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Esta publicação é um resultado importante 
e tangível do evento “Paralelo” – uma série 
de discussões e o"cinas que aconteceram 
em São Paulo de 29 de março a 2 de abril 
de 2009. Ele reuniu mais de 35 artistas que 
trabalham com novas mídias, designers, cu-
radores e pesquisadores do Brasil, do Reino 
Unido e da Holanda engajados nas áreas de 
ciência e tecnologia para focar a atenção 
sobre os desa"os ambientais e ecológicos.

Para o British Council, “Paralelo” celebrou 
o "m de um programa plurianual de apoio 
a jovens pro"ssionais – International Net-
working for Young Scientists (INYS, Rede 
Internacional de comunicação entre Jovens 
Cientistas), cujo propósito foi reunir jovens 
pesquisadores do Reino Unido e de outros 
países para que fossem estabelecidos no-
vos contatos e promovida a troca criativa 
de ideias por meio de breves conferências. 
Criar “relações culturais” signi"ca em grande 

Narrativas em Expansão  
Arte, Tecnologia & Meio 
Ambiente

Stephen Rimmer

Stephen Rimmer é Diretor de 
Projetos e Parcerias do British  
Council São Paulo.

parte promover a oportunidade de diálogo 
entre as pessoas. Para pesquisadores em 
início de carreira, a mobilidade constitui a 
extensão do laboratório: é uma fonte po-
derosa de novas ideias e um forte estímulo 
para a criatividade.

“Paralelo” foi o último – mas também foi o 
primeiro. O primeiro evento do INYS que 
teve como foco o cruzamento entre a ciên-
cia e as artes, que reconheceu que os pes-
quisadores em artes e criatividade também 
se envolvem com questões e desa"os con-
siderados normalmente mais do interesse 
de cientistas e tecnólogos. E este foco mais 
amplo fará parte fundamental nos progra-
mas que sucederão ao INYS.

Esse foi o ponto de partida da organização 
do “Paralelo”, que admitiu a necessidade, 
previamente identi"cada, de uma plataforma 
nos novos meios de comunicação, novas 
mídias e artes, para exercer a prática crítica 
sobre a cultura midiática entre o Brasil, o 
Reino Unido e a Holanda. 

Houve discussões vitais meses a "o entre 
colegas, colaboradores e parceiros dos três 
países para abordar a vasta área de debate 
em torno de termos tais como “meio ambi-
ente” e “ecologia”, tão essenciais neste pro-
jeto. Eu acrescentaria a palavra “evolução” 
a esta combinação de elementos, já que 
o fundamento conceitual, tanto do evento 
quanto das discussões subseqüentes, 
evoluiu e mudou sob a pressão das muitas 
in#uências e participações.

Bronac Ferran foi a ponte crucial entre as 
esferas acadêmica e artística, aplicando 
seu conhecimento singular dos contextos 
brasileiro, britânico e holandês e sua facili-
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nos brindou seu apoio entusiástico, o que 
nos permitiu estender as fronteiras do pro-
jeto bem além das originalmente contempla-
das. O Centro Cultural São Paulo forneceu 
um espaço ampliado para acolher o variado 
programa de intensas discussões e apre-
sentações. Um parceiro crucial no Reino 
Unido – o Conselho de Pesquisa em Artes 
e Ciências Humanas – ofereceu apoio "nan-
ceiro vital e credibilidade com a comunidade 
cientí"ca, a qual certamente validou grande 
parte do acontecido. O Fórum Permanente, 
fruto único de uma longa parceria entre o 
Brasil e a Europa, acrescentou ao evento 
elementos de conectividade e acesso, e um 
olhar crítico, que foi essencial para o desen-
volvimento de trocas após o evento.

Muitas outras organizações e pessoas con-
tribuíram com este projeto e nem todas po-
dem ser mencionadas aqui. Os nomes delas 
estarão nas páginas de agradecimentos, e 
gostaríamos de demonstrar gratidão a to-
das elas, coletivamente, por seu apoio, sem 
o qual nem o evento nem esta publicação 
teriam sido possíveis.

Por que publicar? Em muitos casos, pu-
blicações como esta advêm do desejo de 
registrar um evento, de reconhecer o esfor-
ço enorme que foi necessário para fazê-lo 
acontecer. Depois, elas "cam juntando pó 
numa prateleira. Nosso desejo de publicar 
foi alimentado pela própria repercussão do 
evento, sua ampli"cação e os acontecimen-
tos desencadeados desde então. Nos me-
ses seguintes ao evento, mais de 4000 e-
mails viajaram pelo mundo todo – contendo 
ideias, sugestões, críticas e colaborações. 
Logo surgiu o desejo de registrar parte 
destas re#exões e de transformá-las numa 
versão escrita levada mais a sério, e o corpo 

dade de trânsito entre os campos de pes-
quisa, e dando acesso a participantes de 
importância vital. Sua orientação assegurou 
que o projeto estivesse alinhado às preocu-
pações atuais dos envolvidos;
Gisela Domschke proporcionou o elo essen-
cial com o terreno fundamental da experiên-
cia prática, assegurando a pertinência do 
trabalho no contexto brasileiro especí"co;
Louise Wright, cuja luta dentro do British 
Council em prol das novas mídias, e espe-
cialmente sua insistência na importância de 
se apoiar pesquisas e desenvolvimento na 
área, garantiu tanto o engajamento interno 
quanto o externo com o projeto no Reino 
Unido;
Annette Wolfsberger, da Virtueel Platform na 
Holanda, trouxe extensos conhecimentos e 
perspectiva da área, os quais enriqueceram 
tanto o peso quanto a amplitude dos tópi-
cos discutidos;
A percepção so"sticada de Roberta Mahfuz 
sobre a necessidade de parcerias relevantes 
e oportunidades de pesquisa interdisciplinar 
entre artistas e instituições, advinda do seu 
zelo pelo programa Artist Links, assegurou, 
em especial, que as intensas conversas ini-
ciadas no “Paralelo” continuassem a ressoar 
nesta publicação e futuramente.

O projeto desenvolveu-se e amadureceu, 
acrescentando outros parceiros à longa e 
impressionante lista "nal de contribuintes 
"nanceiros e intelectuais, estimulando a 
articulação e o debate e criando um clima 
inquisidor para que surgissem discussões 
estimulantes e re#exões. 

O Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo abraçou o projeto desde o início e 
doou-lhe um lar institucional, tão vital para o 
sucesso do evento. A Fundação Mondriaan 
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do trabalho que constitui esta publicação é 
um testamento impressionante do processo 
contínuo de pesquisa e desenvolvimento 
dos participantes originais do “Paralelo”. Um 
novo modo de pensar, novas ideias, novas 
abordagens, só podem acontecer se forem 
subsidiados pelas ideias e pelo trabalho de 
outros que antecederam, e o acesso a es-
sas ideias é essencial. Esta publicação pre-
tende fazer sua própria contribuição a esse 
processo.

Ela não é de"nitiva, já que este campo está 
sempre mudando e se desenvolvendo ra-
pidamente. Mais informação sobre esses 
trabalhos pode ser encontrada em formato 
Print on Demand no http://www.virtueel-
platform.nl/paralelo.

Desdobramentos do Paralelo, relatórios de 
avaliação e atualizações recentes podem 
ser acessados em http://paralelofollow-
up.wordpress.com.

O evento e esta publicação foram o resul-
tado do trabalho árduo de muitos, mas aqui 
eu devo registrar nosso profundo reconheci-
mento pelo grande esforço e complexo tra-
balho, por vezes mal agradecido, da equipe 
editorial, que conseguiu produzir este belo 
trabalho em um tempo tão curto: Annette 
Wolfsberger, Bronac Ferran, Gisela Dom-
schke, Marcus Bastos e Roberta Mahfuz.

O corpo do trabalho, que constitui o âmago 
desta publicação, está composto pelas con-
tribuições dos pesquisadores de diversos 
campos que compartilham uma preocupa-
ção pelo meio ambiente e uma determina-
ção de usar suas visões particulares para 
criar novas interpretações do presente e 
futuras possíveis ligações entre arte, tecno-

Stephen Rimmer

logia e meio ambiente. O British Council está 
redirigindo seu foco às relações culturais – 
sua razão de ser –, encontrando novas for-
mas de envolver a comunidade internacional 
em discussões e debates calorosos sobre 
as questões urgentes que afetam a todos 
– e este volume é uma contribuição valiosa 
para nosso propósito revitalizado. 

PARALELO
ARTE, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Encontro internacional de artistas, designers e pesquisadores

29 de março a 2 de abril de 2009 
MIS (Museu da Imagem e do Som)  
e CCSP (Centro Cultural São Paulo) 
 
Informação sobre Paralelo pode ser acessada em:  
www.paralelo.wikidot.com

Cobertura on-line realizada pelo: 
Fórum Permanente: Museus de Arte, entre o público e o privado
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researchers, mobility is the extended labora-
tory: it is a powerful source of new ideas and 
a strong force for creativity.

Paralelo was the last – but it was also the 
"rst.  The "rst INYS event which focussed 
on the cross-over between science and the 
arts, which recognised that researchers in 
arts and creativity also engage with issues 
and challenges considered more the prov-
ince of scientists and technologists. And this 
broader focus will be very much a part of 
successor programmes to INYS.

This was the organisational origin of Para-
lelo, which acknowledged the previously 
identi"ed need for a platform in the new me-
dia/arts, to address critical practice in media 
culture between Brazil, the United Kingdom 
and the Netherlands.

Vital discussion took place over months, 
between colleagues, collaborators and part-
ners in the three countries to focus in on the 
broad area of discussion around terms such 
as ‘environment’ and ‘ecology’ that are so 
central to this project. I can add the word 
‘evolution’ to this combination of elements, 
as the conceptual underpinning of both the 
Paralelo event and the subsequent discus-
sions evolved and mutated under pressure 
from the many in#uences and participations.  

Bronac Ferran has been the critical bridge 
between the academic and artistic arenas, 
applying her unique knowledge of the Bra-
zilian, UK and Dutch contexts and her ease 
of transit between spheres of research to 
give access to key players. Her guidance 
ensured that the project in a direction was 
aligned to the current concerns of those in-
volved; 

This publication is an important and tangible 
result of the Paralelo event – a series of dis-
cussions and workshops which took place 
in São Paulo between the 29th March and 
2nd April 2009. It gathered together over 35 
media artists, designers, curators and re-
searchers from Brazil, the United Kingdom 
and the Netherlands who engage with sci-
ence and technology to address environ-
mental and ecological challenges.

For the British Council, Paralelo celebrated 
the end of a multi-year programme of sup-
port for young professionals - International 
Networking for Young Scientists (INYS), 
which was a programme for bringing to-
gether young researchers from the UK and 
other countries to make new contacts and 
promote the creative exchange of ideas 
through short conferences. Cultural relations 
are largely about creating opportunity for 
dialogue between people. For early-career 

Unfolding Narratives 
Art, Technology & 
Environment

Stephen Rimmer

Stephen Rimmer is Director of 
Projects and Partnerships of the 
British Council São Paulo.
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of intense discussion and presentation. 
A crucial partner in the UK – the Arts and 
Humanities Research Council - provided vi-
tal "nancial support and credibility with the 
research community which we believe has 
validated much of what has happened. The 
Forum Permanente, the unique fruit of a 
long-term Brazilian–European partnership, 
added elements of connectivity and access 
to the event and a critical eye that have been 
essential to the developing of post-event 
conversations. 

Many other organisations and individuals 
contributed to this project and not all can be 
mentioned here. They will all be found in the 
acknowledgements pages and we would 
like to thank them, collectively, for their sup-
port, without which the event and this publi-
cation would not have been possible.

Why publish? In many cases, publications 
such as this come from the desire to register 
an event, to recognise the enormous effort 
that was needed to make them happen. The 
publication then gathers dust on a shelf. Our 
desire to publish is fuelled by the reverbera-
tions of the event itself, which ampli"ed and 
built on what happened then. In the few 
months following it, over 4000 emails #ew 
around the world - enveloping ideas, sug-
gestions, critical opinions, collaborations. A 
desire to record some of that thinking and 
to take it forward in more considered writ-
ing soon emerged and the body of work that 
constitutes this publication is an impres-
sive testament to the continued process of 
research and development of the original 
participants in Paralelo.  New thinking, new 
ideas, new approaches can only happen if 
informed by the ideas and work of others 
who have gone before, and access to those 

Gisela Domschke provided the essential link 
to the critical and practice based arena, en-
suring the relevance of the work to the spe-
ci"c Brazilian context;
Louise Wright, whose championship within 
the British Council in favour of new media, 
and speci"cally her insistence on the impor-
tance of supporting research and develop-
ment in the area, ensured both internal and 
external engagement with the project in the 
UK; 
Annette Wolfsberger of the Virtueel Platform 
in the Netherlands brought an extensive Eu-
ropean knowledge and perspective of the 
area which enriched both participation and 
the range of topics addressed; 
Roberta Mahfuz’s sophisticated understand-
ing of the need of artists and institutions for 
meaningful partnerships and for cross-dis-
ciplinary research opportunities developed 
from her shepherding of the Artist Links 
programme ensured, in particular, that the 
intense conversations started in Paralelo will 
continue to resonate through this publication 
and beyond.

The project developed and matured, add-
ing further partners to the long and impres-
sive "nal role call of "nancial and intellectual 
contributors, stimulating articulation and de-
bate and creating an inquisitive setting for 
thought-provoking discussions to emerge.

The Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo embraced the project early and gave 
it the institutional home so vital for success. 
The Mondriaan Foundation enthusiastically 
gave us the support which enabled us to 
extend the boundaries of the project well 
beyond those originally contemplated. The 
São Paulo Cultural Centre provided an ex-
tended space to house the wide programme 

Stephen Rimmer
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ideas is essential. This publication aims to 
make its own contribution to that process.

It does not stand on its own, as the "eld is 
ever-changing and developing rapidly. More 
work can be found in a Print On Demand 
format, at http://www.virtueelplatform.
nl/paralelo.

Paralelo’s project follow up, evaluation re-
ports and recent updates can be found at 
http://paralelofollowup.wordpress.com.

The event and this publication were the re-
sult of hard work by many, but here I must 
register our deep appreciation of the ardu-
ous, complex and sometimes thankless 
work of the editorial team that has succeed-
ed in producing this "ne work in such a short 
time: Annette Wolfsberger, Bronac Ferran, 
Gisela Domschke, Marcus Bastos and Ro-
berta Mahfuz.

The body of work that constitutes the core 
of this publication is formed by the contribu-
tions from researchers from diverse back-
grounds, who share a concern for the en-
vironment and a determination to use their 
unique visions to build new understandings 
of present and possible future links between 
art, technology and the environment. The 
British Council is re-focussing on cultural re-
lations - its reason for being – by "nding new 
ways to engage the international community 
in discussion and passionate debate about 
urgent issues affecting all – and this volume 
is a valuable contribution to our revitalised 
purpose.

 

PARALELO
ART, TECHNOLOGY AND THE ENVIRONMENT

International meeting between artists, designers and researchers

March 29th to April 2nd, 2009
MIS (Museum of Image and Sound)  
and CCSP (São Paulo Cultural Center) 
 
Information about Paralelo can be accessed at:  
www.paralelo.wikidot.com

Online Coverage by:  
Fórum Permanente: Museus de Arte, entre o público e o privado

Proboscis’ Social Mapping Session
Sessão de Mapeamento Social por Proboscis

Créditos/Credits: Gisela Domschke



12

20092009

a modernidade que a arte é produto de 
um tipo de circulação de ideias e de mer-
cadorias no interior de um sistema que se 
pretendia autônomo, mas que só pode ser 
pensado em contextos micro e macropo-
líticos.

Assim, interpretamos a ideia de paralelis-
mo presente no nome deste projeto como 
uma estratégia potencial de busca de al-
ternativas, como o desenvolvimento de 
práticas interdisciplinares e colaborativas. 
Tais práticas poderiam rediscutir as fron-
teiras entre arte, ciência e as tecnologias, 
bem como as relações entre a produção 
artística e sua fruição pelo público, ou 
ainda, a democratização do acesso à 
produção artística e à informação.

Diante dessa perspectiva o MIS se uniu ao 
projeto Paralelo, o que contribuiu direta-
mente para a missão do Museu após sua 
renovação conceitual em 2008. Depois de 
quatro dias de encontros, saímos com a 
certeza de que nosso público se benefi-
ciou do intercâmbio de pesquisas e pro-
jetos desenvolvidos no Brasil, na Holanda 
e no Reino Unido envolvendo tecnologia e 
meio ambiente. Reforçamos assim a ideia 
de colaboração, cada vez mais importante 
nas práticas contemporâneas.

Não é por acaso que o MIS se dedicou à 
realização do projeto Paralelo – Tecnolo-
gia e Meio Ambiente, proposto pelo British 
Council de São Paulo. Hoje, ao falarmos 
em arte, pensamos na confluência entre 
mídias, tecnologias e suportes, mas temos 
consciência de que tal aproximação seria 
tratada de maneira formalista caso não es-
tabelecesse uma discussão com questões 
importantes da contemporaneidade.

O conceito de convergência, diretamente 
associado à ideia de hibridismo, é de 
grande importância nas ações do MIS. 
Porém, devemos manter em mente que 
a hibridização é operada a partir de uma 
tradição dentro da qual podem-se estabe-
lecer rupturas ou cisões. É por meio de 
paradigmas que podem emergir diferen-
tes formas de expressão voltadas às dis-
cussões contemporâneas e que podem, 
por exemplo, se articular a reflexões sobre 
arte, ecologia, economia, design, con-
sumo e tecnologia, de modo a envolver 
diversas relações de produção.

Nessa direção é ainda importante en-
tender como poderemos inserir essas 
investigações numa perspectiva política 
sobre processos de urbanização e políti-
cas governamentais. Já aprendemos com 

Vitoria Daniela Bousso

Vitoria Daniela Bousso é 
Diretora Executiva Museu  
da Imagem e do Som
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culation of ideas and goods within a system 
whose intention was to be autonomous, but 
can only be approached and discussed as 
part of micro and macro-political contexts.

As such, the idea of parallelism, which is pres-
ent in the title of this project, is interpreted as 
a potential strategy of looking for alternatives, 
such as the development of interdisciplin-
ary and collaborative practices, which could 
bring back the discussion about the borders 
between art, science and technologies, as 
well as the existing relations between artistic 
production and its appreciation by the public, 
or even the procedures to democratise the 
access to artistic production and  informa-
tion.

In the light of this perspective, MIS joined 
the Paralelo project, making a contribution 
to the achievement of the mission adopted 
by the Museum since its conceptual renewal, 
in 2008. After the four days of the event, we 
were certain that our public pro"ted from the 
exchange of researches and projects de-
veloped in Brazil, the Netherlands and the 
United Kingdom, involving technology and 
the environment, and reinforcing the idea of 
collaboration, which is increasingly important 
in contemporary practices.

It is not by chance that MIS (Museum Image 
and Sound of) took part in the project Parale-
lo – Technology and Environment, proposed 
by the British Council in São Paulo. Nowa-
days, when we talk about art we think about 
a con#uence of different media, technologies 
and supports, but we are also aware that this 
would be seen under a formalist perspective 
if it did not involve a discussion that compre-
hends important issues of contemporaneity.

The concept of convergence, which is di-
rectly associated with the idea of hybridism, 
plays an important role in the actions devel-
oped by MIS. Nevertheless, we must bear in 
mind that hybridisation takes place having as 
reference a tradition from which it is possible 
to establish ruptures or separations. Differ-
ent forms of expressions capable of dealing 
with contemporary discussions will emerge 
from paradigms and they may, for example, 
be articulated with re#ections on art, ecology, 
economics, design, and consumption so as 
to involve different production relations.

Keeping this in mind, it is also important to 
understand how we will put these investiga-
tions under a political perspective in terms 
of urbanisation processes and government 
policies, since modernity has already taught 
us that art is the product of one type of cir-

2009Vitoria Daniela Bousso
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trancados em algum lugar da #oresta tropical, 
longe de qualquer centro urbano, com caneta 
e papel só para descobrirmos o caminho.” 
 
Como este livro também a"rma, trata-se de 
uma narrativa que se desdobra – um passo 
na direção de algo, um começo. Mais traba-
lhos irão emergir da "ltragem de ideias e dos 
caminhos percorridos pelos pontos de vista 
que ocorreram no terraço do Centro Cultural 
São Paulo e no ônibus ou nos bares que pro-
porcionaram espaço para um outro nível de 
re#exão – para diálogos e um discurso fora 
das salas de reuniões formais e dos palcos 
de apresentação. Ter espaço e tempo para 
discordar e discutir é tão importante quanto a 
troca de informações e o desenvolvimento de 
uma nova compreensão; estas oportunidades 
podem conectar os pesquisadores e os prati-
cantes por muitos anos – quando eles se re-
encontram, lembram de suas emoções, da 
intensidade e concentração de diálogos ante-
riores e lembram também do prazer de estar 
em contato, ser parte de um grupo – comer, 
beber, viajar e trabalhar juntos. 

Desde que o evento aconteceu, já houve 
muitos encontros de acompanhamento e tra-
jetórias colaborativas de movimento. A Bienal 
de Vancouver1 em 2010 com curadoria de 
Claudio Rivera-Seguel apresentará trabalhos 
relacionados ao Paralelo de Gisela Domschke 
and Lucas Bambozzi. No Rio de Janeiro Ivan 
Henriques e Silva Leal trabalharam com Active 
Ingredient e Nottingham University Depart-
ment of Computer Science em  setembro e 
outubro em seu projeto Estúdio Móvel Ex-
perimental, inicitaiva cujo importante desdo-
bramento está relacionada ao ecosistema 
da Baía de Guanabara2. Outras exposições 
e iniciativas relacionadas ao Paralelo – assim 
como propostas de pesquisa – estão em es-
tágio de planejamento. Nós as aguardamos 
com entusiasmo e a alegria de que um encon-
tro de redes tão oportuno – generosamente 

O Paralelo foi um ponto de partida e um 
ponto de encontro, oferecendo um ponto de 
re#exão sobre como os artistas, designers e 
pesquisadores de mídia em três países e dois 
continentes estão contribuindo com debates 
e ações relacionados às mudanças climáticas. 
Foi também um ponto de re#exão sobre os 
processos criativos, ideias e estratégias de 
pesquisa, entre as quais muitas são mais ple-
namente exploradas, difundidas e debatidas 
nesta curta publicação. 

A intensidade do ponto de encontro foi muito 
comentada. Os comentários de Katherine 
Bash transmitem parte dessa ideia: 

“Foi um presente encontrar e estabelecer con-
tato com pessoas brilhantes e inspiradoras. 
No Brasil eu aprendi que a colaboração é um 
processo elaborado de como criar pretextos 
inteligentes para estar juntos. Com isso, digo 
que meu desejo sincero era continuar com 
nossas colaborações sob qualquer formato, 
seja pesquisando para encontrar a solução 
de integrar múltiplas ecologias ou até criar 
um open-space fechado em que "cássemos 
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apoiado por diversos "nanciadores na Europa 
e no Brasil – pode produzir resultados impor-
tantes para a construção, em longo prazo, de 
objetivos e desejos comuns e incomuns. 

O impacto do evento foi crítico e às vezes 
transformador. O Paralelo tornou-se uma es-
pécie de símbolo para o tipo de cooperação 
e colaboração entre fronteiras disciplinares e 
de diversidade que, juntas, serão necessárias 
para encontrar soluções para os problemas 
que o mundo deve enfrentar daqui para frente. 
Ele abriu portas – que de outro modo pode-
riam ter "cado fechadas – entre os indivíduos 
e as instituições que trabalham em campos de 
pesquisa e prática, entre a ciência, a mídia e 
a arte em três diferentes países e dois con-
tinentes. 

Escritos posteriores sobre o Paralelo apa-
recerão no site do Virtueel Platform3 nos 
próximos meses, incluindo um relatório mais 
longo escrito por mim para reunir muitos dos 
resultados deste evento, incluindo os pontos 
de aprendizagem para eventos semelhantes 
no futuro. O relatório fecha com referências 
a uma pequena publicação chamada4 Au-
topoiesis: novelty, meaning and value (Auto-
poiesis: novidade, signi!cado e valor), escrita 
pelo Dr. James Leach, antropólogo social da 
Universidade de Aberdeen, em parceria com 
Simon Biggs, professor e artista da Edinburgh 
University. Leach descreve  como os ”slit-
gongs (tambores utilizados na Nova Guiné) 
são utilizados pelas pessoas na Costa Rai 
(da Nova Guiné) para se comunicar através 
de suas terras, usando uma série de batidas 
em código”. Ele também nos conta que ”as 
pessoas da Costa Rai se referem jocosa-
mente a isto como um sistema telefônico” e 
explica também  ”como estes tambores são 
chamados de homens, como eles invocam 
tanto o chamado como a resposta” e como 
a atividade das batidas ”traz tanto o objeto 
(enquanto pessoa) como a pessoa (enquanto 
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respondente) para um único processo... um 
processo através do qual os atores sociais se 
engajam em gerar uma forma social sem as-
sumir qualquer tipo de ‘autoria’ individual da 
forma que emerge... para que as coisas te-
nham efeito, elas devem aparecer sob formas 
particulares. Alcançar esta forma só é possível 
na relação com o outro e, na verdade, as for-
mas são transmitidas em relação ao invés de 
serem ‘produzidas’ por indivíduos...”.

O trabalho de Leach aqui também nos ajuda 
a perceber a produção de conhecimento e 
a transferência de “conhecimento” dentro 
do contexto de um evento e projeto como o 
Paralelo. Na medida em que o evento e a rede 
que o sucedeu "quem ou caiam na qualidade 
das relações que foram produzidas, podemos 
concluir que houve um resultado, principal-
mente um resultado colaborativo, um eco, um 
sentido de ocasião e de um dé"cit quando o 
evento terminou, de ter construído, naquele 
momento, conexões perdidas que aqueles 
que participaram do evento buscariam refazer 
e sustentar. 

O grande pensador e poeta mexicano Octavio 
Paz, escrevendo sobre André Breton, em seu 
texto “Sobre poetas e outros”5 nos conta que, 
para Breton, a natureza é linguagem e a lin-
guagem, por sua vez, é um duplo da natureza.
 
O Paralelo foi, no "nal, sobre a natureza e 
sobre a linguagem e as linguagens que nos 
conectam, entre as distâncias e as disciplinas, 
reverberando por vários meses depois que a 
fala inicial terminou. 

1. http://www.vancouverbiennale.com/
2. http://www.emedata.blogspot.com
3. http://www.virtueelplatform.nl/en/ 
4. Part of Transmission: The Rules of Engagement series. Artworld 
Press. Series Editors: Ben Hillwood-Harris and Sharon Kivland, 2004. 
www.artwords.co.uk
5. Octavio Paz, 1986, English Language Translation - Seaver Books 1986
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multiple ecologies or even creating a closed 
open-space where we are locked up some-
where in the rainforest far from any urban 
centre with pen and paper and told to just 
!gure it out’. 

