cinema
apesar
da
imagem
usp/puc-sp
ufes

Conferências
Workshop

Performances

A conferência Besides the Screen começou em Londres em 2010, organizada
por candidatos do programa de doutorado em Media & Communications do
Goldsmiths College. O evento surgiu com o objetivo de reunir projetos de
investigação dedicados a um assunto aparentemente secundário no campo
de estudos do cinema: as suas instâncias de distribuição e consumo.
Já na época, parecia importante fomentar o debate acerca desses tópicos,
considerando que alguns dos efeitos mais significativos causados pelas
redes de computação nos meios audiovisuais estavam ligados não à
produção da imagem, mas sim à emergência de novas dinâmicas de
circulação – das trocas peer-to-peer aos dispositivos móveis, do VJing ao
video-on-demand.
No rastro desse deslocamento temático, o que também aparece é uma
transformação nos modos de compreender o meio, menos atrelados à
tradicional abordagem do filme como texto e mais atentos aos pretextos,
paratextos e contextos que o constituem como tal. Recusando a sedução fácil
da imagem, uma perspectiva à parte das telas nos permite vislumbrar certas
dimensões materiais, econômicas e sociopolíticas que ela normalmente
ofusca. Com isso, obtemos renovado acesso a questões ambientais e
ontológicas cada vez mais prementes.
A realização desta primeira edição da conferência no Brasil dá início
a um ciclo de atividades financiado pelo Arts and Humanities Research
Council britânico, voltado para a articulação de uma rede internacional
de pesquisas que ressalte os diversos territórios de disputa do arranjo
contemporâneo dos meios audiovisuais, tais como a pirataria, a curadoria
e as práticas de projeção.
Para sinalizar esse novo estágio do projeto, poderíamos evocar o fim do cinema
em suas diversas aparências, sejam as ruínas das salas de exibição de rua ou a
decadência da película e dos monitores de raios catódicos, impossíveis de ser
consertados. Não custa lembrar que, apesar dessas imagens – signos de franca
extinção –, o meio persista como um processo de contínua produção de si mesmo e
do mundo, engedrando espaço, visão, memória.
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The Besides the Screen conference began in London in 2010, organized by a
group of then PhD candidates in Media & Communications from Goldsmiths
College. The event meant to gather research projects focused on an
apparently secondary subject in the field of screen studies: the instances
of film distribution and consumption.
By that time, it already seemed important to promote debates around
these topics, considering that some of the most meaningful effects caused
by computer networks on audiovisual media are connected not to image
production, but rather to the emergence of new dynamics of circulation
– from peer-to-peer filesharing to mobile screens, from VJing to video-ondemand.
Such thematic displacement is followed by a transformation in our
ways of understanding the medium, moving away from the traditional
approach of film-as-text, paying more attention to the pretexts,
paratexts and contexts that constitute it as such. Refusing the image’s
seductive allure, a perspective besides the screen allows a glimpse of
certain material, economic and socio-political dimensions it normally
overshadows. Therefore, one attains renewed access to increasingly urgent
environmental and ontological questions.
The first edition of the conference in Brazil marks the beginning of a
cycle of activities sponsored by the British Arts & Humanities Research
Council, meaning to articulate an international research network devoted
to the many territories of dispute in the contemporary arrangement of
audiovisual media, such as piracy, curating, and projection practices.
To signal this new stage of the project, one could evoke the end of cinema
in its manifold appearances, be it the ruins of suburban movie theatres
or the decay of film and cathode ray monitors, impossible to be fixed.
It’s always worth keeping in mind that, despite those images – signs of
outright extincton –, the medium persists as the continuing process of its
own making, engendering space, vision, and memories.
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PROGRAMAÇÃO
PROGRAMME

SÃO PAULO
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21/08

PUC-SP - Auditório Anexo/Campus Consolação

15h00

Abertura

15h30

Irreprodutível: Cinema como Evento
Conferência com Erika Balsom

17h00

Workshop de projetos

22/08

USP - CTR/ECA

14h00

Painel Besides the Screen Network
com Virginia Crisp, Adnan Hadzi & Stefania Haritou

15h30

A Visualização de Dados e a Questão da Estética Política
Conferência com Sean Cubitt

17h00

Workshop de projetos

23/08

Cine Art Palácio

10h00

Workshop de projetos

15h00

Apresentação dos resultados do workshop

17h00

Linguagem e Mercado Audiovisual Brasil-Reino Unido
Encontro com Lúcia Santaella, Ricardo Nery (SP Cine), Arlindo
Machado, Demétrio Portugal e Erika Balsom

22h00

Jantar / VJam de encerramento

VITÓRIA
25/08

UFES - Cine Metrópolis

10h00

Credenciamento

10h30

Abertura (com Patrícia Moran)

11h00

Ecologias da Fabricação
Conferência com Sean Cubitt

14h00

Painel Besides the Screen Network
com Virginia Crisp, Adnan Hadzi & Stefania Haritou

16h00

Irreprodutível: Cinema como Evento
Conferência com Erika Balsom

26/08

UFES - Cine Metrópolis

09h00

Oficinas (no CEPEC)

15h00

Painel Implantando Imagens
com Daniela Zanetti, Lucas Octávio, Angela Meili & Annadia Britto

17h00

Painel Materializando Memórias
com Monica Toledo, Paola Barreto & Luis Astorquiza

19h30

Performance Abstrações (com Marcus Bastos)

27/08

UFES - Cine Metrópolis

09h00

Oficinas (no CEPEC)

15h00

Painel Produzindo Espaços
com Patricia Azevedo, Clare Charnley, Sonia Guggisberg & Kênia Freitas

17h00

Painel Manufaturando Visões
com Andre Mintz, Larisa Blazic, Graziele Lautenschlaeger & Filipi Dias

20h00

Bring Your Own Beamer Vitória (na GAP)
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CONFERÊNCIAS
KEYNOTES

Irreprodutível: Cinema como Evento
Unreproducible: Cinema as Event
Erika Balsom (King’s College London)
São Paulo: 21/08, 15h30, Auditório Anexo, Campus Consolação, PUC-SP
Vitória: 25/08, 16h, Cine Metrópolis, UFES

O emprego de filmes e videos por artistas esteve historicamente voltado
para o acesso, para a reprodutibilidade e para a distribuição democratizada
– uma tendência que encontra nova articulação atualmente, na era
da copiagem digital. Ainda que muitos artistas estejam dedicados a
explorar as novas possibilidades estéticas e políticas daquilo que Hito
Steyerl chamou de “imagem pobre”, também podemos notar certa
relutância contra esse regime de distração digital, conforme artistas e
espectadores buscam experiências em alta definição que residem fora
do circuito permanentemente disponível. Como uma resposta dialética
às novas formas de circulação promíscua que caracterizam a cultural
visual contemporânea, nos últimos anos tem crescido o interesse em
práticas experimentais que recusam a reprodutibilidade e a mobilidade,
ao enfatizarem o cinema como um evento. Essa palestra vai explorar o que
pode estar em jogo com a rejeição do cinema como objeto reprodutível e
na afirmação do filme-performance como experiência singular marcada
fato de ser ao vivo. Tais práticas extraem a imagem em movimento de
sua circunstância histórica em uma economia da cópia, suscitando
questões sobre controle autoral, peregrinação, especificidade de sítio e
autenticidade. Ao fazê-lo, elas talvez nos proporcionem um modelo para
repensar a experiência cinematográfica mesmo em suas formas mais
tradicionais.
Artists’ employments of film and video have historically been aligned with
access, reproducibility, and democratized distribution – a tendency that
finds new articulation today in an age of digital copying. Though many
artists are keen to exploit the new aesthetic and political possibilities
of what Hito Steyerl has termed the “poor image,” there has also been
a push back against this regime of digital distraction, as artists and
spectators search out experiences in high definition that reside outside
the circuit of perpetual availability. As a dialectical response to the new
forms of promiscuous circulation that characterize contemporary visual
culture, recent years have witnessed increased interest in experimental
practices that refuse reproducibility and mobility by emphasizing cinema
as event. This talk will explore what might be at stake in the rejection of
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cinema as a reproducible object and the assertion of the film-performance
as singular experience marked by liveness. Such practices extract the
moving image from its historical emplacement in an economy of the copy,
raising questions of authorial control, pilgrimage, site specificity, and
authenticity. In so doing, they perhaps provide a possible template for
rethinking the cinematic experience in even its most traditional forms.

