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Resumo 

 
Com a profusão de imagens fotográficas do mundo capitalista e o incentivo para que todos 
sejamos produtores, o modo de fruição das fotografias e a nossa relação com esses 
simulacros vão se alterando. A necessidade virtual de nos apresentarmos em imagens faz 
com que tenhamos que fabricá-las e através delas passamos a nos relacionar. Com o 
projeto artístico Rhiz'hommes vão se discutindo as construções desses avatares nos sites 
de relacionamento e a (des)construção da figura masculina como observador ideal, ponto de 
fuga para onde deveriam convergir todas as representações. Após a queda do homem 
cartesiano, a figura masculina precisou se reinventar, especialmente em tempos pós-
orgânicos de relações telemáticas e rizomas de subjetividades.  
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Abstract 

 
With the profusion of photographic images in the capitalist world and with the incentive for all 
of us to become photographic producers, the enjoyment of photography and  our relations 
with it keep  changing. The virtual need to present ourselves as images leads us to make 
them and is through then that we will relate to each other. With the artistic project called 
Rhiz'hommes it will be discussed the construction of avatars on social networking websites 
and the (de)construction of the male figure as the ideal observer, the vanishing point where 
all representations should converge. After the fall of cartesian man, the male figure had to 
reinvent itself, especially in post-organic times with telematic relations and subjectivities 
rhizomes.  
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A produção de imagens há pelo menos um século, deixou de ser privilégio de 

artistas ou técnicos especializados assim como o mundo da arte deixou de ser 

restrito aos iniciados. “Cada pessoa que se veja como um membro do mundo da arte 

é portanto um membro.” 1 O que nos impede então de idealizar uma instituição onde 

a fotografia amadora seja incluída na categoria Arte? 2 

 A prática fotográfica em grande parte de sua história tem convocado o homem 

comum à produção de imagens, sendo desde sua formação um meio que questiona 

os próprios limites da categoria Arte. “Nem tudo criado por um artista é 

necessariamente um trabalho de arte.” 3 Da mesma maneira que nem toda arte é 

criada por artistas. A fotografia desde sua invenção tem se mostrado crescentemente 
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uma técnica popular, pela sua aparente facilidade de apreensão e posteriormente, 

com seus rápidos avanços técnicos, por sua praticidade de execução.  

 E como a prática artística vai ser definida em tempos de produção de imagens 

acessível às massas? Falar de arte quando a mesma se desmaterializa e 

“desterritorializa” através da web terá implicações mercadológicas e institucionais 

indiscutíveis. 

 O lugar da arte não é mais o mesmo. Disso já estamos cientes há algumas 

décadas após as constantes desconstruções dos movimentos de vanguarda e as 

hibridizações do pós-modernismo. Mas assim como sistema capitalista já não é mais 

o mesmo, a instituição Arte também é outra e a ubiquidade é algo compartilhado por 

ambos os sistemas de poder. “Nós somos a instituição” nos lembra Fraser, 

mostrando que independente de seu local, quando se insere no contexto artístico o 

trabalho de arte já está instituído. 4 O web site enquanto obra de arte procurou ser 

mais uma alternativa ao enquadramento do cubo branco, do direcionamento 

espacial, da localização geográfica, da conformação material e conseqüentemente 

de sua classificação como mercadoria. Mas até que ponto essa postura pode ser 

avaliada como uma fuga ou reação? 

 As novas relações de intercâmbio e contatos, próprias da tecnologia de 

convívio podem enfim estar resultando na substituição da sociedade do espetáculo 

pela “sociedade dos figurantes” 5 onde cada um encontraria a suposta ilusão de uma 

democracia interativa, caracterizando, o que Guattari chamou de era pós-mídia, 

onde a reapropriação da mídia por uma multidão de grupos-sujeito é capaz de 

provocar uma “ressingularização.” 6 

 Além disso, a rede é capaz de propiciar ao usuário um anonimato opcional 

que pode ser benéfico ao trabalho artístico em si, já que, como ressaltou Crimp, “a 

instituição museu invariavelmente cria a auto-referência.” Ao visitar um site, escutar 

uma música, ver um vídeo ou visualizar uma imagem, o espectador após os anos de 

vivência do copy and paste e da leitura do hipertexto deixa de estar imediatamente 

direcionado a um suposto autor, o que podemos estar vivenciando a partir de então 