As this book also af"rms, it is also an unfold-
ing narrative – a step towards something, 
a beginning. Works will emerge from the 
sifting of ideas and threshing of viewpoints 
which occurred on the roof-top of the Cen-
tro Cultural São Paulo and on the bus or the 
bars which provided space for another level 
of re#ection – for dialogues and discourses 
outside formal meeting rooms and stages 
for presentation. Having space and time to 
argue and to disagree is as important as 
information exchange and development of 
new understanding; such opportunities can 
bond researchers and practitioners for years 
– when they meet they recall the emotion, in-
tensity and concentration of earlier dialogues 
and remember also the pleasure of being 
bonded, part of a group – eating, drinking 
travelling and working together.

Since the event has happened there have 
been many follow up meetings and collabor-
ative trajectories of movement. The Vancou-
ver Biennale1 in 2010 curated by Claudio Ri-
vera-Seguel will feature Paralelo related work 
by Gisela Domschke and Lucas Bambozzi. 
In Rio de Janeiro in September and October 
Ivan Henriques and Silva Leal have worked 
with Active Ingredient and Nottingham Uni-
versity Department of Computer Science on 
their Estúdio Móvel Experimental project, an 
important follow up initiative relating to the 
ecosystem of Guanabara Bay2.  

Many other Paralelo related exhibitions and 
initiatives – as well as research proposals – 
are in planning stages. We await these with 
excitement and a sense of joy at how a timely 

Paralelo was meeting point and starting 
point, offering a point of re#ection on how 
artists, designers and media researchers 
in three countries and two continents are 
contributing to debates and actions relating 
to environmental change. It was a point of 
re#ection also on working processes, ideas 
and research strategies some of which are 
more fully explored aired and debated within 
this short publication.

The intensity of the meeting point has been 
much referenced. Comments from Katherine 
Bash conveys some of this:

‘It was a gift to meet and bond with such 
brilliant inspirational people. In Brazil I have 
learned that collaboration are really just elab-
orate processes of creating clever excuses 
to be together.  With that I tell you my sin-
cere wish to continue our collaborations in 
whatever form they may take, whether it be 
researching for the solution to integrating the 
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network meeting – supported generously by 
several funders in Europe and Brazil – can 
produce important results for the long-term 
building on common and uncommon objec-
tives and desires. The impact of the event 
has been critical and at times transformative.  
Paralelo offers a kind of symbol for the kind 
of co-operation and collaboration across dis-
ciplinary and diversity borders which togeth-
er will be necessary to "nd solutions to the 
problems with which the world is now faced. 
It has opened doors which may otherwise 
have remained closed between individuals 
and institutions working in "elds of research 
and practice, between science, media and 
art in three different countries and two con-
tinents.

Further writing about Paralelo will appear on 
the 3Virtueel Platform website in the next few 
months including a longer report which I have 
written to draw together many outcomes from 
this event including learning points for similar 
events in the future. The report closes with 
reference to a small publication called 4‘Auto-
poeisis: novelty, meaning and value’, written 
by Dr James Leach, social anthropologist at 
the University of Aberdeen with Simon Biggs, 
artist and professor at Edinburgh University. 
Leach describes how ‘slit-gongs are used 
by people on the Rai Coast (of New Guinea) 
to communicate across their lands, using a 
series of coded beats’. He tells us that ‘the 
Rai Coast people jokingly referred to these as 
a telephone system’ and explains also ‘how 
these drums are called men, how they invoke 
both call and response’ and how the beat 
activity ‘brings both object (as person) and 
person (as respondent) into being in a single 
process....a process whereby social actors 
engage in generating social form without 
assuming any kind of the individual ‘author-
ship’ of the form that emerges. ...for things 
to have effect, they must appear in particular 
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forms. Achieving that form is possible only in 
relationship with others and, indeed, forms 
are elicited through engaging in relationships 
rather than ‘produced’ by individuals....’.

Leach’s work here helps us also to perceive 
the production of knowledge and the transfer 
of ‘knowledge’ within the context of an event 
and project like Paralelo. In so far as the 
event and the network which has succeeded 
it stands or falls on the quality of the relation-
ships which were produced we might con-
clude that there has been an effect, primarily 
a collaborative effect, a sounding, a sense of 
occasion and a sense of a de"cit when the 
event ended, of having built up then lost con-
nections which those attending then sought 
to remake - and to sustain. 

The great Mexican poet and thinker Octavio 
Paz writing about Andre Breton in ‘On Poets 
and Others’5 tell us that for Breton – nature 
is language and language, for its part, is a 
double of nature.

Paralelo was in the end about nature and 
about language and the languages that con-
nect us, across distances and disciplines – 
reverberating months after the initial talking 
ceased.

1. http://www.vancouverbiennale.com/
2. http://www.emedata.blogspot.com/
3. http://www.virtueelplatform.nl/en/
4. Part of Transmission: The Rules of Engagement series. Artworld 
Press. Series Editors: Ben Hillwood-Harris and Sharon Kivland, 2004. 
www.artwords.co.uk
5. Octavio Paz, 1986, English Language Translation -  Seaver Books 1986
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mento de impacto, endividamento perpétuo e 
marginalização da maioria da população dos 
processos de pensamento e decisão sobre a 
prática social”.

Fazer do diálogo transdisciplinar e intercultural 
uma prática de re#exão sobre problemas glo-
bais e locais é um desa"o a ser enfrentado. 
A troca entre os diversos canais pode possi-
bilitar novas sensibilidades e direcionamentos, 
sem que nos alienemos em concepções e 
práticas que já não respondem às urgências 
do mundo contemporâneo. 

O Ministério da Cultura lançou recentemente a 
rede social Fórum da Cultura Digital Brasileira, 
anunciando-a como um “novo jeito de fazer 
política pública”, um “espaço público e aber-
to voltado para a formulação e a construção 
democrática de uma política pública de cul-
tura digital, integrando cidadãos e instituições 
governamentais, estatais, da sociedade civil 
e do mercado”. Uma tentativa de estabele-
cer aquilo que Charles Leadbeater descreve 
como ‘inovação de massa’, uma cultura em 
que o maior número de pessoas participe, 
discutindo idéias e trocando informações. A 
iniciativa é positiva, mas em seu segundo mês 
de existência conta com apenas 1.738 inte-
grantes, número ainda pouco representativo 
para uma população de quase 200 milhões 
de habitantes.

A diversidade cultural do Brasil foi um dos 
aspectos apontados como responsáveis pelo 
seu potencial inovador, em recente relatório 
feito pela Demos – Brazil, The Natural Knowl-
edge Economy2.  Entretanto, embora as pes-
quisas brasileiras mostrem um forte nível de 
inovação, ela se difunde de modo desigual, 
re#exo da distribuição precária da educação. 
Pesquisa realizada em 2007 pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia mostra que quase 40% 
da população tem muito pouco interesse por 

Paralelo ocorreu num momento peculiar. Por 
um lado, a visibilidade internacional que o Bra-
sil vem assumindo como potência emergente 
da América Latina desperta um interesse 
crescente da União Europeia em estabelecer 
projetos e programas de cooperação com 
o país. Por outro lado, no contexto global a 
discussão sobre imperativos econômicos e 
ambientais se faz cada vez mais presente. A 
crise econômica global surgiu, de certa forma, 
como uma oportunidade de se rever os para-
digmas vigentes. O antropólogo Arturo Esco-
bar aponta para a necessidade de uma nova 
forma de pensar o desenvolvimento e a mo-
dernidade, não como imposição de uma or-
dem hegemônica, mas como “negociação de 
uma ordem a partir de culturas heterogêneas 
com realidades sociais e históricas diver-
sas”1.  O pesquisador colombiano comenta, 
“A violência, a pobreza e a deterioração social 
e ambiental crescentes são o resultado de 
cinquenta anos de crescimento econômico – 
‘ajustes estruturais’, macroprojetos sem julga-
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esse tipo de assunto porque não tem nenhum 
entendimento do seu signi"cado.

Se a cultura é vista atualmente como elemen-
to essencial do processo de desenvolvimento 
humano, o investimento do governo neste 
setor ainda não corresponde sequer ao 1% 
do orçamento público recomendado pela 
Unesco. A ausência de investimento público 
em cultura é assinalado no relatório da pesqui-
sadora Lúcia de Oliveira: ‘uma das caracterís-
ticas que de"nem a política cultural brasileira é 
sua completa ausência’. Ela comenta:

‘A falta de recursos mantém o setor depen-
dente de leis de incentivo. (...) nos últimos sete 
anos, as leis de incentivo injetaram R$ 4,8 
bilhões no sistema cultural. Desses recursos, 
40% vêm de empresas estatais, particular-
mente a Petrobras, que é de longe o principal 
projeto de "nanciamento da cultura por meio 
de leis de isenção "scal.’3

Em outro segmento, a Petrobras planeja in-
vestir até 2020 o valor de US$ 111 bilhões 
no programa Pré-sal. Num discurso recente 
em rede nacional, o presidente Lula falou so-
bre os planos de exploração das reservas de 
petróleo , localizadas na costa do Sudeste 
do Brasil. Seguindo a lógica da e"ciência e 
do desenvolvimento, o discurso de Lula girou 
em torno de temas como nacionalismo, plano 
diretor de exploração e os futuros benefícios 
sociais. Infelizmente, nada foi mencionado 
sobre as consequências ambientais de tal 
programa. Estima-se que, se toda a extensão 
dos campos do pré-sal for explorada, o Brasil 
seria responsável pela emissão de 1,3 bilhões 
de toneladas de CO2, tornando-se um dos 
países mais poluidores do mundo. Mesmo 
assim, apenas uma pequena fração dos re-
cursos do programa é dedicada ao "nancia-
mento de projetos ambientais relacionados. 
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O Brasil tem a melhor relação entre terra, água 
e #oresta per capita do mundo, e é  nessa 
área que o governo deveria estar investindo. 
Atualmente o Brasil já produz 40% de energia 
renovável, enquanto a maioria dos países de-
senvolvidos produz apenas 20%. Com o pré-
sal, esse cenário vai mudar. 

O ponto crítico aqui é também saber se o 
aspecto social do novo plano vai realmente 
ser posto em prática na construção de uma 
economia sustentável para o país ou se é 
apenas retórica política. Como o economista 
indiano Vinod Thomas comentou no Fórum 
Nacional (Rio de Janeiro, maio de 2009), o 
Brasil tem muito mais a ganhar com um bom 
planejamento ambiental do que a China ou 
a Índia. Ele ainda comenta que “o problema 
é que quando chega o momento de o Con-
gresso votar, o que prevalece é o interesse de 
grupos especí"cos, e não os o da maioria – o 
que contradiz a noção mesma de democra-
cia”. Thomas conclui dizendo que, apesar 
disso, ele é bastante otimista em relação 
à solução desse problema. “Muitas vezes, 
quando a situação se torna realmente crítica, 
os brasileiros conseguem fazer coisas incríveis 
em um período de tempo muito curto”, disse.4
 
A tecnologia vem tomando o país por meio 
da indústria da comunicação, estimulando 
valores de inovação e criando novos merca-
dos. Para atingirmos a cultura de “inovação 
cidadã” proposta por Leadbeater, talvez seja 
a hora de usarmos a tecnologia em nome de 
certo ativismo.
 
O papel dos artistas como ativistas foi um 
dos temas da programação de debates e dis-
cussões do Paralelo. Na nossa seleção de ar-
tistas e pesquisadores do Brasil para o projeto 
Paralelo procuramos reunir indivíduos proveni-
entes de diversos contextos – tanto acadêmi-
cos quanto independentes – cujo trabalho 
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1. Ver Arturo Escobar, Libia Grueso e Carlos Rosero. Diferencia,  Nación 
e Modernidades Alternativas. In: Gaceta, Ministerio de Cultura de Bo-
gota, jan. 2001 – dez. 2002, p. 5.
2. Relatório elaborado pela Demos, organização inglesa, em cooperação 
com o CGEE (fonte: http://www.cgee.org.br/noticias/viewBoletim.
php?in_news=705&boletim=16).
3. Lucia de Oliveira. ‘Que Políticas Culturais?’,  apresentação ao Comitê 
Holandês no Centro Cultural São Paulo, em junho de 2009. 
4. http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u571123.shtml

interagisse com a mídia e com vários graus do 
que se pode chamar de ativismo social.  

Como aponta Bronac Ferran, “era extrema-
mente desejável que o projeto, por meio da 
formação de fortes relações pessoais e pro-
"ssionais entre as pessoas que trabalham em 
campos relacionados em contextos incrivel-
mente diferentes, pudesse gerar uma nova 
plataforma para compartilhar conhecimento 
e desenvolver habilidades. Essa plataforma se 
baseia no intercâmbio colaborativo e na for-
mação de uma rede que possibilite re#exões 
formais e informais sobre métodos de traba-
lho, estudos de caso em vários contextos, 
inspiração e in#uência por meio da apresen-
tação e discussão de práticas de interesse e 
excelência, contextualização de atividade por 
meio do fornecimento de informações, links 
para fontes etc.”. 