A Visualização de Dados e a Questão da Estética Política
Data Visualisation and the Subject of Political Aesthetics
Sean Cubitt (Goldsmiths, University of London)
São Paulo: 22/08, 15h30, CTR/ECA, USP

Inegavelmente histórica, a paisagem já se encontra desnaturalizada antes
mesmo de ser representada, como um repositório da história que se torna,
na representação, o registro do apagamento da história sob a égide da
beleza natural. Colocando em questão conceitos estéticos fundamentais
de liberdade humana e autonomia da arte em diálogo com Theodor Adorno
e James Benning, essa palestra demonstra a importância da ecocrítica
para os estudos cinematográficos (e, por implicação, para os de mídia
electronica) como um exemplo de estética política adequada às condições
históricas contemporâneas da paisagem: a crise neoliberal, a degradação
ambiental, e a renovação do colonialismo.
Irrevocably historical, landscape is already denatured before it is
represented, a repository of history which becomes, in representation,
a record of history’s erasure under the banner of natural beauty.
Questioning key aesthetic concepts of human freedom and the autonomy
of art in dialogue with Theodor Adorno and James Benning, this paper
argues the significance of eco-critique for film (and by implication
electronic media) studies as exemplary of a political aesthetics adequate
to contemporary historical conditions of landscape: neoliberal crisis,
environmental degradation, and renewed colonialism.
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Ecologias da Fabricação
Ecologies of Fabrication
Sean Cubitt (Goldsmiths, University of London)
Vitória: 25/08, 11h, Cine Metrópolis, UFES

A virada materialista dos estudos de mídia que foi encabeçada por
abordagens ecocríticas ainda esbarra na problemática atribuição de
“imaterialidade” para o trabalho no capitalismo cognitivo. Certamente
a produção de valor em alto nível ocorre na manipulação de símbolos,
sejam marcas ou código, mas o trabalho de manufatura em baixo nível
continua envolvido em processos eminentemente materiais. Um lugar
onde ele acontece são nas fábricas offshore em que peças de computador
são construídas e as máquinas são montadas. Essa palestra aborda a nova
divisão internacional de trabalho, conforme ela migra o velho proletariado
industrial para os países do sul global, enquanto no norte uma nova classe
média de trabalhadores cognitivos se divide de um novo proletariado cuja
tarefa econômica no livre mercado é consumir o excesso de superprodução
e arcar em privado com os ônus da dívida pública. Proletários do Norte e
do Sul foram ensinados a invejar o trabalho produtivo ou “consumativo”
uns dos outros. Apenas compreendendo sua integração em um sistema
global único é possível nos movermos do mero ultraje moral em direção
a organização política. Essa palestra delineia a integração e divórcio
sistêmico dos ciclos de produtividade e consumo, traçando fluxos materiais
entre símbolos cognitivos, objetos físicos, e o papel biopoliticamente
gerenciado do (antigamente disciplinado) proletariado consumidor.
Prestando uma atenção detalhada nesses ciclos, podemos notar funçõeschave que são empreendidas por agências não-humanas, das quais o
mercado é a maior, embora certamente não a única. Por fim, buscaremos
distinguir o desumano do não-humano, na intenção de desenvolver uma
política de mídia pós-humana emancipatória.
The materialist turn in media studies in which ecocritical approaches have
led the way still stumbles on the problematic ascription of ‘immateriality’
to labor in cognitive capitalism. Certainly the high level production of
value occurs in the manipulation of symbols, whether brands or code, but
the low-level work of manufacture and very material processes continues.
One such site is the offshore plants where computer parts are built, and
the machines assembled. This chapter focuses on the new international
division of labor as it migrates the old industrial proletariat to the global
South, while in the north a new middle-class of cognitive laborers is
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divided from an new proletariat whose economic task in the free market
is to consume the excess product of over-production, and to shoulder
in private the public burden of debt. Proletarians of North and South
have been taught to envy one another’s productive or (to coin a phrase)
consumptive labor. Only by understanding their integration in a single
global system will it be possible to move from moral outrage to political
organization. The chapter outlines the systemic integration and divorce of
productive and consumptive cycles, by tracing the material flows between
cognitive symbols, physical objects, and the once disciplined but now
biopolitically managed role of the consumer proletariat. By attending to
the detail of this cycle, we can perceive that key functions are undertaken
by non-human agencies, of which the market is the largest but by no means
the only player. The chapter will undertake to distinguish the inhuman
from the non-human, in the interests of developing an emancipatory posthuman media politics.
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WORKSHOP DE PROJETOS
PROJECT WORKSHOP

São Paulo: 21/08, 17h, LAB11, Campus Consolação, PUC-SP
São Paulo: 22/08, 17h, CRT/ECA, USP
São Paulo: 23/08, 10h, Cine Art Palácio

Em busca de uma dinâmica que aproxime pensamento crítico e
desenvolvimento de linguagem, um workshop de projetos será organizado
ao longo do evento em São Paulo. A atividade funcionará como uma
plataforma para diálogo e networking, reunindo artistas e acadêmicos.
Será uma oportunidade para os participantes trocarem ideias sobre suas
pesquisas correntes sem necessariamente precisarem se adequar a modos
de apresentação pré-estabelecidos. Terá o formato de uma desconferência,
com grupos de trabalho se constituindo espontaneamente entre os
participantes, de modo a fomentar trocas inesperadas, experimentações
práticas e a criação de parcerias mais duradoras. Eventuais resultados –
entre artigos, instalações, performances e protótipos – serão apresentados
ao público no último dia, durante uma exposição temporária no antigo Cine
Art Palácio. O workshop é coordenado por Marcus Bastos, Gabriel Menotti e
Patrícia Moran, com a participação de Arlindo Machado.
Adopting a dynamic that brings critical thought together with poetic
experimentation, a project workshop will be held throughout the
conference in São Paulo. The activity means to create a platform for
dialogue and networking, gathering artists and academics. It will be an
opportunity for the participants to exchange ideas about their current
research projects without being constrained by any pre-established
mode of presentation. The workshop will have a format similar to an
unconference, with working groups being constituted spontaneously, in
order to promote unexpected exchanges, practical experiments, and the
establishing of longer lasting partnerships. Eventual results – such as
papers, installations, performances and prototypes – will be presented to
the public in the last day, during a temporary pop-up exhibition in the old
Cine Art Palácio. The workshop is coordinated by Marcus Bastos, Gabriel
Menotti and Patrícia Moran, with the participation of Arlindo Machado.
Participantes selecionados Selected Participants: Luis Astorquiza, Patricia
Azevedo, Paola Barreto, Larisa Blazic, Clare Charnley, Stephen Connolly,
Sonia Guggisberg, Graziele Lautenschlaeger, Tiago Lopes, Angela Meili,
André Mintz, Thais Pimenta, Oliver Lerone Schultz, Mônica Toledo, Bruno
Vianna & Daniela Zanetti.

