O audiovisual em ambiente digital na arte performativa
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RESUMO
O presente trabalho busca apresentar um método autoral de criação: o Teatro de
Arquivo, um conceito derivado essencialmente de práxis em pesquisa e da pesquisa enquanto práxis, que diz respeito à composição cênica mediada por software gerativo, via algoritmo, operado em tempo real por meio da utilização de uma
base prévia de dados com matriz em diferentes códigos (verbal, visual e sonoro)
que, no entanto, em ambiente digital, indistinguem-se e se desierarquizam. Afinal,
imagens, sons, ou textos, enquanto arquivos transcodificados, tornam-se apenas
dígitos. Assim, os elementos de composição da obra performativa se tornam variáveis algorítmicas que só se farão, de fato, resultado cênico, no tempo-espaço
performático atual, aqui e agora. Nesse contexto, o audiovisual não é apenas multimídia, mas faz parte da composição de uma cena em sua máxima potencialidade
de expansão, enquanto corpo cênico, ambiência que responde, em sua totalidade,
ao dado do agora, ao tempo atual, via software. A performance, no conceito do
Teatro de Arquivo, é uma composição audiovisual editada em tempo real.
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O método ou experimento do Teatro de Arquivo, um dos projetos abarcados
pela prática laboratorial do Lhudi, é uma resultante direta da intervenção tecnológica na arte performativa e do uso algoritmico da cena, agora, em sua
máxima potencialidade de expansão, enquanto corpo cênico, ambiência que
responde, em sua totalidade, ao dado do agora, ao tempo atual, via software. Talvez estejamos alcançando o tempo performático literalmente real na
concepção totalitária da cena, como nunca antes se pôde experimentar. E foi
em direção ao impulso performático enquanto pulso, o tempo atual, por meio
da lida com as transposições entre texto e cena, cena e dado tecnológico,
dado tecnológico enquanto cena e ambiência, que foi sendo desenhado , ao
passo em que nos desenhava pesquisadores na lida ativa com a linguagem ,
o Teatro de Arquivo.
Uma espécie de método, já que considerado dentro de suas limitações enquanto método, decorrentes da subjetividade que carrega a autoria quando
se trata de construção de linguagem. Método apenas porque é capaz de delinear-se em alguns elementos estruturais passíveis de comparação, ou o
que chamamos de temas transversais, indicadores das relações entre códiEstudos sobre Mídias: Perspectivas Comunicacionais em Rede

gos e linguagens, ou ainda, variáveis no algoritmo da concepção cênica, seja
esta inclinada à estetização calculada e prévia (aproximando-se da estética
teatral), seja inclinada ao ritual e à resposta situacional imediata enquanto
forma de expressão (aproximando-se da estética performática).

ção entre seus elementos cênicos, elencados ou não em hierarquização de
códigos. A constituição material do palco (seus elementos) e sua localização
topológica também sinalizam o quão direcionado ao dado performático é um
trabalho; em outras palavras, quanto mais ambiência é a cena .

Tal separação entre indicadores (ou critérios de análise) é, de fato, de caráter
didático e parte constituinte do processo teórico-reflexivo da tese de doutorado “A experiência do corpo-texto: um aceno à construção da cena no corpo
e à reinvenção do corpo em cena”, de Fernanda Bellicieri , sob orientação de
Wilton Azevedo, e serve para fins de pesquisa para elucidação do método
proposto (transposição de códigos e sua expansão), primordialmente empírico. No entanto, apesar de seu caráter teórico, os critérios de análise aqui delineados surgiram do percurso e da reflexão advindos da prática, e posterior
análise, da concepção à execução dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, e
não foram ferramentas para seu desenvolvimento. Podem sim, ser, como inevitavelmente o serão, ferramentas para reflexão na concepção e execução de
trabalhos futuros; afinal todo conhecimento constitui o sujeito, assim como
é constituido a partir dele.

