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Resumo 
 
Esse trabalho visa examinar o estado de arte do vídeo e suas possíveis interconexões 
capazes de agregar diferentes linguagens artísticas, deslocando-o de suas funções 
primordiais.  
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Abstract 
 
This work objects to exam the state of video art and their possible interconnections capable 
of adding different artistic languages, moving it from its major functions. 
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O campo de ponto zero é um conceito da física quântica que durante algum tempo 

manteve-se desprezado pelos cientistas quânticos1. Porém, alguns físicos, 

convencidos da importância dessa energia, comprovaram em seus estudos os 

conceitos de interconexões teorizados a partir do conceito do campo de ponto zero, 

capaz de interligar toda energia do universo. 

McTaggart descreve o mundo newtoniano como um lugar solitário e desolado, para 

ela, “Esse mundo de separações deveria ter sido destruído de uma vez por todas 

pela descoberta da física quântica na primeira parte do século XX. Quando os 

pioneiros da física quântica esquadrinharam a essência da matéria” viram que “os 

fragmentos mais minúsculos da matéria não eram nem mesmo matéria, como a 

conhecemos, não eram nem mesmo algo fixo, mas às vezes uma coisa e às vezes 

outra coisa bem diferente. E mais estranho ainda é que eram com freqüência muitas 

coisas possíveis ao mesmo tempo.” 2  

Podemos, em certa medida, relacionar o vídeo ao conceito do campo de ponto zero 

pela característica comum de interconexão. Christine Mello analisa o estado da arte 

do vídeo pela “capacidade de interligar, de forma simultânea, diferenciados 

elementos, linguagens e processos de significação.” 3 Essas contribuições 
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interdisciplinares do vídeo fazem com que seja “possível observar tanto a vídeo-arte 

desconstruindo a televisão (nos anos 70) quanto o vídeo digital desconstruindo o 

cinema (nos anos 90).” 4 Nesse contexto o vídeo, tal qual o campo de ponto zero, 

seria “um repositório de todos os campos”. 

O cinema, e logo depois o vídeo, sempre se deixaram contaminar pelas artes 

plásticas. “Atualmente, novas conexões entre diferentes técnicas tornaram o cinema 

um híbrido ao mesclar os conceitos de interatividade, imersividade e conectividade 

aos seus elementos de projeção e noções de narrativa” 5.  

O vídeo participou de quase todas as correntes artísticas pós anos 1960, 

aparecendo em diversos formatos e com diferentes rótulos na arte conceitual, nas 

performances, na body art ou na land art, entre outras manifestações. É o registro e 

a memória de uma performance, apesar das limitações do mesmo, em que o 

instrumento impõe seus próprios dados e o registro engaje a própria obra, é a única 

manifestação sensível de uma proposta conceitual, ele se afirma também como 

mídia essencial de novas obras, mesmo existindo outros elementos em uma 

instalação multimídia6.  

Com as novas tecnologias as instalações cinematográficas permitem que o público 

participe, adiante-se sobre o espaço da tela e passe por ela com todo o seu corpo e 

não somente subjetivamente. “Esta interação do espectador não se constrói 

somente com interferências por meio de acionamento de botões, mas, também, e 

principalmente, pelo seu envolvimento sensorial. O espectador pode parar a 

narrativa, alterar e editar as imagens no qual está mergulhado, como também 

experimenta sensorialmente, por diferentes pontos de vista, as imagens 

especializadas.” Essas novas possibilidades de se trabalhar e apresentar imagens 

não necessitam da linearidade clássica, e determinam novas circunstancias de 

apreciação, porque conduzem de formas incomuns de acesso ao espectador e o 

modificam em um sujeito participador7. 

Rosalind Krauss afirma só ser possível “pensar a estética contemporânea 

considerando a mídia como fator agregador.” 8 Denomina de pós-midia a condição 

atual, em que observamos a “ampla profusão, disseminação e contaminação das 

mídias nas práticas sociais, culturais e artísticas.” 9 
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O dispositivo cinematográfico 

Agamben ao descrever sobre o que é o dispositivo, refere-se à conceituação 

elaborada por Foucault quando descreve o dispositivo como uma heterotopia, “um 

conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, instituições, estruturas 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativa, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas” 10.  