14

PAINÉIS TEMÁTICOS
THEMATIC PANELS

BESIDES THE SCREEN NETWORK
São Paulo: 22/08, 14h, CTR/ECA, USP
Vitória: 25/08, 14h, Cine Metrópolis, UFES

Investigando Distribuição Cinematográfica Formal e Informal: Piratas e
Profissionais Investigating Formal and Informal Film Distribution: Pirates
and Professionals
Virginia Crisp (Middlesex University)
Essa apresentação delineia o trabalho (passado e presente) da rede de
pesquisas Besides the Screen, antes de abordar como a recente subvenção
do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades (AHRC) britânico
poderá ampliar o seu alcance e, particularmente, forjar elos entre o
Brasil e o Reino Unido. A rede nasceu da convergência de preocupações
acadêmicas sobre práticas e processos que existem à parte das telas e não
se enquadram facilmente no campo de estudos de cinema e audiovisual,
buscando portanto o diálogo com outras disciplinas. Alguns de seus
tópicos de interesse são as instâncias de distribuição, projeção, exibição
e arquivamento de filmes, bem como as atividades de legendagem,
remix e pirataria. Entrarei então em detalhes sobre a minha própria
pesquisa, explicando como ela se encaixa nos objetivos da rede. Tenho
interesse nas intersecções entre os processos industriais de distribuição
cinematográfica e as práticas informais de pirataria de mídia. Nessa fala,
discutirei pesquisas recentes a respeito desses dois contextos, detalhando
como essas práticas de disseminação podem entrar em conflito, interagir
e complementar umas as outras. Ainda que a literatura existente
frequentemente construa a relação entre distribuição formal e “pirataria”
como um fenômeno distinto e de oposição, buscarei examinar como esses
grupos aparentemente contrários são mais similares do que podemos
imaginar.
This paper outlines the work (past and present) of the Besides the Screen
Network before touching upon how the recent UK Arts and Humanities
Research Council Networking Grant will extend the work of the network
and, in particular, forge greater links between the UK and Brazil. I will
then go into some detail about my own research into film distribution
and piracy and how that fits with the aims and objectives of the network.
Besides the Screen was born out of a convergence of research interests
between a selection of PhD students at Goldsmiths, University of London.
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These interests were connected by a concern with those practices and
processes that exist besides the screen. That is, scholarly enquiries that
might not sit within the usual remit of film studies and that speak heavily
to work in other disciplines. Besides the Screen has always been interested
in a diverse range of areas: from film distribution, projection, exhibition
and archiving, to subtitling, remixing and piracy. For my own part, I have
an interest in the intersections between the industrial process(es) of film
distribution and the informal practices of media piracy. In this paper I will
discuss some of my previous research into film distribution in both formal
and informal contexts and how these practices of dissemination might
conflict, interact with, or complement one another. Although existing
literature has often constructed formal distribution and “piracy” as distinct
and oppositional phenomena, I will examine how these seemingly opposed
groups – professional distributors and filesharers – are more similar than
we might imagine.
De Fora da Cineteca Nacional Mexicana: práticas de distribuição pirata de
filmes Outside Mexico’s Cineteca Nacional: practices of pirate film distribution
Stefania Haritou (Universidad de las Americas)
No México como em outros lugares, a pirataria cinematográfica é uma
atividade comercial ubíqua e cotidiana. Como parte de uma economia
informal bastante dinâmica, filmes piratas são copiados, vendidos e
comprados em locais públicos. Buscando problematizar o discurso global
sobre a pirataria e seus enquadramentos legais, esse artigo apresenta o
fenômeno da distribuição de filmes piratas no México como um efeito de
práticas locais situadas. Para tanto, lançarei luz sobre as atividades de
Hugo, um vendedor de rua que, com muito cuidado e habilidade, copia,
distribui e comercializa filmes piratas logo do lado de fora da Cineteca
Nacional na Cidade do México. Levando em consideração o interesse
das indústrias midiáticas no controle e regulação de copyright, esse
caso poderia ser visto como uma infração da lei de direitos autorais. No
entanto, minha análise demonstra que o comércio desse vendedor em
particular é operado em relação à práticas provisórias que são complicadas
por saberes empíricos; por um conjunto distinto de conexões e expertise
sócio-material; e, como buscarei articular, por paixão pessoal. Empregando
a atenção crítica e analítica dos Estudos de Ciência e Tecnologia sobre as
práticas como geradoras de fenômenos e realidades, essa pesquisa trata
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a pirataria como uma realização prática, causa de múltiplas relações e
materiais diversos.
In Mexico as elsewhere, film piracy is a ubiquitous and mundane
commercial activity. As part of a dynamic informal economy, pirate films
are copied, sold and bought in public locations. Problematizing the global
discourse around piracy and its legal frameworks, this talk presents the
phenomenon of pirate film distribution in Mexico as an effect of local,
situated practices. It sheds light on the activities of Hugo, a street vendor,
who carefully and expertly copies, distributes and trades pirate films
outside Mexico’s National Film Institute, the Cineteca Nacional in Mexico
City. Taking into account media industries’ concerns around copyright
regulation and control, the examined case could be singularly seen as an
illegal infringement of copyright laws. Yet, my analysis shows that the
pirate film distribution of the particular vendor is enacted in relation
to provisional practices that are complicated by empirical knowledge,
a distinctive set of sociomaterial connections and expertise, and, as I
will articulate, personal passion. Inspired by and drawing on Science
and Technology Studies’ critical and analytical attention to practices as
generative of phenomena and realities, this research treats piracy as a
practical achievement, a cause of multiple relations and diverse materials.
Espectros do Espetacular Spectrals of the Spectacular
Adnan Hadzi (Goldsmiths, University of London)
Já se sabe que o âmbito social também é construído visualmente, que
existe uma disputa pelo “direito de olhar”, e que visões sociais são
projetivas, constestadas bem como fractais. O que gostaríamos de
vislumbrar é como os fluxos e orquestrações centralizados de eventos
visuais estão produzindo estilhaços, frações e espectros visuais
alternativos, que também viajam de maneira fragmentária ao redor do
globo, tornando visíveis novas paisagens e horizontes ocultos do sentido
– isto é, “espectros” do sistema corrente e de seu “modo de projeção”.
Enquanto nos interessa a estética geopolítica de uma realidade (a ser)
pirateada dos “não-territórios” que resistem ao desígnios do “(interesse)
nacional” e à subsumissão à presente sociedade de controle e espetáculo
global, também gostaríamos de focar nas maneiras particulares pelas quais
às resistências a Copa do Mundo 2014 da FIFA assombrou o imaginário
global, alimentando um intelecto social não-alinhado. Além de delinear
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alguns pontos de entrada conceituais nessa questão, buscaremos construir
um repositório trans-local de “espectros do espetacular” com foco nas
“imagens em movimento”.
We know by now, that the social is also visually constructed, that there is
a struggle for “The Right to look” and that social visions are projective,
contested as well as fractal. What we want to look at is how centralized
visual event streams and orchestrations are producing alternative visual
splinters, fractions and specters that also travel in fragmentary ways across
the globe, making visible new landscapes and hidden horizons of meaning,
i.e. “specters” to the current system and “mode of projection”. While we
are interested in the geopolitical aesthetic of a (to be) pirated reality of
the “non-territories” which resist the address of the ‚national (interest)‘
and subsumption to the current globalized society of control and spectacle,
we also want to focus on the particular way the resistancies to the FIFA
World Cup 2014 travel around and haunt the global imaginary and feed the
non-aligned social intellect.
LINGUAGEM E MERCADO AUDIOVISUAL BR-UK
AUDIOVISUAL LANGUAGE AND MARKET BR-UK
São Paulo: 23/08, 13h, Cine Art Palácio

