
19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

566 

INVASÃO DE PRIVACIDADE: O NOVO TERRITÓRIO DO CORPO NA ARTE 
CONTEMPORÂNEA 

 
 

Marcelo Mari,  
Professor Adjunto da FAV-UFG 

 
 

RESUMO: 
 
Este artigo tenta elucidar a relação estabelecida na contemporaneidade entre corpo e artes 
visuais, entre dimensão pública e privada da experiência estética na pós-modernidade. 
Tanto a dimensão social da vida invadiu, com os mass media e a internet, a vida privada dos 
indivíduos, como também o corpo deixou de ser o território último da privacidade e da 
intimidade do sujeito contemporâneo. As obras de Edgar Franco, de Eduardo Kac e do 
Grupo Empreza tematizam a experiência estética cada vez mais problemática de 
constituição de um espaço e de um tempo privados para os indivíduos nas sociedades 
atuais; as investigações desses artistas revelam, por sua vez, a nova condição do indivíduo 
e de seu corpo no mundo. O novo território do corpo na arte contemporânea inscreve-se na 
conexão íntima entre a dimensão social, ética, estética e, por que não dizer biológica, da 
formação do sujeito contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Corpo, privacidade, pós-modernidade. 
 
 
ABSTRACT: 
 
This paper tries to elucidate the relationship established in the contemporaneity between 
body and visual arts, between the public and private dimension of the aesthetics experience 
in the postmodernity. Both the social dimension of life, the mass media and the internet 
invaded people’s private life, as such their body stopped being the last territory of privacy 
and intimacy of the contemporary man. The works of Edgar Franco, Eduardo Kac and the 
Grupo Empreza choose as theme of the increasingly problematic constitution of a private 
space and time aesthetics experience to men in contemporary societies; the investigations of 
these artists reveal a new condition to man and his/her body in the world. The new territory of 
the body in contemporary art sign up for an intimate connection between the social 
dimension, ethics, aesthetics and, why not say biological, formation of the contemporary 
man. 
 
Key words: Body, privacy, postmodernity. 
 
 
 
Invasão de privacidade: O novo território do corpo na arte contemporânea 

O termo Immobile Art criado por Edgar Franco para designar sua obra de artei, 

não tem um significado literal e indica mesmo um contra-senso para o conjunto das 

práticas sociais estabelecidas, pois subsume a condição de um objeto banal e mal-

famigerado, que se torna arte, e interdita sua função original de aparelho eletrônico; 

talvez poder-se-ia dizer da “immobile art” que ela é a arte feita a partir do telefone 

móvel que se encontra imóvel, pois encerrado em caixa transparente tal como os 
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insetos dos antigos gabinetes de ciência, dos atuais museus modernos. A 

fantasmagoria da “immobile art” se forma a partir da disfunção da alta tecnologia 

presente na vida de todos e no encerramento do objeto na condição de uma antiga 

curiosidade. Arte-imóvel é um trocadilho inventado por Edgar Franco para designar a 

condição do aparelho tecnológico confinado em uma caixa de acrílico transparente 

lacrada por dez cadeados, que fazem com que o dito celular fique inacessível à 

manipulação das pessoas. Situação paradoxal criada no espaço expositivo para as 

pessoas que reconhecem a função interdita do aparelho ou que tentam em vão 

atender as ligações feitas para o aparelho no momento em que ele toca, muita vez 

insistentemente.  

Símbolo da comunicação móvel na Sociedade da Informação, o celular 

encontra-se imóvel e inacessível. Mas por que isso? Não devemos sempre atender 

o celular quando nos é feita uma ligação a qualquer hora e em qualquer lugar? Com 

que propósito, o artista desfuncionaliza o aparelho? Nos móbiles de Alexander 

Calder, o movimento era gratuito, isto é, não servia para cumprir uma determinada 

função ou para ganhar algum dinheiroii; o Móbile de Calder é uma máquina cujo 

movimento é determinado pelo acaso, já a perda ainda que provisória da função do 

aparelho telefônico móvel transforma-o em objeto imóvel. No caso de Calder 

tínhamos uma crítica propositiva, uma alternativa de mundo aberta pela dimensão 

estética que antagonizava com o utilitarismo e com o culto das relações venais 

daqueles tempos. Calder abria horizontes para a antecipação no campo estético da 

realização humana em sentido político e social com a passagem do reino das 

necessidades para o reino da liberdade.  