O dispositivo em si seria uma rede que se estabelece entre esses elementos, o que 

toma o lugar dos universais. Além disso, o dispositivo está sempre “inscrito num jogo 

de poder, e ao mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber, que derivam 

desse e, na mesma medida, condicionam-no” 11.  

Ao ampliar a definição de Foucault, Agamben situa os dispositivos como “qualquer 

coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes” 12, para ele tanto uma caneta como um cigarro, a 

escritura, a literatura e os telefones celulares são dispositivos que promovem as 

mesmas intenções dos dispositivos descritos por Foucault, ou seja, implicam 

processos de subjetivação, buscam produzir sujeitos. 

A disponibilidade de dispositivos que se proliferam e se acumulam no nosso tempo 

“corresponde igualmente a uma disseminada proliferação de processos de 

subjetivação.” 13 Ao posicionar o sujeito como interface entre os seres viventes e os 

dispositivos, Agamben garante a possibilidade de um indivíduo “poder ser o lugar 

dos múltiplos processos de subjetivação.”14 No entanto acrescenta que “o que define 

os dispositivos com os quais temos que lidar na atual fase do capitalismo é que 

estes não agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto por meio de 

processos que podemos chamar de dessubjetivação.”  

Nos dispositivos atuais, (internet, telefones celulares, câmeras de vigilância, entre 

outros) não é mais possível conferir a produção de um sujeito real – o que ocorre 

nos dispositivos analisados por Foucault, como a prisão, por exemplo, em que um 

novo sujeito se estabelece a partir da negação de um anterior, provocando um ciclo 

completo de subjetivação/dessubjetivação – o que acontece agora é que “processos 

de subjetivação e processos de dessubjetivação parecem tornar-se reciprocamente 
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indiferentes.” Para Agamben, aquele que se deixa capturar no dispositivo não 

adquire uma nova subjetividade a não ser na forma de um sujeito espectral. 

Foucault em seu texto “Outros espaços” 15 relata que vivemos na época da 

simultaneidade, da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado-a-lado e do 

disperso. Vive-se numa época de espaços heterogêneos, complexos, justapostos 

que se entrecruzam em algum ponto.  

Uma das questões elaboradas por Foucault ao descrever as Heterotopias é que elas 

têm “o poder de justapor em um só lugar real, vários espaços, vários 

posicionamentos que são em si próprios incompatíveis.” Um dos seus exemplos é o 

cinema, “uma sala retangular muito curiosa, no fundo da qual, sobre uma tela em 

duas dimensões, vê-se projetar um espaço em três dimensões.” 16 

O dispositivo cinematográfico, 17 a partir de seu caráter hegemônico mantém um 

padrão universal, normatizado e plenamente acolhido pelo espectador. Dentre 

algumas destas características está a sua composição arquitetônica, que consiste 

numa sala escura em que o espectador se encontra imóvel entre a projeção e a tela, 

“absorvidos na identificação daquilo que desfila”18. 

Presenciamos o encontro do cinema com as artes plásticas, num movimento 

crescente e que proporciona outros posicionamentos heterotópicos. Encontro este 

que se amplia ao se envolver com as mídias eletrônicas, promovendo 

“questionamentos acerca desta forma instituída, da natureza daquela normatização 

e das eventuais possibilidades de deslocamento ou de renovação do dispositivo 

modelo.”19 

Dubois elucida acerca dos questionamentos provocados pelo deslocamento do 

dispositivo cinematográfico a partir do pensamento do vídeo, não como objeto, mas 

como estado do pensamento das imagens. “O vídeo é, na verdade, esta maneira de 

pensar a imagem e o dispositivo, tudo em um. Qualquer imagem e qualquer 

dispositivo. O vídeo não é um objeto. Um estado da imagem. Uma forma que pensa. 

O vídeo pensa o que as imagens (todas e quaisquer) são, fazem ou criam.” 20 Neste 

sentido, examinar as relações que o vídeo estabelece enquanto dispositivo que se 

desloca em diversos sentidos (mantendo um caráter interdisciplinar), reforça a idéia 

do vídeo “ser compreendido como um procedimento de interligação midiática e a ser 
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valorizado como produtor de uma rede de conexões entre os mais variados 