é uma espécie de wikiart 7 onde a colaboração é mais importante que a autoria e a 

ativação do espectador enquanto sujeito criativo, como em diversos trabalhos dos 

anos 70, volta a ser a premissa básica. 8 “O que importa é como a obra altera um 

determinado local, não a persona do autor.” 9 

 A desmaterialização do objeto artístico através do meio digital só foi possível 
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após o questionamento da mercadoria artística por práticas como os happenings e 

as performances, bem como pelo impacto observado por Benjamin, já em 1936, da 

reprodutibilidade sobre a perda da aura artística. Mas a consequência que o trabalho 

artístico enfrenta hoje, não é só a dessa perda, mas também a dos efeitos da 

problemática do copyright através da distribuição telemática.  

 O “evento” telemático se dá repetidamente em ambientes distintos, 

concomitantemente, oferecendo até a possibilidade de uma rematerialização do 

objeto artístico, ou pelo menos parte dele, através de diversas impressões e 

projeções que não se conformam apenas como registro desse “evento”, mas são um 

desdobramento da prática artística. A fruição da obra não se restringe mais a um 

meio definido, já que a mesma pode ser experimentada através de computadores, 

dispositivos móveis como smartphones em se tratando de vídeos ou fotos e até em 

mp3 players no caso de trabalhos sonoros. 

 A web-art mais do que se enquadrar em uma versão desmaterializada da arte, 

produz a diferenciação e a repetição pela proposta. A obra está em constante devir, 

ela pode ser matéria impressa, projeção luminosa, imagem-luz redimensionável e 

variável em seus matizes enquanto bits a percorrerem o mundo virtual ou arquivo 

quando se faz megabytes armazenados. A obra, ou o conjunto da obra, é síntese 

mesmo que seja análise disjuntiva de uma instituição, configurando-se como um 

dispositivo, um processo “composto de linhas de diferentes naturezas” que abarcam 

toda a experiência artística. 10 

 Com esse novo tipo de relação de fruição e contato com a obra e o artista, as 

interações propiciadas serão sintéticas e fenomenológicas ou analíticas e próprias 

dos discursos elaborados na web onde supostamente permanecem? A Internet 

poderia ser um meio onde esses dois modos estariam presentes se influenciando 

mutuamente na lógica interativa do hipertexto.  

 Além da modificação do objeto artístico, o sujeito da arte, já descentralizado, 

vai se modificando e alterando os modos de fruição. Os estímulos e novos gadgets 

que vão tomando cada vez mais espaço em nossas vidas, exigindo que a interação 

se modifique e adapte, vão então modificando as nossas posturas, movimentos e 

até formação corporal, criando a sensação que nos aponta Deleuze própria ao 

“corpo sem órgãos […] além do orgânico,” 11 ou ainda, na equiparação do DNA aos 

bits, do corpo “pós-orgânico.” 12 

 Levando em consideração a desterritorialização do universo artístico e a 
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relação corporal pós-orgânica que somos levados a encarar nos dias de hoje, 

chegamos a uma proposta que lide com os sentimentos de narcisismo e 

consequente anomia contemporânea, que se apresenta como leitura dos estímulos e 

relações telemáticas e tentativa de uma conexão diferenciada e mais atenta entre 

nossas presenças virtuais em uma tentativa de subverter o modo como lidamos com 

os nossos gadgets diários.  

A rede 

 Em Rhiz'hommes 13 temos a intenção de desconstrução de um universo 

telemático que reflete a falta de atenção com que nos tratamos uns aos outros. 

Isolados como estamos em nossos dispositivos, que nada mais são do que reflexos 

de nós mesmos, vemos passar as existências como uma sucessão de imagens, em 

uma reificação das vivências e experiências interpessoais. 

 A intenção é propor uma nova elaboração das fotografias que circulam em 

sites de relacionamento, descontextualizando-as e buscando novos significados e 

conceitos estéticos, através da alteração das mesmas em softwares gráficos e da 

análise das relações e vínculos já formados com estas na web.  

 A desconstrução dessas imagens se faz através do arquivamento, 

reagrupamento, e diálogos estabelecidos entre elas e novas fotografias criadas com 

base nos padrões observados. Outros significados são postos em circulação 

novamente criando a possibilidade de serem compartilhados com os propositores 

das imagens originais, para que essas relações continuem sendo vivenciadas e 

questionadas.  

