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RESUMO  
A pesquisa teve por objetivo trazer à luz novos aspectos das relações entre corpo, espaço e 
vídeo por meio da análise da composição sonora e visual, espaço-temporal e o papel destas 
na experiência estética. Para tanto optou-se pela descrição das obras Open Book (1974) de 
Vito Acconci, Déjà vu (2000) de Douglas Gordon, Eat Me (1975) de Lygia Pape e 
Monstruário Ilustrado (2002) do coletivo feitoamãos/F.A.Q, que resultam de diferentes 
experimentos com o corpo e o vídeo no século XXI.   
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ABSTRACT 
A survey aimed to bring to light new aspects of the relationship between body, space and 
video through the analysis of sound and visual composition, time-space and their role in 
aesthetic experience. To this purpose, we opted for the description of the work Open Book 
(1974) by Vito Acconci, Déjà vu (2000) by Douglas Gordon, Eat Me (1975) by Lygia Pape 
and Monstruário Illustrated (2002), the collective feitoamãos/F.A.Q, which result from 

different experiments with the body and the video in the XXI century. 
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Corpo, espaço e vídeo  

Por volta dos anos cinquenta do século XX, os registros videográficos de eventos e 

situações artísticas (happenings, performances e intervenções) passam a ressaltar o 

aspecto temporal e o caráter processual das obras de arte que se apropriam do 

corpo. 

Nas palavras do pesquisador Luiz Claudio da Costa, o entendimento da obra como 

processo, projeto ou trabalho em progresso surgiu nos anos 1960 e levou os artistas 

a usarem técnicas essencialmente temporais, “o tempo real da obra se tornou uma 

das estratégias mais firmes das práticas artísticas” (COSTA, 2009, p.19). 

Na esteira destas transformações, encontra-se o conceito de sujeito inserido em 

toda e qualquer manifestação que pudesse refletir a preocupação central do artista: 

sua declaração pessoal sobre arte, sociedade e política. Mesmo que para isso fosse 

preciso buscar novos meios ou recursos capazes de expressar sua visão de mundo 

e sua concepção de sujeito e subjetividade. 

Depositar no artista, no sujeito, o centro das atenções fez escancararem as relações 

entre arte e política e arte e sociedade. A política do eu (identidade e alteridade) fez 

nascer uma enorme quantidade de obras autorreferenciais e questionadoras do 

papel da arte e do artista, do corpo e da imagem na contemporaneidade (RIBEIRO, 

2012). 

Este ensaio é um fragmento dos resultados da pesquisa Corpora Visibilis: 

espacialidade e figuratividade na arte do vídeo (2012-2015), que teve por objetivo 

uma reflexão crítica do presente a partir da constituição histórica do processo que 

envolve o corpo (objeto) do artista (sujeito), o espaço (lugar) no qual a obra acontece 

e o registro (tempo) da ação. Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram 

levantamento bibliográfico, coleta de dados sobre as obras e análise estética. Com 

isto visamos tecer possíveis relações entre o corpo, vídeo e experiência espaço-

temporal.   

Neste contexto, apresenta-se uma breve análise estética de quatro obras: o vídeo 

Open Book (1974) de Vito Acconci, uma referência dos primórdios da videoarte 
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norte-americana; a instalação de vídeo Déjà vu (2000) de Douglas Gordon; do filme 

experimental Eat Me (1975) da artista carioca Lygia Pape, exemplo singular do 

experimentalismo que caracterizou o Neoconcretismo e Monstruário Ilustrado (2002), 

uma das performances ao vivo do coletivo mineiro feitoamãos/F.A.Q, composta de 

um ambiente multissensorial que se apropria de imagens e sons ao vivo. 

O estudo das obras partiu das relações entre o contexto, a temática e os meios 

usados pelos artistas para realização dos seus respectivos trabalhos. Produções 

audiovisuais da primeira metade dos anos 1970 (pioneiros da videoarte e cinema de 

artista) são colocadas em conexão com produções atuais: videoperformances, 

entremeios e performances ao vivo (live image), que partem de diferentes 

experiências do corpo e do vídeo no século XXI.  

Unidos por questões políticas, individuais ou coletivas estes trabalhos singulares nos 

despertaram para as questões do corpo, do vídeo e das transmediações espaço-

temporais na contemporaneidade.  