No caso da premissa de que é possível transformar um aparelho telefônico em 

objeto de arte, se e somente se for possível desfuncionalizá-lo, perdeu sua validade 

com a estetização do mundo contemporâneo. Se tudo pode ser suscetível de se 

tornar arte, também pode se dizer que nada mais é arte; esse é um dos dilemas 

enfrentados pelos artistas contemporâneos. Tendo isso em vista, qual é o estatuto e 

o lugar da arte na sociedade contemporânea? Investigações estéticas foram feitas 

por uma plêiade de artistas em várias partes do mundo, sobretudo a partir dos anos 

de 1960, com o intuito de encontrar alternativas para o exercício da arte. Primeiro 

com o questionamento do lugar específico da arte na relação obra instituição, depois 

com a aproximação da arte com o público até a negação radical do estatuto 
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específico da experiência artística dos últimos anos. Trata-se de uma condição sine 

qua non para entendimento da arte hoje ampliar a investigação sobre o estético para 

além dos limites da própria arte, isto é, a resposta sobre as dificuldades específicas 

da arte em nossa época e sobre a relação entre arte e sociedade deve ser inserida 

no âmbito mais amplo dos demais questionamentos pós-modernos: de crise do 

Sujeito, crise da História, crise enfim da própria Modernidade. 

No entanto, voltemos à pergunta principal: o celular foi desfuncionalizado e isso 

bastaria para transformá-lo em objeto de arte? Com a operação conceitual que 

produziu o deslocamento do objeto para o interior de um espaço expositivo, o celular 

transformar-se-ia em um objeto de arte e aparentemente possuiria a mesma 

qualidade do objeto sem função de Calder, mas as semelhanças acabam por aí. 

Ainda que um aparelho tecnológico forneça ocasião para a investigação sobre a 

sensibilidade contemporânea, nem a operação conceitual nem a condição final do 

aparelho desfuncionalizado no espaço expositivo garantem que ele tenha se 

transformado em objeto de arte. Por que não? Porque a operação conceitual 

realizada participa apenas e tão somente do processo geral de estetização do 

mundo. Em Calder ainda era possível se falar de atividade gratuita, em liberdade 

como negação de determinismos sociais; em Marcel Duchamp temos a operação 

conceitual que estetiza e apresenta o dilema de nossa época. Mas em Duchamp 

ainda se tem o registro histórico, o marco inicial da revelação de um processo novo 

que instaurou o impasse de nossa época.  

Por que não se fala mais em atividade exclusivamente gratuita? Por que a 

operação duchampiana não pode mais ser repetida infinitas vezes sem que perca 

necessariamente sua validade como experiência histórica? A resposta para esses 

questionamentos deve ser feita não somente a partir do interior das práticas 

artísticas, mas a partir da inserção dessas práticas artísticas no conjunto das 

práticas sociais de nossa época. Voltam à baila, em outra chave, os argumentos 

sobre o debate moderno sobre a autonomia da arte, pois a exposição sobre 

aparelhos eletrônicos faz parte da conexão fundamental de nossa época: 

arte+mercadoria. A exposição de aparelhos móveis ou imóveis contribui para a 

circularidade da promoção da mercadoria aparelhos telefônicos de tais e tais 

marcas; mesmo que não haja marca nenhuma em foco. Trata-se da pregnância dos 

elementos de fundo, do fundo constante e invariável de nossa visão periférica.  
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Até mesmo a mais inofensiva atividade, aquilo que nos parece mais gratuito faz 

parte desse mesmo mundo de mercadorias, tem sua função de entretenimento nas 

grandes feiras de divulgação simbólica do comércio/arte, ou da arte/comércio. Diz 

Guy Debord: 

