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Resumo
O texto discorrerá sobre meu trabalho Casa Aberta, apresentado em 2009 na Escola São
Paulo, SP, a partir de suas aproximações com o fenômeno e o filme Poltergeist (presença,
sedução, abdução, controle, ruído). A perspectiva de análise considera a arte e mídia
online e as teorias do espaço, como são, as heterotopias de Foucault.
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We are in the epoch of simultaneity: we are in the epoch of justaposition, the
epoch of the near and the far, of the side by side, of the dispersed.2 (Foucault,
1986:46)

Por muito tempo, ao chegarmos em casa e nos encontrarmos sozinhos, ligávamos
a televisão para nos sentirmos acompanhados. Esta noção de presença foi
substituída ou somada às conexões estabelecidas principalmente pelos
celulares, webcams e mensageiros instantâneos (MSN, Gtalk, AIM, Meebo, entre
outros).
Às novas aberturas comunicacionais, somam-se as conexões imbricadas em
objetos físicos cotidianos, interfaceados por sistemas eletrônicos e digitais, que
possibilitam hoje, reconfigurar e transformar remotamente os espaços e as
coisas físicas do mundo. Os objetos deixam de ser ensimesmados, colocando-se,
paradoxalmente, entre o lugar fixo que lhe foi dado, e o espaço móvel dos fluxos
informacionais. As poéticas da transmissão passam a impregnar não apenas a
imaterialidade do vídeo e do som, mas também a fisicalidade dos objetos,
arquiteturas e espaços experimentados no dia a dia.
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Estamos na época da simultaneidade: estamos na época da justaposição, a época do perto e do longe, do lado
a lado, do disperso.

Neste sentido, analisarei o trabalho de minha autoria entitulado Casa Aberta

(2009), que reúne e sobrepõe: tecnologias de transmissão televisiva, móveis
(telefonia celular) e Internet, produzindo assim, por meio de imagens e interfaces
eletrônicas e digitais, a manipulação remota da minha televisão.

Neste trabalho, exibido na Escola São Paulo, ao transmitir a sala da minha casa
via internet, permito que as pessoas liguem, desliguem ou troquem os canais da
minha televisão com uma chamada de celular. Com o celular de qualquer pessoa,
de qualquer lugar, gratuitamente, a qualquer hora do dia. Durante a exposição
foram disponibilizados dois números de celular e também o endereço de acesso
ao trabalho online via site de transmissão Justin.tv.
As intervenções na televisão são entendidas aqui como a produção de ruídos e
noções de presenças dentro da minha residência. Presenças que se efetivam não
apenas nos já conhecidos planos da imagem, do som ou da palavra, mas também,
conforme citado acima, nos objetos de uso cotidiano.

Explorar neste artigo o fenômeno e o filme Poltergeist3, é apropriar-se,
principalmente, das idéias de sedução, abdução, controle, descontrole,
presenças e ruído, aplicados aqui, à análise dos novos meios de comunicação
online, apesar do ainda vigente meio televisivo.
Sobre a idéia de sedução, existem duas vias de entendimento: a primeira, tratase da sedução pelos próprios dispositivos conectados e incorporados quase que
automaticamente ao cotidiano das pessoas, e a segunda, pelo sujeito que
interage com a obra Casa Aberta seduzido por provocar ruídos do outro lado da
imagem, ou seja, na sala da minha residência transmitida em direto dentro do
espaço expositivo.
Se a vida contemporânea nas grandes cidades inclui a individuação e a
aceleração, é natural que as tecnologias de transmissão sejam facilmente
assimiladas, seja pela impossibilidade de estar fisicamente em vários lugares ao
mesmo tempo, seja por não querer estar sozinho.
Estar conectado e fazer parte da rede em tempo integral, no celular e/ou na
internet, é um jogo entre conforto e desconforto, sob a possibilidade de um
contato que se efetive, que possa ser bom ou ruim. Perde-se a noção do “quando”
estar em modo on. Seduzidos por slogans como “Connecting People”, “Viver sem
fronteiras”, “Simples Assim”, entre outros, nos colocamos online a todo
momento, “everytime”, “everywhere”, seja numa aula ou num jantar.
Neste sentido, a curadora Christine Mello, com muita precisão, nomeia à
exposição em que participo com o trabalho Casa Aberta, como, “Demasiada

Presença”, discorrendo sobre o assunto em texto crítico sobre a exposição
(Mello, 2009):
Durante as últimas décadas, as experiências artísticas com os meios
tecnológicos ampliam a noção de presença ao incorporarem as redes de
trocas de transmissão online e os dispositivos de comunicação móvel. Elas
referem-se, com isso, a uma nova dimensão do sujeito no espaço. Traz-nos a
dimensão de um espaço conectado a temporalidades simultâneas, cuja
natureza presencial é transitória, híbrida, entre a presença física e a virtual,
entre o lugar fixo e o móvel. Acentuam processos de interação entre
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diferentes espaços.
As experiências da arte nesse contexto promovem ações em espaços fluídos
e intensificam o desejo de presença, de tomar contato. Seus sentidos
associam a vontade de estar conectado à coexistência da esfera públicaprivada. Nesta exposição, a presença é processada de forma entrópica. Por
meio de jogos e circuitos midiáticos, ela produz desarticulações e
estranhamento no modo como normalmente acessamos esses espaços
cotidianos e imaginários.