O tempo, diz o físico teórico romeno Basarab Nicolescu (1999), está no centro da 

nossa vida terrestre. O tempo presente dos filósofos é um tempo vivo. Ele contém 

em si mesmo tanto o passado como o futuro, não sendo nem o passado nem o 

futuro. Para a filósofa francesa Anne Cauquelin “[...] é o tempo que governa as 

atividades artísticas contemporâneas [...] mesmo com elas se desdobrando no 

espaço” (CAUQUELIN, 2008, p.89). 

A partir dos anos 1960 os artistas descobriram o corpo e o ambiente, mas também 

as formas de registro, a fotografia, o filme e o vídeo. O uso destes dispositivos 

promoveu os entremeios como “o cinema de artista”, termo usado pela pesquisadora 

Ligia Canongia para defender a atuação dos artistas em uma “terceira linguagem” 

(COSTA, 2009).  

Do teatro à poesia, passando pela dança, música e artes visuais na 

contemporaneidade todo tipo de arte incorporara o movimento, a processualidade, a 

impermanência e a temporalidade em seus atos de sentido, gerando o “efeito 

cinema” (DUBOIS, 2009, p.179) que alimenta e irriga a arte contemporânea. 
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Baseado neste conceito, o pesquisador francês Philippe Dubois destaca que o 

principio do vídeo-espelho (narcisismo) associado ao poder do olhar é inteiramente 

condicionado pela relação singular com o tempo que o vídeo provoca. 

Para o linguista e crítico literário suíço Paul Zumthor no discurso poético o corpo é o 

ponto de origem, o ponto de partida e ao mesmo tempo o final, o referente, a outra 

ponta do discurso. “O corpo dá a medida e as dimensões do mundo [...] É pelo corpo 

que o sentido é aí percebido. O mundo é da ordem do sensível: do visível, do 

audível, do tangível” (ZUMTHOR, 2007, p.77-78).  

No final dos anos 1960 e começo dos 1970 o artista norte-americano Vito Acconci, 

interessado na fenomenologia de Merleau-Ponty, se apropriou do próprio corpo 

como meio para empreender diferentes processos de produção de subjetividade. 

Acconci passou a se referir à presença do corpo no espaço e à “qualidade 

fantasmática do corpo”, um corpo está aqui, mas enquanto está aqui, também está 

lá deixando suas marcas: uma presença na ausência (MATTOS, 2009). 

Vito Acconci é considerado um artista conceitual de performances, relacionado à 

body-art. Egresso da poesia e formado em literatura seus vídeos são compostos de 

situações psicológicas que causam estranhamento e repulsa provocados por rituais, 

muitas vezes violentos e extremos, que visam atingir a subjetividade do outro por 

meio de posicionamentos políticos acerca da liberdade e dos controles psicológicos, 

econômicos e culturais.  

No vídeo Open Book (1974), Acconci tem a sua boca registrada aberta de frente à 

câmera por um big close que preenche toda a tela, tornando visíveis os detalhes 

como dentes e língua.  
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Vito Acconci 

Frame do vídeo Open Book, 1974 
10min09seg, colorido 

Electronic Arts Intermix: Vito Acconci (NY) 
 

O artista fala ao mesmo tempo em que procura manter a boca aberta. Isso se torna 

um desafio na medida em que ele mesmo afirma que não irá fechar a boca enquanto 

permanecer diante do público. O único som que se ouve no vídeo, a voz do artista, é 

incompreensível e prejudicada por uma dicção falha e trémula, que afirma: “[...] eu 

não estou fechado, estou aberto, venha, [...] você pode fazer qualquer coisa comigo, 

[...] não vou fechar você aí fora [...]” (ELETRONIC ARTS INTERMIX, 2015, s/p). 

O vídeo tem a duração de 10 minutos, durante os quais o artista implica o público na 

ação e o torna um voyeur cativo, muito próximo, íntimo, tanto pela imagem da boca 

entreaberta que sustenta o acesso ao corpo do artista quanto pelas palavras (som) 

que reforçam discursivamente a ação.  

Nas videoperformances de Acconci o corpo é o lugar das pesquisas físicas e 

psicológicas do artista sobre si mesmo e sobre o outro, uma questão de identidade. 

Os registros em vídeo transferem a narrativa do eu privado para a esfera pública. O 

corpo passa de um espaço pessoal psicológico para um espaço cultural, histórico e 

social.    