Pela primeira vez as artes de todas as civilizações e de todas as épocas 
podem ser todas conhecidas e aceitas todas juntas. É um ‘registro de 
memórias’ da história da arte que, tornando-se possível, é ao mesmo tempo 
o fim do mundo da arte. E é precisamente nesta época dos museus, quando 
nenhuma comunicação artística pode mais existir, que todos os 
monumentos do passado da arte podem ser igualmente aceitos, porque 
nenhum deles sofre mais a perda de suas condições de comunicação 
particular, na perda presente das condições de comunicação em geral” iii 

A fase atual do capitalismo tardio transformou a tecno-ciência em ferramenta 

de seu próprio interesse. Com isso, devemos nos precaver das soluções fáceis e da 

integração não crítica com relação ao novo, mesmo porque estamos condenados a 

não poder voltar atrás. Resta saber com processar a resignificação dos instrumentos 

que constituem a máquina e nossa maneira de viver ela no mundo contemporâneo. 

Quais são os limites do uso da tecno-ciência? Parece cada vez mais evidente que 

esses limites não são mais determinados pelo ser humano comum, desse se espera 

apenas adaptação no processo que lembra a transposição das leis darwinistas para 

o interior das sociedades contemporâneas, aliás não se trata da lei de sobrevivência 

para o individuo mas para as próprias nações: adaptação ou morte; por sua vez, as 

empresas e sua lógica racional de perpetuação condena os interesses de bem-estar 

social a segundo plano. Os exemplos são de todos conhecidos: Cargill e monopólio 

da matriz genéticas de sementes, Esso e a exploração de petróleo na Nigéria, 

aquecimento global e compra de vastíssimas áreas na Groenlândia, diamantes em 

Serra Leoa vendidos na Europa, etc. 

Outra área em que a tecno-ciência atua é no corpo humano e não se trata 

ainda da implantação de código de barras ou de chips nos cérebros das pessoas. A 

tecno-ciência faz parte do aparato de controle dos corpos, seres humanos estão 

reduzidos a corpos, suas expectativas diante da vida são controladas pelo aparelho 

ideológico existente nas sociedades contemporâneas. Um exemplo disso é a corrida 

desenfreada para reconstrução do próprio corpo, que é averiguada pelo número 

massivo de pessoas que ingressaram nos últimos anos em academias esportivas ou 

que vão reconstruir seus corpos em clínicas de cirurgia plásticaiv.  
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Diga-se que essas pessoas são obrigadas a viver em estado de ansiedade e 

de constante insatisfação. Sintomas necessários para que elas estejam integradas 

na nova ordem mundial, para que sejam consumidoras ávidas pelo último 

lançamento no mercado ou pelo nariz da vez. Essa reconstrução constante do 

próprio corpo, que tenta se adequar aos padrões estabelecidos, transformou até 

mesmo a medicina no seu avesso. A medicina da Grécia antiga, do juramento de 

Hipócrates, visava proporcionar equilíbrio em estados de desequilíbrio, de 

desmedida, por isso a medicina seguia o que os Latinos chamaram de doutrina dos 

ânimos. O médico oferecia ao paciente a partir do equilíbrio dos contrários: o quente 

e o frio, o seco e o úmido, etc. Ora, a medicina de hoje é instrumento para satisfação 

de necessidades produzidas pelo mercado e para realização da desmedida e do 

desequilíbrio no individuo. Nesse controle do corpo, estudado a partir de Foucault 

como biopoderv. 

Poucos se perguntam hoje se precisam ou não do celular, aparentemente 

devemos estar disponíveis 24 horas por dia; nossa vida não nos pertence mais? A 

solicitação externa de um celular deve ser entendida como um símbolo da formação 

do indivíduo contemporâneo, que deve atender o máximo possível de solicitações de 

toda ordem. Desde as últimas lições de Foucault muito se fala do controle dos 

indivíduos e do controle de seus corpos; a condição contemporânea do homem que 

se transmutou de cidadão autoconsciente e racional da Época das Luzes para a 

condição de perda de referencial próprio delimitador da experiência subjetiva, o 

homem extrovertido dos dias atuais, reduzido à condição de corpo. A arte tem 

investigado a condição existencial do homem contemporâneo a partir da crise do 

sujeito moderno e de sua identidade psicanalítica. Nesse sentido, o corpo torna-se 

nas artes visuais investigação tanto dos resquícios da individualidade como 

demonstração de uma realidade pós-humana.  