Envolvida na criação da Especialização em Jogos Digitais da PUC-SP, a
professora Lucia Santaella vai participar de um debate com Erika Balsom,
Arlindo Machado, Renato Nery (SP Cine) e Demétrio Portugal sobre
formatos audiovisuais emergentes, especialmente a partir da inserção dos
games nas indústrias criativas e mercado de entretenimento, conforme
eles se configuram um campo de trabalho que tem abrigado jovens
profissionais nas cidades de São Paulo e Londres.
Engaged with the creation of a Digital Games Postgraduate course at
PUC-SP, professor Lucia Santaella will debate with Erika Balsom, Arlindo
Machado, Renato Nery (SP Cine) e Demétrio Portugal about emerging
audiovisual formats, particularly concerning the presence of videogames
in the creative industries and the entertainment market, as it becomes a
field which absorbs a growing number of young professionals in the cities
of London and São Paulo.
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IMPLANTANDO IMAGENS DEPLOYING IMAGES
Vitória: 26/08, 15h, Cine Metrópolis, UFES

O lugar das webséries no audiovisual contemporâneo
The place of web series in contemporary audiovisual media
Daniela Zanetti e Lucas Octávio Cândido da Silva (UFES)
O presente trabalho especula sobre qual o lugar e as funções das webséries
no campo audiovisual contemporâneo. Para tanto, mapeia diferentes
tipos de produtos audiovisuais que se ancoram na Web e se ramificam
para outras telas, especificamente a televisão e o cinema. A websérie
se caracteriza como sendo um produto típico da Internet, assim como
os chamados websódios e os hiperseriados. Decorre do processo de
“migração” do audiovisual para o computador. O surgimento de conteúdos
audiovisuais criados especificamente para a internet e a migração de
produtos adaptados do cinema e da televisão para a Web têm promovido
uma nova cultura de consumo e fruição de obras audiovisuais, o que
também redimensiona a esfera da produção e da distribuição de conteúdo.
Essa dinâmica tem afetado sensivelmente a dimensão das narrativas
audiovisuais, resultando, por exemplo, no aparecimento de gêneros
híbridos e das chamadas narrativas transmidiáticas, decorrentes da
convergência das mídias. Parte-se do pressuposto de que as webséries,
enquanto produto audiovisual desenvolvido para plataformas on line e
interativas, mantém alguns princípios da serialização nos quais se baseiam
as ficções seriadas televisivas, porém amplificando as possibilidades de
fragmentação das narrativas.
This work speculates about the place and fuction of web series in the
contemporary audiovisual field. In order to do so, it maps different kinds
of audiovisual products that anchor themselves in the Web and breach
into other screens, specifically television and cinema. The webseries is
characterized as a product typical of the Internet, such as the so-called
webisodes and hyperserials. It is caused by the “migration” of audiovisual
content to the computer. The appearance of audiovisual content created
specifically for the Internet and the migration of products adapted from
cinema and television to the Web has been promoting a new culture of
consumption and fruition of audiovisual works, which also redimensions
the sphere of content production and distribution. These dynamics have
affected the narrative dimension of audiovisual media, resulting, for
20

instance, in the appearance of hybrid genres and the so-called transmedia
narratives, caused by mediatic convergence. We propose that web series, as
an audiovisual product produced for online and interactive platforms, keep
certain principles of serialization in which the televised serial fiction is
based, while amplifying its possibilities of narrative fragmentation.
Grupos de torrent cinéfilos e o cinema brasileiro: Modelos de
Arquivamento e Canonização da Distribuição Informal Cinephile Torrent
Groups and Brazilian Cinema: Archiving and Canonization Models of
Informal Distribution
Angela M. Meili (PUCRS)
Em meio às soluções informais para o compartilhamento de filmes online,
grupos de torrente privados apresentam um vasto e diverso catálogo
de filmografias específicas. Como células de distribuição altamente
organizadas e orientadas pelo conhecimento, elas expandem a experiência
do cinema e contribuem com as novas cinefilias da era digital (Iordanova
e Cunningham, 2012; Betz, 2010). Essa “evolução nos meios de cultivar
o prazer cinematográfico” é uma consequência do desenvolvimento de
tecnologias da informação (Jullier e Leveratto, 2012). Eu localizo os
grupos de torrent cinéfilos (CTGs) dentro de uma categoria mais ampla
de grupos de torrent privados (PTGs) e sugiro que exista um discurso de
canonização particular nos CTGs, combinando conhecimento acadêmico
com a experiência comunitária do amador (Carter, 2013). Nesse trabalho,
analiso um CTG brasileiro e observo como as regras e o acervo específicos
dessa comunidade dão forma a um discurso de canonização e a um
arranjo particulares da história do cinema; essa formação discursiva
(Foucault, 1987) é a reunião de diversos tipos de apreciação cinemática,
resultando em um objeto cultural único. Discutirei como esse objeto pode
interferir com o presente e o futuro da experiência cinemática, falando
especificamente sobre o cinema brasileiro e o modo como ele é definido e
selecionado pelo CTG.
Within informal online movie-sharing solutions, private torrent groups
have a wide and diverse catalogue for specific filmographies. As
distribution cells highly organized and knowledge oriented, they expand
cinema experience and contribute to the Digital Age’s New Cinephilias
(Iordanova & Cunningham, 2012; Betz, 2010). This “evolution in the
means of cultivating cinematographic pleasure” is a consequence of
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the information technology development (Jullier & Leveratto, 2012).
I locate cinephile torrent groups (CTGs) under the broader category of
private torrent groups (PTGs) and suggest the existence of a particular
canonization discourse in CTG, which combines academic knowledge with
a communal amateur experience (Carter, 2013). I analyse, in this work,
one Brazilian CTG and observe how this specific community’s rules and
archives shape one particular canonization discourse and arrangement of
film history; this discursive formation (Foucault, 1987) is the gathering
of several types of cinematic appreciation, resulting in a unique cultural
object. I will discuss how it may interfere on present and future cinematic
experience, specifically talking about Brazilian cinema and how it is
defined and selected by the CTG.
Da superfície da tela à pele do mundo e ao museu
From the surface of the screen to the skin of the world and the museum
Annádia Leite Britto (UFCE)
Tendo herdado uma coleção com cerca de 10 mil fotogramas catalogados
em álbuns artesanais e outros 25 mil soltos sem referência alguma, todos
do cinema clássico realizado entre às décadas de 1920 a 1960, o artista
Solon Ribeiro se apropria dessas imagens e as desloca na composição de
dispositivos de visualização, que passam a abri-las em ressignificações.
Aproximamo-nos do trabalho realizado nas obras Sage (2008), Circus
(2013) e Perdeu a memória e matou o cinema (2013), nas quais o artista
elege alguns frames para serem projetados em certos espaços urbanos. O
registro dessa ação dá ensejo a uma imagem terceira, um outro filme. O
objetivo é perceber como ocorre a migração do cinema clássico narrativo
para outras estruturas fragmentárias, agora exibidas em exposição, e
o que de fato acontece com essas imagens. Importa aqui a figura do
projecionista como elemento liberto da cabine e que passa a animar
os fotogramas através da movimentação de seu corpo. Investigamos a
característica processual e de constante experimentação na passagem dos
fotogramas entre a sala escura, a cidade e o cubo branco do museu.
Having inherited a collection of more than 10,000 frames catalogued in
handmade albums, and another 25,000 ones loose without any reference,
all from classic movies made between the decades of 1920 and 1960, Solon
Ribeiro appropriates these images and displaces them in the creation
of viewing devices that open them to ressignification. We approach his
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work in the pieces Sage (2008), Circus (2013) and Perdeu a memória e
matou o cinema (2013), in which the artist choses particular frames to be
projected in urban spaces. The record of this action gives rise to a third
image, another movie. Our objective is to perceive how classic narrative
cinema migrates to other fragmentary structures, now shown in gallery
exhibitions, and what exactly happens to these images. What matters
here is the figure of the projectionist as an element freed from the booth,
who begins to animate frames by the means of his bodily movements.
We investigate the procedural characteristics and the continuing
experimentation intrinsic to the transit of frames between the dark room,
the city, and the museum’s white cube.
MATERIALIZANDO MEMÓRIAS MATERIALIZING MEMORIES
Vitória: 26/08, 17h, Cine Metrópolis, UFES