Os vídeos de Acconci são psicodramáticos e produzidos de maneira artesanal com 

poucos recursos a partir do registro direto da ação performática, embora o 

posicionamento da câmera, os closes e os enquadramentos, estruturas essenciais 

da linguagem do vídeo, sejam explorados com maestria. O artista se apropria do 
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dispositivo videográfico (aparelho que enquadra, corta, aproxima, distancia, amplia, 

desfigura e distorce) para experimentações e operações poéticas que visam dialogar 

com o espectador tendo como mediador o seu próprio corpo, traduzido em 

instrumento público e privado, sujeito e objeto, ausência e presença. 

No campo das relações entre som, imagem e temporalidade diferentes teorias 

discutem o fenômeno da mobilidade, simultaneidade e compressão do tempo. O fato 

é que os signos artísticos gerados pela arte processual e os seus registros 

audiovisuais podem acontecer num determinado espaço-tempo e renascer de outro 

modo, a partir de outras séries (extensões espaço-temporais) que o levem a se abrir 

para novos tempos.  

A experiência estética é móvel, pode ser simultânea ou comprimida no espaço-

tempo de uma ação artística. A poética dos registros articulam apropriações, 

traduções, situações e ações, espaços sociais e corpos em presença, cujas obras 

são vivenciadas e habitadas temporalmente na simultaneidade de sua ocorrência e 

no dispositivo (meios e locais) de exibição das obras em campo expandido.  

Pensar o dispositivo como um aparelho para fazer ver e falar conforme Michael 

Foucault, citado por Gilles Deleuze (1989) significa acionar a discussão sobre o 

espectador e as relações entre obra, artista e público. Quem vê, o como vê e o que 

é visto fazem parte de um mesmo sistema autopoiético (CAPRA, 2011), no qual 

cada elemento se define necessariamente na relação com o outro.  

Nos anos de 1990, o “efeito cinema” marca as relações entre o espaço expositivo e 

o público. Philippe Dubois ao tratar das relações entre cinema e arte contemporânea 

apresenta o “efeito cinema”: o cinema como matéria, dispositivo e conceito (ideia) 

que alimenta e influencia pinturas, esculturas, fotografias, instalações, performances 

e vídeos (DUBOIS, 2009, pg.179).  

Na instalação Déjà vu (2000), do britânico Douglas Gordon, o sistema de telas 

simultâneas provoca maior consciência dos nossos pontos de referência temporais. 

O mesmo filme noir hollywoodiano Mortos na Chegada (1949), de Rudolph Maté, é 

exibido em três grandes telas colocadas lado a lado e projetado ligeiramente 
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dessincronizado em 23 imagens por segundo na primeira tela, em 24 na segunda e 

em 25 na terceira tela. Este sistema gera um atraso de oito minutos entre as 

projeções provocando uma sensação de "déjà vu" para o espectador. 

 
Douglas Gordon 

Instalação Déjà vu, 2000 
Video projeção no Museu de Arte Moderna da Vila de Paris 

Artnet Magazine (NY) 

 

Em suas obras, Gordon se apropria de diferentes linguagens: fotografia, 

performances, colagem musical, texto, diversas projeções e instalações sonoras, 

embora seja mais conhecido por suas instalações de vídeo, “filme exposto” ou matriz 

do fenômeno “efeito cinema” na arte contemporânea (DUBOIS, 2009, p.195),  

Na referida instalação a pequena variação de velocidade desgasta a sincronia das 

três projeções. O filme fragmentado desajusta o olhar do espectador que vai de uma 

tela à outra. Ainda que saiba que o presente da ação está no centro, o futuro à 

direita e o passado à esquerda, o filme se encontra fragmentado no tempo e os 

vaivéns simultâneos pela tela tripla causam vertigem. Gordon joga com efeitos de 

continuidade, estranhamento e experiências multissensoriais provocadas pelas 

alterações espaço-temporais.    

O cinema estrutural é uma variedade de cinema de artista ou experimental cuja 

singularidade é composta pelo exercício das estruturas temporais tratadas de forma 

rigorosa. O historiador de cinema avant-garde norte-americano P. Adams Sitney 

cunhou em 1969 o conceito “cinema de estrutura”, para classificar os filmes cuja 

forma é predeterminada e simplificada. Entre as características do filme estrutural 
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predominam a relação entre forma e estrutura, a posição da câmera fixa e o efeito 

de flicagem definido pela pulsação da luz nas partes claras da imagem, que gera a 

impressão de um "pisca-pisca" acelerado. 