Protagonismo cênico, de autoria e de fisicalidade: índice do deslocamento
ou da aproximação do foco central da cena, do ator/performer, do ator ou do
autor. Em um monólogo ancorado no autor-intérprete ou performer, temos o
protagonismo extremamente centrado no sujeito de ação/expressão, tanto
em termos de autoria quanto em termos de fisicalidade, o que se aproxima
mais do dado performático. Já em uma represetação de Shakespeare, temos a questão do protagonismo descentralizada: o protagonismo do autor
do texto (código verbo) não coincide com o protagonismo do sujeito de ação/
expressão, o que se aproxima do dado teatral.

O estudo teórico que teve como resultado o método do Teatro de Arquivo
baseia-se em trabalhos práticos e teve como resultado a proposição de algumas performances já embasadas no método desenvolvido e em suas linhas delineadoras propostas, mas sempre retornando ao ponto de partida:
a experimentação do sujeito e o retorno à reflexão pós experimentação, em
um processo incessante e de constante elaboração, assim como a cena algoritmica. Caso contrário, o próprio método não teria sentido e se desfaria de
seu objetivo inicial: reiterar a autoria enquanto fenômeno ancorado em percepção e tempo expressivo atual do sujeito mediado por códigos, não refém
destes; pois, ainda que os códigos e a linguagem estejam presentes como
constituintes do sujeito em tempo real, não o precedem.

Os níveis indicadores do dado performático
Nesse contexto, de experiência subjetiva e da reflexão advinda de uma prática-teórica, os indicadores ou critérios de análise utilizados para classificar
uma obra enquanto Taetro de Arquivo, que dizem respeito a sua maior ou
menor aproximação da linguagem performática em suas variações, operada
via algoritmo, são os seguintes:

Tempo de exposição ao personagem: diz respeito ao tempo de convivência
e ao tipo de relação que existe entre o intérprete (no caso autor-intérprete)
e o personagem. Aqui entra em discussão a relação transparência-opacidade, que pode acontecer tanto na experiência autoral do performer, ou seja,
daquele que concebe a obra e a corporifica, ou a corporifica em tempo real e
atual; quanto para aquele que interpreta um personagem criado por um terceiro. Os níveis e o tipo de contato diferem, mas sempre estamos na esfera
da transparência e opacidade do sujeito de expressão, seja ela autor ou não,
do personagem.
Nível de decantação da cena: a metáfora empresta das regras da química,
a separação, condicionada ao fator tempo, de substâncias distintas. Aqui,
“decantação" refere-se à separação entre códigos que uma experiência estética, no caso, na esfera das artes performativas, sugere. Por exemplo, quanto
maior o nível de separação entre os códigos verbal, visual e sonoro, em uma
cena (uma fala do ator distingue-se de uma música de fundo) e maior a independência e dissociação entre os elementos cênicos de composição, em
diferentes códigos, mais próximo estamos do teatro tradicional e da hierarquização entre elementos. Quanto mais interdependentes e desierarquizados
os códigos em uma cena, mais em âmbito performático e também ritualístico
estamos. E quanto maior o envolvimento da ferramenta tecnológica enquanto agente potencializador da criação de uma ambiência cênica, menor é seu
nível de decantação.

Palco: índice do nível de estetização ou ritualização da cena e da organiza-

Nesse sentido, em um breve resumo da utilização dos parâmetros, uma obra
do Teatro de Arquivo, envolvendo ator e autores em tempo real, deve tender
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ao protagonismo do software e da tecnologia, a um palco de ambiência, ao
tempo de exposição ao persogem absolutamente ancorado na resposta em
tempo real; e a uma relação transparêcnia-opacidade absolutamente pulsante. Temos um único corpo em cena, o qual pode ser decantado em unidades
dramáticas cambiáveis, mas que não se decanta em códigos, tende ao sistema
homogêneo. Um único corpo: o artista que opera o software, o artista que desenvolve a trilha, o artista que se movimenta e se faz voz no palco físico, que já
não é apenas palco, mas ambiência em que todos os elementos são variáveis
interdependentes, condicionadas e condicionantes da narrativa em tempo real.
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Para que tal método fosse desenvolvido, houve uma trajetória de entendimento e posicionamento dos pesquisadores enquanto autores, autores-atores e
atores. Um caminho que se inicia no estudo de um teatro tradicional e no envolvimento com a retórica própria da quarta-parede, e vai sendo deslocado de
seu eixo de sustentação, via tecnologia, ao ponto em que o exercício da composição performática passa a ser uma necessidade de exposição/reiteração
da existência em tempo real, não apenas representação. O Teatro de Arquivo
enquanto cena que se corporifica expandida e indistinta em códigos, via algoritmo, é uma resposta provável à busca pela linguagem performática em tempo
real, atualizada e revestida em seu significado e conteúdo expressivo incessante e continuamente, e à verdadeira unidade narrativa enquanto linguagem.