Mulheres continentais: imagem, memória, lugar e invenção de si
Continental women: image, memory, place and self-invention
Monica Toledo Silva (UNICAMP)
O projeto “Mulheres continentais” nasce do desejo de mapear corpos
que habitam um lugar ao qual não se pertence. A proposta é realizar
uma instalação com projeções simultâneas de vídeos produzidos com
quatro personagens – mulheres brasileiras artistas – de origens distintas:
indígena, africana, latina e oriental. Hoje nos deparamos com imensos
êxodos, trânsitos e migrações sem precedentes; discutir identidade,
lugar, memória e pertencimento é entrar no terreno fértil da mestiçagem,
do contágio, impossível de ser categorizado ou compreendido com
nomenclaturas prévias ou pensamentos dualistas. Este lugar pantanoso
é necessariamente o da reinvenção de si; as vivências dizem respeito
à criação de modos de pensar e dar forma para conteúdos pessoais na
constante situação de sentir-se estrangeira. A cada novo lugar um novo
corpo: uma nova realidade se impõe e demanda novo movimento. A
pertinência que este projeto traz se dá pela manipulação de conteúdos
pessoais, mais afetivos do que históricos, mais imaginados do que
familiarizados. A instalação de projeções simultâneas é o formato que
mais se aproxima do exercício de performar nossas próprias memórias e
dar sentido a um sentimento contemporâneo que exclui narrativas simples
para mapear vivências e sentimentos em trânsito.
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“Continental women” comes from the wish to map bodies that inhabit some
place where they do not belong. The proposal is to produce an installation
with simultaneous projections of videos made with four characters –
Brazilian women artists – from different origins: indigenous, african,
latin and oriental. We live today between immense human exodus and
migrations with no precedents; to discuss identity, place, memory and the
sense of belonging is to enter the fertile land of miscegenation, contagion,
impossible to be categorized or understood through previous theories
and dualist thoughts. This marshy place is necessarily the one of selfinvention; living experiences have to do with ways of thinking and giving
form to personal contexts in the constant situation of feeling foreign. To
each new place a new body: a new reality imposes itself and demands a new
movement. The relevance of this project is in the manipulation of personal
contents, more affective than historical, more imagined than familiar.
The video installation of various projections is the format that gets closer
to the exercise of performing our own memories and to give meaning
to a contemporary feeling that excludes simple narratives to map living
experiences and transit feelings.
Ritual Cinefágico Cinephagic Ritual
Paola Barreto (UFRJ)
Neste trabalho, apresentamos uma investigação poética onde abordamos
a imagem em movimento como lugar de invocação de espíritos e narrativas
de origem. Considerando que a força do dispositivo do cinema reside
justamente em suas capacidades performativas, concebemos o filme
como fluxo de imagens que se movem e nos co-movem, agenciando corpo,
memória e desejo. Deste modo o filme é compreendido a partir de uma
conexão mágica entre imagens e espectadores, atuando sobre os corpos
e os afetos. Neste contexto o cinema é entendido como acontecimento
que interpela e provoca uma transformação na matéria: uma espécie de
alquimia. Através da performance “Ritual Cinefágico”, propomos uma
experiência de transformação dos corpos por meio de um rito com as
imagens. Nos vapores que sobem de uma panela, onde preparamos uma
comida que é compartilhada com os espectadores, criamos uma superfície
de projeção. Desta forma, na transformação dos ingredientes em alimento,
e do vapor d’água em imagens fantasmáticas, sugerimos saciar uma
fome de sonhos, signos e mitos, colocando em diálogo a ancestralidade
antropofágica e o monstro hipnótico do cinema.
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In this work, we present a poetic investigation that approaches moving
images as a place to invoke spirits and narratives of origin. Considering
that the strength of the cinematographic apparatus lies precisely in its
performative capabilities, we conceive film as a flux of images that move
and co-move, producing agency in body, memory and desire. Thus, film
is seen from the perspective of a magical connection between images
and spectators, acting on bodies and affects. In this context, cinema is
understood as an event that provokes material transformations: a kind
of alchemy. With the performance “Cinephagic Ritual”, we propose an
experience of bodily transformation by the means of an image ritual. In
the steam that rises from a pot, in which we prepare food to be shared
with the spectators, we create a surface for projection. Therefore, in
the transformation of the ingredients in nourishment, and of the water
vapours in fantastic images, we intend to satiate our hunger for dreams,
signs and myths, putting the anthropophagic ancestry in dialogue with
cinema’s hypnotique monster.
Contribuições da metodologia ágil para o desenho e montagem
de instalações audiovisuais interativas Contributions of the agile
methodology for the development and assembling of audiovisual
interactive installations
Luis Astorquiza (Universidad de San Buenaventura Cali / Universidad de Caldas)
No engajamento com processos criativos, surgem inquietações decorrentes
da identificação de processos metodológicos e da necessidade de
transcender a disciplinaridade, particularmente em projetos que reúnem
áreas tão variadas como a engenharia, a arte, a comunicação e as ciências
sociais, entre outras. Pessat Çalx é uma instalação interativa que, mediante
hologramas simulados recria imaginários da cultura indígena Nasa,
permitindo que o espectador seja parte de um ambiente mágico, apinhado
de símbolos e imagens que o levarão a uma experiência mística multimídia.
Essa obra faz parte de um processo de criação no qual se busca a conjunção
entre “sentido e tecnologia”, o primeiro termo enfocando as problemáticas
de conflito e desaparecimento de línguas indígenas ancestrais, como o
Nasa Yuwe; o segundo, para além do uso de dispositivos ou ferramentas,
buscando a exploração de técnicas variadas de projeção e simulação
holográfica. Usando espelhos e telas delicadas, quase imperceptíveis a vista,
produzimos um cenário inovador, propício para a interação mísitica, que leva
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o espectador a se transportar por instantes ao território indígena Nasa.
In the engagement with creative processes, some concerns arise from the
need to define methodological processes that go beyond disciplinarity,
particularly in projects that gather areas so diverse such as engineering,
art, communication and social sciences, among others. Pessat Çalx is an
installation that employs simulated holograms to recreate symbols from
the Nasa indigenous culture, using an interactive totem and projections
that allow the viewer to be part of a magical atmosphere, full of images
and sounds that take him or her to a mystical multimedia immersion. The
work is part of a creative process that seeks the combination between
“sense and technology”, the first term addressing issues of conflict and
disappearance of ancestral indigenous tongues, such as the Nasa Yuwe; the
second, beyond the use of devices or tools, proposing an exploration of a
variety of techniques of projection and holographic simulation. Employing
mirrors and almost imperceptible tulle nettings, we produce an innovative
setting, propitious for mystic interaction, which briefly takes the spectator
to the Nasa indigenous territory.
PRODUZINDO ESPAÇOS PRODUCING SPACES
Vitória: 27/08, 15h, Cine Metrópolis, UFES

