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 RESUMO: Atrapalhando significâncias, este texto trata de performance, e 

naturalmente de encontro, de performance artística, e naturalmente de encontro e de 

tecnologia, naturalmente de encontro. A sinceridade é uma proposta, de vida, mas 

também uma proposta para ler a arte. 
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Performance: uma performance que não acontece se estivermos com pressa. O 

mundo sensível, que não é o da idéia e também não é o do olhar, mas é aquele do corpo 

inteiro acontece em performance, seja no vivo ou ao vivo (presencial ou em telepresença). 

O mundo sensível também não tem pressa. O mundo sensível é o meu corpo, o meu 

corpo inteiro que me deixa experimentar o sensível, mas também entende, reage, 

despreza e roí as unhas. 

 



 

 

Um procedimento maquinal pode substituir qualquer operação do entendimento, jamais as 
ações do corpo (SERRES, 2004, 37).  
 

Bernard Stiegler (2007) afirma que a arte não necessita compreensão, mas 

surpreensão, sur-preensão, mas também um tempo, dar um tempo. E como performer, e 

com o Corpos Informáticos realizando, pensando, provocando performances, a reflexão 

se dá em torno da arte. Trata-se de falar sobre essa sur-preensão, e surpreender, em um 

encontro de arte e tecnologia, falando sobre a sinceridade, essência de uma certa arte. 

Uma arte sincera, talvez pouca, corroendo pelas beiradas o estado da Arte, deixando-se 

deitar nas horas, tantas, que de fato estão vagas, mas nas quais corremos como burros 

com medo da cobra, a cobra da era hiper-industrial, a serpente do consumo, o desejo 

imposto de ter e ter sempre mais, e ostentar, e competir. Se me dou um tempo te 

encontro no seu tempo. 

 

A arte, sobretudo, sobre tudo e sobre o todo, tem a ver com o sensível e, 

naturalmente, com a sinceridade com esse sensível. No dicionário lemos “Sincero. [Do lat. 



Sinceru. ‘sem mistura; sem malícia; puro.] ... 2. Que se mostra disposto a  reconhecer a 

verdade” (Aurélio). Aqui eu colocaria aspas nessa verdade, colocaria aspas com 

Nietzsche, e recomendaria o livro do Roberto Machado, Nietzsche e a verdade: “O que é 

significativo..., como toda vez que Nietzsche elogia a aparência, é que o importante não é 

a verdade mas a força do conhecimento” (1999, 55). Então, dito diferentemente, sincero é 

aquele que está disposto a obter a força do conhecimento, e salientemos, este 

conhecimento não se passa em algum lugar na mente, ele exige o corpo inteiro, ele só 

existe no corpo inteiro.  

 

 

Então, para ser sincera, “arte e tecnologia sempre andaram de mãos dadas, pois 

antropogênese e tecnogênese dão-se simultaneamente”, escrevi, no livro Arte e 

tecnologia na cultura contemporânea que organizei em 2001. Rodrigo Mineli, em conversa 

informal em 2007, também afirmou que arte e tecnologia sempre caminharam juntas, que 

uma coisa sempre dependia da outra. A arte caminha, a tecnologia caminha, os artistas, 

alguns, como errantes, buscando sinceramente, caminham, se perdem, se re-encontram, 

outras linguagens: - nos limites da cidade: composição urbana (composição e de-



composição, como quer Spinoza, e não mais intervenção urbana); - nos limites da 

performance: telepresença (omnipresença, diz Orlan com um certo exagero), - nos limites 

da imagem: videoarte, em pesquisa, investigação; - nos limites da Internet, Ueb Arte 

Iterativa (com participação ativa do iterator, não mais interator, mas iterator). Iterator, 

aquele que encontro/desencontro e reage, re-age, me toca. Que tal um sorisso? 

 

É preciso distinguir tecnologia de informática. Do Grego: Technologia, téchne, arte 

+ logos, tratado, ou seja, teoria geral e estudos especializados sobre os procedimentos, 

instrumentos e objetos próprios de qualquer técnica, arte ou ofício; técnica moderna e 

sofisticada; linguagem específica de uma arte ou ciência. A informática não é tecnologia, 

tem tecnologia. Informática é linguagem, não artística, mas que serve à arte como 

suporte/pretexto/pré-texto/êxodo/deboche/rede/paradoxo. Então a Arte, as formas de se 

relacionar e seus suportes são os alvos. A tecnologia é carro-de-boi, sapato, rede, faca, 

caneta, livro, palavra, palavra escrita/inscrita, caneta, relógio analógico, relógio digital, 

vela, cerveja. Mas também seu cheiro – sem perfume- me excitando, o brilho dos olhos 

falando desejos de amor, a voz áspera ou doce, minha intuição são tecnologias. As 

tecnologias são os meios que utilizamos para seduzir, pois tudo não passa de um 

processo vital onde a sedução é o ápice. Carícia e não máquina de guerra. 