Muito aconteceu a partir do Paralelo, que 
aplica o senso de oportunidade e a pertinên-
cia desta agenda, como ressaltado por Bro-
nac em ‘Ponto de Re#exão’. Paralelo foi um 
ponto de partida. A necessidade de maiores 
investimentos em programas de pesquisa 
transdisciplinares de longo prazo no Brasil é 
grande. Enquanto o anúncio recente de um 
novo acordo bilateral entre a Fapesp e os 
Conselhos de Pesquisa do Reino Unido traz 
esperança e estímulo a essa questão – espe-
remos que outras agências brasileiras sigam 
esta iniciativa e reconheçam que muitas ve-
zes a pesquisa começa e emerge da prática 
inovadora e colaborativa. Se o projeto Paralelo 
alcançou alguma coisa, foi demonstrar o pro-
fundo potencial do Brasil como reservatório de 
mudança social e ação ambiental. É tempo de 
começar a pensar fora da caixa. 

Gisela Domschke
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without impact judgment, everlasting indebt-
edness and marginalisation of the majority of 
the population from thought and decision-
making processes about the social practice’.
 
Transforming the transdisciplinary and inter-
cultural dialogue into a practice of re#ection 
on global and local problems is a challenge 
to be faced. Trades between diverse chan-
nels can enable new sensibilities and rout-
ings, without us having to alienate ourselves 
in conceptions and practices that don’t re-
spond to the urgencies of the contemporary 
world. 

The Ministry of Culture has recently launched 
the social network Fórum Cultura Digital 
Brasileira (Brazilian Digital Culture Forum), 
announcing it as a ‘new way of doing public 
policies’, a ‘public and open space oriented 
towards the formulation and the democratic 
construction of public policies for a digital 
culture, integrating citizens and governmen-
tal institutions, state enterprise, civil society 
and the market.’ An attempt to establish 
what Charles Leadbeater describes as ‘mass 
innovation’, a culture that includes the par-
ticipation of the greatest number of people, 
discussing ideas and exchanging informa-
tion. Ideas arise out of discussions, and the 
net offers us a situation where innovation and 
sustainability can be built through the partici-
pation of all. The initiative is positive, but, in 
its’ second month of existence, features only 
1,738 participants, which is still a small num-
ber representing a population of almost 200 
million.     

The cultural diversity of Brazil was one of the 
aspects pointed out as responsible for the 
country’s innovating potential, in a recent 
report done by Demos – Brazil, The Natural 

Paralelo happened at a peculiar moment. 
On the one hand, the international projec-
tion Brazil has been assuming as a Latin 
American emerging power raises a growing 
interest on the part of the European Union in 
establishing projects and cooperation pro-
grams with it. On the other hand, in the global 
scenario, the discussion about economic and 
environmental imperatives is becoming more 
and more present. The economic global crisis 
arose, in a way, as an opportunity to revise 
standing paradigms. The anthropologist Ar-
turo Escobar points out the need for a new 
way of thinking development and modernity, 
not as an imposition of a hegemonic order, 
but as ‘negotiation of an order from heteroge-
neous cultures with diverse social and historic 
realities’. 1‘Violence, poverty and the tower-
ing social and environmental deterioration – 
comments the Colombian researcher – are 
the result of "fty years of economic growth 
– ‘structural adjustments’, macro-projects 
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Knowledge Economy. However, although 
Brazilian research shows strong levels of in-
novation, it is unevenly spread, re#ecting the 
precarious distribution of education. An en-
quiry held in 2007 by the Ministry of Science 
and Technology states that almost 40% of 
the population has very little interest in this 
matter because they do not have an under-
standing of its meaning. 

If culture nowadays is seen as an essential 
element of the human development process, 
government investment in this sector still 
doesn’t correspond to the 1% of the pub-
lic budget recommended by Unesco. The 
absence of public investment in culture is 
highlighted in the report of researcher Lucia 
de Oliveira: ‘one of the de"ning characteris-
tics of Brazilian cultural policy is its complete 
absence’. She says: “The lack of resources 
maintains the sector’s dependence upon in-
centive laws. (...) over the past seven years, 
incentive laws have injected R$ 4.8 billion into 
the cultural system. Of these resources, 40% 
comes from state owned companies, par-
ticularly Petrobras, which is by far the main 
project funder through tax exemption laws.”2 

In another segment, the state-owned oil com-
pany Petrobras plans to invest US$ 111 bil-
lion in the Pre-salt oil programme until 2020. 
In a recent speech on national broadcast, 
President Lula spoke of the plans to explore 
the oil "eld located off the southeastern coast 
of Brazil. Following the logic of ef"ciency and 
development, Lula’s speech revolved around 
the themes of nationalism, the master plan for 
exploitation and future social bene"ts. Unfor-
tunately nothing was said about the environ-
mental consequences of such a programme. 
It is estimated that if the entire extension of 
the Pre-salt "elds is explored, Brazil will be 
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responsible for the emission of 1.3 billion tons 
of CO2, becoming one of the most polluting 
countries in the world. Nevertheless, only a 
small fraction of the programme’s resources 
is dedicated to funding environmentally re-
lated initiatives. 

Brazil has the best ratio of land, water and 
forest per capita in the world, and this is the 
area where the government should be invest-
ing. Currently, Brazil already produces 40% 
of renewable energy, while most developed 
countries produce only 20%. With the Pre-
salt, this scenario will change.
 
The critical issue here is also to know if the 
social aspect of the new plan will really come 
into practice in the construction of a sustain-
able economy for the country, or if this is just 
political rhetoric.  As Indian economist Vinod 
Thomas commented at the National Forum 
(Rio de Janeiro, May 2009), Brazil has much 
more to gain from good environmental plan-
ning than China or India. And he notes, ‘the 
problem is that when it comes to Congress 
voting time, what prevails is the interests 
of speci"c groups, and not the ones of the 
majority – which contradicts the very notion 
of democracy.’ Thomas concludes saying 
he is quite optimistic about the resolution of 
this problem, though. ‘Often, when times get 
truly critical, Brazilians manage to do incred-
ible things in a very short period of time’, he 
says.3 

Technology has been assaulting this country 
through the communication industry, raising 
innovation values and creating new markets. 
In order to achieve Leadbeater’s culture of 
‘citizen innovation’, maybe this is the time to 
use technology on behalf of certain activism. 
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zil’s position as a reservoir of social change 
and environmental action. It is time to start 
thinking outside the box.
 

1. See Arturo Escobar, Libia Grueso & Carlos Rosero ‘Diferencia, Nación 
e Modernidades Alternativas’ In: Gaceta, Ministerio de Cultura de Bo-
gota, January 2001 – December 2002, page 5.
2. What Cultural Policies? Lucia de Oliveira, presentation for the Dutch 
Committee at the Centro Cultural São Paulo, in June 2009. 
3. http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u571123.shtml

The role of artists as activists was one of the 
topics debated during Paralelo’s programme 
of debates and discussions. In our selection 
of Brazilian artists and researchers for Para-
lelo, we sought to bring together individuals 
from diverse contexts – both academic and 
independent – whose work interacted with 
media and with varying degrees of what 
might be called social activism. 
 
As Bronac Ferran notes, “It was very much 
hoped that the project, through the forma-
tion of strong personal and professional rela-
tionships between people working in related 
"elds in fascinatingly different contexts, could 
build a new platform for knowledge sharing 
and skill development, based on collabora-
tive exchange and the formation of a network 
which would allow formal and informal re#ec-
tion on working methods, case studies from 
various contexts, inspiration and in#uence 
through presentation and discussion of best 
and interesting practices, contextualisation 
of activities through provision of information, 
links to resources etc”.

Much has occurred since Paralelo, which 
reinforces the sense of timeliness and per-
tinence of this agenda, as emphasised by 
Bronac in “Point of Re#ection”. Paralelo was 
a starting point. The need for further invest-
ment into long-term programmes of transdis-
ciplinary research in Brazil is great. Whilst the 
recent announcement of a new MoU (memo-
randum of understanding) between FAPESP 
and the UK Research Councils brings hope 
and encouragement to this – we hope that 
other Brazilian agencies will follow suit and 
will recognise that often research starts and 
emerges from innovative and collaborative 
practice. If Paralelo has done one thing, it has 
demonstrated the depth of potential of Bra-
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2009 de seus iniciadores, “A Uncommon Ground [foi] 
uma re"exão acessível e sistemática do papel 
crescente das culturas digitais, baseadas na 
arte, e do design, como catalisador para a co-
laboração entre os setores e as disciplinas.”  

A (Un)common Ground era composta por vári-
os encontros entre especialistas e uma publica-
ção, baseada em estudos de casos concretos 
holandeses e internacionais, que exploram a 
dinâmica e os mecanismos – e aumentam o 
conhecimento – das colaborações entre dife-
rentes setores e disciplinas. Ela reconheceu a 
necessidade de compartilhar o conhecimento 
e a experiência com diferentes campos do 
conhecimento, desde organizações culturais 
e cientí"cas até departamentos de P&D, no 
setor de negócios. Além de estimular a com-
preensão, isto também revelou novos insights 
em processos colaborativos de trabalho trans-
disciplinar e trans-setorial. Ao longo dos anos, 
“o foco das discussões gradualmente passou 
de O QUÊ (exemplos de compartilhamento 
do conhecimento interdisciplinar) para COMO 
(re"exão sobre práticas multi-dimensionais) e 
para o PORQUÊ (considerar as ambições sub-
jacentes).”1

Quando Bronac Ferran, membro da equipe 
do (Un)common Ground, abordou a Virtueel 
Platform sobre uma possível colaboração para 
o Paralelo, isso pareceu ser o próximo passo 
natural. Com o apoio da Fundação Mondriaan, 
um grupo de seis artistas e pesquisadores com 
interesse em ecologia e no meio ambiente foi 
convidado a tomar papel ativo no Paralelo.

O envolvimento da Holanda no Paralelo tam-
bém precisa ser localizado no contexto mais 
amplo do forte interesse do país pelo Brasil. 
Esse interesse se manifestou quando o SICA, 
Centro Holandês para Atividades Internacio-
nais, comissionou o mapeamento cultural do 
Brasil, em 2008/09.2 Em junho de 2009, uma 
missão holandesa composta por uma delega-
ção de alto nível de representantes culturais 
da política, do apoio e de institutos setoriais, 
viajou ao Brasil para apresentar o relatório do 
mapeamento aos seus parceiros brasileiros, e 
con"rmar seu interesse em dar continuidade 
aos laços culturais entre os dois países. Atu-

Paralelo, um evento de cinco dias ocorrido em 
São Paulo em março/abril de 2009, provou ser 
uma oportunidade intensa para artistas, de-
signers e pesquisadores se encontrarem, com-
partilharem e re#etirem sobre arte, tecnologia e 
meio ambiente. 

A Virtueel Platform foi uma das parceiras co-
organizadoras. Sendo um instituto setorial ho-
landês para a cultura virtual, a Virtueel Platform 
apoia cruzamentos e visa fortalecer os vínculos 
entre a cultura eletrônica e o campo cultural 
mais amplo, a educação, a ciência e os negó-
cios, incluindo parceiros tecnológicos nacionais 
e internacionais e organizações que conduzam 
pesquisas cientí"cas e práticas.

O envolvimento da Virtueel Platform no Para-
lelo é baseado numa trajetória de pesquisa 
orientada pela prática chamada de (Un)com-
mon Ground, uma colaboração com a Utrecht 
School of Arts e a Arts Council England, que 
começou em 2005. Citando David Garcia, um 

Bem vindos ao mundo 
Paralelista!

Annette Wolfsberger

Annette Wolfsberger é gerente 
de programas do Virtueel Platform.
É produtora na àrea de mídias digitais 
e cultura popular. 
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Numerosas ideias, conceitos e iniciativas foram 
levantados durante o Paralelo. Além de projetos 
concretos e planos de programação, o evento 
iniciou a formação do que eu descreveria como 
uma comunidade nomádica emergente: os 
Paralelistas, que continuam compartilhando, 
trocando e desenvolvendo ideias no Brasil, na 
Inglaterra, na Holanda e além.

Além do ambiente online do Paralelo, como 
o wiki3; as correntes (vivas) dos painéis4, a re-
#exão através do Fórum Permanente e as ma-
las diretas do Paralelo, esta publicação busca 
compartilhar e disseminar ideias, conceitos, 
conhecimento, "os e re#exões para além do 
mundo Paralelista. Como seus colaboradores, 
as re#exões variam amplamente: alguns se re-
ferem ao Paralelo como evento enquanto ou-
tros enfocam as questões e o contexto dentro 
dos quais ocorreu o Paralelo. 

Obrigada!

Como o evento Paralelo – com sua preparação 
de meses e sua execução em parceria entre 
British Council, Arts & Humanities Research 
Council (AHRC), Virtueel Platform, Museu da 
Imagem e do Som (MIS) e Centro Cultural São 
Paulo (CCSP)   – a produção desta publicação 
também foi um esforço colaborativo. Graças ao 
MIS, é possível publicar estas narrativas desdo-
bradas como uma publicação impressa além 
do recurso online e POD. Gostaria de expressar 
minha mais profunda gratidão aos colaborado-
res desta publicação que se envolveram em 
extensas conversas com a equipe editorial, que 
também merece agradecimentos por trabalhar 
até tarde da noite em seus esforços para com-
pilar e editar esta publicação.

1. Geke van Dijk (www.stby.org) foi um dos colaboradores do (Un)
common Ground.
2. O mapeamento no campo da cultura eletrônica foi conduzido por 
Bronac Ferran e Felipe Fonseca: http://www.virtueelplatform.nl/
en/2646
3. http://paralelo.wikidot.com/start
4. http://www.forumpermanente.org/.event_pres/encontros/
paralelo-tecnologia-e-o-meio-ambiente/videos 

almente, os fundos culturais holandeses estão 
explorando a possibilidade de um novo pro-
grama de "nanciamento coletivo para dar apoio 
a estas atividades.