Teatro de arquivo: o audiovisual enquanto ambiência
Seguindo em direção a este dado do agora traduzido enquanto performance,
ou Teatro de Arquivo, com objetivo de experimentar a relação entre tecnologia
digital e modos, procedimental e processual, de percepção e transcrição de
cena, em trabalho colaborativo desenvolvido no Laboratório de Humanidades
Digitais, foram desenvolvidas algumas propostas. Duas destas descritas a
seguir: "Fluxo-sonoridades" e "Alchemedia: História das rosas".

Fluxo-sonoridades
Em “Fluxo-sonoridades”, parceria autoral entre Ângelo Dimitre e Fernanda Bellicieri, extrai-se a relação entre: a composição coreográfica autoral,
em tempo real, que tem como ponto de partida uma imagem fotográfica; a
percepção, via captura imagética fotográfica, também em tempo real, desta composição coreográfica derivada de imagem; e o posterior retrabalho
do olhar fotográfico, agora redimensionado enquanto fluxo de imagens em
Linguagem, Identidade, Sociedade

vídeo, explorando a questão do movimento enquanto sonoridade visual. O
trabalho é uma proposta de construção transicional, portanto, em constante
processo, atualizado a partir de ancoragens diversas entre linguagens, na
construção de uma mensagem sempre potencial. A partir da provocação de
uma fotografia, um novo texto é elaborado na composição coreográfica. Ademais, a iluminação e as cores se correlacionam na escritura da obra.
Essa interatividade performática tem relação direta com a lógica algorítmica procedimental da linguagem digital em que som, imagem e texto não se
distinguem enquanto função e se expandem enquanto resultado. O trabalho, editado em vídeo, foi posteriormente exibido no evento Video Guerrilha
2015, na cidade de Campinas, projetado em uma empena de edifício. Aqui, em
linguagem projetiva, o audiovisual explicitamente é retrabalhado enquanto,
mais do que cena, ambiência.

PERFORMANCE FLUXO-SONORIDADES
1. Imagem de autoria de Ângelo Dimitre, retrabalhada enquanto linguagem corporal por meio da dança e da base de dados de movimentos autorais incitados pela imagem argumento, em barra vertical, pela performer
Fernanda Bellicieri.
2. Ensaio fotográfico da performance por Ângelo Dimiotre (autor da fotografia-argumento), tendo como variável a iluminação do espaço (uma
variável incidente direta na própria performance, responsiva e influenciada diretamente pelo ambiente).
3. Retrabalho das imagens fotografadas enquanto vídeo.
4. Projeção do video no evento Vídeo Guerrilha 2015, em empena vertical.
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INDICADOR
PERFORMÁTICO

FLUXOS-SONORIDADES

Palco.

Em um primeiro momento, o palco é o espaço físico da performance (dança) baseada na imagem-argumento.Posteriormente, tem-se a edição dessas imagens
da performance, portanto, um retrabalho em palco digital, para, em um terceiro momento, passarmos ao palco da interveção urbana, linguagem projetiva.
Aqui, em relação à projeção do vídeo, existe uma clara transformação do espaço físico, e pode-se falar em uma dobra contextual na cidade: a criação de uma ambiência audiovisual (no caso da projeção, o som enquanto frequência não foi trabalhado, a ideia do fluxo de imagens e dos movimentos é que ancora a ambiência sonora).
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Protagonismo.

