
5SALVADOR QUINTA-FEIRA 6/5/20104 SALVADOR QUINTA-FEIRA 6/5/20102 2

DIGITAL

DEBATE PARA TROCAR IDEIAS SOBRE
CÓDIGOS, LINGUAGENS E SOFTAWARES
LIVRES COM OUTROS PROGRAMADORES
ACESSE http://estudiolivre.org

ENTREVISTA
Jarbas Jácome

Evento discute escola
contemporânea

Uma escola que valoriza os pro-
fessores, onde os alunos são
incentivados a fazer projetos
Com essa proposta o Logo_
SMO Grupo SM estará em Sal-
vador, no dia 11 de maio. O
grupo, que é referência na Es-
panha e América Latina, realiza
seminário sobre condições de
aprendizagem na sala de aula
contemporânea. O convidado é
o educador Joe Garcia, mestre
em educação pela Universida-
de Federal do Paraná e doutor
em educação pela PUC-SP. Ins-
crições estão sendo feitas pelo
telefone 0800 286 3120. No Sol
Victoria Marina (corredor da Vi-
tória), das 18h30 às 21h30.

Vocação artística
e tecnológica

O Instituto de Humanidades,
Artes & Ciências Professor Mil-
ton Santos (IHAC) da Univer-
sidade Federal da Bahia, irá lan-
çar, no segundo semestre de
2010, uma concentração de dis-
ciplinas para os alunos interes-
sados em Arte e Tecnologias
Contemporâneas. Na grade
oferecida para os alunos do ba-
charelado interdisciplinar, ha-
verá disciplinas ênfase em com-
putação, mídias móveis e arte.
A coordenação do BI será de
Ivani Santana, atualmente, co-
ordenadora do grupo de pes-
quisa Poéticas Tecnológicas -
Corpo,Imagem e Espaço (poe-
ticatecnologica.ufba.br).

O mar é tema de
mapa interativo

Ligado à Universidade Federal
da Bahia, o EcoArte é um grupo
de artistas que trabalham com
softwares interativos e se fo-
camnaproduçãodeinstalações
artíticas ligadas ao meio am-
biente. Seu maior projeto, Geo-
grafias do Mar, é a construção
de um mapa artístico, para ser
projetado no chão, no qual se
pode acessar, deslocando-se
por ele, vídeos, gráficos e fotos
sobre o mar. No mês passado,
a instalação fez parte do Salão
de Artes Audiovisuais do Re-
côncavo,emCachoeira.Parasa-
ber mais sobre o processo de
criação de Geografias...: http:
//ecoarte.info/geomar

Brasil sedia festivais
de arte digital

O Festival Internacional de Lin-
guagens Eletrônicas (FILE)
acontecehá10anosnaAmérica
Latina e congrega novidades da
pesquisa e criação de produtos
da cultura digital. O Brasil re-
cebe o evento desde 2008.
Mas, antes, em 2006, a ope-
radora Vivo lançava o Festival
Internacional de Arte em Mí-
dias Móveis (Arte.mov). Infor-
mações sobre a edição de 2010
deste último ainda não foram
divulgadas no http://arte-
mov.net. Na programação es-
parsada do FILE, os dias 27 a 30
de julho serão dedicados ao en-
contro de teóricos. Mais infor-
mações em http://file.org.br

Na Bahia, um dos
poucos eventos
desse tipo é o
Salão de Artes
Audiovisuais do
Recôncavo

Game sem controle
no camspace.com

Vem de Israel a possivel no-
vidadedosvideogames.ACam-
Trax, empresa de Tel Aviv, de-
senvolveu um joguinho que
funciona tipo o Wii, mas sem a
necessidade de controles espe-
ciais. Para jogar, basta ter no
computador uma webcam,
acesso à internet e o programa
Camspace. O software reconhe-
ce e calibra qualquer objeto pa-
ra ser usado como controlado-
res nos jogos. Basta colocar
uma caixa de chá, por exemplo,
à frente da câmera e usá-la para
jogar. A versão disponível do
programarodaapenasemWin-
dows. Em breve, sairá uma ver-
são para Mac OSX.

“O PESSOAL DO
SOFTWARE LIVRE
ENTENDE
MELHOR O PAÍS”

DANIEL MARQUES

Mestre em Ciências da Compu-
tação, o pernambucano Jarbas
Jácome, 28, enveredou para a
arte. Partidário dos códigos
abertos, ele analisa a produção
de arte eletrônica no Brasil, ex-
plica o trabalho do artista com
softwares e a relação do público
com suas obras .

Onde fica a espontaneidade ar-
tística quando se trabalha com
programação?

Todo artista usa um meio pa-
raseexpressar.Aespontanei-
dade da expressão dele em
um computador vai ser po-
tencializada pelo domínio do
código daquele meio, assim
como em qualquer outro. Na
fotografia, por exemplo,
mesmo que você não apren-
da a construir sua própria má-
quina, terá que dominar co-
mo captar a luz e um instante
de movimento. Quando se
usaocomputador,aesponta-
neidade está no próprio ato
deprogramar.