Pluralidades do Aqui Here Plural
Patricia Azevedo (UFMG) e Clare Charnley (Leeds Metropolitan University)
Somos duas artistas visuais e vamos apresentar uma palestra performática
sobre nosso trabalho. Separadas geograficamente, habitamos a tela do
Skype como um espaço onde concebemos e realizamos jogos e microperformances que equacionam relações de distância e proximidade. Ações
simples, objetos banais e nós mesmas são tomados como material para
realizar pequenos vídeos que respondem ao fato de estarmos afastadas
espacialmente. Essas ações combinadas tornam-se uma espécie de ponte
entre dois espaços, o que pode ser visto como um lugar por direito próprio,
um espaço heterotópico justapondo lugares incompatíveis. Esse espaço
compartilhado é construído primeiramente na nossa mente, visto que
no momento da gravação via Skype ele não pode ser experimentado
espacialmente. Da mesma forma, o tempo também se manifesta depois da
filmagem, embora os eventos encenados ocorram simultaneamente. O que
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realmente acontece só pode ser experimentado do ponto de vista do replay
– isto é, do ponto de vista da audiência.
We are two visual artists that will deliver a performance lecture about our
work. Separated by geography, we inhabit the Skype screen as a space
in which to devise and perform games of distance and proximity. Simple
actions, unremarkable objects, and our own selves are used to make/
fake short videos. The work is a response to the impossibility of being
together spatially. The combined action becomes a sort of bridge between
two spaces. It can be seen as a place in its own right, a heterotopic space
juxtaposing incompatible sites. This collective space is built first in the
mind because, at the time of the Skype filming, it cannot be experienced;
we blindly place ourselves to give the impression of movement in relation
one another. Similarly, time is brought together after filming; even
though the staged events occur simultaneously, what really happened
can be experienced only from the perspective of replay – that is, from the
audience’s point of view.
Castelo de Cartas House of Cards
Sonia Guggisberg (PUC-SP)
Castelo de Cartas é uma vídeo-instalação que se propõe a testar a potência
das diferentes configurações. O objetivo é propor critérios de montagem
capazes de oferecer uma multiplicidade de leituras e elaborar diferentes
tipos de repertórios. O foco principal é experimentar maneiras de inversão
de códigos visuais e sonoros já existentes no arquivo documental,
permitindo explorar outras possibilidades de organização. São recortes
de passagens que, reunidos como um repertório de rastros sobre o espaço
urbano, são capazes de construir verdadeiras análises contextuais,
imagéticas e sonoras. Gravado em diversas demolições, o trabalho vai aos
poucos mostrando o desmanchar das estruturas urbanas. É um trabalho
que mostra não só quedas de casas e prédios, mas remete à quebra das
estrutura de poder, à quebra dos sonhos de manter viva uma realidade que
não existe mais. Castelo de Cartas é uma construção sonoro-imagética com
16 telas de vídeo simultâneas, na qual os recortes das imagens são feitos
junto com os recortes sonoros, considerando o som sempre como ponto de
partida para a montagem da estrutura tanto visual quanto sonora. Com o
som das demolições, os cortes em certos momentos organizam uma trilha;
em outros, assumem o caos.
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Castelo de Cartas is a video-installation that means to test the power of
different image configurations. Its objective is to propose criteria for
montage able to offer a multiplicity of readings and elaborate different
kinds of repertoires. Its main focus is to experiment ways to invert visual
and aural codes that already exist in documental archives, allowing for
an exploration of other possibilities of organization. Video excerpts are
gathered as a repertoire of traces about the urban space, able to build truly
contextual, visual and sound analysis. Recorded in different demolitions,
the work slowly reveals the dismantling of urban structures. It is a piece
that not only shows the fall of houses and building, but also refers to the
breaking of power strutuctures, the breaking of dreams of keeping alive a
reality that no longer exists. Castelo de Cartas is an audiovisual construction
with 16 simultaneous video screens, in which the sound is taken as the
point of departure for assembling a temporal structure from snippets of
image and sound. With the sound of demolitions, at certain times the cuts
organize a track, at others they assume the chaos.
Temporalidades múltiplas: as imagens da Jornada de Junho
Multiple temporalities: images from the June Journeys
Kênia Freitas (UFRJ)
Propomos para essa conferência debater sobre a temporalidade das
imagens audiovisuais dentro dos protestos que aconteceram no Brasil
a partir de junho de 2013. Levantamos a hipótese de que essa produção
audiovisual ativista não apenas registra (cria uma memória), não apenas
mobiliza (chama para o engajamento) mas disputa o significado do
acontecimento (faz uma dobra do presente que se atualiza na circulação
imediata das imagens). Assim, discutiremos as implicações políticas e
estéticas da transmissão dessas imagens ao vivo na internet. Saberíamos
dizer com que tipo de temporalidade estamos lidando ao assistir na mesma
tela dividida várias transmissões ao vivo de uma manifestação? Ao vermos
lado a lado as várias câmeras ativistas teríamos uma dilatação do presente?
Um esvaziamento? A não montagem da transmissão ao vivo possibilitaria
um presente perpétuo? Passamos por um deslocamento de indexicalidade
da imagem audiovisual: acreditamos que a garantia de veracidade das
imagens está cada vez menos ligada a sua origem fotográfica e cada vez
mais ancorada no tempo real de sua transmissão. Temos um deslocamento
da materialidade das imagens para a sua temporalidade, que nos parece
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essencial nessa discussão da transmissão ao vivo na internet. São questões
como essas que nós pretendemos abordar em nossa apresentação.
For this conference, we propose to debate the temporality of the audiovisual
images within the demonstrations that occurred in Brazil after June 2013.
We raise the hypothesis that this activistic audiovisual production not only
records (creates memory) neither only mobilizes (calls for engagement), but
also disputes the meaning of the occurrent (produces a fold of the present
that is actualized by the means of the image’s immediate circulation).
Therefore, we discuss the political and aesthetic implications of the online
streaming of these images. Would we know which kind of temporality
are we dealing with, while watching in the same split screen several live
transmissions of a demo? Seeing many activist cameras side-by-side, would
we experience a dilation of the present? A deflation? The un-montage of live
transmission would allow for a perpetual now? We go through a displacement
of the audiovisual images’ indexicality, believing that the warrant of their
authenticity is less and less attached to a photographic origin and more to
the real time of their transmission. We face a displacement of the images’
materiality into their temporality, which seems essencial in the discussion of
live online streaming. Such are the issues that we mean to approach in this
presentation.
MANUFATURANDO VISÕES MANUFACTURING GAZES
Vitória: 27/08, 17h, Cine Metrópolis, UFES