Realidade pós-humana também designada nos velhos filmes de terror como 

mundo dos zumbis. Mundo-zumbi é a metáfora que define a condição abjeta em que 

se encontra o homem na atualidade; tal como o zumbi, que não sabe que está 

morto, o homem segue seus impulsos e querenças construídas fora de si. A falta de 

consciência do homem, reduzido a corpo, fisiologia em estado de latência é a 

síntese do tipo de construção social existente de indivíduos insatisfeitos que não tem 
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mais prazer de viver, cuja vitalidade lhes foi expropriada. Definitivamente as pessoas 

não vivem mais para si mesmas e para a realização de sua felicidade.  

Se no passado recente das sociedades modernas era possível separar esfera 

pública e esfera privada, com o advento das novas tecnologias de informação e a 

invasão dos lares modernos por elas, fica cada vez mais difícil discernir o que é a 

vida privada de um individuo em oposição à sua vida pública. Os lares antes 

considerados redutos da privacidade do indivíduo tornaram-se lugares importantes 

para a comunicação de solicitações externas. Isso demarca uma nova condição da 

vida do indivíduo na sociedade. Quando fica cada vez mais difícil separar escolhas e 

interesses próprios do indivíduo das solicitações externas, o que resta ainda da 

individualidade do homem contemporâneo? Seu próprio corpo? A invasão de 

privacidade tem limites? Antes de tudo, é preciso dizer que o sujeito moderno viveu 

o início do processo de indistinção entre esfera pública e privada que se radicalizou 

hoje. Essa perda de individualidade, que se caracteriza pela decomposição do 

processo de formação da identidade no homem, levou vários artistas a privilegiarem 

o corpo como último reduto da individualidade do sujeito contemporâneo. 

Em 1970, Antonio Manuel fazia sua performance O corpo é a obra e 

investigava a condição do artista em relação às instituições repressivas e à 

arquitetura moderna. No mesmo ano, Arthur Barrio espalhava por Belo Horizonte 

trouxas de com restos de animais, em situação T/T 1, para aludir às torturas e aos 

assassinatos do AI-5. O trabalho de Cildo Meirelles, Tiradentes: Totem-monumento 

ao preso político, com a queima de galinhas vivas também alude à condição do 

corpo nas sociedades autoritárias. Em período mais recente, o Grupo Empreza tem 

tratado de investigar os limites da experiência estética contemporânea a partir da 

poética do corpo. Foi o caso do diálogo estabelecido pelo grupo entre o antigo e o 

contemporâneo na arte, em que um dos integrantes do grupo se jogava 

incessantemente contra as paredes de uma Igreja barroca na cidade de Goiás Velho 

em 2002. O corpo de Babidu, integrante do Grupo Empreza, era o que resistia ao 

processo de indiferenciação histórica e apontava os resquícios da individualidade 

existente no corpo; esse processo artístico indicaria não apenas a individualidade 

representada pelo corpo, mas também os limites da invasão de privacidade. Se a 

casa foi tomada pelas solicitações externas, o corpo ainda é o lugar específico de 

resistência contra o desaparecimento do sujeito. Entretanto, a Cápsula de Tempo de 
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Eduardo Kac veio comprovar que o corpo não é mais o último reduto de resistência 

na separação entre esfera pública e privadavi.   

Na aproximação entre arte e tecnologia, Eduardo Kac produz obras, inscrições, 

conceitos e textos sobre o desafio da ciência e as imensas possibilidades abertas 

pelas novas pesquisas cientificas no re-ordenamento da vida. O ponto de vista de 

conexão entre arte e ciência em Kac é otimista. É preciso que nos conscientizemos 

de que a ciência é um instrumento e tudo depende de como e de por quem ele é 

utilizado. Kac abre horizontes de sentido e nos faz pensar.  Em suas investigações 

sobre a levitação, Kac retraça as investigações de artistas modernos, como Calder e 