Ao mesmo tempo, o Paralelo resultou na con-
solidação de inúmeros laços informais e semi-
informais que já existiam entre os 30 organiza-
dores e os participantes do Paralelo no Brasil, 
na Inglaterra e na Holanda antes do evento. 
Isto se tornou claro durante o exercício de ma-
peamento social conduzido no início do evento 
pelo Proboscis, que convidou os participantes 
a desenhar e descrever suas interrelações 
antes do evento. Rapidamente, tornou-se evi-
dente que o escopo deste mapeamento tinha 
de se limitar a três relacionamentos por pessoa, 
pois a quantidade de conexões em muito exce-
dia as expectativas. 

O exercício de mapeamento social imediata-
mente deu o tom para o caráter experimental e 
processual do Paralelo, composto por uma rica 
combinação de formatos. O programa incluiu 
quatro diferentes painéis abertos ao público 
durante as noites. Durante o dia, os grupos 
discutiam temas propostos pelos participantes 
em sessões abertas. Além disso, houve as 
apresentações dos artistas e workshops no 
Museu da Imagem e do Som e no Centro Cul-
tural São Paulo. Os tópicos propostos deve-
riam indicar direções, mas não resultar em um 
roteiro in#exível, assim permitindo a exploração 
e a experimentação. A maior parte dos tópi-
cos examinava como as práticas colaborativas 
podem proporcionar insights sobre problemas 
ecológicos locais e globais, tais como Ecologia 
Profunda; Metamodernismo – como podemos 
aprender a amar o futuro novamente?; Medo 
e Esperança – Políticas de Escassez versus 
Abundância e Excesso; Redes Sociais Colabo-
rativas e Economia Criativa e República da Lua 
– O Que os Artistas Poderiam Fazer na Lua?

O mapeamento social coletivo "nal, ao término 
do evento, mapeou ideias e planos para futu-
ras colaborações. Olhando para o mapa retro-
spectivamente, creio que a realidade pode já 
ter ultrapassado nossas expectativas, tanto em 
atividade quanto em intensidade.
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2009 common Ground  [was] an accessible and 
systematic re"ection into the growing role of 
art- and design-based digital cultures as a 
catalyst for collaboration across sectors and 
disciplines.’1 

(Un) common Ground consisted of several 
expert meetings and a publication, based on 
concrete Dutch and international case stud-
ies that explore the dynamics and mecha-
nisms of –  and increases knowledge about 
– collaboration between different disciplines 
and sectors. It acknowledged the need to 
share knowledge and experience with differ-
ent "elds of knowledge, from cultural and sci-
enti"c organisations to R&D departments in 
the business sector. Apart from fostering un-
derstanding, this also revealed new insights 
into transdisciplinary and trans-sectorial col-
laborative working processes. Over the years, 
‘the focus of the discussions gradually shifted 
from WHAT (examples of interdisciplinary 
knowledge sharing) to HOW (re"ecting on 
multi-dimensional practices) to WHY (consid-
ering the underlying ambitions).2 

When Bronac Ferran, who was part of the 
(Un) common Ground team, approached Vir-
tueel Platform about a possible collaboration 
for Paralalo, this seemed like a natural next 
step. With support of the Mondriaan Foun-
dation, a group of six artists and researchers 
with an interest in ecology and the environ-
ment was invited to take an active role in 
Paralelo. 

The involvement of the Netherlands in Para-
lelo also needs to be placed within the wider 
context of a strong Dutch interest in Brazil, 
which manifested itself when SICA, the Dutch 
Centre for International Cultural Activities, 
commissioned the mapping of culture in 
Brazil in 2008/09.3 In June 2009, a Dutch 
Mission comprising a high-level delegation 
of cultural representatives from policy, fund-
ing and sector institutes, travelled to Brazil to 
present the mapping report to their Brazilian 
counterparts, and to con"rm their interest in 
furthering cultural bonds between the two 

Paralelo, a 5-day event held in Sao Paulo in 
March/April 2009, proved to be an intense 
opportunity for artists, designers and re-
searchers to meet, share and re#ect on art, 
technology and the environment.

Virtueel Platform was one of the co-organis-
ing partners. As a Dutch sector institute for 
e-culture, Virtueel Platform supports cross-
overs and aims to strengthen links between 
e-culture and the broader cultural "eld, edu-
cation, science and business, including na-
tional and international technological partners 
and organisations conducting scienti"c and 
practice-based research.

Virtueel Platform’s involvement in Paralelo is 
rooted in a practice-led research trajectory 
called (Un)common Ground, a collaboration 
with the Utrecht School of Arts and the Arts 
Council England, which began in 2005. To 
quote David Garcia, one of the initiators, ‘Un-

Welcome to  
Paralelista world!

Annette Wolfsberger

Annette Wolfsberger is programme 
manager at Virtueel Platform. 
She is a producer within media  
arts and popular culture.



2009countries. Currently, Dutch cultural funds are 
exploring the possibility for a new collective 
funding program to support these activities. 

At the same time, Paralelo resulted in the con-
solidation of many informal and semi-informal 
links that already existed among the 30 or-
ganisers and Paralelo participants from Bra-
zil, the United Kingdom and the Netherlands 
prior to the event. This became clear during 
the social mapping exercise conducted at 
the start of the event by Proboscis, which in-
vited participants to draw and describe their 
interrelationships prior to the event. It soon 
became evident that the scope of this map-
ping had to be limited to three relationships 
per person, as the amount of connections far 
exceeded expectations.

The social mapping exercise immediately set 
the tone for the process-led and experimen-
tal character of Paralelo, which consisted of a 
rich mix of formats. 
The program included four different panels 
open to the public in the evenings. During 
the day, groups discussed themes proposed 
by the participants in open-space sessions. 
It also featured the artists’ presentations, 
and workshops at the Museum of Image 
and Sound and the Centro Cultural Sao 
Paulo. The proposed topics should indicate 
direction but not result in an in#exible script, 
thereby allowing for exploration and experi-
mentation. Most of the topics were related 
to an examination of how collaborative prac-
tices can provide insights into global and local 
ecological problems, such as Deep Ecology; 
Metamodernism – How Do We Learn to Love 
the Future Again?; Fear And Hope – Politics 
of Scarcity versus Abundance and Excess; 
Social Collaborative Networks and Creative 
Economy; and Republic of The Moon – What 
Artists Might do on the Moon?

The "nal collective social mapping at the end 
of the event mapped ideas and plans for future 
collaborations. Looking at the map in retrospect, 
I think that reality might already have surpassed 
our expectations both in activities and intensity.

29

Numerous ideas, concepts and initiatives 
were raised during Paralelo. Apart from sev-
eral concrete projects and program plans, the 
event initiated the formation of what I would 
describe as an emerging nomadic commu-
nity: the Paralelistas, who are still sharing, 
exchanging and developing ideas in Brazil, 
the United Kingdom, the Netherlands, and 
beyond. 

In addition to Paralelo’s online environment, 
such as the wiki4; the (live) streams of the 
panels5, the re#ection via Forum Permanente 
and the Paralelo mailing lists, this publica-
tion intends to share and disseminate ideas, 
concepts, knowledge threads and re#ections 
beyond the Paralelista world. Like its contrib-
utors, the re#ections vary widely: some refer 
to Paralelo as an event, while others focus on 
the issues and context within which Paralelo 
took place.

Obrigada!

Like the Paralelo event – with its month-long 
preparation and joint execution together 
between British Council, Arts & Humani-
ties Research Council (AHRC), Virtueel Plat-
form, Museum of Image & Sound (MIS) and 
Centro Cultural de Sao Paulo (CCSP) – the 
production of this publication was also a 
collaborative effort. Thanks to MIS, it is pos-
sible to publish these unfolding narratives as 
a printed publication in addition to an online 
resource and POD. I would like to express my 
deepest gratitude to the contributors to this 
publication who engaged in extensive con-
versations with the editorial team, who also 
have to be thanked here for working late into 
the night in their efforts to compile and edit 
this publication.

1. David Garcia, then professor at the Utrecht School of Arts (HKU), 
since 2008 Dean at Chelsea School of Art & Design (UK).
2. Geke van Dijk (www.stby.org) was one of the contributors to (Un)
common Ground.
3. The mapping in the !eld of e-culture was conducted by Bronac Fer-
ran and Felipe Fonseca: http://www.virtueelplatform.nl/en/2646
4. http://paralelo.wikidot.com/start
5. http://www.forumpermanente.org/.event_pres/encontros/
paralelo-tecnologia-e-o-meio-ambiente/videos 
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Open Space Sessions at CCSP
Sessões de Open Space no CCSP

Créditos/credits: Conditional Design
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faz menos sentido ainda descrever qualquer 
fenômeno que seja a partir de sua suposta 
nacionalidade. 

Um lugar pode ser simétrico, transversal, 
sobreposto, disperso, maior, menor que um 
país. Com certeza, é radicalmente diferente da 
idéia abstrata de nação (que achata as rique-
zas e heterogeneidades dos lugares, em favor 
de desejos de soberania e controle de ter-
ritórios, de"nitivamente contrários a qualquer 
entendimento ecológico1 que se proponha). 
Impossível falar sobre as relações entre arte, 
ecologia, design e tecnologia no Brasil. Im-
portante (não é um paradoxo, mas metodo-
logia) escrever sobre estas relações mirando 
o tema a partir dos ângulos revelados por 
práticas e acontecimentos em lugares como 
Rio de Janeiro ou São Paulo. Neste contexto, 
em que a coincidência entre distância (mas de 
qual centro?) e desigualdade serviram por um 
bom tempo para explicar a geopolítica do pla-
neta, como estes acontecimentos podem ser 
pensados? Como traçar um panorama me-
nos marcado por estes parâmetros? Melhor 
dizer que aconteceram nas margens ou, para 
aproveitar o nome do evento em que a dis-
cussão esta inserida, em paralelo? Quais são, 
a"nal, os fenômenos em que arte, ecologia, 
design e tecnologia se cruzam?

Já que costuma-se de dizer que os últimos 
serão os primeiros, melhor responder antes 
a questão "nal do parágrafo acima: com a 
popularizacão dos equipamentos digitais e 
o aumento no excedente de lixo eletrônico, 
práticas como o remix ou a reciclagem de 
hardware assumem uma importância cul-
tural sem precedentes2. Um bom exemplo é 
o Atelier-Lab, de Etienne Delacroix. Partindo 
de uma visão ampla da passagem de um 
paradigma “redutivo”, que foi típico da mo-

Este artigo é motivado pela participação no 
Paralelo, evento realizado pelo British Coun-
cil, Virtueel Platform, Arts and Humanities 
Research Council, Museu da Imagem e do 
Som e Centro Cultural São Paulo entre 29 de 
março e 2 de abril. A pauta da mesa em que 
foi apresentada a fala tomada para o texto, na 
ocasião com título de “recycling / upcycling.br 
(ecology: politics and affection)”, era “história 
e visões do intercâmbio entre arte, ecologia, 
design e tecnologia no Brasil”. Um ponto de 
partida que pode ser, de antemão, questio-
nado: sem descartar a importância de discutir 
aspectos locais de fenômenos amplos vale, 
no entanto, lembrar que descrever o mundo 
em termos de nacionalidade não explica 
muita coisa sobre sua complexidade (além 
de geralmente provocar efeitos colaterais 
folclorizantes, senão desastrosos). Em um 
mundo perfurado por #uxo transnacionais, 
como o deste início de século que cada vez 
mais abrevia distâncias e recorta espaços, 

Recycling / Upcycling: 
notas sobre Arte  
e Ecologia

BR

Marcus Bastos

Marcus Bastos é escritor, artista 
de mídias digitais e curador. Doutor 
em Comunicação e Semiótica e  
professor da PUC-SP, é editor  
da revista online arte.mov.
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enraizado na atitude hacker GNU / Linux do 
dyne.org, Jaromil e a expertise do Aymeric 
Mansoux, e o forte foco conceitual etnográ-
"co em formas de organizar e conectar com 
instituições e políticas de pesquisa de Bronac 
Ferran, Matt Ratto e Patrick Humphreys”3.

Estas experiências serviram, inclusive, como 
inspiração para a política de criação de pon-
tos de cultura do governo brasileiro, onde 
tornam-se parte da equação uma demanda 
quantitativa que descontextualiza os debates 
propostos originalmente em propostas como 
o Atelier-Lab ou os Bricolabs (pelo fato do 
Brasil ser um país enorme, com defasagens 
sérias na área de infra-estrutura de rede, hoje 
em dia curiosamente sendo compensadas 
pela popularização dos telefones celulares).

Práticas como estas, baseadas em proces-
sos de reciclagem e correlatos, têm uma 
importância que extrapola seus limites mais 
imediatos: elas constroem um contexto para 
que outras formas de reciclagem mais es-
tratégicas, como o processamento de lixo, 
se consolidem no imaginário coletivo. Além 
disso, prospectam procedimentos que pos-
sivelmente serão centrais em muito pouco 
tempo, tendo em vista o excesso de deje-
tos tecnológicos existentes. É uma história 
relativamente conhecida. Para não repeti-la, 
este texto propõe-se a fazer uma pequena 
arqueologia da relação entre arte e ecologia, 
como contexto para discutir alguns temas 
que surgem neste âmbito.