Visão computacional e visualidades contemporâneas
Computer vision and contemporary visualities
André Mintz (UFMG)
Uma das consequências dos já massivos processos de digitalização das
imagens, o desenvolvimento de tecnologias de visão computacional, não é
recente nem nas ciências nem nas artes. Técnicas de computação voltadas
para a interpretação de informações visuais existem desde a década de
1960, tendo sido desenvolvidas e aplicadas também por artistas ao longo
dos anos subsequentes. Na década passada, sua aplicação artística se
tornou mais comum, especialmente em trabalhos interativos, delineando
um possível dispositivo paradigmático da arte-mídia dos anos 2000. Esse
artigo busca descrever como essa incidência tem configurado de maneira
recorrente o dispositivo de alguns trabalhos contemporâneos, ao mesmo
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tempo em que considera incorporações indiretas, menos funcionais, que
não se relacionam tanto à própria tecnologia, mas sim à aspectos de sua
visualidade. Ainda que possamos pensar a visão computacional como
claramente posterior e separada da produção e estética das imagens,
gostaríamos de promover outro entendimento, segundo o qual algumas
das imagens contemporâneas não poderiam ser compreendidas sem
considerarmos sua relação com aspectos de seu modo de operar.
One of the consequences of the already massive process of the
digitalization of imaging, the development of computer vision technologies
is not recent, either in science or in art. Computing techniques aimed at
interpreting visual information have been around at least since the 1960’s,
having been also developed and applied by artists through the following
years. In the past decade, its artistic application, especially in interactive
works, has become more common, perhaps even outlining a paradigmatic
device of media art of the 2000’s. This paper aims at describing aspects
of how this incidence has recurrently shaped the devices of some
contemporary works, while also considering indirect, less functional
incorporations, which relate not so much to the technology itself, but to
aspects of its visuality. Even though we could think of computer vision as
clearly posterior and separated from image production and esthetics, we
would like to argue in favor of a different understanding, in which some
contemporary images could not be understood without considering their
relation to aspects of its operation.
Vídeo aberto em 360 graus Open video in 360 degrees
Larisa Blazic (University of Westminster)
Softwares livres e de código aberto (FLOSS) têm se estabelecido para a
produção de imagens em movimento. O Blender, de animação 3D, já é
plenamente adotado pela indústria cinematográfica. Agora, Kdenlive e
Panotools vêm oferecer soluções para a criação de vídeo panorâmico com
FLOSS. Essa plataforma foi desenvolvida em colaboração com o espetáculo
Wall Of Death dos Messham Brothers, tendo sido apresentada nas
conferências ICCI 360 e FLOSSIE 2013. Alguns dos softwares examinados
anteriormente foram o Processing (usando o método de Golan Levin
para desembrulhar imagens produzidas com a câmera Bloggie), Gimp e
Blender, entre outros. Essa apresentação trata da pós-produção de vídeo
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no contexto da imagem panorâmica e do arranjo de telas 360 graus. Ainda
que o hardware utilizado nesse processo de pesquisa seja proprietário, já
estão disponíveis pacotes e projetos em software livre capazes de cuidar
completamente da pós-produção. A apresentação vai examinar esses
métodos e workflows como uma oportunidade para a prática artística
participatória e a produção de vídeo aberta e colaborativa.
Free/Libre/Open Source Software is firmly establishing itself in moving
image production. Blender is fully embraced by film industries, and now
Kdenlive and Panotools are offering a step forward in creating panoramic
video possible in FLOSS. This system was made in collaboration with
the Messham Brothers’ Wall Of Death spectacle, and was presented at
both the ICCI 360 and FLOSSIE 2013 conferences. Software examined
previously are Processing (in Golan Levin’s developments of Bloggie video
unwrap), Gimp and Blender among others. This presentation looks at
video post-production in the context of panoramic video and 360 degrees
screening setup. Although hardware used for this practice-led research is
proprietary, FLOSS packages and individual FLOSS projects are available
to complete post-production in its entirety. The presentation will look
at those workflows and methods as an opportunity for participatory art
practice and open, collaborative video production.
Entre sensores e sentidos: jogando com o tempo e o espaço rumo à
materialidade da comunicação Between Sensor and Sense: Playing with
space and time towards materiality of communication
Graziele Lautenschlaeger (Humboldt-Universität)
Esse artigo apresenta elementos preliminares da pesquisa doutoral
conduzida no Departamento de Estudos Culturais da Humboldt Univesität
zu Berlin. Ele investiga procedimentos para a criação de uma atitude de
pensamento-ação mais bem sucedida na criação de arte-mídia, de modo a
abraçar seus aspectos essencialmente transdisciplinares e sua habilidade
de expressar a materialidade da comunicação. Nosso foco de estudo
são “sensores”, cujo conceito e materialidade desempenham um papel
central como peça elementar da produção contemporânea de instalações
interativas. Sensores são objetos de análise que nos permitem criar pontes
entre os micro-universos do mundo físico e o universo infinito da produção
de sentido por meio da experiência do corpo no espaço. Ademais, sensores
frequentemente integram as chamadas interfaces tangíveis em arte-mídia,
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como parte de uma estratégia pra capturar a presença e o engajamento do
público, na medida em que o papel do interator seja parte do trabalho. A
metodologia usada nessa pesquisa possui abordagem histórica e analítica,
por meio de arqueologia midiática, técnicas culturais, e cibernética de
segunda-ordem. A apresentação será ilustrada por exemplo de como essas
questões surgem em trabalhos interativos. Experimentos estéticos com
sensores também são empregados para explorar na prática a materialidade
da comunicação e o modo como ela opera através da tensão entre efeitos
de presença e de sentido.
This paper presents preliminary elements of a PhD research conducted at the
Cultural Studies Department of Humboldt Univesität zu Berlin. It investigates
procedures for creating more successful thinking-acting attitude in the Media
Art production, in a way to embrace its essential transdisciplinary aspects
and its ability in expressing the materiality of communication. The chosen
objects of study are “sensors”, whose concept and materiality play a key role
as an elementary piece of contemporary interactive media art production.
Sensors are object of analysis that enable us to make the bridge between
the micro universe of physical world and the broader and infinite universe
of making sense through body experience in space. Furthermore, sensors
often take part of the so called tangible interfaces in Media art, as a strategy
to capture presence and engagement of public, meanwhile the role of the
interactor is itself part of the artwork. The methodology used in the research
has a historical and analytical approach, through Media Archaeology,
Cultural Techniques and Second-order Cybernetics. The presentation will be
illustrated with examples of how these issues arise in interactive artworks.
Aesthetical experiments with sensors are also used to explore in practice
the materiality of communication and how it operates through the tension
between presence and meaning effects.
Experimentos Técno-Sinestésicos Techno-Synaesthetic Experiments
Filipi Dias, Barbara Pires e Castro, Malu Fragoso e Guto Nobrega (UFRJ)
Esse artigo apresenta o trabalho do Núcleo de Artes e Novos Organismos
(NANO) da UFRJ, que tem por finalidade desenvolver pesquisas práticoteóricas na área de artes com foco específico na intersecção com ciência e
tecnologia. A motivação do grupo é consolidar um espaço transdisciplinar
para a reflexão e fomento de novos modelos cognitivos com base na
prática e trocas dialógicas com foco nas artes assistidas pelas tecnologias
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de comunicação e informação. Como espaço transdisciplinar, no qual
trabalham artistas, pesquisadores e estudantes de diversas áreas de
conhecimento, tratamos de explorar poéticas que integram o ser humano
com o ambiente tecnológico que o rodeia, sem distanciá-lo da natureza
– pelo contrário, criando oportunidades e situações em que ambos se
aproximam. Para tanto, são criados sistemas híbridos que integram
organismos naturais/orgânicos e artificiais/computacionais e eletrônicos.
Esses sistemas geram dados que são expressos de forma multimídia por
meio de interfaces interativas. Essas, por sua vez, permitem que as pessoas
criem relações com estes sistemas a partir da percepção e conscientização
de sua autonomia, ou seja, da vida que o sistema adquire por meio das
interfaces poéticas. A visualização desses dados é matéria fundamental
para uma interação sensível, e nossas pesquisas buscam expandir esse
imaginário para além da representação e da figuração.
This paper presents the work of the Center for Arts and New Organisms
(NANO-UFRJ), which develops practical and theoretical research in the
field of arts, with specific focus on its intersection with technology and
science. The motivation of the group is to establish a transdisciplinary
space for the reflection and promotion of new cognitive models based
on practical and dialogical exchanges assisted by arts that deal with
communication and information technologies. As a transdisciplinary
space, in which artists, researchers and students from different areas of
knowledge work together, it means to explore poetics able to integrate
human beings with the technological environment that surrounds
them, without distancing them from nature – on the contrary, creating
opportunities and situations in which both are drawn closer together.
In order to do so, NANO creates hybrid systems that integrate natural/
organic organisms to artificial/computational or electronic ones. These
systems generate data that is expressed in a multimedia way, by the
means of interactive interfaces. These interfaces allow for people to
establish relationships with such systems thanks to the perception and
conscientizaton of their autonomy – that is, of the life that the systems
acquires in their poetic interfaces. The visualization of this data is a
fundamental matter for producing sensible interactions, and our research
means to expand such imaginary beyond representation and figuration.
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OFICINAS
WORKSHOPS