pensamentos e práticas.”21 

O cinema eletrônico, o vídeo, é um dos responsáveis por esta mistura de 

linguagens, é quem mais questiona os procedimentos e os dispositivos. O vídeo 

criou novas perspectivas de narrativas de imagens e novas relações com o 

espectador. Hoje, o que se questiona a respeito do vídeo não é da ordem de sua 

natureza, mas de sua relação com a arte de forma diversa, plural e ilimitada nas 

recentes duas últimas décadas.22 

Cinema e a relação com as artes visuais 

A presença de obras que de alguma maneira mencionem o cinema intensificou-se a 

partir dos anos 1990. O “efeito cinema”, para Philipe Dubois pode ser entendido de 

duas maneiras distintas: em trabalhos de artistas que façam referência à algum 

filmes – a obra como iconografia; ou em trabalhos em correspondência com o 

dispositivo cinematográfico. 

Do ponto de vista histórico, o cinema ocupando as salas de exposição não é 

novidade, “desde suas origens o cinema, como atração e como espetáculo, 

associou-se às práticas de exposição, da feira popular às grandes exposições 

universais”23 

Além disso, a relação do espectador com a obra de arte já é uma questão para a 

arte desde os anos 1960. O vídeo, neste caso, teve uma grande importância 

facilitando a entrada do “cinema” ao universo dos museus de arte contemporânea, 

intensificando a reflexão a respeito do lugar do espectador.  

“Quando o filme se desloca da sala escura para se expor na sala de 
museus de arte, os parâmetros sobre os modos de recepção específicos 
dessas imagens se deslocaram, ao mesmo tempo em que surgiram 
interrogações sobre a suposta „natureza‟ de cada um deles”

24
  

Ao deslocar a tela do cinema para as salas de museus, deslocou-se a posição do 

visitante/espectador, que “retoma” o lugar de espectador como nas exposições 

universais em que se encontravam os primeiros cinemas. “Um espectador móvel, 

dotado de visão graduável da tela e que está pronto não a se confundir com a 

existência ficcional de personagens ou a se fundir ilusoriamente no espaço de um 

cenário, mas a entrar na tela” 25 
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Esses cineastas-artistas plásticos estão na fronteira de diferentes disciplinas e de 

diferentes suportes, jogam com as especificidades de cada técnica (pintura, 

fotografia, vídeo, cinema) que se inter relacionam, portanto, “convidam a uma 

indagação sobre a exposição do tempo.” 26  

Diante de todas essas maquinarias que nos programam, submetem, vigiam e 

controlam, esses artistas criam possibilidades de reorganizar visibilidades, “a 

eficácia artística e política dessas pequenas máquinas medindo-se pelo potencial 

produtor e transformador do que é proposto, pela possibilidade de deslocar visões 

estabelecidas, criar novas maneiras de ver e ser, experimentar outras sensações, 

narrativas, espaços e temporalidades.”27  

Quase – Cinema – caso H.O 

Artistas que se utilizam, de alguma maneira, do cinema imersivo e interativo 

conseguem transgredir os limites do quadro tradicional do cinema, diante do qual o 

espectador é imobilizado em uma atitude contemplativa, e dispor a imagem de tal 

forma que ela surge como um convite para que o espectador entre na imagem e 

venha fazer parte dela. A série Cosmococas de Helio Oiticica e Neville d`Almeida, 

realizadas nos anos 70 e apresentadas ao público bem mais tarde, busca realizar 

um conjunto de instalações, no qual o espectador pudesse experimentar o cinema a 

partir da projeção audiovisual, na intenção de experimentar um cinema participativo 

que se distancia do cinema-espetáculo, como percebemos num comentário de Hélio: 

“Eu e Neville quase q mão a mão desviamos do projeto de mais um filme 
para o primeiro CC1: em BABYLONESTS nos confins do LOFT4: quinta 
leveza e q força emanam desse simples shift: não ater-se ao q se acha q 
deva ser e q não se quer fazer: nem querer audiovisual de ranço 
professoral: há vias diversas e uma porção de circunstâncias q vieram 
ocasionar q CC1 se fizesse a 13 de março de 73 e q digo ser quase-cinema 
pondo de lado a unilateralidade do cinema-espetáculo”