Um dos precursores da Arte que #erta com 
práticas ecológicas é Joseph Beuys. Ele 
acreditava que “a arte é genuinamente um 
meio humano para a mudança revolucionária 
no sentido de completar a transformação 
de um mundo doente em um saudável”4. 

dernidade, para um paradigma “generativo”, 
típico do contemporâneo, Delacroix coleta 
resultados de uma prática itinerante, na forma 
de laboratórios artesanais criados com equi-
pamentos de segunda mão. Ele recria estes 
componentes geralmente tidos como inúteis, 
em o"cinas onde também ensina aos partici-
pantes os fundamentos de seu funcionamen-
to. Trata-se de uma proposta poderosa de in-
tersecção entre as áreas da computação e da 
arte como forma de inclusão digital. O traba-
lho de Delacroix lida com as "guras mínimas 
da linguagem digital, dissolvendo a distância 
entre hardware e software, em abordagem 
que desa"a os estereótipos mais simplistas 
sobre as formas de difusão do conhecimento 
na era tecnológica.

Práticas do tipo tornaram-se comuns, como 
relata Rob van Kranenburg, em The Internet 
of Things: “o termo ‘Bricolab foi cunhado 
pelo Coletivo Estilingue como parte da idéia 
de metaReciclagem sendo implementada 
no Brasil. Bricolabs descreve uma narrativa 
colaborativa que pode ser escrita com mui-
tas vozes, a minha sendo uma apenas. Três 
troncos principais podem ser identi"cados: 
um forte foco conceitual brasileiro por Felipe 
Fonseca, Stalker e descentro.org, o realismo 

Atelier-Lab, de Etienne Delacroix

Créditos/Credits: Raquel Rennó



34

20092009

critos sobre natureza (quando ainda se es-
tabelecia a ideia de meio-ambiente), em que 
autores como Ralph Waldo Emerson ou Hen-
ry David Thoreau descrevem um mundo de 
bosques bucólicos e tempestades sublimes. 
Deste ponto de vista, a natureza pode ser 
adorada em sua grandiosidade, ou destruída 
pelo progresso que tenta dominá-la. A nar-
rativa do progresso (que Marshal Berman 
descreve como faústica em Tudo o que é 
sólido desmancha no ar)6 prevalece por boa 
parte dos séculos XIX e XX, com resultados 
conhecidos, e em detrimento de visões críti-
cas como a de Thoreau:

“Se um homem anda pelas matas por amor 
a elas metade de cada dia, ele corre o perigo 
de ser considerado um pé-rapado. Mas se 
ele ocupa seus dias como um especulador, 
desmatando estas #orestas e deixando a ter-
ra careca antes do tempo, ele é considerado 
um cidadão industrioso e empreendedor.”7  

Certamente, a polarização implícita em pos-
turas como a manifesta no trecho acima, que 
hoje parecem românticas diante de um con-
texto de complexidade in"nitamente maior, 
é um fator que precisa ser observado com 
cautela. O próprio Beuys, em obras como 
7,000 Oakland, parece tomar distância des-
tas polarizações, provavelmente percebendo 
o paradoxo que elas colocam: como falar de 
arte, ecologia, ambiente, organismo e, ao 
mesmo tempo, reivindicar o lugar de agente 
regulador, ainda mais em favor de uma obra 
total? Por mais que os efeitos desejados de 
constituir uma futura ordem social mais justa 
sejam louváveis, o método proposto é ques-
tionável, no sentido de que impõe um ponto-
de-vista, ao invés de articular diferenças.
 
Outro trabalho que se vale desta perspectiva, 

Mais que o entendimento da arte como ins-
trumento de mudança chama a atenção, 
nesta frase, o vocabulário médico. Ao usá-lo, 
Beuys parece sugerir que o mundo é como 
um organismo, ou seja, como uma forma de 
vida constituída de estruturas que interagem. 
Faz sentido, portanto, atuar neste contexto 
de forma a mudar suas estruturas para que o 
conjunto resultante seja mais acolhedor. Esta 
é a prática que, posteriormente, os ativistas 
ecológicos consolidaram. No modelo pro-
posto por Beuys, o artista torna-se um ele-
mento regulador do ambiente em que está 
inserido.

“Apenas sob condição de um alargamento 
radical de de!nições será possível para a 
arte e as atividades relacionadas com a arte 
fornecer evidência de que a arte é agora o 
único poder evolucionário-revolucionário. 
Apenas a arte é capaz de desmantelar os 
efeitos repressivos do sistema social senil 
que continua a titubear ao longo da linha de 
morte: desmantelar para construir ‘UM OR-
GANISMO SOCIAL COMO UMA OBRA DE 
ARTE’... TODO MUNDO É UM ARTISTA que 
– de seu estado de liberdade – da posição de 
liberdade que experimenta em primeira mão 
– aprende a determinar as outras posições 
da OBRA DE ARTE TOTAL DA FUTURA OR-
DEM SOCIAL.”5 

No modelo proposto por Beuys, o artista 
torna-se um elemento regulador do ambiente 
em que está inserido, investido de um discur-
so tautológico em que há "nalidades bastan-
te claras, métodos para atingi-las e, sobretu-
do, pólos opostos, qualidades admiráveis ou 
defeitos nauseantes. Os anos eram 70, mas 
tudo era 8 ou 80. Este pressuposto de que 
a arte afeta a sociedade e o meio-ambiente 
é uma perspectiva comum nos primeiros es-
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— se engajando em pesquisa, classi"cação, 
extrapolação, e exposições”. Sediado na 
California por bastante tempo, o CLUI es-
teve envolvido numa diversidade de projetos, 
sempre com capacidade de se manter atu-
alizado em relação aos desdobramentos da 
área em que atua.

Um dos resultados mais importantes da 
atuação do CLUI é o Interpretation’s Land 
Use Database, “uma coleção de lugares in-
comuns e exemplares através dos Estados 
Unidos”. Composto de arquivos, fotogra"as, 
e outros materiais reunidos na sede do CLUI 
em Los Angeles, pode ser acessado por 
visitantes em um computador no local. Uma 
amostra das mais de mil entradas está dis-
ponível na Internet. O endereço é http://ludb.
clui.org/.

Enveredando por um caminho diferente, Ag-
nes Meyer-Brandis explora os subterrâneos 
do planeta, em abordagem desconcertante 
e poética. Onde se espera a exatidão dos 
mapeamentos e a abrangência das imagens 
aéreas, Meyer-Brandis oferece o desemba-
raço dos indícios e a pontualidade da obser-
vação indireta. Em tempos em que a ciência 
pretende se fundar nas especulações segu-
ras das sínteses e modelos, seus projetos se 
voltam para mistérios amplos e insondáveis, 
que explicam mais sobre o mundo a partir do 
que há de imponderável em seus métodos 
(humanos, demasiadamente humanos) do 
que pela tangibilidade de seus resultados.

Em SGM-Iceberg-Probe [SubGlacialis Mon-
tometer], a artista combina de forma so"sti-
cada tecnologias e equipamentos, constru-
indo um sistema de localização que permite 
pesquisar icebergs subterrâneos e buscar 
atividades através de suas estrati"cações. O 

ainda que de forma condensada, é a série 
Mutações Geográ"cas, de Cildo Meirelles. 
O trabalho explora o solo e a natureza dos 
limites geográ"cos. Meirelles junta, em uma 
mesma mala de couro, fragmentos de solo 
colhidos nos dois lados da fronteira entre Rio 
de Janeiro e São Paulo. A proposta, con-
forme texto de apresentação no site da Tate, 
“propõe ações que relacionam os espaços 
geográ"co e topológico”.

Com registro mais contemporâneo, que an-
tecipa a prática de grupos como o YesMen, 
Ocean Earth Construction and Development 
Corporation tem como objetivo pesquisar 
formas alternativas de energia. O grupo usa 
imagens de satélite para monitorar e analisar 
pontos-chave em termos ecológicos e geo-
políticos. O OECDV considera o mundo uma 
obra de arte viva, em que aspectos ecológi-
cos estão interconectados com aspectos 
artísticos.

Mas há uma mudança de entendimento 
clara: o meio-ambiente é mais amplo do 
que a natureza. O conjunto de fatores que 
se articulam, em consequência, é de outro 
escopo. Este entendimento mais sistêmico 
do meio-ambiente aparece em trabalhos 
como os de Cildo Meirelles e do Ocean Earth 
Construction and Development Corporation, 
citados acima. São obras que indicam uma 
trama ampla de formas de ocupação e usos 
do território.

Talvez um dos exemplos mais típicos seja o 
Center for Land Use and Interpretation, co-
nhecido pela sigla CLUI. Trata-se de uma or-
ganização de pesquisa cujo foco é explorar, 
investigar e entender questões sobre o solo 
e a paisagem. O CLUI “emprega uma varie-
dade de métodos para perseguir sua missão 
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projeto propõe uma interface sensível entre 
o mundo terrestre e as paisagens invisíveis 
contidas no interior de sua crosta. É uma pro-
posta provocadora, na medida em que co-
loca em xeque (de forma sutil) o impulso de 
visibilidade comum quando se fala em arte 
e geogra"a.

Em Earth-Core-Laboratory and Elf-scan, o 
procedimento se multiplica. O trabalho não 
cruza apenas a fronteira entre mundo ter-
restre e subterrâneo, mas também ultrapassa 
a linha que divide "cção e realidade. O apa-
relho permite usos considerados cientí"cos, 
como a observação de ruídos subterrâneos 
em solo vulcânico. Mas também possibilita 
observar fenômenos mitológicos, como pro-
curar elfos e outras formas de vida conhe-
cidas apenas por quem se dispõe a fazer 
viagens rumo ao centro da terra.

Dentro desta perspectiva, vale destacar 
trabalhos mais recentes, como os de Alice 
Miceli, Camila Sposati e Raquel Garbelotti. 
Conforme texto curatorial da exposição 
Traduções, de Daniela Castro e Emelie 
Chhangur, “as fotogra"as, vídeo e texto 
em Juntamentos, de Raquel Garbelotti mi-
metizam os projetos de pesquisa em campo 
acadêmicos, ao documentar aspectos da mi-
gração Pomeraniana da Alemanha ao Brasil 
no "nal do século XIX”. O trabalho de Garbe-
lotti poderia ser entendido como atualização 
de um procedimento etnográ"co, não fosse a 
habilidade do projeto em explicitar as distân-
cias sempre presentes entre quem observa 
e o ambiente observado. Esta reversão do 
olhar cientí"co por meio da visada poética (e 
vice-versa) é um dos aspectos mais contun-
dentes do projeto, que “aponta para a impos-
sibilidade das taxonomias”8.

Em Chernobyl Project, Alice Miceli sugere 
que não só a impossibilidade de classi"car, 
mas também a di"culdade de ver certos 
fenômenos colocam problemas inéditos. 
Conforme texto de Pedro Duarte de An-
drade, na revista Trópico, o “objetivo maior 
de Alice Miceli é captar imagens na zona de 
exclusão da Bielo-Rússia, na qual a artista 
já fez uma primeira incursão”. Trata-se de 
área isolada “por conta dos altos índices de 
contaminação, intoleráveis para que um ser 
humano possa ali viver continuamente”. Um 
aspecto importante do projeto é que a artista 
desenvolveu um câmera pin-hole especial, 
para produzir suas fotos.

Esta proximidade entre práticas poéticas 
e procedimentos de laboratório é uma das 
características importantes nos trabalhos de 
Camila Sposati. Seu projeto mais recente, 
em que trabalha com o crescimento de cris-
tais em laboratório, aponta para processos 
de recomposição de partículas. Esta atu-
ação em escala microscópica, efetivamente 
invisível a olho nu, indica um procedimento 
importante em termos de investigação de 
processos de manipulação da matéria. Por 
isso, sua obra não pode ser entendida a par-
tir da objetualidade que, circunstancialmente, 
ela sugere. Sua marca são os processos 
químicos usados como forma de explorar 
o efeito da energia sobre os materiais, e a 
articulação com laboratórios especializados 
(o que curiosamente une duas pontas, uma 
microscópica e outra macroscópica, das for-
mas de relacionamento entre organismos e 
meio-ambiente).

As perspectivas apresentadas até aqui indi-
cam como o tema da relação entre arte, de-
sign, ecologia e tecnologia é complexo. Este 
breve levantamento permite reunir alguns 
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elementos para discutir aspectos da recicla-
gem nem sempre levados em conta. Segun-
do William McDonough e Michael Braungart, 
as práticas de reciclagem são paliativas, na 
medida em que estão atreladas a um ciclo in-
dustrial de obsolescência. Para McDonough 
e Braungart, não adianta reciclar seus deje-
tos: é preciso remodelar o conjunto de pro-
cedimentos vigentes, em busca de soluções 
em que há o aproveitamento completo de 
materiais (de forma a não gerar dejetos). Eles 
chamam o processo de “upcycling”. Exem-
plo: um livro que passa por este processo 
é “dissolvido e refeito como um polímero 
de alta qualidade e usabilidade”. Para eles, 
trata-se de um novo paradigma, baseada 
num ciclo virtuoso de reaproveitamento em 
que não há restos ou sobras. A proposta, 
provocativa, parece estar em sintonia com os 
desenvolvimentos da arte que busca proble-
matizar o meio ambiente de forma ampla e 
complexa, ao invés de se apoiar em polari-
zações simplistas cuja incapacidade de en-
tender as coisas de forma sistêmica revela o 
avesso exato da ecologia.