Entre Sensores e Sentidos Between Sensor and Sense
Graziele Lautenschlaeger
Vitória: 26-27/08, 9h, CEPEC/UFES

A partir de elementos de sua pesquisa doutoral, Graziele propõe atividades
com sensores para a construção de interfaces audiovisuais capazes de
capturar a presença e o engajamento do público. Ao longo do workshop,
um sistema pré-concebido servirá de ponto de partida para a discussão
da materialidade da comunicação por meio de um experimento estético.
A ideia é promover de maneira lúdica o conhecimento sobre sensores,
estimulando os participantes a criarem uma instalação ou performance
usando elementos narrativos.
Departing from her PhD research, Graziele proposes the use of sensors to
build audiovisual interfaces able to capture the presence and engagement
of the public. In the workshop, a pre-conceived working system is offered
as a starting point to discuss the materiality of communication through
an aesthetic experiment. The idea is to bring in a playful way the technical
knowledge about sensors, stimulating workgroups to create an installation
or performance using storytelling elements.
Construção de instalações de videomapping interativo com Pure Data
Building Interactive videomapping installations with Pure Data
Luis Astorquiza
Vitória: 26/08, 9h, CEPEC/UFES

Os participantes conhecerão desde elementos básicos de design e produção
sonora até recursos avançados que lhes permitirão criar apresentações
interativas com a plataforma livre Pure Data, tendo a possibilidade de
conectar webcams, sensores Kinect e placas Arduino para desenvolver
um projeto de videomapping por meio do protocolo Syphon. Não são
necessários conhecimentos prévios de programação.
The participants will be introduced to basic elements of design and sound
production that will enable them to create interactive presentations
with the open platform Pure Data, having the possitiblity of connecting
webcams, Kinect sensors and Arduino boards in order to develop a
videomapping project using the Syphon protocol. Previous knowledge of
programming is not necessary.
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Desenvolvimento de aplicativos móveis para não-programadores
Mobile app development for non-programmers
Luis Astorquiza
Vitória: 27/08, 9h, CEPEC/UFES

Os dispositivos móveis assumem cada vez maior protagonismo na
manipulação de imagens e vídeo profissional. De modo a trabalhar com
esses sistemas, os participantes serão introduzidos à plataforma Livecode,
que lhes permitirá desenvolver rapidamente aplicativos capazes de serem
portados para os sistemas iOS, Android e para publicação na web.
Mobile devices are taking an increasing protagonism in the manipulation
of professional sound and image. In order to work with theses systems,
participants will be introduced to the Livecode platform, which will enable
them to quickly develop applications that might run on iOS, Android and on
the web.
Vídeo Panorâmico Aberto Open video in 360 degrees
Larisa Blazic
Vitória: 27/08, 9h, CEPEC/UFES

Nessa oficina, os participantes empregarão o software de animação e
modelagem 3D Blender para criar um panorama em vídeo, que depois será
montado usando a plataforma Kdenlive e um workflow básico para costura
de imagens (envolvendo Panotools, VLC multicast e linha de comando para
projeção em múltiplas telas).
In this workshop, participants will employ the 3D animation software
Blender to create a video panorama that will be later assembled using
the Kdenlive platform and basic panorama stitching workflow involving
Panotools, VLC multicast and command line for multiple screen projection.
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PERFORMANCES

Abstrações Abstractions (30min)
Vitória: 26/08, 20h, Cine Metrópolis, UFES

Sete composições audiovisuais curtas que exploram padrões abstratos,
pulsações luminosas e composições geométricas. Por meio da filtragem
de freqüências e volume, os padrões gerados são afetados por seqüências
sonoras em que o sucessivo encadeamento de ecos resulta em propagações
que oscilam entre o regular e o irregular. Trabalhos de Marcus Bastos.
Seven audiovisual compositions that explore abstract patterns, luminous
pulses and geometric compositions. By the means of filtering frequencies
and volume, the generated patterns are affected by sound sequences in
which the successive concatenation of echoes result in propagations that
oscillate between the regular and the irregular. Works by Marcus Bastos.
Noite de projeções: BYOB Vitória Projection Night
Vitória: 27/08, 20h, Galeria de Arte e Pesquisa, UFES

Para o encerramento da conferência em Vitória será realizada uma versão
de Bring Your Own Beamer (BYOB), mistura de festa e exposição autoorganizada que já aconteceu em dúzias de lugares por todo mundo. O
espaço da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES será aberto para a livre
experimentação com práticas de projeção de imagem. Por esta noite,
qualquer pessoa interessada pode trazer seu próprio equipamento de
exibição para instalar temporariamente na galeria e mostrar trabalhos,
sejam filmes single ou multi-channel, instalações ou performances
audiovisuais. Algumas projetores também serão disponibilizados pela
organização do evento para participantes que não possuírem esse
equipamento.
The closure of the conference in Vitória will be marked by an edition of
Bring Your Own Beamer, a half-party / half-self-organized-exhibition that
has happened in dozens of places across the world. The space of UFES’
gallery for art and research will be opened to the free experimentation with
projection practices. For this night, anyone interested can bring its own
exhibition apparatus to the gallery in order to show audiovisual works,
whether single of multi-channel movies, installations, or performances.
Some beamers will be made available by the event for the participants who
do not have such equipment.
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