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Camila Molina

Não foi de propósito, mas o júri
do edital Rumos Arte Cibernéti-
ca, do Itaú Cultural, selecionou
na última edição do programa, de
2009, apenas criações de artistas
jovens. “Existe uma demanda
muito grande nesse segmento”,
diz Marcos Cuzziol, gerente do
Itaulab, núcleo de arte cibernéti-
cadainstituição.As obrasescolhi-
das no edital foram produzidas
peloItaú – sendo trêsprêmios pa-

ra trabalhos de até R$ 50 mil e cin-
co de até R$ 25 mil – e agora são
apresentadas para o público em
mostra que ocupa todo o prédio
do instituto, na Avenida Paulista.
Além das oito criações inéditas,
duas, do edital de 2006, também
foram incorporadas à exposição.

É a interatividade que permeia
amostra deste Rumos, com obras
que misturam tecnologia e poéti-
ca. “Cibernética trata de intera-
ção entre agentes, que podem ser
máquinas, softwares, sistemas

ou pessoas”, explica Cuzziol,
exemplificando ainda que até
umapeçadeteatropodeserconsi-
derada “cibernética”.

Por três andares do Itaú Cultu-
ral, as dez instalações, todas de
brasileiros, são diversificadas,
mas, curiosamente, algumas ca-
racterísticas destacam-se na ex-
posição, como a recorrência do
som em muitos trabalhos; cria-
ções com robótica, o que Cuz-
ziol acha interessante em se tra-
tando do Brasil; e “uma tendên-
cia de trabalhar entre o real e o
virtual”. Um seminário ocorre
paralelamente à exposição.

Pista de dança. A complexida-
de cibernética, muitas vezes, é
algo mais dos bastidores do pro-
cesso de criação de obras que se
utilizam da tecnologia. Quando
o visitante da exposição chega a
uma instalação como Idance, do
curitibano Leandro Trindade,
basta a ele, literalmente, apenas
se movimentar – ou dançar, se
quiser. É uma obra que Cuzziol
acredita ter, até mesmo, um po-
tencial ‘mercadológico’ – um
software cria imagens e sons ao
reagir com as pessoas, “diferen-
te do trabalho de DJ”.

O movimento também é o gati-
lho da obra 12i – A Roda da Vida,
do paulistano Marcio Ambrosio.
Em uma homenagem ao zootró-
pio, máquina circular criada no
século 19 na qual desenhos gi-
ram ganhando vida, o trabalho

contemporâneo de Ambrosio pe-
de que o espectador crie anima-
ções com 12 imagens.

Ainda no segmento do jogo,
Campo Minado, do paulistano
Claudio Bueno, é “game-perfor-
mance” que ocorre diariamente
(exceto, às segundas-feiras), das
11 às 15 h, na Praça Alexandre de
Gusmão, na região do Trianon.
Por meio de celulares, os ‘jogado-
res’ são orientados por um mapa
a caminhar em uma área repleta
de ‘minas’ virtuais. “É um traba-

lho de ocupação de espaços pú-
blicos sem grande estrutura físi-
ca”, comenta Bueno, que se utili-
zou de ferramentas do Google
Maps e do GPS, por exemplo, pa-
ra criar a obra. “É crítico, porque
trata de desvios de caminhos e
tem um dado poético também,
porque fala do im-
ponderável”, con-
tinua o artista,
que recebeu men-
ção honrosa do
prêmio Ars Ele-
tronica. O jogo é
exibido em tem-
po real no Itaú.

Mas a interatividade pode ser
suave também ou apenas con-
templada (porque ocorre entre
sistemas ou máquinas). É o caso
dos trabalhos Reações Visuais, do

mineiro Leandro Araujo – o ruí-
do captado da esquina da Paulis-
ta com a Rua Leôncio de Carva-
lho faz reconstituir em imagem
uma paisagem da mata atlânti-
ca; ou RePartitura, que Mariana
Shellard criou com o músico Jo-
sé Fornari – desenhos ganham

r e p r e s e n t a ç ã o
sonora. No cam-
po da robótica,
Alexandre da Sil-
va Simões criou
I, Hamlet, huma-
noide que inter-
preta Shakespea-
re a partir de estí-

mulos dos visitantes, e Amigoi-
de, do coletivo CAYCE POL-
LARD – um robô cilíndrico “ca-
rente” que tenta se relacionar
com os espectadores.

Visuais. Inauguração
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11 a 17 de julho
MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (2 salas)
Av. Auro S. de Moura Andrade, 664 / Portão 13 – Barra Funda. 
Tel. (11) 3823-4608 

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - Sala Lima Barreto
Rua Vergueiro, 1.000 – Paraíso. Tel. (11) 3397-4002

CINEMATECA BRASILEIRA
Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino. 
Tel. (11) 3512-6111

CINE OLIDO 
Av. São João, 473 – Centro. Tel. (11) 3331-8399 / 3397-0171

CINESESC
Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César. Tel. (11) 3087-0500 

CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Rua do Anfiteatro, 181 – Cidade Universitária. Tel. (11) 3091-3540

ESPAÇO UNIBANCO DE CINEMA
Rua Augusta, 1475 – Consolação. Tel. (11) 3288-6780E
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Acompanhe a programação no site www.memorial.sp.gov.br
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Uma janela ao cinema latimo-americano
FILMES | DEBATES | ENCONTROS | LOUNGE

6 0 festival de cinema latino-americano de São Paulo 2011

Idance. Sons e imagens na instalação de Leandro Trindade

RUMOS ARTE CIBERNÉTICA
Itaú Cultural. Avenida Paulista,
149, tel. 2168-1776. 9 h às 20 h
(sáb., dom. e fer., 11 h às 20 h; fe-
cha 2ª). Grátis. Até 4/9.