Moholy-Nagy, que desafiaram os princípios da gravidade. Tratavam-se de 

investigações que iam além da sensibilidade corriqueira, ligada ao princípio botânico 

do gravitropismo e que se aproximavam da “sensibilidade na gravidade zero”vii. Essa 

perscrutação de uma sensibilidade para além dos limites terrenos, só pode ser 

possível de ser pensada a partir de uma série de descobertas científicas. A arte tem 

seu quinhão nas pesquisas sobre a gravidade zero, sobre a experiência vivencial 

nas futuras colônias espaciais. Quem sabe? Trata-se de um desafio da ciência e 

uma nova condição vivencial do homem. No entanto, não podemos esquecer que a 

tecno-ciência é muito questionada hoje, pois é do conhecimento de todos que se 

gasta muito mais com o programa da NASA para colonização de Marte do que com 

investigação de doenças tropicais.  

Eduardo Kac pensa nos limites da sensibilidade contemporânea, propiciados 

pelo advento das novas tecnologias de armazenamento da memória, da gravitação 

zero à micro-física, da experiência da vida em condições criadas pelo homem até a 

colonização de marte; afinal a que píncaros o homem pode chegar? As 

investigações de Kac com Time Capsule, remontam aos êmbolos e a toda sorte de 

invólucros de diversos matérias com documentos e objetos pertencentes a outro 

tempo. As cápsulas do tempo remetem aos manuscritos secretos, aos livros 

cuidadosamente guardados em antigos mosteiros gregos em tempos de incerteza. 

Esses documentos são mais do que o registro e a preservação da memória, isto é, 

eles são a possibilidade de reativação do passado. São vários os exemplos de 

cápsulas do tempo, encontradas no mais das vezes em paredes de edifícios 

representativos de uma civilização: elas são a consciência da precariedade dos 
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monumentos criados pelo homem, marcam a passagem do tempo e a constante 

transformação dos espaços criados pelo homem.  

Não é de se admirar que muitas cápsulas do tempo foram confeccionadas na 

passagem do século XIX para o XX e marcam a consciência vivida da transformação 

dinâmica da vida e das cidades modernas. Fazem parte dessa tentativa de fixar a 

memória dos acontecimentos a capsula de tempo deixada no edifício do Gasômetro 

na cidade de São Paulo, pelos engenheiros e pelos operários ingleses que ali 

estiveram; memória do trabalho e das pessoas responsáveis pela construção do 

edifício. Outra cápsula do tempo enterrada há mais de um século pelo rei 

Kamehameha V em Honolulu e encontrada recentemente é registro e memória de 

um reinado que não existe mais. 

Embora a cápsula de tempo de Eduardo Kac faça referência à motivação da 

preservação da memória, nela não se encontra somente a intenção originária das 

cápsulas de tempo, mas serve como um verdadeiro banco de dados para acesso ao 

passado. Na cápsula do tempo de Kac temos: armazenamento e possibilidade de 

acesso constante à memória armazenada. A cápsula do tempo de Kac antecipa 

aquilo que pode ser uma prática comum no futuro próximo o implante de chips, de 

nanobases em seres humanos, não é a parede do edifício que guarda a memória 

coletiva do passado para sua reativação como encontro da civilização com sua 

própria história, mas a base de dados contida na cápsula de tempo de Kac faz 

referência ao processo integrador do ser humano às tecnologia de processamento e 

armazenamento de informação. Sua experiência com a cápsula do tempo repropõe 

o significado da memória de dados, da memória binária inserida no corpo e que se 

superpõe como uma camada à camada da memória primordial do organismo vivo, o 

DNA, e também à camada de memória das experiência vividas pelo organismo que 

lhe fornecem singularidade. Essas três camadas de memória são parte constitutiva 

da experiência vivida pelo homem contemporâneo. No caso de Kac, o que é 

questionado com a inserção do chip em seu próprio corpo, em sua perna, é que a 

pele não é mais o limite entre o dentro e o fora, da distinção entre a individualidade e 

o mundo. O que se tem com esse expediente do artista é a invasão do corpo, que já 