1. A ecologia é uma das poucas disciplinas que propõe um entendi-
mento holístico dos fenômenos, buscando entender de processos 
globais a fenômenos microscópicos, sempre observando as relações 
entre organismos, ou as relações entre organismos e meio-ambiente. 
Neste sentido, conceitos que propõe recortes muito rígidos não servem 
à abordagem ecológica. Por exemplo: em termos ecológicos é possível 
pensar a Amazônia como uma unidade, em que a intervenção em uma 
área afeta o todo; mas em termos territoriais, diz-se que a Amazônia 
se espalha por Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela, entre outros países.
2. Ver, sobre este assunto: Bastos, Marcus “Cultura Sampler” (http://
pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/1626,1.shl); Bastos, Marcus. 
“A cultura da reciclagem”, in Alzamorra, Geane; Brasil, André; Falcci, 
Carlos; e Jesus, Eduardo de. Cultura em Fluxo. Minas Gerais: PUC, 
2005; e Bastos, Marcus. “A cultura da reciclagem” (NOEMA, 2007). 
3. Kranenburg, Rob van. The Internet of Things. Amsterdã: Institute of 
Networked Cultures, 2008.
4. Apud. Charuk, Peter E.; Goldsmith, Kim; e Naden, Gail. Perspectives.
Art.Ecology. http://www.wpccdubbo.org.au/documents/PAEsec-
ondaryedulores.pdf.
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys 
6. Berman, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar.
7. Thoreau, Henry David. The Maine Woods.
8. Castro, Daniela e Chhangur, Emilie. Translations / Traduções. http://
www.warc.net/v3/exhibition%20archives/translations/transla-
tions.html
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beginning of this century, it makes even less 
sense to describe any phenomenon from its 
alleged nationality. 

A place may be symmetrical, transversal, 
placed over, dispersed, larger or smaller 
than a country. One thing is for certain, it is 
radically different from the abstract idea of 
nation (which #attens the wealth and hetero-
geneities of places to foster the desires for 
sovereignty and control over territories, de"-
nitely contrary to any environmental under-
standing1 proposed). It is impossible to talk 
about the relations between art, ecology, de-
sign and technology in Brazil. It is important 
(this is not a paradox, but a methodology) 
to write about these relations looking at the 
themes from the angles revealed by prac-
tices and events in places such Rio de Ja-
neiro or São Paulo. In this context, in which 
the coincidence between distance (but from 
which center?) and inequality were used for 
a long time to explain the planet’s geopoli-
tics, how can we re#ect upon these events? 
How can we draw an overview that is less 
marked by these parameters? Best to say 
they take place along the margins or, tak-
ing advantage of the event’s name, in paral-
lel. What are, in the end, the phenomena in 
which art, ecology, design and technology 
cross each other?

Since we tend to say that the last will be the 
"rst, perhaps we’d better answer the ques-
tion posed in the paragraph above: with the 
growing popular access to digital equip-
ment and the increase of electronic waste, 
practices such as the remix or recycling of 
hardware take on an unprecedented cultural 
importance2. One good example is Etienne 
Delacroix’s Atelier-Lab. Departing from a 
broad vision of the passage from a “reduc-

This article was fostered by our presence 
at the Paralelo, an event held by the British 
Council, Virtueel Platform, Arts and Humani-
ties Research Council, Museu da Imagem 
e do Som and Centro Cultural São Paulo 
between March 29th and April 2nd. The 
round table featuring the talk presenting the 
text then entitled “recycling / upcycling.br 
(ecology: politics and affection)”, exhibited 
the theme History and Exchange Visions 
between Art, Ecology, Design and Technol-
ogy in Brazil. Here is a starting point, which 
may be questioned from the beginning: not 
forgetting how important it is to discuss lo-
cal aspects of broad phenomena, it may be 
worth noting that describing the world in 
terms of nationality doesn’t explain its com-
plexity (not to mention the fact that it causes 
certain side effects that may lead to folklore, 
but could also lead to disaster). In a world 
pierced by transnational #ows, such as the 
shorter distances and cut-up spaces of the 
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tive” paradigm, typical of modernity, to a 
“generative” paradigm, typical of contem-
porary times, Delacroix collects results in an 
itinerant practice, in the shape of handmade 
laboratories created with second-hand 
equipment. He recreates these compo-
nents, which are usually seen as useless, in 
workshops where he also teaches the par-
ticipants the foundations of their functioning. 
It is a powerful proposal for the intersection 
between computers and art as a way of 
digital inclusion. Delacroix’s work deals with 
minimum "gures of digital language, dis-
solving the distance between hardware and 
software, in an approach that challenges the 
simplest stereotypes on the ways to spread 
knowledge in the age of technology.

Such practices have become common, as 
Rob van Kranenburg describes, in The Inter-
net of Things: “the term ‘Bricolab was coined 
by Coletivo Estilingue as part of the idea of 
metaRecycling to be implemented in Brazil. 
Bricolabs describe a collaborative narrative 
that may be written in many voices, of which 
mine is only one. Three main pillars may be 
identi"ed: a strong Brazilian conceptual fo-
cus by Felipe Fonseca, Stalker and descen-
tro.org, the realism rooted in the attitude 
hacker GNU / Linux of dyne.org, Jaromil and 
the expertise of Aymeric Mansoux, and the 
strong ethnographic conceptual focus on 
forms of organising and connecting with po-
litical research institutions of Bronac Ferran, 
Matt Ratto and Patrick Humphreys”3.

These experiences also served as inspiration 
for the politics of creation of points of culture 
by the Brazilian government, where a part of 
the equation is the quantitative demand that 
takes out of context the debates proposed 
originally in the Atelier-Lab or the Bricolabs 
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and others (due to the fact that Brazil is a 
huge country with serious gaps in the net-
work infrastructure area, which is interest-
ingly being compensated by the popular 
access of cellular phones).

Practices such as these, based on recycling 
processes and other related processes, 
have a level of importance that surpasses its 
most immediate limits: they build a context 
for other, more strategic forms of recycling, 
such as garbage processing, which may be 
consolidated in the collective mind. Also, 
they prospect procedures that may become 
central in a very short time, if we bear in 
mind the excessive technological waste. It 
is a relatively well known story. In order to 
avoid repeating it, this text proposes to go 
on a small archeological expedition on the 
relationship between art and ecology, as a 
background for the discussion of certain 
themes that come up in this sphere.

One of the forefathers of the Art that #irts 
with ecological practices is Joseph Beuys. 
He believed that “art is genuinely a hu-
man means for revolutionary change to-
wards completing the transformation of a 
sick world into a healthy one.”4 More than 
an understanding of art as an instrument 
for change, it is interesting that it uses, in 
this phase, medical vocabulary. By using 
it, Beuys seems to be suggesting that the 
world is like an organism, i.e., a life form 
made up of interacting structures. It makes 
sense, therefore, to act in this context in 
order to change its structures to make the 
resulting group more welcoming. This is the 
practice later consolidated by ecological ac-
tivists. In the model proposed by Beuys, the 
artist becomes a regulatory element of the 
environment in which it is inserted.
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of being considered a bum. But if he "lls his 
days as a speculator, clearing these forests 
and leaving the earth bald before its time, he 
is considered an entrepreneur and an indus-
trious citizen”7

Surely, the implicit polarisation as shown 
in the extract above, which today sounds 
romantic within an in"nitely more complex 
context, is a factor that must be observed 
cautiously. Beuys himself, in pieces such as 
7,000 Oakland, seems to take a distance 
from these polarisations, probably realisng 
the paradox they call forth: how to talk 
about art, ecology, the environment, organ-
ism and, at the same time, claim the place of 
a regulating agent, even more so, in favor of 
a total oeuvre? No matter how admirable are 
the desired effects of building a fairer social 
order, the method proposed is questionable, 
because it imposes a point of view rather 
than articulate differences.

Another piece that employs this perspec-
tive, even though in a condensed form, is 
the series Mutações Geográ"cas, by Cildo 
Meirelles. The piece explores the soil and the 
nature of geographic limits. Meirelles puts 
together in one leather suitcase, fragments 
of soil collected on both sides of the state 
line between Rio de Janeiro and São Paulo. 
The proposal, according to the presentation 
text in the Tate Galery’s website, “proposes 
actions that link geographic and topological 
spaces.”

With a more contemporaneous register an-
ticipating the practice of groups such as Yes-
Men, Ocean Earth Construction and Devel-
opment Corporation, its goal is to research 
alternative forms of energy. The group uses 
satellite images to monitor and analyse key 

“Only under a radical broadening of the de!-
nitions will it be possible for art and the ac-
tivities related to it to supply evidence that 
art is now the only evolutionary-revolutionary 
power. Only art can dismantle the repressive 
effects of the senile social system that goes 
on staggering its way along the line of death: 
to dismantle and to build the SOCIAL OR-
GANISM AS THE WORK OF ART’… EVERY-
ONE IS AN ARTIST who – from the state of 
freedom he/she experiments !rst-hand – he 
will learn how to determine the other posi-
tions of the TOTAL WORK OF ART OF THE 
FUTURE SOCIAL ORDER”5 

In the model proposed by Beuys, the artist 
becomes a regulating element of the envi-
ronment in which it is inserted, invested by a 
tautological discourse with very clear goals, 
methods to reach them and, above all, op-
posite poles, admirable qualities or nauseat-
ing #aws. It was the 70’s, and things were 
all or nothing. This premise that art affects 
society and the environment is a common 
perspective in the "rst writings on nature 
(when the idea of environment was still being 
established), in which authors such as Ralph 
Waldo Emerson or Henry David Thoreau de-
scribe a world of bucolic woods and sublime 
storms. From this point of view, nature may 
be adored in its grandeur, or destroyed by 
the progress that attempts to dominate it. 
The narrative of progress (that Marshal Ber-
man describes as Faustian in Tudo o que é 
sólido desmancha no ar – Everything that’s 
solid melts into the air)6 prevails along a 
good part of the 19th and 20th centuries, 
with well-known results despite critical vi-
sions such as that of Thoreau:

“If a man walks in the woods for the love of 
them half of each day, he runs the danger 
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dis explores the planet’s undergrounds with 
a disquieting approach and poetics. Where 
we might expect precision in mapping and 
broadness in the images from above, Mey-
er-Brandis offers the ease of clues and the 
punctuality of indirect observation. At an age 
when science aims to base itself on the se-
cure speculations of models and synthesis, 
its projects turn to the wide and unfathom-
able mysteries, which explain more about 
the world from what it is imponderable in its 
methods (human, too human) than from the 
tangibility of its results.

In SGM-Iceberg-Probe [SubGlacialis Mont-
ometer], the artist matches technologies and 
equipments in a sophisticated way, building 
a location system that allows researching 
underground icebergs and search for ac-
tivities through its strati"cations. The project 
proposes a sensitive interface between the 
terrestrial world and the invisible landscapes 
contained within its crust. It is a provocative 
proposal as it questions (subtly) the drive for 
common visibility in terms of art and geog-
raphy. 

In Earth-Core-Laboratory and Elf-scan, the 
procedure multiplies. The work doesn’t only 
cross borders between an earthly and an 
underground world, but also overcomes 
the line that divides "ction and reality. The 
gadget allows for uses considered scienti"c, 
such as the observation of underground 
noises in volcanic soil. It also allows the ob-
servation of mythological phenomena, such 
as the search for elves and other life forms 
known only by those disposed to make a 
journey to the center of the earth.

Within this perspective, we highlight more 
recent works, such as that of Alice Miceli, 

points in ecological and geopolitical terms. 
OECDV considers the world a living work of 
art, where ecological aspects are intercon-
nected with artistic aspects.

But there is a clear shift in understanding: 
the environment is broader than nature. The 
group of articulated factors, therefore, has a 
different scope. This systemic understand-
ing of the environment appears in pieces 
such as Cildo Meirelles’s and Ocean Earth 
Construction and Development Corpora-
tion’s, cited above. These are pieces that 
suggest a wide network of forms of occupa-
tion and uses of the territory.

Perhaps one of the most typical examples 
is the Center for Land Use and Interpreta-
tion, known by the abbreviation CLUI. It is 
a research organisation whose focus is to 
explore, investigate and understand issues 
on the soil and the landscape.  CLUI “em-
ploys a variety of methods to accomplish its 
mission — engaging in research, classi"ca-
tion, extrapolation and exhibitions”. Sited in 
California for some time now, CLUI has been 
involved in a diversity of projects, always 
with the ability of staying updated on the de-
velopments of the area in which it operates.

One of CLUI’s most important results is the 
Interpretation’s Land Use Database, “a col-
lection of uncommon places and samples 
across the USA.” Composed of archives, 
photographs and other materials gathered in 
CLUI’s headquarters in Los Angeles, it may 
be accessed by visitors through a computer 
on the spot. A sample of the over thousand 
entries is available on the Internet. The ad-
dress is http://ludb.clui.org/.

Taking a different route, Agnes Meyer-Bran-
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naked eye, suggests an important proce-
dure for the investigation of matter manipu-
lation processes. For that reason, her work 
cannot be understood from the “objectness” 
that, circumstantially, she suggests. Her 
trademark are chemical processes used as 
a way of  exploring the effect of the energy 
on the materials, and the articulation with 
specialised laboratories (which interestingly 
joins two ends, one microscopic and the 
other macroscopic, of the forms of relation-
ship between organisms and the environ-
ment).