Opúblicovê trabalhosassimco-
mo arte ou mero aparato tecno-
lógico?

Há uma supervalorização das
tecnologias,todomundotem
celular, todo mundo já pode
ter uma câmera e cada vez
mais as pessoas têm acesso a
esses processos. Mas claro
queaindaháumaespetacula-
rização em torno disso tudo,
porque uma coisa é a inven-
ção da guitarra e outra é apa-
recerumJimiHendrix.Agera-
çãodemeusavóscresceucom
aruaeorádio;ademeuspais
com o rádio, a televisão e a
rua. Eu cresci com o vídeo-ga-
me e a rua. Essa nova geração
cresce com o vídeo-game,
computador conectado à in-
ternet e deve assimilar isso
com menos espetaculariza-
çãoemaisnaturalidade.

Emquepéestáapesquisapor li-
guagens artísticas com interfa-
ceseletrônicas?

Eu vejo duas iniciativas mais
claras: uma nos centros de ar-
tes das universidades e outra-
ligada ao movimento do pes-
soal do software livre. Eu tive
a sorte de dialogar, nos últi-
mosdoisanos,comessesdois
universos e me parece que o
pessoal do software livre tem
compreendidomelhorareali-
dade do país, sem copiar e
macaquear os europeus e
americanos; tentando fazer
artebrasileirasemexotismo.

Por que a escolha pelo software
livre?

Porqueémais fácildeensinar
e aprender. E também por ser
uma nova forma de se com-
portarnessemundocapitalis-
ta. Eu poderia ter a opção de
ter feito ViMus comercial,
com código fechado, se eu ti-
vesse energia suficiente para
transformá-lo em um produ-
todemercado.AlicençadoVi-
Mus é em GPL (General Public
License) e ninguém pode pe-
gá-lo e transforma-lo em um
produto. Desse jeito eu ga-
nheimenosdinheiro,masem
compensação conheci mais
pessoas(risos).

É possível separar as instâncias
estéticas e políticas na escolha
por trabalhar com programas
decódigoaberto?

Quando você programa, em-
bute no código sua personali-
dade, sua ideologia. Ao esco-
lher a ferramenta que vai
usar, você reflete desde sua
preocupaçãocomoentornoà
difusão do substrato de co-
nhecimento.

Divulgação

O projeto de Giselle Beiguelman faz parte atualmente da mostra
peruana Geografias Celulares. Com QR Codes e celulares
pré-programados, espectadores improvisam suíte musical

Celulares tocam
suíte improvisada

TIPOS
DE ESTÍMULOS

transformado, em tempo real, num
pulso

elét
rico
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Entenda como as intervenções do público
se transformam em sons e formas

O espectador
estimula o
aparelho

O computador
converte o pulso em
um código binário
simples , de presença
e ausência

O programamodifica
esse códigos simples a
partir de combinações
escolhidas pelo artista
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Ao voltar para o público
em tempo real, os dados

processados convertem-se em

cores, formas, movimentos ou sons,

em constante alteração provocada pela

ação do expectador
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VIDEO
Captação da pressão

em superfícies sensíveis,

controles ou botões

DANIEL MARQUES

“O computador é um lápis”, diz
Cristiano Figueró, pesquisador
de softwares para interação mu-
sical. A pretensa simplicidade da
análise tenta desmistificar o tra-
balho de quem usa a máquina
para se expressar artisticamen-
te. “O lápis também é uma tec-
nologia, não é?” provoca.

Isso que Figueró compara a
um lápis é uma plataforma múl-
tipla de linguagens, que mistura
imagem, som e junto com
softwares pode criar obras com
pretensões artísticas. Como se o
computador tivesse estilo, tal
qual um pintor ou músico.

“Se desde os anos 1990, os
computadores já conseguiam
processar estímulos simulta-
neamente, por que não apro-
veitar isso para fazer música,
vídeos e arte?”, se pergunta Jar-
bas Jácome, mestre em progra-
mação. Ele também é criador do
ViMus, software que processa
som e imagem, modificadas em
tempo real.
O que Jácome e Figueró fazem
é imprimir estilo em qualquer
relação entre espectador e com-
putador.Écomoseeles fizessem
um pote e pedissem ao espec-
tador que o quebre. Os progra-
mas não podem determinar on-
de o espectador ira bater o bas-
tão, mas podem definir como o
pote irá rachar.

Designer de interação
As possibilidades criadas por es-
se tipo de programa tanto per-
mite a distorção de uma ima-
gem de acordo com notas so-
noras, quanto acompanhar e
complementar a execução de
um solo de violino.

Segundo a pesquisadora em
cibercultura, Karla Brunet,
quem tenta fazer arte nestes
moldes não pretende uma obra
final. "O artista cria uma pla-
taforma de interação", avalia.

