne a variantologia?

Zielinski: O conceito de varian-
tologia é muito poroso. É um
neologismo que inventei para fa-
lar da multiplicidade das formas
de relação entre artes, ciências e
tecnologias em diferentes partes
do mundo, entrando profunda-
mente na questão histórica. Uso
o exemplo do termo América
“L a t i n a”. É uma construção euro-
peia: o conceito de modernidade
no continente tem uma referên-
cia forte na tradição europeia. A
pesquisa de tempo profundo
tenta ir além dessas constelações
históricas. Que tipo de heteroge-
neidades funcionaram antes da
chegada dos europeus, que po-
deriam ser usadas para criar um
tipo diferente de futuro?

Valor: Como é o procedimento?
Zielinski: Primeiro, constrói-se

um modelo aberto de pensamen-
to, um convite a repensar as rela-
ções entre arte, ciência e tecnolo-
gia. Como teórico da mídia, pen-
so que o conceito de mídia que te-
mos chegou a um beco sem saída.
A mídia se tornou sistêmica e não
se pode mais fazer revoluções
com ela. Temos de repensar seu
contexto sistêmico e redescobrir
as múltiplas possibilidades das
tecnologias de mídia. Buscar a va-
riedade das relações históricas,
que nos expliquem diferentes
maneiras de entrar no futuro.

Valor: No ano passado, o senhor
publicou um manifesto em que de-
fendia a “esquizofrenia normal”, ou
seja, “viver on-line e ser off-line”.
Qual é o núcleo do argumento?

Zielinski: A ideia é simples: há
partes da vida que não são for-
malizáveis e acessíveis para as
máquinas. Temos de garantir
que permaneçam assim. Nas de-

mais partes, altamente formali-
záveis, é útil trabalhar com má-
quinas e redes, capazes de co-
municar a informação formal.
Proponho, simplesmente, a se-
paração. Concentrar as partes
que não são formalizáveis no
“ser off-line” e a capacidade de
calcular e organizar no on-line.
Não vejo outra alternativa. A co-
nectividade como dispositivo
geral é uma armadilha. Convivo
muito com gente jovem na uni-
versidade, e recentemente uma
estudante exemplificou essa ar-
madilha. Enquanto falava sobre
a dependência da internet entre
jovens, ela mandava mensagens
de texto para 20 colegas que es-
tavam sentados na sala, escutan-
do-a. Ao final, ela tinha recebido
18 respostas. Mesmo nessa situa-
ção em que temos de ouvir um
semelhante, estamos on-line.
Talvez “e s q u i z o f r e n i a” seja um
termo forte demais, mas temos
de aprender a dançar nessas
duas cordas-bambas, evitar o
que chamo de psicopatia midiá-
tica, danos psíquicos permanen-
tes por excesso de conexão.

Valor: Sua apresentação no Rio
sugere a formação de um instituto
da modernidade no Sul.

Zielinski: Não há um único
conceito de modernidade, há
muitos conceitos que competem
entre si. Penso a modernidade
como uma atitude experimental
sobre o mundo, então tenho de
aceitar que há muitas posturas
assim. E diferentes períodos em
que esse experimento acontece.
Vamos deixar esse conceito flo-
rescer, para então se perguntar se
ainda temos de pensar em ter-
mos de modernidade. Talvez aca-
bemos por descobrir que não
precisamos mais. E tudo bem.
Talvez essa instituição termine
em sua própria dissolução.

Valor: A obra de Vilém Flusser,
que viveu no Brasil, foi quase esque-
cida no país e agora é redescoberta.
O que motiva esse retorno?