 As imagens a formar o arquivo são as de caráter amador, em especial as 

produzidas através do espelho com câmeras compactas. Autorretratos nos quais a 

câmera em punho é voltada para si, com a utilização de espelhos ou disparadores 

automáticos, onde se mantém simultaneamente a postura de sujeito e objeto. 

Práticas que excluem a participação do fotógrafo, escapando da violação, mas ainda 

numa auto-captura tornada comum com dispositivos digitais onde o sucesso do 

clique pode ser confirmado através do visor da câmera ou assegurado pelo 

automatismo do face detection. 14 

 Questões relativas a gênero logicamente vão se delineando quando se 

começa a discutir o sujeito produtor de imagens, em especial de fotografias, meio 

cartesiano e falocêntrico por excelência, levando em consideração todas as 

implicações das associações da câmera com o falo ou arma e da prática fotográfica 
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com a caça e a captura. O sexismo se estende se considerarmos o homem, como 

ressalta Machado “o espectador ideal do sistema figurativo ocidental.” 15 

 A sexualidade é um tema que se apresenta latente em várias produções 

humanas e em especial naquelas que envolvem a representação do corpo ou sua 

utilização como suporte expressivo. O autorretrato especular, com sua lógica da 

captura e enquadramento, não seria em sua essência uma reafirmação da 

polaridade masculina? Rosalind Krauss nos mostra que sim quando através da 

análise de um autorretrato feminino de Florence Henri, em 1928, torna explícito que 

a imagem da máquina, posta en abyme pelo enquadramento do espelho, não 

constitui “um simples elemento formal e neutro e sim, ao contrário, simboliza a 

dominação, a autoridade e o controle.” 16 

 O autorretrato diante do espelho, no entanto, pode ser interpretado como uma 

prática, capaz de reunir a potência passiva apta à pose e a ativa implícita na 

dominação do enquadramento. Essas polaridades, certamente se mostram 

presentes em ambos os sexos, especialmente em tempos onde essas classificações 

vão se tornando menos rígidas. “Hoje os conceitos de gênero ou sexualidade estão 

totalmente elásticos, mais maleáveis, a interseção aumentou” 17 e essa 

maleabilidade se confirma ao levarmos em consideração a característica rizomática 

implícita na web: “o rizoma […] é uma liberação da sexualidade, não somente em 

relação à reprodução, mas também em relação à genitalidade.” 18 

 Da mesma maneira que o conceito de autor foi questionado, e a racionalidade 

discutida, o masculino deixou de ser o polo único capaz de produção e respostas. 

  

Agenciamentos 

 O objetivo inicial para a realização do projeto é assumir a postura de 

“internauta”, através do cadastro em variados sites de relacionamento, criando 

vínculos virtuais e pesquisando as imagens postas em circulação e os mecanismos 

mais utilizados para esse fim. Através do estabelecimento dos contatos, a 

participação dos selecionados pode propiciar um convite à co-autoria. 

 Em um instante após a análise e escolha da imagem, uma mimese é 

encenada pelo próprio artista propositor ante o espelho, a câmera usada como 

máscara e o corpo exposto ao espelho que cria um segundo enquadramento, mise 

en abyme. O resultado dessa mimese volta ao computador para ser realizada a pós-

produção onde será criada uma informação nova. 
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. Com isso, é produzido um arquivo fotográfico paralelo que dialoga com o 

primeiro arquivo de fotografias apropriadas da web. As imagens pares são então 

mescladas em softwares gráficos, sendo a transparência e mistura explorada em um 

jogo de exposição e disfarce; voyeurismo e narcisismo. A intenção é de subverter o 

caráter indiciário do fotográfico, bem como desestruturar as categorias de sujeito e 

objeto.  

 O produto dessa mescla é então devolvido à rede de signos preexistente, com 

a criação do site, para que possa ser novamente absorvido e retrabalhado em outro 

contexto ou com um novo significado. Resultando em possibilidades diversas de 

suporte ou apresentação, bem como tamanho e conteúdo. Variadas versões de uma 

idéia inicial a ser reprogramada pelo receptor através do uso da imagem. 

 A devolução à web das imagens “sampleadas” é estudada através dos 

mecanismos fornecedores das imagens iniciais, questionando o estatuto de 

propositor e receptor com a reunião e ratificação de todo embasamento teórico 

utilizado durante o processo.  