28
  

Na fronteira das artes plásticas, da fotografia e anunciando os princípios da vídeo-

instalação, a série Cosmococa (projeção de slides seqüenciados com trilha sonora e 

ambientes sensoriais) de Helio Oiticica realizadas nos anos 70, se inscrevem sob o 

conceito de quase-cinema. “Trata-se de trabalhar as condições de recepção de 

maneira a que o visitante experimente o banho de imagens e de sons como um 

estado físico, tanto quanto psíquico”29. Cercados pela projeção o visitante está no 

meio da tensão entre tempo e espaço proposta pelo artista. Os trabalhos de Helio 
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Oiticica inseridos no conceito de quase-cinema (Cosmocoas, Neyrótica, Helena 

inventa Ângela Maria, Agripina é Roma-Manhattan) “buscavam uma dissolução das 

fronteiras em nome de uma experiência expandida da arte que destruísse qualquer 

pretensa pureza artística e celebrasse a cópula da arte com o mundo, que gera 

híbridos.”30  

Trata-se de questionar a linguagem cinematográfica, desconstruindo a experiência 

fílmica tanto em termos de realização, quanto em termos de visualização, 

evidenciando como, neste contexto, a relação espectador-espetáculo implica uma 

posição de passividade e desatenção, uma crítica à linearidade do pensamento que 

se reclina sobre as artes, assim como, à linguagem cinematográfica31. Nesse sentido 

a série Cosmococas antecipa uma tendência contemporânea do “cinema de museu”.  

A condição de passividade, no qual se encontra o espectador situado entre a luz que 

vem de trás (a projeção) e a imagem projetada diante de seus olhos, típico dos 

filmes narrativo-representativos-industriais, possibilita a ênfase da materialidade da 

tela, que é completamente invertida com as Cosmococas. Neste caso, o espectador 

passa a ser bombardeado por projeções de slides que acontecem em todas as 

paredes, até mesmo no teto. 

A experiência da série Cosmococas aconteceu a partir do período em que viveu em 

Nova York, influenciado pelo underground americano, suas propostas são 

conceitualizadas de forma minuciosa e rigorosa em textos e apontamentos. O 

resultado dessa experiência está ligado não menos a uma sensibilidade plugada na 

superprodutividade mediática urbana, funcionando como homenagem e 

desconstrução da imagem midiática (capas de discos, fotos em jornal, anúncios, etc) 

de certas personalidades (Jimmi Hendrix, Marylin Monroe, Yoko Ono, Luis Buñnuel, 

Mick Jagger, etc), retomando a operação de artistas da Pop Art, em particular Andy 

Warhol, 

Esse corpo contemporâneo habitando um cinema-mundo, a cidade 
midiática que não pára de excitar e estimular todos os sentidos com 
imagens, sons e sensações é uma das bases do “quase-cinema”. O artista 
concorre com a mídia, se alimenta dela, faz da cultura urbana uma nova 
pele. Dentro dessa experiência como “isolar” a arte, compartimentá-la, 
deixá-la fora das ruas e espaços de convivência?

32
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Imagens impressas, preexistentes e, portanto sintomas de uma época, de uma 

cultura, de um modo de vida, são trabalhadas, “pintadas” por linhas de cocaína, 

pigmento escolhido pelo artista, que além da função evidente de desconstruir o 

modelo tradicional de representação, também funciona como linha e luz. Aqui, 

Oiticica “leva ao extremo a capacidade de entorpecimento da substancia, sem deixar 

de encará-la enquanto material que abrirá frestas de luz” que recompõe ou 

acentuam os traços dos rostos reproduzidos compondo uma nova versão da 

imagem.33 

Depois de sofrerem as interferências do artista, essas imagens são refotografadas 

sob diversos ângulos e projetadas sobre as paredes numa sequência 

minuciosamente detalhada pelo artista. Ouve-se sons da época, múltiplas, 

heterogêneas, reunidas com um efeito de colagem intempestiva (ruídos de radio, 

canções, telefones, máquinas de escrever, etc.) numa ambientação de 

improbabilidade soberana. 

Cosmococas está preparado para instalar o visitante num estado receptivo não 

habitual, desestabilizador (areia, espuma, balões coloridos, redes de dormir, lixas de 

unha, colchonetes). No caso de Cosmococas VI, o chão é inteiramente composto de 

blocos de espuma de grande espessura, descalços o visitante caminha num solo 

instável no qual ele afunda, dando a impressão de um estado secundário meio aéreo 

meio terrestre, um quase flutuar.34 

“O olhar é um órgão perceptivo ao qual Oiticica não se limita, preferindo 
estender a percepção aos outros sentidos (audição, tato), ultrapassar o 
óptico pelo háptico, lançar mão do sensível em todas as suas dimensões, 
fazer do corpo inteiro um órgão sensorial e reativo em uma experiência 
movimentada e aberta, na qual as imagens, os sons, o próprio lugar 
movem-se estranhamente em sua materialidade, e abalam a postura 
clássica do espectador (de cinema, tanto quanto de exposição).” 