Zielinski: A recepção de Flus-
ser acontece em ondas. Ele deu
muitas ideias, não respostas, e
perguntou coisas relevantes pa-

ra a atualidade. As relações ho-
mem-máquina e as tecnologias
de comunicação estão num pon-
to difícil de discernir. Não sabe-
mos aonde ir. Ninguém tem
boas soluções e é aí que Flusser
entra. Suas perguntas são provo-
cantes, ajudam a ter ideias para
lidar com fenômenos tecnológi-
cos. Sua família quase inteira foi
morta pelos nazistas, e mesmo
assim Flusser é esperançoso, di-
ferentemente de outros teóricos
da mídia, que são apocalípticos.
Sua construção antropológica
do mundo é algo que se dirige
para o futuro, não para o passa-
do. Estamos nos atirando no fu-
turo e há possibilidades de tor-
ná-lo concreto.

Valor: A certa altura da Primave-
ra Árabe, as sublevações foram ape-
lidadas de “revolução do Twitter”...

Zielinski: É uma interpretação
superficial da relação entre técni-

ca, política e comunicação. A tec-
nologia exerce um papel impor-
tante nos processos culturais,
mas não os causa, como os apolo-
gistas da internet creem. Vejo as-
sim a questão da computação:
computadores e máquinas de re-
de são basicamente dispositivos
de pensamento: “D e n k d i n g e”.
São dispositivos para pensar e
calcular. Não substituem partes
da vida ligadas às sensações e às
emoções. São máquinas racio-
nais. Calcular é a forma mais ex-
trema de razão. Precisamos delas
e elas de nós, mas essa distância
deve ser resguardada.

Valor: Onde se deve estabelecer a
fronteira entre o físico e o virtual?

Zielinski: Em 1991, quando
montei a academia de Colônia,
os primeiros visitantes vieram da
maior loja de departamentos da
Alemanha. Havia 1.300 pessoas
trabalhando para preparar o fu-

turo da distribuição de mercado-
rias, com uma visão absoluta-
mente clara. Haveria a separação
entre dois grupos de consumido-
res: os de massa, para os produ-
tos de massa, que usariam siste-
mas on-line; e os elitistas, de arti-
gos de luxo, que rejeitariam a
compra on-line.

Valor: O luxo é off-line, então?
Zielinski: É preciso ser luxuoso

no sentido cultural. Sou fã de
Georges Bataille, um propugna-
dor de uma relação poética com
a vida. É a recusa a contar todo o
tempo, calcular tudo. E inclui es-
tar fora do ar às vezes. Trabalho
em casa, tenho uma assistente e
um escritório. Não preciso ficar
conectado. Meus colegas ameri-
canos passam várias horas por
dia em suas máquinas. No meu
tempo livre, faço coisas sensacio-
nais que os outros não fazem,
porque estão on-line.
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Peça no Rio é integrada a espetáculo simultâneo na PB
RICARDO FERREIRA/DIVULGAÇÃO

Mais de 2.000 imagens serão projetadas no prédio do Oi Futuro durante a encenação do espetáculo “Profa n a ç õ e s ”

Bruno Ghetti
para o Valor, de São Paulo

“Profanações — O Êxtase dos
Começos”
Oi Futuro, rua 2 de Dezembro, 63,
Catete, Rio de Janeiro, tel. 0/xx/21
3131-3060). De ter. a dom., às
19h30. De 15/8 a 2/9. R$ 20.

Em uma das cenas mais impor-
tantes do filme “N o s t a l g i a”
(1983), de Andrei Tarkovsky, um
personagem sai em praça públi-
ca e faz um longo desabafo. Acha
que a humanidade tomou o ca-
minho errado a certa altura de
sua trajetória histórica. Diz que
os homens deveriam voltar a esse
ponto e buscar um novo rumo —
construir um outro homem.

Com semelhante espírito in-
conformista, o diretor Rubens
Velloso, da companhia paulista-
na Phila7, concebeu seu novo es-
petáculo teatral, “Profanações —
O Êxtase dos Começos”, que es-
treia no Rio nesta quarta. Não à
toa, ele escolheu projetar a se-
quência do filme de Tarkovsky em
um ponto crucial da encenação.