Colaborativo, tanto em termos autorais quanto físicos: temos o dado autoral na fotografia argumento ancorado no fotógrafo; posteriormente esse argumento passa a ser corporificado pela performer e novamente capturado em termos de fotografia pelo autor da foto-argumento. Esse ato de captura é
tanto autoral como físico e físico-autoral, de uma fisicalidade submersa em autoria e de uma autoria submersa em fisicalidade. Temos ainda um retrabalho dessas imagens e sua posterior projeção, e aqui temos como transversal o protagonismo tecnológico incidente.

Tempo de
exposição ao
personagem.

Estamos tratando da exposição ao personagem/persona:
no ato fotográfico enquanto performance, quando da captura da imagem-argumento pelo fotógrafo (ele captura uma dobra de si no olhar do instantâneo)
do ato da interpretação física (da performer), advinda da exposição à imagem do autor-fotógrafo
do ato fotográfico (do fotógrafo) de capturar, interpretando-se fotógrafo que captura uma reinterpretação de seu olhar
do ato de editar as imagens (do fotógrafo), resultantes de um misto de diversas exposições ao mesmo argumento, o impulso inicial que lhe fez capturar a primeira imagem

Nível de
decantação
da cena:
Em códigos.

Ao considerarmos a cena final como o vídeo usado na projeção da imagem, temos uma cena absolutamente digital; logo, em seu processo de configuração (arquivo de imagens trabalhado enquanto video via algotitmo), a cena não se decanta, é apenas dígito tecnicamente.
Ao considerarmos a cena enquanto exposição projetiva, linguagem video, temo;s clara a predominância do código visual na projeção e o áudio enquanto
silêncio, representado pelo fluxo de movimentos; existe uma decantação da cena em termos de linguagem. Mas por outro lado, podemos falar em ambiência se considerarmos o suporte e a contextualização da projeção: a própria cidade. O prédio se tranbsforma na cena. Metaforicamente, pode-se falar
quase em indistinção entre códigos, ou transubstanciação; o que é tijolo e concreto passa a ser movimento e cor.

Em unidades
dramáticas.

A cena é altamente decantável: a ordem das leituras e constituição da performance enquanto processo é apenas uma proposta. Poderíamos ter iniciado Fluxosonoridades da composição do video da performance e posteriomente ido aos frames para que fossem trabalhados enquanto movimento em separado e, a
partir daí, o fotógrafo capturaria uma imagem que lhe fosse correlata, e que não mais seria a imagem-argumento da performance, mas uma resultante.
Ou ainda, a performance-dança poderia ter sido capturada e projetada em tempo real na empena e, a partir disso, retrabalhada enquanto video,
consiredando-se o palco como a projeção, na cidade. A narrativa constitui-se enquanto Teatro de Arquivo que não tem seu entendimento comprometido
com linearidades de leitura. A leitura é uma das muitas possibilidades de corporificação do projeto, com potencial sempre em processo.
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Figura 1 – Fotografias da Performance , fase 2

Figura 2 – Painel de movimentos da Performance, fase 2
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a partir da tese doutoral "A experiência do corpo-texto", citada no início deste
artigo. A proposta desenvolvida para fins da tese foi a releitura, sob forma
de performance, em moldes digitais, em transcrição algorítmica com uso de
software, sem hierarquização ou predominância de códigos, do poema “História das rosas”, de autoria de Fernanda Bellicieri, na tentativa de recuperar
esteticamente (via verbo, som, imagem) enquanto ambiência, a síntese da intencionalidade textual: a descrição verbo-sensorial do fenômeno da escrita.
A elaboração de uma performance residual da relação corpo-próprio versus
ambiência gerada via software, a partir de arquivos autorais (de diversos autores), então descarregados de sua característica memorial e assumidos em
sua sempre potencial atualização.
O exercício constitui-se enquanto metáfora mais que metáfora, já que a
linguagem performática não se contenta enquanto análoga, mas como um
fenômeno outro, em si, da recuperação do estado perceptivo inicial de um
sujeito no mundo, quando ainda desarmado da existência de códigos e sua
hierarquização. Um processo criativo do processo criativo do processo criativo do… indefinidamente: um aceno filosófico-perceptivo ao processo de
existir percebendo e perceber-se existindo .
Alchemedia, uma performance de aproximadamente 20 minutos, contempla o
percurso teórico sobre a articulação de linguagens, sendo elaborada a partir
de uma base de dados, ou plataforma de arquivos: o poema autoral, “Historia
das rosas” que já havia sido apresentado algumas vezes sob outros formatos,
sendo “declamado” ou performado ao vivo pela autora/performer Fernanda
Bellicieri; uma série de poemas sonoros pré-gravados e randomicamente utilizados, de autoria de Wilton Azevedo; imagens e sons de arquivo, produzidos
no laboratório de Humanidades Digitais, todos enquanto input, operados por
Wilton, em tempo real, algoritmicamente, via software (Modulate).