 

“O modelo [da ciência nômade] é problemático, e não mais teoremático” (DELEUZE & 

GUATTARI, 1991, 25).  

 

Aqui se caminha de um problema aos acidentes, aqui existem:  

“deformações, transmutações, passagens ao limite, operações onde cada figura designa 

um ‘acontecimento’ muito mais que uma essência. [...] O problema não é um ‘obstáculo’, é 

a ultrapassagem do obstáculo, uma pro-jeção, isto é, uma máquina de guerra” (idem, p. 

26). 

 

Na performance existem acidentes, transmutações, passagens ao limite, onde 

cada figura designa um acontecimento e também uma essência. No entanto, 

acreditamos que o interessante em uma ciência nômade não seria ultrapassar um 

obstáculo, nem uma pro-jeção, muito menos uma máquina de guerra. Esses 

pensamentos têm uma raiz masculina. 

 



A ciência nômade da performance se quer carinho, respeito à intersubjetividade, 

descoberta de um mundo feminino. 

 

A violência é certamente um problema de pro-jeção. 

Pro-jétil: essencialmente próprio a uma masculinidade falida.  

  

Com Luce Irigaray, acreditamos que o esquecido é o ser dois (être deux), o entre 

dois onde a cada um é dado o direito de ser e de ser com. É um pensar e fazer o 

mundo como algo que se dá entre, entre pessoas, entre sensibilidades, entre 

seres humanos, entre subjetividades fluídas.1 

“La caresse est um acte intersubjectif” (1997, p. 54). 

      (MEDEIROS, 2007, 119) 

                                                 
1 Irigaray, em Être deux, apresenta a base de uma relação  com o outro que permanece ignorada. Ela critica 
os monopólios patriarcais e tenta elaborar uma cultura com dois sujeitos respeitosos de suas diferenças 
buscando a coexistência na diversidade. 



 

 Novas tecnologias trazem novos paradigmas. Priscila Arantes falou muito bem no 

6º Encontro de Arte e Tecnologia, Brasília, 2007, sobre a questão do fluxo que ela estava 

estudando: movimento, arte em movimento, participação do espectador como fluxo. Este 



é  o novo paradigma das novas tecnologias e, com o corpos informáticos, afirmo que um 

outro novo paradigma, enfatizado pelas novas tecnologias na arte é o trabalho em grupo. 

A necessidade que de colaboração entre artista e técnico, artista e artista, artista e 

químico, artista e cozinheiro, arte e pão, arte e encontros casuais nas esquinas 

empoeiradas da pequena/grande/falida capital do Brasil, arte e um sopro outro acionado 

por um sensor ou por um rosto quase colado do performer em telepresença. Outros 

paradigmas são a iteração, com a iteração, com/de Deleuze e com/de Derrida. A iteração 

pensa a web como brincadeira, como pique-bandeira, como iteração, e ela se escreve 

com U (do artista/poeta Fernando Aquino Martins (Corpos Informáticos, 2007/2008), 

mineiro, uai!). Os processos iterativos, na Ueb Arte Iterativa (UAI) aceitam, desejam, in-

corpo-ram um compartilhar não reduzindo a criação a um sentido imposto unilateralmente 

pelo artista, mas abrindo-se a uma escuta do irredutível do outro e este outro é o errante. 

Com este iterator, com o Corpos Informáticos, com a composição urbana – instalação ou 

performance- a criação coletiva é presença certeira, in-com-possibilidade e naturalmente 

encontro. 

  

A UAI, em toda a sua potência, não conseguiu ser realizada, de fato, pelo Corpos 

Informáticos. Muitos estudos foram feitos, porém dificuldades técnicas e desejos outros 

nos impediram de prosseguir o projeto. A UAI foi inclusive premiada com uma menção 

honrosa do Prêmio Sérgio Motta, mas, infelizmente, não ganhamos o Prêmio, em si. Este 

teria permitido, com a contratação de pessoal especializado construir até o final este 

projeto.  

 

Faz parte do projeto UAI a criação deste portal web, onde outros artistas podem 

incluir suas imagens, textos, modificar a diagramação, mas também faz parte dele um 

mapa com  a localização de composições urbanas realizadas em todo o Brasil, 

naturalmente, com ênfase em Brasília, onde vivemos. Estas composições urbanas, que 

não são intervenções urbanas em seu conceitos, pois não interferem nem intervêm na 

cidade, mas compõem, põem junto, participam, são parte, e também de-compõem 

(Spinoza). 

