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São memoráveis os fragmentos das lembranças que tenho de Arlindo          

Machado. Eu o conheci em 1989, no primeiro encontro de Arte e            

Tecnologia da Universidade de Brasília, época na qual procurava modos de           

me expressar utilizando o computador, o que hoje denominamos de Arte           

Computacional.  

 

Suas reflexões sobre a arte e tecnologia me encantaram. Trouxeram para           

mim as teorias de Vilém Flusser sobre o papel do artista e do filósofo o               

vislumbrar os conteúdos das máquinas semióticas, aparelhos que,        

programados com “automação estúpida” num mundo de “símbolos        

vazios”, tolhe o “espaço para a liberdade” ; a necessidade de aprendermos           
1

a “pensar com imagens” , sons e palavras; as possibilidades combinatórias          2

exponenciais explicitadas no jogo de dados de Mallarmé e que se           

encontram, em potencial, nas imagens geradas computacionalmente; o        

mundo inefável da computação gráfica como sendo um universo infinito          

de possibilidades a tornar concreto, visível, a pura abstração matemática.          

Esse encontro foi um momento sublime que me fez inquirir sobre o que             

consiste a “coisidade” das coisas e o que é realidade. 

 

Arlindo ensinou-me que as imagens videográficas permitem “escrever o         

movimento” permitindo ao artista “interferir na construção da imagem”,         

subvertê-la, brincar e experimentar com ela, agenciar signos em         

linguagens da sensibilidade e da imaginação, tornar inteligível o sensível.          

Ele tinha a miraculosa capacidade de dar vida a esses temas, fazendo-me            

apaixonar por tais campos de possíveis; tinha, também, a capacidade de           

fazer-me vislumbrar a possibilidade de criar linguagem – visual e virtual –            

com números.  

1 As expressões entre aspas são de Flusser no livro a Filosofia da Caixa Preta 
2 As aspas são do livro O Quarto Iconoclasmo  
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Em suas aulas e palestras mostrava-nos que o espaço sígnico e simbólico            

revela-se nas fulgurações poéticas do acontecer, do presentar-se,        

apresentando-se como experimentação que possibilita o experimento de        

linguagem. Experimento que me levou a enveredar sobre um fazer poético           

que carrega em sua denominação popular – realidade virtual – um           

aparente paradoxo. Um fazer que se expressa como visualidade e          

virtualidade, algo que presenta o virtual dando-lhe visibilidade, e por          

conseguinte, realidade. Desse modo, fazia do ato de pensar e conceber           

linguagem uma aventura que permite realizar e vivenciar esse algo. 

 

Aprendi com Arlindo a observar os signos–sinais emanados das coisas e           

dos seres que nos rodeiam; a encarar a enorme a complexidade do campo             

perceptivo, seus objetos, suas energias, seus seres peculiares e seus          

múltiplos aspectos como sendo um conhecimento imediato imbricado na         

atividade psíquica, como uma interseção do mundo com os estados          

interiores, subjetivos, caracterizando tais estados como dados imediatos        

da experiência na consciência do indivíduo que os interpreta e lhes           

confere significações. O espelho da mente reflete fragmentos de um          

mundo que existe fora dessa mente, mas que passa por ela           

apresentando-se como reflexos de uma totalidade complexa. Damos        

significações a esses reflexos, interpretando-os a partir das configurações         

mitopoéticas disponíveis em nossos repertórios de seres cognitivos,        

sensíveis, e sensoriais 

 

Aproveito este momento para despertar a curiosidade do leitor e          

convidá-lo a desfrutar o prazer de descobrir os textos de Arlindo. São            

muitos e não vou relacioná-los aqui. Destaco, no entanto, os que mais me             

influenciaram: “A Arte do Vídeo”, “O Quarto Iconoclasmo”, “Máquinas e          

Imaginário”, e “O Sujeito na Tela”, sendo que, segundo ele, fui a “musa             

inspiradora de muitas partes deste livro”. Quando o leio e ele fala do             

caráter sensual da estereoscopia e do erotismo do olhar lembro-me que           
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ele, irreverentemente, me provocava e me fazia dizer para auditórios          

cheios o nome (privado) de um dos meus trabalhos estereoscópicos: toro           

bunda vermelha. Em “O Quarto Iconoclasmo” vamos encontrar uma         

extensa discussão sobre a importância das linguagens de comunicação e          

expressão não verbais como sendo perfeitamente adequadas para a         

produção de conhecimento e reflexão. 

 

Com sua enorme generosidade, durante meu doutorado, que ele         

orientava, deu-me um xerox do seu livro ainda no prelo, “Máquinas e            

Imaginário”, no qual discute a importância do processo para a criação e            

fruição artística, a simulação, o sonho de Mallarmé, o estatuto da           

realidade, a hegemonia da imagem eletrônica, entre muitos outros         

assuntos correlatos. Para Arlindo os signos virtuais conquistam o estatuto          

de tornar-se realidades: realidades tangíveis e intangíveis, realidades        

virtuais, visuais, imateriais e materiais, realidades imanentes, possíveis,        

interiores, psíquicas, transcendentes …. Realidades que interpretadas       

pelos sensores disponíveis no sistema neural, são traduzidas e avaliadas,          

configurando-se como processos mentais, apresentando-se como      

percepções que tomam a forma de pensamentos. 

 

Inferimos, portanto, que o pensamento se expressa através de signos,          

estrutura-se como conjunto de signos e, por meio deles, representa,          

lembra e apresenta os objetos que existem no mundo fora dele –            

pensamento – e que com eles – objetos – estabelece relações. 