35
 

 

“Um cinema que fala ao corpo, em que o espetáculo visual-sonoro detona 
reações corporais e cria um estado de inquietude: fragmentos de imagens, 
estímulos sensoriais, ambientes sonoros, ruídos que incorporam o brake e a 
interferência, o som ambiente, o excesso de estímulos “desintegrados” que 
desarmam as classificações mentais prévias, eliminam a distância e criam 
um fluxo de imagens seriadas e sons que são sentidos e experimentados 
pelo corpo antes de qualquer possibilidade de reação verbalizada”.

36
 

Em suas Cosmococas, a inversão cinematográfica se dá tanto no papel do 

espectador como na estrutura cinematográfica provocando um duplo deslocamento 
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em relação ao dispositivo cinematográfico. Oiticica explora o frame, ao invés da 

fruição de um filme seqüencialmente montado, retirando, com isso a mobilidade 

característica do cinema. Além disso, projeta em diferentes paredes e no teto, 

alterando a arquitetura com as imagens projetadas, virtualizando o espaço ao invés 

de utilizar a tela cinematográfica em sala de projeção, acrescentando o movimento à 

fotografia.37 

Esta proposta, que está pautada numa crítica que os artistas “teceram à cerca da 

impossibilidade de ação do espectador frente à imagem em movimento que o 

arrebata e o aliena”, dialoga diretamente com cineastas contemporâneos que levam 

para dentro das salas de exposição seus cinemas, “criam instalações em ambientes 

imersivos que tanto incorporam a linguagem cinematográfica como colocam-na em 

interrogação.”38  

No espírito das experiências de cinema expandido nos anos de 1960, realizada por 

artistas como Kenneth Anger, Stan VanDerBeek, Michael Snow, Jeffrey Shaw 

interessados em experimentar diversos meios de expressão como musica, teatro, 

performance, happenings, que as Cosmococas se inserem. As imagens de uma 

instalação cinematográfica pretendem uma nova construção espaço-temporal,“além 

de expandir o cinema, o bloco de experiências Cosmococas inclui de forma única a 

sensorialidade do participador.”39 

Hibridizando os sentidos – teatro, performance, vídeo-instalação 

Nas artes cênicas, segundo Lehmann, a partir dos anos 1970 fortalece a valorização 

da autonomia da cena e a recusa do texto como eixo principal de um espetáculo, 

questões que já estavam anunciadas pelas vanguardas teatrais do começo do 

século XX. Um teatro pós-dramático que não se baseia mais numa cosmovisão 

ficcional nem no conflito psicológico de personagens identificáveis. Um teatro que 

tenta construir uma arte total, transversal, atravessada pelas artes da imagem, do 

cinema, das artes plásticas, do circo. Esta forma teatral não procura suscitar a 

adesão do espectador, mas provocar sua percepção ou emoção significativa. 

Lehmann também afirma que as novas mídias estão integradas a cena pós-

dramática contemporânea. 

A utilização de novas e velhas mídias audiovisuais – projeções, texturas 
sonoras, iluminações refinadas -, apoiadas por uma tecnologia 
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computacional avançada, certamente levou a um teatro high-tech que 
amplia cada vez mais as fronteiras da representação. Da arte performática 
radical ao grande teatro estabelecido, constata-se uma crescente utilização 
de mídias eletrônicas.

40
  

Mas questiona se o teatro high-tech trás novas questões a cena teatral ou se são 

mais outros “novos” aparatos tecnológicos que buscam „encantar‟ o espectador: 

É uma questão saber se os recursos de multimídia, na medida em que 
representam técnicas de ilusionismo, assinalam uma ruptura definitiva na 
história do teatro ou se a simultaneidade possibilitada com isso e a 
incerteza sobre o status de realidade do que é representado, ou seja, 
mostrado como ilusão, significam apenas uma nova modalidade do 
maquinário da ilusão que o teatro já conhecia. (...) Praticamente desde seu 
início, o teatro oferecia maquinaria cênica, truque de luzes e bastidores, 
transformações mágicas. 