não pode mais ser ou se imaginar singularidadeviii. 
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A crise de consciência de alguns de nossos melhores artistas recai sobre a 

condição humana, sobre o pós-humano, e demarca a situação de seu impasse na 

perscrutação de novos territórios das artes visuais na atualidade. Como ampliar 

horizontes do estético quando a própria cultura e o primado da experiência estética 

transformaram-se em fatores indispensáveis para a tecno-ciência na produção e 

reprodução da vida no capitalismo tardio? O aparelho celular sem função de Edgar 

Franco fez-me pensar sobre o efeito reificador dos atuais condicionamentos 

humanos. Dir-se-ia que as novas tecnologias têm uma natureza invasiva na medida 

em que estão presentes não somente nos espaços públicos, mas nos espaços 

privados, participando de quase todos os momentos das vidas dos indivíduos nas 

sociedades contemporâneas; mas não se trata mais de denunciar seu caráter 

invasivo, como se houvesse um indivíduo consciente, que reconhece uma 

alternativa ou que vivencia de seu ponto de vista privilegiado um lugar fora da 

cultura. De fato o social está dentro do lar e da privacidade dos indivíduos desde o 

surgimento do rádio e da TV até as novas tecnologias de transmissão de 

informação. Isso não é novidade, o que muda é que o caráter invasivo das novas 

tecnologias é somente a aparência da confirmação incessante e necessária que o 

indivíduo faz de sua inserção, de sua conformação e de sua crença nisto que se 

denomina, em nossa época, realidade. 

Aliás, é justamente essa idéia que funda a preocupação investigativa, que os 

artistas denominam como suas poéticas, mas que me parece ser menos um fazer 

próprio que uma investigação filosófica, uma inquietação própria com as 

adversidades e os desafios de nossos tempos. Ainda que isso pareça ser uma 

questão de simples nomenclatura, ela nos conduz ao campo de definição da 

atividade artística: quase não há na arte atual possibilidade de se filiar apenas ao 

fazer, como uma atividade artesanal. A arte se aproxima de uma investigação 

conceitual sobre os limites da experiência estética, sobre os condicionamentos 

sociais, quase todos colocados em questão, minados pela multiplicidade de 

experiências existentes. Como se a experiência enfatizada na subjetividade 

produzisse seu avesso, a subjetividade serial de nossos dias. Como entender o 

discurso exaustivo sobre a necessidade de afirmação da experiência única e 

intransferível, como se vivêssemos em déficit permanente com a possibilidade de 

comunicação de experiências comuns? 
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A experiência comum da linguagem e da comunicação – como diria Guy 

Debordix – foi expropriada dos homens como experiência comum. O homem, cada 

vez mais extrovertido em sua produção simbólica, está acuado pelo uso das 

tecnologias que lhe retiram a posse e o uso de seu tempo próprio, de seu próprio 

tempo para a obediência às solicitações externas constantes, sempre prementes 

para os indivíduos que devem corresponder às demandas sociais (evento estudado 

pela psicanálise para entender a condição humana atual). Entendamos o estado de 

constante disposição do individuo às demandas sociais como estado tanto latente 

como patente de ansiedade, ou como produção social de controle do corpo e da vida 

dos indivíduos contemporâneos, pois a condição de vida dos indivíduos está cada 

vez mais ligada às revoluções tecnológicas e científicas de nossa época.  

O artista Edgar Franco justificaria isso pela concepção de pós-humano, mas 

não vamos enveredar pelas condições dadas e imperantes da tecnologia como 

extensão do homem para pensar, por outra via, a condição humana atual. Dizer que 

os meios tecnológicos são uma extensão das experiências humanas atuais, como 

forma de mediação possível explica, mas não com suficiência a conexão 

estabelecida entre homem e máquina no mundo atual. O que ocorre situa-se muito 

mais dentro do escopo das definições do filósofo Franklin Leopoldo e Silva que diz 

que a grande batalha de nossa época é justamente conseguir se afastar criticamente 

da alternativa apontada pelas teorias da simbiose entre homem e máquina, na 

batalha entre humanidade e tecno-ciência a serviço do capitalismo. Leopoldo e Silva 

desvela o verdadeiro significado de pós-humano como inverso negativo da 

constituição do que significa humanidade:  