 

Nestas composições urbanas instalamos componentes eletrônicos nas quadras, 

nas entre-quadras, super quadras, fizemos grafites, instalamos um tapete, plantamos 

árvores e fizemos performances, jogamos pique-bandeira etc. Choco-cristo, Desespelho, 



C.U.1, Pique-bandeira são videosarte e documentos sobre estas performances e 

composições e estão publicados em www.corpos.blogspot.com . São pequenas 

composições urbanas, mais ou menos efêmeras. A composição realizada na FUNARTE, 

Brasília, em janeiro de 2007, composta de um grande carpete (7x1 m) onde foram feitos 

dois buracos em forma de losango, onde foram plantadas duas árvores, permanece 

intacta: o carpete de palha de coco cor de grama seca, agora, na seca, está inteiramente 

integrado na grama seca, as árvores estão uma verde e a outra no limite da morte. 

Convido todos a visitá-la. 

 

Com todas estas idéias afirmamos, Corpos informáticos, que diferentemente do 

que pensam Deleuze e Guattari e também com eles, a arte sempre foi conceito – 

percepto, afecto e conceito-, antes da arte conceitual, ela é conceito, um conceito que não 

passa pela linguagem, mas faz gaguejar a linguagem, com uma outra linguagem: a 

linguagem do grito, do corpo, do corpo do outro em iteração, em intersubjetividade. 

 

É preciso procurar ler menos, ler mais, e saber se distanciar destas leituras. 

Procurar ser mais sincero com nós mesmos, com nossos nós mesmo, com as amarras 

para desatá-las, com as máscaras para tirá-las, com as rostificações para esquecê-las. 

Ser mais sincero diante de uma obra de arte. O que de fato é uma obra de arte, para 

mim? É preciso saber/sentir o que toca de fato os sentidos, o percepto, o afecto, o 

conceito. E, só, sinceramente, detectar na ponta dos sensores- meus-poros-todos o que é 

obra de arte para mim: performance (qual?), performance em telepresença (qual?), 

encontro (qual?), desencontro (qual?), o outro (quem?), na janela da sala vejo as árvores 

de oito metros que plantei com meus dedos, minhas maria-sem-vergonha na janela do 

quarto, prazer, nosso trabalho na rua compondo com o errante, padeiro, eletricista, 

porteiro, estudante, prazer, vídeo-arte, o vídeo do Marcus Bastos, Radicais Livre(o)s 

(http://marcusbastos.net/content/view/14/1/).  

 

Pelo contrário 

 

Não ter tempo. Quando o tempo se espreme, as coisas são ditas. Quando o amigo 

ou o namorado vai embora, naquele último segundo, você não resiste e num ato, num 

impulso, diz “eu te amo’. 



Quando a ação é conhecida o tempo é rápido e curto, quando se desconhece a 

ação o tempo se estende. O espaço pode ser enorme, mas quando se sabe o objeto de 

desejo ele se torna muito próximo, posso ver o quadro de Van Gogh aqui colado no meu 

rosto como num vidro de vitrine, se o espaço é pequeno e o desconheço, ele se torna um 

labirinto inexplorável. Então, como eu estou sem tempo, eu vou falar sobre essa 

performance, que (não) aconteceria se a gente tivesse todo o tempo do mundo. 

 

O tempo e a performance, o espaço e a performance, “Existem espaços 

reservados à arte, como existem espaços reservados aos loucos, aos velhos, aos 

doentes, às crianças... Para a arte, museus; para loucos, hospícios; para velhos, asilos; 

para doentes, hospitais; para as crianças escolas” (Medeiros, 2005, 98) mas em todos 

eles, o tempo e o espaço são comandados pela performance. 

 

O artista é aquele que promove pausas. Segundo Stiegler (2007, p. 48), “o artista 

é aquele que dá o tempo, ele diz: tomemos um tempo, o que quer necessariamente dizer 

também: Façamos o tempo”.  

 

É preciso atrapalhar as significâncias (provavelmente Deleuze e Guattari) e 

sermos sinceros conosco e nos deixarmos sentir o que é arte para cada um e como ela 

opera, o que ela abre, em cada um de nós, enfim... deixar sentir o que é arte para cada 

um e isso com sinceridade. Mas para isso é preciso estar disposto, e estar disposto é 

antes de qualquer coisa deixar-se afetar de corpo inteiro, e naturalmente encontro. 
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