O desejo de tomar contato e os processos de interação entre diferentes espaços,
podem ser analisados tanto pelas presenças habilitadas em minha residência,
quanto, do ponto de vista do visitante no espaço expositivo.
Ao assistir à transmissão, o sujeito coloca-se diante de uma imagem que se
configura como um portal de acesso e passagem entre a sala da galeria e a da
minha casa. Esta passagem se efetiva por uma simples ligação de celular.
Diante desta imagem transmitida em direto, o visitante acaba por seduzir-se pela
possibilidade de entrar em minha casa, mexer em minha televisão e produzir
assim, algum tipo de ruído ou perturbação, num ambiente que se apresenta
aparentemente estável e controlado.
Ao ligar, desligar ou trocar os canais da TV, este visitante é “abduzido” e
deslocado do espaço e tempo seguros, previsíveis e mensuráveis, exclusivamente
físico, para uma relação mista com o espaço virtual das transmissões. Esta
suposta

abdução

é

“materializada”

nas

imagens

da

televisão

e

consequentemente atuam sobre a sala da minha casa. Ao invés de uma imagem
nítida, que revele por completo a programação da emissora de televisão, vemos
apenas nuances de imagem, que por conta da baixa qualidade da transmissão
online e da câmera de captura (webcam), se constituem numa forte luz em
movimento, muito próximo do que se vê no filme Poltergeist.
À transmissão frenética televisiva é sobreposta à imagem ordinária das

webcams,

onde,

nada

de

muito

relevante

precisa

ser

transmitido

e

consequentemente, tudo pode ser transmistido. Estas imagens ordinárias
seduzem sob a possibilidade de vir a ser, ou seja, de que algo aconteça, mas, na
maioria das vezes, este acontecimento não se efetiva.
Na imagem de Casa Aberta, muito pouca coisa acontece para além da
transmissão televisiva e da luz do sol visto pela janela. A imagem se dá como a

permanência de um instante, quase como uma fotografia. Quando a televisão
está desligada, o único movimento permanente, além da luz do sol, é o do
arranjamento e vibração contínua dos pixels de baixa qualidade da transmissão
online, que atribuem ao trabalho, a estética de um vídeo ao vivo.
Estas imagens encontram alguma semelhança com o filme Sleep de Andy Warhol,
que ao trabalhar a duração, colocando uma câmera que observa um homem
dormir por oito horas, segundo Klaus Bisenbach, gera uma espécie de still em
movimento, uma ação quase imperceptível.
O maior movimento do trabalho, talvez esteja mesmo no deslocamento virtual do
visitante da galeria para o espaço da minha residência. Vale ressaltar que este
movimento não é apenas de abdução, mas também o inverso, de adução, ou seja,
de trocas entre o dentro e o fora destas imagens. É estar fisicamente na galeria,
ao mesmo tempo em que habita temporariamente a virtualidade da transmissão
e a minha casa. É o caminho de ir e vir, para dentro e para fora da imagem, dos
fluxos e dos lugares.
Estes lugares conectados passam a ser compreendidos não apenas por seus
limites e características físicas (dimensão, tamanho, cor, temperatura, etc.) mas
também, em suas relações extras, que fogem às capacidades de mensurar
contornos precisos a estes lugares. Numa apropriação de parte dos conceitos
vistos na obra Lugares Moles do artista Jorge Menna Barreto, poderíamos dizer
que as transmissões amolecem os lugares, vistos até então sob a idéia de limites
bem definidos.
Se até o momento o espaço da residência podia ser considerado um espaço
fechado e protegido, como tentam os condôminios residenciais e suas formas de
segurança privada, as novas possibilidades de transmissão abrem brechas
nestes espaços, que são agora, entrecortados por interferências externas. Estas
interferências desestabilizam o espaço patriarcal e político da residência. De
maneira muito simples, basta imaginar um filho que deixa de tirar suas dúvidas
da escola com o pai e passa a perguntar ao Google. Não há mais controle sobre o
que o filho vê, com quem fala ou se relaciona. A presença física do filho dentro de
casa, não garante mais a proteção e o controle. Estes exemplos se desdobram e
encontram ressonância nas relações sociais como um todo.