 

Pensamentos são coisas–signos. Para o artista, podem caracterizar-se        

como pensamentos visuais, auditivos, táteis, olfativos, gustativos e        

intuitivos. Eles possibilitam o discernimento e a capacidade de desvelar,          

em toda a sua plenitude, um caráter complementar, de ordem diversa           

daquela que se atinge por meio do conhecimento discursivo ou analítico,           

utilizado pelos filósofos e cientistas. 
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A apreensão direta, imediata e atual de um signo–algo–coisa–símbolo, na          

sua realidade individual, é uma das características viscerais do trabalho do           

artista contemporâneo. Neste, a realidade apresenta-se como campos        

fenomênicos compostos por possibilidades que podem se atualizar através         

da experimentação visual, auricular, tátil, gustativa, e olfativa. Isto é a           

realidade torna presente as virtualidades.  

 

Quantas horas de discussões e provocações sobre as colocações de          

Flusser sobre a necessidade ou não do artista penetrar no “interior da            

caixa-preta, para interferir em seu funcionamento interno (…) já que toda           

crítica da imagem técnica deve visar o branqueamento dessa caixa” .  
3

 

Inúmeras foram e são as perguntas que se formaram em minha mente:            

Será o papel do artista o ato de agenciar experimentos com as coisas que              

se presentam e representam, que estão presentes, pois apresentam-se à          

experiência daqueles que as vivenciam e com elas interage? Como algo           

que se apresenta, mostra-se, identifica-se, afigura-se perceptível, ganha        

existência como coisa ou potencialidade de ser coisa? São essas realidades           

virtuais artísticas algo mais além de reflexos experimentais de um mundo           

matemático? Embora elas se apoderem da atenção do interator,         

imponham-se às sensações e transformem sentimentos indefinidos –        

qualidades imbricadas na nebulosidade do aqui e agora – num processo           

perceptivo dominante, são elas expressões do universo sensível e         

sensorial do artista? Caracterizam-se também como signos       

hipermidiáticos, mediadores, interdependentes e plurais?  

 

Arlindo me desafiava com frequência. Um desses desafios foi conseguir          

trabalhar com brancos. Esse desafio demandou anos de pesquisa e          

demorou muito até conseguir um trabalho expressivo. A computação         

gráfica apresenta-se através da manipulação da luz e conseguir variações          

3 As aspas são do livro O Quarto Iconoclasmo, páginas entre 37 e 52. 
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de brancos foi muito difícil. Fotografei paisagens com neve de inúmeras           

maneiras, iluminações e pontos de vistas até conseguir entender como          

realizar algo branco e significativo. Resulta desse processo experimental         

os mundos virtuais Branqueza e Negreza, entre alguns outros, que fazem           

parte dos cenários virtuais interativos do espetáculo MindFluctuations . 
4

 

Meu relacionamento com Arlindo me levou a considerar o artista como           

sendo aquele que explora, que descobre e que concretiza virtualidades          

das quais não tem certeza alguma. Alguém que visa exercitar          

sensibilidades e sensorialidades, despertar curiosidades e impulsionar       

ações para si e para os outros. O artista sendo o indivíduo que resgata              

universos de possibilidades, e provoca, no outro, uma qualidade de          

apreensão de algo, levando a consciência para um estado de          

disponibilidade esvaziada de tudo, exceto da pura sensação resultante do          

efeito que este algo produziu. Ele dilui as fronteiras entre a qualidade que             

se apresenta e a reação que ela produz na mente do indivíduo que a              

experimenta . 5

 

Hoje, frente à pandemia que assola o planeta a telemática conquistou           

enfim sua legitimidade. A Arte Computacional, por sua característica         

intrínseca, e seu íntimo contato com as ciências e as tecnologias           

telemáticas, é uma área comprometida com a investigação prospectiva e,          

por conseguinte, com o desenvolvimento de pesquisas profundamente        

transformadoras.  

4 Espetáculo realizado pelo grupo de dança americano, Maida Withers Dance           

Construction Company, em Washington, DC, em 19 de Março, 2015. Ver vídeo em: 
https://vimeo.com/126002412  
https://vimeo.com/129893299  

 
5 Ver Fraga, Tania. (1995). Simulações Estereoscópicas Interativas. Tese inédita de           

doutorado, PUC-SP, disponível no endereço eletrônico: 
http://taniafraga.art.br/arquivos_html/tese.html 

https://vimeo.com/126002412
https://vimeo.com/129893299
http://www.unb.br/vis/lvpa/tese.html
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Para finalizar, mais uma vez, digo que as lembranças memoráveis de meu            

contato com Arlindo me levam a oscilar maleavelmente num universo          

flexível de multiplicidades. Relembro ora de um fato sensível, ora de outro.            

São muitos, fragmentários, resultam num devir descontínuo de sensações         

e emoções.  

 

No Brasil, Arlindo Machado foi um dos mais importantes teóricos,          

definindo os parâmetros para a evolução de técnicas e linguagens,          

delineando diretrizes para o desenvolvimento de novos agenciamentos        

poéticos, incentivando a experimentação, e influenciando mais de uma         

geração de artistas, produtores e pensadores que trabalham com imagens          

técnicas, com a arte do vídeo, e com arte computacional. Arlindo sempre            

incentivou a aventura experimental de criar agenciamentos poéticos em         

processo, em devir. Agenciamentos que permitem o participar de um          

organizar, um desorganizar, um reorganizar e um transformar do         

espaço-tempo presente, vivenciando suas infindáveis e imprevisíveis       

possibilidades.  

 

Para mim, Arlindo continua e continuará vivo em meus trabalhos uma vez            

que suas ideias se entrelaçam com meu modo de pensar, ver e perceber o              

mundo. 

 

 