O conceito do espetáculo não
é simples. “Eu até tremo quando
alguém pede que eu fale sobre
e l e”, brinca Velloso. Mas o dire-
tor se esforça: “A ideia surgiu
após uma leitura de ‘Profana -

ções ’, obra do filósofo italiano
Giorgio Agamben em que ele
defende que devemos profanar
o improfanável. Devolver ao li-
vre uso dos homens o que foi pa-
ra a esfera do sagrado”.

A partir daí, Velloso pensou
em um espetáculo em que isso
significasse “devolver o homem
ao homem”, mostrando outra re-
lação das pessoas com elas mes-
mas e com a sociedade.

A ideia tende a ser mais facil-
mente compreendida na encena-
ção, mas o espectador que se pre-
pare: a peça não tem um formato
convencional. “Profanações” não
conta com personagens, no sen-
tido tradicional do termo, nem
com um palco delimitado.

O espetáculo começa no Largo
do Machado (zona sul do Rio), de
onde dois atores e 11 ‘perfor -
mers’, além do público (sempre
convidado a interagir), prosse-
guem até o centro cultural Oi Fu-
turo, em uma rua vizinha.

“Vamos ocupar o prédio, subin-
do andar por andar”, conta Vello-
so. “Em cada um deles, vamos dis-
cutir uma questão de desativação
das normas por meio da profana-
ção. A primeira a ser desativada é
a do indivíduo, do ego como ser
supremo. Em seguida, vamos de-
sativar as normas da religião, do
capitalismo, da ciência, da reli-

gião e da ética. Ou seja: reler tudo
isso à vista do que se apresenta
como possibilidade de outro hu-
mano dentro de nós mesmos.”

Ao longo da peça, serão projeta-
das nas paredes, nos degraus e no
chão do prédio mais de 2.000 ima-
gens de origens e temas diversos —
um robusto banco de dados ima-

gético foi criado especialmente
para o espetáculo, incluindo desde
pinturas rupestres a registros fei-
tos pelo telescópio Hubble.

Concomitantemente à ence-
nação no Rio, haverá uma outra
em João Pessoa — a certa altura
do(s) espetáculo(s), as imagens
paraibanas serão projetadas no

espaço carioca para promover
uma espécie de encontro entre os
grupos das duas cidades.

A peça também será transmiti-
da pela internet (www.profa-
na.art.br), e o público poderá in-
terferir enviando textos e imagens
por meio de celulares e tablets.

O projeto é ambicioso e só se

tornou viável graças à colabora-
ção com dois centros de ponta de
pesquisa de rede compartilhada
e de artes computacionais, um li-
gado à UnB (o laboratório Midia-
Lab) e outro à UFPB (o Lavid).

O centro paraibano desenvol-
veu um software chamado Arth-
ron, que permite que imagens
geradas em tempo real em locais
diferentes possam interagir.

“A ferramenta funciona com o
uso de captadores e exibidores
de vídeo controlados remota-
m e n t e”, diz Erick Melo, coorde-
nador técnico do Lavid. “A técni-
ca tem muitas funcionalidades,
como na medicina e em algumas
artes, e essa é a primeira vez em
que é utilizada no teatro.”

Desde 2005, quando surgiu a
Phila7, Velloso busca experimen-
tar a aplicação de novas tecnolo-
gias às artes cênicas. Em 2006, ele
dirigiu o espetáculo “Play on Ear-
t h”, que ocorria simultaneamen-
te em várias cidades.

Com “Profanações”, ele radica-
liza sua pesquisa tanto tecnolo-
gicamente quanto no conceito
de teatro. “Eu nem sei para onde
vou depois disso. Não penso mais
o teatro na forma de uma sala on-
de as pessoas entram… Penso em
espaços conectados onde pode
haver troca. Corpo e fala livres de
quaisquer códigos.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 14 ago. 2012, Eu & Investimentos, p. D4.