Casa aberta estabelece relações com os conceitos de heterotopias trazidos por
Foucault (1986), descritas em seu texto “De outros espaços”. O autor nos fala
sobre a capacidade de justaposição de vários espaços, ou seja, espaços que
agregam espaços, se sobrepõem, acontecem simultaneamente. Sites que por si
só, seriam incompatíveis, como é o caso do espaço institucional da galeria, a sala
da minha casa e a multiplicidade de espaços da rede.
Se por um lado o espaço vivido em Casa Aberta configura-se como um espaço
heterogêno, habitado por diversos tempos, presenças e outros espaços, Foucault
nos fala sobre a capacidade de abertura e encerramento destes espaços
heterotópicos, numa relação paradoxal entre hermetismo e permeabilidade. Ao
citar os antigos casarões que recebeiam pessoas em trânsito, fala deste pseudo
recebimento que acontecia nos quartos externos às casa. Estes casarões se
tornavam locais de passagem, provisórios, temporários. À estas heterotopias das
pequenas parcelas de tempo, o autor vem chamar de heterotopias de festival.
Neste mesmo texto de 1986, é trazida a idéia do navio, como espaço heterotópico
por excelência, ou seja, “um lugar sem lugar, que existe por si só, que é fechado
sobre si mesmo e que ao mesmo tempo é dado à infinitude do mar.
Os conceitos abordados até aqui, me permitem refletir sobre à experiência
vivenciada nos 25 dias de exposição do trabalho na internet e no espaço
expositivo da Escola São Paulo.
Numa espécie de consentimento perverso, ao criar um dispositivo de vigilância4
para mim mesmo, o trabalho propõe a reflexão crítica em torno dos
consentimentos perversos que habilitamos diariamente, onde, por exemplo,
reclamamos uma ligação indevida, mas não desligamos o telefone e continuamos
atendendo números desconhecidos, na esperança de que este número possa ser
um bom contato.
Se Focault nos fala dos espaços ainda sacralizados que vivemos hoje, permeado
por dicotômias, abrir a casa é também a tentativa de apontar estes espaços
cotidianos que urgem por diluição de suas hierarquia, de suas relações rígidas de
dentro e fora, tornando-os cada vez mais dessacralizados.
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Ao transmitir a sala da minha casa dentro da galeria, defino uma linha imaginária
dentro da minha própria residência, onde, passar para dentro da sala seria estar
num suposto espaço público, e optar por ficar fora do alcance de visão da câmera
que transmite a imagem, seria um espaço privado, borrando desta maneira os
limites entre um e outro, sobreponto e colocando-os a coexistirem tanto no
espaço institucional da galeria quanto no “privado” da minha residência.
Assistir à televisão passava a ser um jogo entre o que eu queria ver e o que as
pessoas queriam que eu visse, ou não visse; assim como acontece na sala de TV
de uma família, quando há apenas uma televisão, é necessário optar por um
canal comum a todos. A presença destas pessoas que decidiam qual canal eu
deveria assistir, ao mesmo tempo que me pareciam virtuais, atuavam fisicamente
na minha sala. Deste modo, ver um canal, era mais do que assistir à
programação, mas saber que haviam pessoas acompanhando tudo comigo ou até
mesmo me observando. Mesmo quando eu não estava assistindo à televisão, mas
estava no computador situado na mesma sala, caso a TV ligasse, manifestava-se
o sentimento de que havia alguém em comunicação comigo ou atuando dentro da
minha casa. Este comportamento quase autônomo da televisão, reafirmando
presenças extras dentro de casa, nos faz criar relações com o fenômeno

Poltergeist. Como pudemos ver no próprio filme o deslocamento de objetos e à
abdução da pequena Carol Anne. Por trás de uma história de terror, o filme
constrói uma crítica muito sofisticada à sedução pela televisão, seja por seu
exercício de poder informacional ou pelo fascínio do entretenimento.
Por fim, se a televisão nos trouxe noções de pertencimento a uma rede ou circuito
ampliado, ou seja, a minha programação é a mesma do meu vizinho e do sujeito
que está na outra ponta do país. Hoje, independente de uma grade de
programação, pertencemos o tempo todo a estas redes.
A volatilidade das informações que circulam por estas redes, incorpora os
deslocamentos físicos do sujeito espacializado, que pertence não mais a lugares
específicos, mas, provavelmente, ao fluxo e aos varios lugares provisórios
simultâneos.
Num caminho ainda sem respostas precisas, notamos a urgência de redefinições
das noções de lugar e pertencimento, que considerem as transmissões em redes

telemáticas, a complexidade das redes das cidades (contrabandistas, religiosos,
prostitutas, etc), a mobilidade física do sujeito espacializado, conectado e
geograficamente localizado e os fluxos informacionais que flutuam sobre estes
espaços, desmanchando limites rígidos que o tornem inflexível. Precisamos saber
também,

como

nos

adequaremos

a

estes

fluxos

sem

nos

sentirmos

desamparados, mas pertencentes a ele. Porque, a tentativa de retorno a um lugar
com características bem definidas, e, offline, nos soaria nostálgico e improvável.
Como traz Miwon Kwon em seu texto The Wrong Place (2000):
“This precarious and risky position may not be the right place to be, but it is the
only place from which to face the challenges of the new orders of space and
time”. 5
_
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