Figura 3 – Projeção da Performance (formato vídeo) no
Video Guerrilha 2015 em Campinas, fase 3

Alchemedia: História das rosas
“Alchemedia: História das rosas”, um trabalho em parceria autoral com Wilton
Azevedo é resultante do processo reflexivo e da prática de conceitos aplicada
Linguagem, Identidade, Sociedade

A experiência enquanto performer, neste trabalho, aponta à tentativa de retomada ou aproximação de um estado perceptivo inicial de ímpeto criativo
correlato ao ímpeto criativo quando da escrita de “História das rosas” (texto
base da performance ou texto-argumento, assim como se fez da foto em
“Fluxo-sonoridades”; a diferença aqui é que o autor do corpo em cena é o
mesmo autor do argumento). Ímpeto criativo correlato no sentido de ancorar
uma presentidade dada ao imprevisível, a resposta que não pode ser ensaiada, marcada, programada; uma resposta que, por mais ciente de seu enquadramento em uma estrutura cênica, faça-se presente, faça-se percebendo,
faça-se na ambiência, constituindo-a.
Estudos sobre Mídias: Perspectivas Comunicacionais em Rede
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Performance Alchemedia: História das rosas
1. Escolha de um texto de partida para ser oralizado e fisicalizado pelo
performer (autor do texto), em tempo real. Essa performance é uma das
variáveis algorítmicas da cena.
2. Utilização de uma base de dados imagética e sonora. Sons editados em
tempo real, por Wilton Azevedo.
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3. Arquivos (imagens, sons, performance: voz do performer) inputados no
software Modulate, interferindo-se mutuamente na produção do som e das
imagens projetadas na cena, editados em tempo real por Wilton Azevedo.

Figura 4 – Alchemedia, fases 3 e 4

4. A ambiência produzida (sons e imagens projetados) influenciam/condicionam a experiência do performer na fisicalização do texto, ao mesmo
tempo que induzem a composição da trilha em tempo real e edição de
arquivos, por Wilton Azevedo. Todas as variáveis interferem umas com as
outras, em uma verdadeira edição da ambiência audiovisual do agora; uma
edição performativa de arquivos contextualizáveis.

Figura 5 – Arquivo trabalhado enquanto variável na performance, fase 2
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INDICADOR
PERFORMÁTICO

ALCHEMEDIA: HISTORIA DAS ROSAS

Palco.

A cena, em tempo real, é constituída a partir da mediação via software.

Protagonismo.

Colaborativo: tanto em termos de autoria (entre os autores dos arquivos, o corpo autoral em performance, a edição dos arquivos em tempo real,
a tecnologia incidente via algoritmo), quanto de fisicalidade (o performer e o editor da cena em tempo real, este que também se configura como
performer, e a tecnologia incidente via algoritmo).
Até os arquivos, em si, podem ser validados na no que diz respeito à autoria, pois enquanto dados, acabam por configurar a ambiência estrutural e fisicamente.

Tempo de
exposição ao
personagem.