Conhecer as linguagens e có-
digos da computação é impres-
cindível para quem quer criar
essas plataformas. “Não adian-
ta dizer que trabalha com com-
putador e arte sem entender as
singularidades do meio”, acre-
ditaRicardoBrazileiro,quealém
de programas, cria hardwares
interativos.

Na construção dos softwares
de interação audioviual são usa-
dos, entre outras linguagens, os
códigos C++, Supercollider e
Csound, todosmontadosemum
ambientevirtual, chamadoPure
Data (dados puros, em livre tra-
dução). Enquanto os códigos de
linguagem funcionam como pe-
çasdeLego,oPureDataservede

superfície onde elas serão mon-
tadas. O lance é que nele, as
linhas de código são reduzidas a
unidade de dados, como se as
peças do brinquedo fossem re-
duzidas e manipuladas como
moléculas de plástico.

Além da postura política , a
escolha pelo software livre é
também estética. “A gente usa
o código aberto com uma pro-

posta social, por critérios téc-
nicos e porque funciona melhor.
Quando você fecha um código,
cria problemas para você mes-
mo”, explica Figueró.

Coletividade
Para Simone Bittencourt, artista
digital “trabalhar com uma ética
de código aberto gera uma ce-
na, uma efervecência e um gos-

to de trabalhar juntos”. Não à
toa, a maior parte dos trabalhos
são criações coletivas.

Para evitar generalizações,
pesquisadores costumam se es-
quivardeperguntassobreocon-
ceito de arte digital. “Seria pre-
ciso um livro para responder”,
avalia Karla. Já Giselle Beiguel-
man, especialista no tema, diz
se tratar de um termo guar-

Artes Audiovisuais do Recônca-
vo. Para Beiguelman, os mo-
tivos vão da resistência da crítica
à falta de canais de circulação.

Familiaridade
O público, para Brunet, porém
está acostumado às produções.
”É estranho estranhar [a arte no
digital] pois já fazemos muitas
coisas pelo computador“. A fa-

miliaridade com o mundo di-
gital e a natureza desse meio
teriam mudado também, se-
gundo Karla, a maneira de se
relacionar com a arte. "Essa ge-
ração vive num mundo intera-
tivo".

Segundo Giselle, a interativi-
dade faz parte do quadro de
características da arte digital.
Mas, ela conta, é preciso “re-

verter as expectativas não só
com as formas de interação,
mas com o que se interage".

Artistas e pesquisadores não
são unânimes em reivindicar
uma nacionalidade para a arte
digital. Para Brazileiro, os mo-
vimentos pró–código aberto es-
tão mais interessados no que
acontecenoBrasil.“Nãodápara
competir com os gringos – com

dinheiro e equipamento“. Para
Giselle, nessa discussão, lugar é
o que menos importa ”Compu-
tador e redes sociais são o es-
paço de criação. Arte digital é
transnacional“.

CADERNO2MAIS.ATARDE.COM.BR

Leia mais entrevistas e veja vídeos de
trabalhos de softwares interativos

da-chuva, mas que em linhas
gerais se refere a toda arte que
utilize o digital, mas também
problematize o seu uso.

Na década de 1970, artistas
começaram a se utilizar das no-
vas tecnologias – como micro-
processadores e redes de tele-
comunicação – para se expres-
sar. O brasileiro Waldemar Cor-
deiro foi um dos pioneiros na

pesquisa de linguagens artísti-
cas computacionais. Foi dele ai-
dealização da primeira mostra
brasileira de arte em meios ele-
trônicos, a Arteônica, em São
Paulo, em 1971.

Apesar de não ser novidade,
ainda é difícil ver grandes mos-
tras de arte eletrônica no Brasil.
Aqui na Bahia, um dos poucos
eventos desse tipo é o Salão de

TECNOLOGIA Novos ambientes impulsionam
experiências coletivas com arte interativa

Programadores
fazem arte, artistas
fazem sistemas

Da esquerda
para a direita:
Jarbas Jácome,
Ricardo
Brazileiro,
Fernando Krum
e Cristiano
Figueiró

Marco Aurélio Martins / Ag. A TARDE
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HTTP://ANAISAFRANCO.BLOGSPOT.COM

Em parceria com o Museu da Imagem e Som e centro de produção
audiovisual espanhol Hangar, a artista Anaisa Franco criou Alie-
natedRoutine,umaesculturarobóticaconectadaaumaanimação.
O conjunto é ativado a partir da interação com o usuário

TWITTER.COM/INSTITUTO_SM

“Novo trabalho da
dupla 0100101110
101101.org causa
polêmica http://bit.
ly/dxgLmT”

“Nikola Tesla previu
telefone celular em
1909, em entrevista
ao New York Times
http://bit.ly/c1Ya93”

O Instituto Sergio Motta é um centro de
projetos e debates voltados ao uso criativo
da tecnologia e à inovação. No seu twitter,
disponibilizam links e informações sobre
cultura digital

Fonte Ricardo Brazileiro, designer de interação/ Infográfico Editoria de Arte