Segundo Aumont e Marie a singularidade do cinema estrutural se aproxima da “[...] 

montagem métrica, que repousa nas relações de duração estritamente medidas, e 

geralmente simples, entre os fragmentos sucessivos de um filme [...]”(AUMONT; 

MARIE, 2003, p.110). Interessa o fato de que estas relações são consideradas 

traços essenciais do filme e que as estruturas fílmicas, além do aspecto métrico 

puro, têm um aspecto rítmico (temporal) e um jogo de relações entre o conteúdo e 

os planos que se fundem à sensorialidade, ao corpo.  

Em 1975, a artista carioca Lygia Pape, uma das referencias do Neoconcretismo, 

criou o projeto Eat Me. Composto de um filme e duas instalações, segundo Ivana 

Bentes, relacionava a tríade arte-consumo-corpo. No filme Lygia Pape reitera o mote 

construtivista de sua obra e questiona como tratar formalmente temas políticos, 

ecológicos e sociais, bem como as maneiras de associar o rigor estrutural e 

construtivo à sensorialidade (BENTES, 2012).  

 

Lygia Pape 
Frame do vídeo Eat Me, 1975 

35 mm, colorido, 09min 
Projeto Lygia Pape (RJ) 

 

Eat Me é um híbrido, uma fusão de duas tendências do cinema experimental norte-

americano dos anos de 1960 e 1970: o cinema estrutural e o cinema métrico.  
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O filme começa com um grande close que enquadra uma boca masculina. Ao redor 

da boca, que abre e fecha lentamente, notam-se os pelos negros de uma barba ou 

bigode e dentro um objeto plástico lapidado como uma pedra vermelha falsa. A boca 

aberta deixa ver os dentes brancos, a fumaça de cigarro e a língua rosada que, 

envolta na saliva, realiza movimentos que permitem observar o trabalho muscular e 

a força do corpo para conter o que está dentro. 

Na sequência, os lábios são vistos cerrados, vermelhos. A boca se abre novamente 

e nota-se a língua, rosada, enrolando e desenrolando, num movimento suave e 

provocador. A mesma treme, envolve um objeto e tenciona colocá-lo para fora, mas 

o leva para dentro novamente. O objeto é mantido no meio dos lábios por um 

movimento controlado propositadamente e não involuntário. 

O que se ouve são sons de gemidos femininos que vão ganhando volume até 

culminar num grito. Neste momento a pedra muda de cor e se torna azul e a câmera 

focaliza a boca de uma mulher tingida com batom vermelho, enquadrada mais 

distante do que a boca masculina. A boca feminina chupa uma salsicha com 

mostarda. Volta em cena a boca masculina que deixa a pedra azul cair, embora 

dobre a língua várias vezes e pareça brincar com a saliva e as bolhas decorrentes 

da salivação. Neste momento, o som ganha a forma da frase “a gula ou a luxúria?” 

proferida em diferentes línguas.  

Na continuidade, a montagem alterna cenas da boca feminina, chupando a salsicha, 

e a masculina, enrolando a língua. Tudo num sucessivo acelerar do ritmo reiterado 

pela frase “a gula”, a boca feminina, “ou a luxúria”, a boca masculina, agora em 

português. É nesse momento da edição e montagem do filme que notamos como se 

compõe o que Lygia afirmou ter buscado com a junção das seções ou fragmentos do 

filme metricamente cortados e montados para dar ritmo (tempo) às imagens pelo 

som e composição topológica (espacial) das cenas, em sequências metricamente 

construídas. A montagem no filme Eat Me, segundo Machado: 

[...] se dava de forma que para cada dois metros de boca masculina 
correspondessem dois metros de boca feminina, depois um metro de 
cada um dos planos, depois ainda meio metro, um quarto de metro... 
A construção matemática a qual Pape recorre, evidenciando seu 
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vínculo com a tendência construtiva, foi usada para revelar outra 
dimensão das imagens de sedução. A montagem métrica dava ao 
filme um ritmo sexual, cujo orgasmo corresponderia à superposição 
desses planos. (MACHADO, 2008, p.104) 

O cinema métrico, cujo termo deriva da ideia de medida dos comprimentos materiais 

de suas unidades, planos e outras, foi definido pela crítica em dois contextos bem 

distintos. O primeiro contexto diz respeito à prática de montagem do cineasta russo 

Sergei Eisenstein, na qual a montagem métrica é a etapa inicial que define as 

relações entre planos (fragmentos) e o valor rítmico de um filme. E o segundo a 

partir do que o cineasta austríaco Peter Kubelka chamou de cinema métrico, cuja 

estrutura é determinada pelas relações de comprimento das unidades resultantes do 

corte e montagem (AUMONT; MARIE, 2003). 