“Antes seria o caso de dizer que o processo de invenção do pós-humano é 
um processo de recusa do homem, uma atitude que consiste em evitar a 
experiência do humano. Nesse sentido, não é propriamente algo que supera 
o homem, mas sim alguma coisa produzida por ele, e que atuaria como 
negação imanente, na reunião perversa da capacidade da razão teórica 
com a incapacidade da razão prática.”x 

Assim como a filosofia, a arte ainda produz espanto, isso comprova que por 

mais que sua produção esteja submetida e compromissada com a consolidação 

iniludível de um determinado modo de experiência estética do mundo, de limitação 

visual e de entendimento sobre o mundo, é possível falar em tensionamento na 

relação arte e sociedade. O problema é que o vínculo histórico entre as duas se 

afrouxa cada vez mais e a possibilidade de síntese desaparece do horizonte visível. 
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Não há uma resposta definitiva para o impasse vivido em nossa época e somente o 

tempo dirá qual tendência se consolidou. 

 

                                                            
i A obra Immobile art foi apresentada no evento MOBILEFEST, Museu da Imagem e do Som, novembro de 2009 
(MIS - SP); em outubro do mesmo ano, a obra foi apresentada na exposição do Instinto Computacional em 
Brasília, que aconteceu no Museu da República. 

ii PEDROSA, M. “Tensão e coesão na obra de Calder” In Modernidade cá e lá: textos escolhidos IV. São Paulo: 
EDUSP, 2000, p. 79. 

iii DEBORD, G. & SANGUINETTI, G. I situazionisti. Roma: Manifestolibri, 1999, p. 20. 

iv KEHL, M. R. “Com que corpo eu vou”, Folha de S. Paulo, São Paulo, domingo, Caderno Mais!, 30 de junho de 
2002.  

v Cf. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1996. 

vi STOCKER, G. “Insurreição” In Concinnitas, Revista do Instituto de Artes da UERJ, V. 04, N. 04, março de 2003, 
p. 92-94. 

vii KAC, E. “Contra Gravitropismo: arte e as alegrias de levitação” In Já! Emergências contemporâneas/ 
Organização Orlando Maneschy & Ana Paula Felicíssimo de C. Lima. Belém: EDUFPA/ Mirante – Território 
Móvel, 2008, p. 100. 

viii Eduardo Kac fala de sua proposição Cápsula do Tempo: “A memória está hoje em um chip. No que chamamos 
de "memória" as unidades de armazenamento dos computadores e robôs, nós antropomorphize nossas 
máquinas, tornando-os olhar um pouco mais como nós. No processo, nós imitá-los também. O corpo é 
tradicionalmente vista como o repositório sagrado de humanos apenas lembranças, adquiridos como resultado 
de herança genética ou experiências pessoais. Chips de memória são encontrados dentro de computadores e 
robôs, e não dentro do corpo humano ainda. Em "Time Capsule", a presença do chip (com os seus dados 
gravados recuperável) no interior do corpo nos obriga a considerar a co-presença de lembranças e memórias 
artificiais vividas dentro de nós. Memórias externas tornam-se os implantes no corpo, antecipando situações 
futuras em que eventos desse tipo pode tornar-se prática comum e indagando sobre a legitimidade e as 
implicações éticas de tais procedimentos na cultura digital. As transmissões ao vivo na televisão e na internet 
levam a questão mais perto de nossas salas de estar. Digitalização do implante a distância, via Web revela como 
o tecido conjuntivo da rede digital mundial torna obsoleta a pele como uma barreira de proteção que demarcam 
os limites do corpo.” KAC, E. "Time Capsule". Cópia de folheto avulso do Centro Cultural Casa das Rosas, São 
Paulo, distribuído no dia da performance, em Novembro de 1997. 

ix Cf. DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1992, p. 27-36. 

x LEOPOLDO E SILVA, F. “A invenção do pós-humano” In Vida, vício, virtude/ Organização Adauto Novaes. São 
Paulo: Edições SESC São Paulo, 2009, p. 142. 
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