41 

A própria modernidade clássica já se deparava sob forte influência de um saturado 

universo de imagens, como a fotografia e o cinema, e ao mesmo tempo da crítica ao 

efeito exagerado do consumo de imagens ilusórias e alienantes. Sobre estas 

questões Lehmann questiona: “Será que as imagens tiram à força do entendimento? 

Assim como, segundo a suspeita de Thomas Mann a música enfraquece a 

racionalidade?”42  

Questionamentos extremamente relevantes se observarmos que na civilização 

midiática “pós moderna”, a imagem representa um meio inacreditavelmente 

influente, com um maior poder de informar do que a música e de ser consumido 

mais velozmente do que a literatura. 

As imagens das fotografias em movimento do cinema e, posteriormente, as imagens 

eletrônicas do vídeo conquistaram seu poder graças ao fascínio gerado por elas. As 

imagens cinematográficas e depois as do vídeo atuam diretamente sobre a 

imaginação e sobre o imaginário de modo muito mais veemente do que o corpo ao 

vivo, presente no palco teatral. Estas imagens têm uma forte influência, desde o 

século IX, onde o olho humano está delegado a aparelhos e suscetível a um 

importante poder de simulação. 

Com isso, a imagem habitual do teatro de texto perde ainda mais sua validade 

normativa e é substituída por uma prática intermidiática e multimidiática 

aparentemente sem limites. Agora existem lado a lado: um teatro de imagens, que 

na linha da tradição da “obra de arte total” abraça todas as possibilidades das 

mídias, em um ritmo de percepção muito intenso, capaz de criar um jogo com a 
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experiência do conflito entre o corpo presente e a manifestação imaterial de sua 

imagem dentro de uma mesma encenação. 

A arte interage cada vez mais com as novas tecnologias. As intervenções artísticas 

estão cada vez mais presentes na realidade virtual da rede mundial de 

computadores, em um ambiente artificial, um mundo de dados formado por 

informações numéricas e binárias, completamente diferente ópticos-eletrônicas, 

como a fotografia, o cinema ou o vídeo. Uma arte que não materializa na realidade 

física e está imersa no universo virtual. 

As formas híbridas entre o cinema, na criação de um espaço e da experiência das 

artes visuais para o envolvimento sensorial do sujeito participante é o conceito do 

transcinema, termo cunhado por Katia Maciel para determinar estas possibilidades 

derivadas das formas híbridas que representam o cinema como interconexão entre a 

narrativa e o espectador. “Quando o espectador coloca seu corpo inteiro para 

usufruir e compreender parte da gênese da imagem, estas se tornam o lugar em que 

conceito e percepção são refletidos e experimentados com outro formato”43.  

Ao utilizar o circuito fechado, o dispositivo de vídeo-vigilância utilizado em tempo 

real, para recriar instalações, a vídeo-arte renova o lugar do espectador e o conceito 

de obra de arte, agora o dispositivo e a própria experiência da obra são os 

personagens principais. A imagem desse dispositivo cria uma simultaneidade 

espacial e temporal que o diferencia do cinema no qual há uma separação espaço-

temporal entre a realização do filme e o filme pronto, entre o filme e a imagem 

projetada, e que situa o espectador nesse interstício. “Engajado em um percurso, 

envolvido em um dispositivo, imerso em um ambiente, o espectador participa da 

mobilidade da obra. O espectador é ao mesmo tempo espectador e ator. A obra é 

um processo, sua percepção se efetua na duração de um percurso.” 44  

“No cinema-instalação, o filme se mostra incompleto sem isso, seja por que 
o espectador tem de percorrer o espaço para acompanhar uma narrativa, 
seja porque cabe a ele editar as imagens que presencia ou porque sua 
presença aciona uma rede de narrativas possíveis. Esse fenômeno 
impulsionado pela tecnologia da computação viabilizou novas formas de 
criação, de manipulação e de exibição de imagens e sons. Desse modo, os 
artistas que hoje realizam instalações reiventam o cinema, ao somar noções 
de projeção e narrativa às idéias de interatividade, conectividade e 
imersão.”

45 
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Assim, estamos diante de uma simulação contínua e não de uma ficção seriada. 

Uma dramaturgia em meios digitais em que há a substituição do conceito de 

mimesis pelo de póiesis. 46 
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