 A última etapa se constitui da criação de um web site que possui uma nova 

proposta de circulação e vínculos distintos dos originais com a publicação das fotos 

reunidas, onde a participação dos retratados como propositores originais e como 

posteriores expectadores se articula com sua participação através de comentários e 

novo envio de imagens para ampliar o conjunto já formado. 

 Assumir a produção alheia como constituinte do trabalho, por fim, é também 

uma forma de ampliar o campo de influência da imagem produzida para que a 

fruição não seja o produto final, mas também façam parte da poética a produção e 

as relações instauradas. Já que a questão inicial é para que servem as imagens de 

hoje, nada melhor do que analisar o uso que se faz delas e quais coletividades são 

criadas em torno desses ícones modernos. 

 O que se pretende desconstruir é um narcisismo fotográfico estéril que, 

segundo Krauss, tem como características aliar a sensualidade e a frigidez ao prazer 

de definir a si mesmo. 19 

Essas alterações propiciadas nas imagens pelos softwares gráficos e pelas 

novas relações estabelecidas pela web têm então o propósito de vir de encontro a 

essa frigidez em uma tentativa de reativar a ligação perdida com o outro. O 

questionamento final seria: De que forma a alteridade e, portanto a preservação de 

si mesmo pode ser assegurada por meios que se supôs destruí-las? 
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 O projeto apresenta questões relativas à apropriação de imagens pessoais 

que virão dialogar com a elaboração de autorretratos e a utilização de softwares 

gráficos mesclando as subjetividades envolvidas através de sobreposições, 

transparências e deformações que rarefazem o caráter de índice já tão apagado pela 

fotografia digital e complementam a diluição do sujeito através de sua mescla com o 

outro. 

  Fechando o ciclo reificação/subjetivação as relações virtuais serão abordadas 

com a pesquisa das tecnologias de convívio para a nova distribuição das imagens 

formadas na web esperando que as categorias objeto e sujeito transitem junto com 

as de propositor e receptor. 

 

A instituição 

 A tela do computador se tornou esse híbrido de espelho, fotografia e janela 

que ao mesmo tempo em que convida à relação impede o contato. Através das 

próteses que os gadgets são, o alcance corporal foi então ampliado e a prática 

absorveu questões e preocupações relativas à performance através da exploração 

do próprio corpo do artista como suporte da obra. 

 Os autorretratos que alimentam o processo normalmente são produzidos em 

ambientes íntimos na solidão dos banheiros e quartos dos apartamentos dos 

participantes. O primeiro ambiente de fruição do trabalho é também a intimidade do 

lar de cada um, através dos seus monitores. A saída desse ambiente privado para o 

da instituição se faz de maneira múltipla. 

 A princípio a web é tanto local de ação como de exposição. A prática é feita de 

agenciamentos e aproximações através dos contatos na rede. Os perfis criados em 

sites de relacionamento, os diálogos travados, as trocas de imagens são os 

constituintes do projeto. 

 A escolha da internet como meio propagador e ao mesmo tempo ambiente da 

ação performática se dá, a princípio, como acontece com grande parte dos artistas 

que escolhem esse meio, por uma necessidade de questionamento do espaço 

expositivo padrão. Em um espaço restrito e elitizado como o de uma galeria, as 

articulações propostas mudam, fazendo com que as relações sejam de outra esfera. 

No entanto a instituição arte, ontologicamente presente no trabalho, exige uma 

consciência de apresentação que leva o projeto a se desdobrar, modificando o 

público da proposta, e fazendo com que o comércio (de arte ou não) seja também 
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questionado com as escolhas expositivas. 

 É conhecida hoje, no mercado capitalista do espetáculo, a controvérsia 

envolvendo a troca irrefreada de informações digitais como músicas, filmes e 

imagens. Configurando o trabalho como colaborativo e baseado na web, tento 

manter o desvio como fonte de força expressiva da prática. O “trabalho de arte” é 

compartilhado em sua autoria, execução e apresentação, além de ter a divulgação e 

propagação como parte inerente ao processo.  

 Esse constante fluxo entre materialidade e informação digital faz com que não 

exista um local categórico para a obra, bem como tamanho e forma de 

apresentação. O site não é específico, já que se multiplica em perfis, blogs e chats. 