Aqui existe uma dobra da performer, também autora do texto que corporifica, pois exposta ao impulso de início (quando da criação do texto que agora
fisicaliza) e ao impulso do início reestabelecido enquanto dado algoritmico de uma cena no presente.
De mesma forma, assim se faz do editor-performer já que retrabalha seus arquivos sonoros e textos previamente elaborados quando de seu impulso
criativo. Uma dobra de exposição ao tempo, passado ou presente, sempre atual, corporificados em cena algorítmica.

Nível de
decantação da
cena:

Da mesma forma que em “Fluxo-sonoridades”, o nível de decantação em códigos pode ser analisado de acordo com as etapas consideradas. Antes
que sejam incorporados à cena algorítmica, cada elemento, seja o texto falado, o corpo do performer, as imagens ou os sons, decantam-se em
linguagens diversas; são apenas potencialmente arquivos contextuais, mesmo que tecnicamente sejamarquivos digitais. Afinal, pode-se ter um vídeo
digitalizado, mas ainda assim em linguagem audiovisual apenas, uma vez que não submetido à estética digital enquanto composição.
A partir do momento em que os diferentes arquivos, digitalizados, são colocados todos, variáveis da cena, via software, tornam-se interdependentes e
tecnicamente condicionados à atualização. Nesse estágio, não há decantação da cena em códigos.

Em códigos.

Em unidades
dramáticas.

A cena em si é uma unidade dramática; a questão da ordem ou da lineariddae não se aplica. A cena ou performance, ainda que com a utilização dos mesmos
arquivos enquanto variáveis, nunca se apresenta em mesmo resultado: é cena resíduo, condicionada ao modo procedimental de operação do agora.
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Considerações finais

REFERÊNCIAS

A necessidade autoral de consciência do aprimoramento na lida com a linguagem e engruvinhamento com o tempo presente talvez seja uma pista interessante para a lida com os códigos: a partir das imersões de um no outro, das transparências estabelecidas nas fusões entre as linguagens e suas
coincidências re-significadas digitalmente, pode-se metaforizar a relação
autor-personagem-ator, ou a orquestração do performer na lida com seus
elementos gerenciais de constituição/artesanato da linguagem, sua própria
linguagem-persona. Talvez a grande lição aprendida na tentativa/exercício
de lida com os diferentes códigos em ambiente analógico, presencial ou hipermidiático seja a distinção entre os limites das diferentes linguagens em
suportes diversificados. Uma constatação bem-vinda ao reconhecimento
de nossas limitações expressivas e das limitações das próprias linguagens;
mas limitações que inexistem no universo da percepção.
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Existência não se limita à linguagem, sua expressão é delimitada por ela. Não
se usa o código para perceber, e sim (ainda) para traduzí-lo linguagem ; e isso
causa um delay inexorável entre a experimentação e a cena; entre o existir
e a resistêcia do registro. Ainda não há arte ou expressão maiores do que a
própria vida, mas em função desta, enquanto testemunhas de não-morte.
É nesse sentido que se pode pensar o audiovisual: como dobra existencial,
como ambiência, mais que ambiente. E esse caminho se dá, e pode ser dado,
experimentalmente, via exercício de uma cena mais algorítmica, editada em
tempo presente, ao invés de previamente roteirizada. Não que este exercício
audiovisual do rito deva ser a regra ou via única, mas pode e deve ser visto
como alternativa, como experiência autoral e de recepção extremamente válida; já que de fato é o que nos apontam as tendências imersivas no cinema
ou nas sessões de simulações do real. A narrativa, mesmo analógica, exposta a variáveis e condicionantes, é metaforicamente algorítmica. Trazê-la
digitalmente algorítmica mediada pelo tempo real faz-se um exercício sem
precedentes de interação com o fenômeno perceptivo ancorado no presente
e assunção do potencial enquanto sujeito de ação (mesmo no caso do receptor) de linguagem em uma cena nunca a mesma e nunca mais a mesma,
já que, após a lida com a potencialidade de revogação, o procedimental e a
interatividade, e aqui estamos na esfera da liberdade de escolha, o sujeito de
fato se transforma de espectador para personagem-autor.
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