Entre as características do filme estrutural predominam a relação entre forma e 

estrutura, a posição da câmera fixa e o efeito de flicagem. No filme Eat Me uma 

pulsação luminosa, caracterizada pelo ritmo da projeção de imagens estáticas e 

impulsos luminosos, é produzida pela alternância de bocas masculinas e femininas  

em um grande close que nos afeta e contagia. O que se sucede entre (vazio) duas 

imagens paradas produz a pulsação. 

As bocas, dos artistas Artur Barrio e Cláudio Sampaio, foram filmadas por uma 

câmera fixa em ritmo cada vez mais acelerado e obsceno enquanto engolem 

(dentro) e expelem (fora) uma pedra colorida (BENTES, 2012). Na medida em que o 

filme avança o fragmento do corpo visto nas imagens por um close da boca é 

confundido com outros órgãos sensoriais e sexuais como olhos, vagina, ânus 

provocando atração e repulsa.  

Lygia Pape se apropria da imagem da boca, órgão do corpo que exerce diferentes 

papéis sociais do prazer ao consumo, e coloca em debate as questões do corpo, da 

sexualidade e da mulher. Em seu filme estes temas ganham visibilidade pelo 

aspecto plástico-sonoro da imagem audiovisual erotizada, corporalizada e 

temporalizada para provocar ambiguidade e desconforto. 

Também é conhecido o fato de que entre as décadas de 1960 e 1970 a videoarte 

promoveu a conexão entre cinema, televisão e artes plásticas e as instalações (arte 
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ambiental) se apropriaram de dispositivos cênicos, salas escuras, imagens ao vivo, 

transmissões por satélites e projeções em telas de diferentes formatos, múltiplas e 

simultâneas. A reinvenção visual da videoarte resultou em uma estética da 

velocidade e da simultaneidade (DUBOIS, 2009). 

Neste contexto, o cinema de artistas ou as instalações como obra contribuem para o 

cinema expandido, espacialização do cinema, pós-cinema ou transcinema. Estes 

são marcados pelos meios e dispositivos de apresentação da obra, equipamentos 

multimídias e ambientes multissensoriais. Com isso nos trabalhos em processo 

(happenings e performances), mediados pelas tecnologias como o vídeo, a 

experiência espaço-temporal é comprimida. Tempo e espaço são percebidos 

simultaneamente pela transmissão e ou projeção ao vivo, em tempo real de textos, 

sons e imagens. 

Atualmente os VJs realizam o vídeo ao vivo, videoperformances em tempo presente, 

performances de som (live sound) e imagens ao vivo (image live), fruto das 

confluências do vídeo com a música eletrônica, da manipulação e edição de 

imagens em tempo real e improviso (MELLO, 2008).  

Invenção de novas formas de hibridismo entre videoarte, videoperformance e 

videoinstalação, os espetáculos de performances e vídeo ao vivo incorporam a visão 

sincrônica e o corpo como um todo aos ambientes arquitetônicos coletivos de 

experiências multissensoriais. 

A ideia de espacialização do cinema ou experiência transcinema nos remete as 

obras do coletivo mineiro feitoamãos/F.A.Q. Para Rodrigo Minelli, um dos integrantes 

do grupo que vem explorando ambientes imersivos e cênico-musicais, o vídeo é 

uma nova experiência estética, um novo cinema: o transcinema. Este busca na 

fragmentação e na “[...] remontagem de imagens, dar conta da simultaneidade e 

instantaneidade que a narrativa tradicional do cinema não é capaz de oferecer” 

(MELLO, 2008, p.226). 

Desde 2001 o grupo feitoamãos F.A.Q. se dedica ao live image, caracterizado pela 

reunião de imagens e sons manipulados aos vivo cujas performances podem 
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acontecer em diferentes ambientes, espaços alternativos, festivais de música 

eletrônica, festivais de vídeo no Brasil e no exterior.  

Em 2002 o grupo feitoamãos/F.A.Q. apresentou Monstruário Ilustrado no Itaú 

Cultural, em São Paulo, integrando o evento “Interatividades”. Para a referida obra 

os artistas criaram uma versão contemporânea dos antigos bestiários, livros da 

Idade Média com ilustrações e narrativas alegóricas sobre animais fabulosos ou 

reais.  