O cubo não é branco nem preto, não é nem cubo e não mantém a ilusão de 

esterilidade do ambiente circundante. As interferências e ruídos externos são 

admitidos em um trabalho que espera ser fruído a partir de várias plataformas, em 

vários tamanhos, sem cor ou luminosidade absolutamente definidos e convivendo 

com os mais distintos estímulos paralelos que acrescentam ao trabalho a 

experiência de cada observador. Não se pretende estender ou diluir a velha fronteira 

arte/vida, mas se assume a indefinição dos conceitos e interpenetração das 

categorias. 

 
Conclusão 
 Levando em consideração a busca por prazer que Nietzsche observa como 

intrínseca ao ser humano, essa procura em meio às práticas fotográficas e 

telemáticas, se mostra uma postura criativa ligada à aspiração indireta ao êxtase 

sexual que, segundo o autor, estaria relacionado a toda prática artística. 20 

 Esse êxtase, presente nos meios relacionados, poderia então produzir um 

espaço, um intervalo na velocidade de consumo e no ritmo alienado do homem 

contemporâneo, fazendo com que novas ligações, e leituras distintas de uma mesma 

realidade fossem formadas. “O artista estabelece conexões que ninguém pode 

produzir. Ele produz sentido fazendo algo sem sentido.” 21 

 O caráter rizomático e, de certa forma hedonista, da Internet é capaz de 

representar ou incitar a coletividade que está presente em toda a lógica artística. 

“Toda a criação é coletiva, ou feita em nome de [...] uma coletividade inexistente a 

suscitar.” 22 Mais uma vez dissolvendo ou questionando o sujeito, a lógica 

nietzscheana encara o artista como uma das etapas necessárias à formação do 
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objeto estético, apenas um dos fatores requisitados para a vivência da vida como 

obra de arte. 

 Sendo a Internet uma das poucas utopias das quais dispõe o homem em 

tempos de homogeneização da existência, 23 é através de seus meios que a busca 

da criação e do prazer através da vivência da alteridade seriam iniciadas. A 

horizontalidade da Internet, ainda é o que faz com que hoje se prefiram outras 

possibilidades de relações e buscas de encontros, sejam sexuais, filosóficos ou 

religiosos. 24 

 A web, apesar de todo o discurso negativo inerente a um meio onde o 

capitalismo é ubíquo, ainda pode se apresentar como “uma alternativa à 

homogeneização das mídias e um veículo para a ampla distribuição de produção 

cultural. 25 É claro que os aspectos reificantes e excludentes têm que ser observados 

através desse meio, mas como observa Maffesoli, é na coexistência dos aspectos 

negativos e positivos que está a solução que os tempos atuais nos fornecem na 

homeopatização que faz com que até o mal seja aceitável e proporcione o bem 

através do equilíbrio. 26 

 A postura de não distinção entre criador e espectador desde o século passado 

vem rondando a produção artística. Esse tipo de leitura se fundamenta agora com a 

popularização de um meio que carrega em si as possibilidades de relação e criação 

coletiva. Através desse nivelamento, o produtor da poética em questão, se vê 

abdicando de uma posição privilegiada de artista, que na verdade teria seus débitos 

à formação de um conceito ultrapassado de arte, que tem sua origem no século 

XVIII. 

 A arte como uma ferramenta produtora de subjetividades poderia então se 

apresentar como a chave para uma sociedade mais equilibrada, no sentido de que 

os indivíduos teriam a possibilidade de firmar resistência às determinações sociais 

que hoje circulam velozmente e identificam os sujeitos para os quais transferem os 

signos e comportamentos determinados, enfim, os modos de ver e de viver 

desejados pelas sociedades globalizadas. 27 

 A pretensão seria a da produção capaz de estar presente onde antes não 

costumava estar, nos intervalos, crescendo aleatoriamente sem um ponto central de 

estrutura, tendo como principal objetivo o questionamento de uma hieraquia na 

apreciação e criação estética. O objetivo final de toda prática humana deveria ser 

como Nietzsche postulava: Dizer sim a vida e desfrutar do eterno prazer da criação. 
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28  Afinal “criar é criar vida.” 29 
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que maneira a fotografia pode influenciar na formação da auto-imagem masculina e nas 
relações telemáticas que se formam entre os homens através desses avatares fotográficos. 
 