 
Grupo feitoamãos/F.A.Q. 

Monstruário Ilustrado, 2002 
Ambiente imersivo, performances ao vivo  

Instituto Itaú Cultural (SP) 
 

No formato de um ambiente sensorial, as sequências (efeito cinema) de imagens e 

sons surgem de fragmentos que se referem às doenças modernas, à violência,  

consumismo, capitalismo, miséria, loucura, sexo, em diversos recursos: imagens 

filmadas, fotografias, ilustrações, desenhos e textos elaborados por uma colagem 

eletrônica.  

A instalação, um hibrido experimental, foi  composta de um ambiente imersivo com 

cinco projetores e quatro telas que exploravam recursos de cenografia, imagens 

simultâneas, sons sampleados e música ao vivo, que interferem na linguagem do 

tempo ao vivo de forma não linear, estimulando todos os sentidos do corpo ao 

mesmo tempo.  

O som, o texto (palavras) e as imagens são somados ao improviso que tem um 

papel central na subversão da função destas linguagens. A imagem narra e o texto 
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ilustra as cenas e o som costura (como um artesanato) o arranjo ao vivo. Os 

recursos tecnológicos promovem a mistura entre performance, vídeo, música e 

poesia. As performances ao vivo criam um tipo de escrita cuja grafia envolve 

estratégias de montagem, edição e apropriação de imagens, sons e palavras 

elaborados por um complexo sistema audiovisual. 

Entre os traços singulares das performances do grupo, que expande a linguagem 

dos happenings, estão a experimentação e o improviso associando aspectos 

técnicos e conceituais ao jogo temporal, que resultam em trabalhos que privilegiam o 

hibridismo.   

Nestas manifestações estão presentes as dobras, o barroco, a fusão e sobreposição 

de camadas de imagens, a codificação e recodificação de sons e palavras que o 

vídeo e as tecnologias eletrônicas (softwares) permitem realizar ao vivo, durante o 

próprio ato de criação. Na obra em processo do feitoamãos/F.A.Q., cuja experiência 

espaço-temporal é mediada pelas redes e meios de telecomunicação, o tempo não é 

um tempo representado, é um tempo vivo e atuante, sincrônico.  

Temporalidades em rede 

Os artistas analisados neste breve ensaio são de épocas diferentes, mas têm em 

comum a ação do corpo e as relações deste com os meios audiovisuais e 

eletrônicos. O corpo fala pelos gestos, pelo tocar e pelo sentir. No entanto, nos 

trabalhos de Vito Acconci e Lygia Pape a câmera se traduz na boca, um fragmento 

do corpo que se torna metáfora do todo e discurso do prazer, do consumo, da 

luxúria, do aprisionamento, do condicionamento social e de uma série de 

imposições, deveres e controles sociais. O corpo fala ao ver e ser visível mediado 

pelas técno-imagens (cinema, vídeo). 

Neste contexto, interessa-nos as conexões transversais entre aspectos históricos e 

culturais, temáticos e semânticos, poéticos e operacionais que a linguagem do corpo 

e a linguagem do vídeo oferecem para a compreensão de como a estrutura das 

obras estabelecem posicionamentos políticos e desdobramentos temporais.  
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As várias projeções audiovisuais e as construções espaciais decorrentes das 

experimentações com diferentes temporalidades alteram a nossa percepção do 

tempo, tornando a experiência temporal uma vivência do tempo sincrônico como na 

instalação Déjà vu (2000) de Douglas Gordon. 

De igual forma, buscamos compreender de que maneira os ambientes imersivos que 

exploram simultaneamente diferentes dispositivos de som e imagem, como do grupo 

feitoamãos/F.A.Q, podem despertar corpos adormecidos pela TV e pelas mídias de 

massa (KERCKHOVE, 2009).  

Como estas obras, herdeiras do conceito de interação e participação dos 

neoconcretistas, alimentam novas experiências espaço-temporais se apropriando 

dos meios e do compartilhamento eletrônico para intervir na corporalidade, 

aproximando passado e presente? 

As conexões que procuramos ressaltar operam um regime de construção 

audiovisual que subverte as programações impostas ao corpo tanto como ao vídeo 

por meio do dispositivo de visibilidade: aparelho de ver e falar. Esta ação poética, de 

subversão, amplia as experiências como no transcinema, um entremeio onde o 

corpo interno integrado ao corpo externo, público e privado, vivencia cada vez mais 

diferentes temporalidades em rede. 
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