The perspectives presented so far suggest 
how complex is the relationship between 
art, design, ecology and technology. This 
brief study allows the collection of elements 
to discuss aspects of recycling which not 
always are taken into consideration. Ac-
cording to William McDonough and Michael 
Braungart, recycling practices are pallia-
tive, as they are associated to an obsoles-
cent industrial cycle. To McDonough and 
Braungart, recycling your waste is useless: 
it’s necessary to remodel a group of exist-
ing procedures, in a search for solutions 
for the entire reuse of materials (in such a 
way that waste is not produced). They call 
it an “upcycling” process. Example: a book 
that goes through this process is “dissolved 
and redone as a high quality, high usability 
polymer”. To them, this is a new paradigm, 
based on a virtuous cycle of reuse in which 
there is no waste or leftovers. The pro-
vocative proposal seems to be aligned with 
the developments of the art that wants to 
problematise the environment in a broad 
and complex way, rather than "nd support 
in simplistic polarisations whose inability to 
understand things in a systemic way reveals 
the exact opposite of ecology.

Camila Sposati and Raquel Garbelotti. Ac-
cording to the curator’s text of the exhibi-
tion Traduções - Translations, by Daniela 
Castro and Emelie Chhangur, “the photo-
graphs, videos and texts in Juntamentos, by 
Raquel Garbelotti emulate research projects 
in academic "elds as it documents aspects 
of the Pomeranian migration from Germany 
to Brazil in the late 20th century. Garbelotti’s 
work could be seen as the update of an 
ethnographic procedure, if it weren’t for the 
project’s ability to make explicit the always 
present distances between the observer 
and the observed environment. This rever-
sion of the scienti"c gaze by means of a po-
etic standpoint (and vice-versa) is one of the 
most powerful aspects of the project, which 
“points to the impossibility of taxonomies”8.

In Chernobyl Project, Alice Miceli suggests 
that not only the impossibility of classifying, 
but also the dif"culty of seeing certain phe-
nomena, bring up new problems. According 
to Pedro Duarte de Andrade’s text in the 
magazine Trópico, “Alice Miceli’s greatest 
goal is to capture images in the exclusion 
zone of Belarus, where the artist has already 
made one "rst incursion”.  It is an isolated 
area “due to high contamination levels, 
which are intolerable for a human being to 
live there on an ongoing basis”. An important 
aspect of the project is that the artist devel-
oped a special pin-hole camera to produce 
her pictures.

This proximity between poetic practices 
and laboratory procedures is one of the im-
portant characteristics of Camila Sposati’s 
work. Her most recent project, on growing 
crystals in laboratory, points to processes 
of particle recomposition. This action in the 
microscopic scale, effectively invisible to the 

Marcus Bastos
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1. Ecology is one of the few disciplines proposing a holistic under-
standing of phenomena, in an attempt to understand global processes 
and microscopic phenomena, always observing the relations among 
organisms, or the relations between organisms and the environment. 
In that sense, concepts that propose very tight angles for observation 
are not !t for an ecological approach. For example: in ecological terms, 
it is possible to think the Amazon as a unit, in which the intervention 
of an area affect the whole, but in territorial terms, we say the Ama-
zon spreads over Brazil, Peru, Colombia and Venezuela, among other 
countries.
2. See, on this topic: Bastos, Marcus “Cultura Sampler” (http://pphp.
uol.com.br/tropico/html/textos/1626,1.shl); Bastos, Marcus. “A cul-
tura da reciclagem”, in Alzamorra, Geane; Brasil, André; Falcci, Carlos; 
and Jesus, Eduardo de. Cultura em Fluxo. Minas Gerais: PUC, 2005; e 
Bastos, Marcus. “A cultura da reciclagem” (NOEMA, 2007).
3.Kranenburg, Rob van. The Internet of Things. Amsterdã: Institute of 
Networked Cultures, 2008.
4. Apud. Charuk, Peter E.; Goldsmith, Kim; e Naden, Gail. Perspectives.
Art.Ecology. http://www.wpccdubbo.org.au/documents/PAEsec-
ondaryedulores.pdf.
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys 
6. Berman, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar.
7. Thoreau, Henry David. The Maine Woods.
8. Castro, Daniela e Chhangur, Emilie. Translations / Traduções. http://
www.warc.net/v3/exhibition%20archives/translations/transla-
tions.html

“SE O ARTISTA NÃO 
SE RESPONSABILIZA 
SEQUER POR SEUS 
PRÓPRIOS MÉTODOS, 
COMO PODEMOS 
PRETENDER QUE A 
ARTE NOS LEVE A UMA 
RESPONSABILIDADE 
GERAL SOBRE O 
AMBIENTE?”

“IF THE ARTIST ISN’T 
RESPONSIBLE EVEN FOR 
HIS OWN METHODS, HOW 
CAN WE EXPECT ART TO 
LEAD US TO A GENERAL 
RESPONSIBILITY FOR 
THE ENVIRONMENT?”  

Gabriel Menotti

Gabriel Menotti é candidato a PHD no 
Departamento de Comunicação e Mídias Digitais 
da Goldsmiths University of London. Trabalha 
como curador independente de mídias digitais e 
produtor.

Gabriel Menotti is a PhD candidate on the Media 
and Communications department of Goldsmiths 
University of London. He works as an independent 
media curator and producer.

BR



44

20092009

o que especialistas em economia diriam sobre 
isso. Façam seus comentários, se quiserem.

Abs,
Koert 

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE – UMA 
PROPOSTA PARA UNIR AS DUAS ECO-
LOGIAS

Este texto re#ete sobre o debate aberto 
“economia=ecologia”, que ocorreu durante o 
evento Paralelo de 29 de março a 2 de abril 
de 2009 em São Paulo. Ele visa não somente 
relatar, mas também tratar da sessão de uma 
maneira mais extensa.  

O ponto inicial da nossa discussão foi a hipó-
tese de que um fator importante na nossa 
atual crise ambiental é a desconexão entre a 
ecologia econômica e a ecologia ambiental. 
Com esta última, queremos dizer a ecologia 
de plantas, árvores, animais e outros materiais 
orgânicos. A ecologia econômica, por sua vez, 
é de"nida pelo nosso sistema "nanceiro que 
inclui o mercado, o dinheiro, as mercadorias e 
outros intercâmbios econômicos. 
Nossa segunda hipótese de trabalho a"rma 
que poderíamos lidar com questões ambientais 
ao conectar as esferas ambientais e econômi-
cas de um modo melhor do que está aconte-
cendo na atualidade. 

ECOLOGIA VS ECOLOGIA

Antes de aprofundarmos nossa análise, 
devemos lidar com a seguinte questão: é 
necessário ser crítico à abordagem da eco-
logia como uma metáfora ou estrutura, em 
comparação com a ecologia como um am-
biente vivo e orgânico ameaçado, do qual 
fazemos parte? (Esta questão foi formulada 

Assunto: [Paralelo] Dando continuidade ao Para-
lelo...
De: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
Data: Sab, 09 de maio de 2009 17:01:22 +0200
Para: paralelo@listcultures.org

Queridos colegas do Paralelo,

Como ainda estou ansioso para compen-
sar todo o querosene gasto em minha 
viagem ao Brasil, coloquei no papel algu-
mas re#exões sobre a sessão Open Space 
“economia=ecologia”, que apresentei no Para-
lelo.

Agradeço a Luna Maurer, Edo Paulus, Taco 
Stolk, Esther Polak e Rombout Frieling por te-
rem feito comentários sobre a primeira versão 
desse texto durante o jantar em um restaurante 
brasileiro em Amsterdã.

Estamos curiosos para saber, principalmente, 

ECOLOGIA É ECONOMIA?
Um debate entre os mem-
bros do grupo Paralelo

Koert van Mensvoort

Koert van Mensvoort é designer e 
codiretor da All Media Foundation. 
Grande parte do seu trabalho gira 
em torno da relação entre pessoas 
e a mídia.

NL
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cido explosivamente nos últimos 200 anos 
– note que nos séculos anteriores o cresci-
mento econômico não havia sido tão grande. 
Obviamente, para que uma ecologia possa 
crescer tão rapidamente ela precisa ser movi-
da por uma entidade fora do sistema: a eco-
logia ambiental, neste caso. Portanto, o que 
denominamos de economia de crescimento 
é, na realidade, o processo de uma esfera 
econômica que se alimenta de uma esfera 
ambiental. 

Por muito tempo a esfera ambiental apa-
rentou ser um recurso in"nito – pois ela era 
muito maior do que a esfera econômica. 
Nas últimas décadas, entretanto, atingimos 
um ponto em que o impacto sobre a esfera 
ambiental se tornou dolorosamente visível. 
Quanto mais a economia se aproxima da es-
cala de toda a Terra, tanto mais ela terá de 
se conformar ao modo de comportamento 
físico da Terra. 

CONECTANDO A ECOLOGIA 
ECONÔMICA À AMBIENTAL

Conforme foi descrito na introdução, a pedra 
angular do problema é que os valores am-
bientais – embora sejam tão cruciais para a 
existência e o bem-estar dos humanos, ani-
mais e plantas do planeta – di"cilmente po-
dem ser expressos em termos econômicos.

Como isso pode soar um pouco abstrato, 
vamos ilustrar a situação com o exemplo 
da vida real de um fazendeiro (*) que corta 
árvores na #oresta tropical, vende a madei-
ra e transforma o solo em terra arável para 
milho, ou algum outro cultivo. Por meio de 
suas ações, o fazendeiro passa a ter um valor 
econômico – ele receberá dinheiro para com-
prar comida e mercadorias para sua família. 

por Tapio Makela durante um dos painéis). 
Os ambientalistas tradicionais, em particular, 
podem fazer objeções à descrição de ambas 
as esferas como “ecologias”, e argumentar 
que não é prudente usar o mesmo termo 
para um sistema construído pelo homem e 
também para a ecologia orgânica da nature-
za, mais antiga e mais profunda. Aqui eles 
certamente têm razão: a ecologia ambiental 
não é somente muito mais antiga do que a 
ecologia econômica, ela também a preside 
no sentido de que a ecologia econômica não 
pode existir sem a ecologia ambiental. Por 
outro lado, precisamos perceber que, em-
bora a economia ambiental esteja ameaça-
da, a maior ameaça, atualmente, provém da 
ecologia econômica. Portanto, ela deve ser 
levada a sério em vez de ser simplesmente 
rejeitada como uma estrutura humana. O fato 
de que a maior parte das pessoas, pelo me-
nos no mundo ocidental, hoje preocupa-se 
mais com a crise "nanceira e suas taxas de 
hipoteca do que com furacões ou enchen-
tes, demonstra que a ecologia econômica 
tem se tornado cada vez mais uma “natureza 
contígua” com sua própria dinâmica e auto-
nomia. Semelhantemente a uma verdadeira 
natureza, ela pode ser tanto benevolente e 
gentil, quanto selvagem, cruel e imprevisível. 

A ECONOMIA DO CRESCIMENTO 
ATINGE O TOPO

Uma vez que concordarmos que ambos os 
sistemas são ecologias independentes entre 
si, podemos prosseguir e estudar a estru-
tura de ambas as ecologias e sua interde-
pendência. A ecologia ambiental tem sido 
um sistema dinâmico e estável há séculos, 
e sua proporção está diretamente ligada ao 
tamanho da terra. A ecologia econômica, ao 
contrário, é muito mais instável e tem cres-
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melhor, o fazendeiro poderia decidir manter 
as árvores intocadas e ganhar ECOs, que 
podem ser trocados por dinheiro real, mer-
cadorias e benefícios econômicos para sua 
família. 

Isso soa simples e elegante? Na verdade, pa-
rece haver certo brilho na ideia de conceber 
o ECO como uma moeda para valores ambi-
entais, mas, ainda assim, há muitas questões 
e problemas: 

– Quem poderia criar a moeda? Talvez o Ban-
co Mundial e/ou o Fundo Monetário Interna-
cional com o apoio político da comunidade 
mundial? 

– De que modo o seu valor seria garantido? 
Talvez mediante uma pequena taxação sobre 
as transações "nanceiras internacionais de 
outras moedas. Isso implicaria uma reformu-
lação drástica do sistema "nanceiro. 

– Será que estamos prontos para assumir 
uma postura não romântica e descrever o 
valor ambiental em termos econômicos? A 
percepção de que a ausência de posse ex-
plícita também resulta em falta de respon-
sabilidade pode nos ajudar; no entanto, há 
uma questão ainda pendente: é minima-
mente possível descrever valores ambientais 
explicitamente? Quão detalhada deve ser 
nossa descrição dos valores ambientais? 
Quem serão os proprietários? Os países? Os 
indivíduos? 

– E os países economicamente desenvolvi-
dos que dispõem de poucos valores ambi-
entais (leia-se #orestas que respiram CO$) 
dentro de suas fronteiras? Para eles, o siste-
ma implica uma certa drenagem econômica 
como troca por um ambiente melhor. Será 

Obviamente, o lado negativo de seu trabalho 
é que uma outra parte da #oresta se perde, a 
quantidade de CO$ na natureza aumenta ain-
da mais e o aquecimento global se perpetua. 
A reação ambientalista honrada seria invocar, 
nesse momento, a obrigação moral deste fa-
zendeiro de NÃO destruir o ambiente. No en-
tanto, quem somos nós para fazer exigências 
morais a este fazendeiro? A"nal, este homem 
só está acrescentando uma pequena gota 
no balde do aquecimento global que já foi 
praticamente preenchido até o topo por to-
dos nós – sim, isso inclui você! Será que nós 
não deveríamos, ao invés de assumir um tom 
paternalista diante do fazendeiro sobre sua 
obrigação moral em relação ao meio ambi-
ente, buscar maneiras de compensá-lo eco-
nomicamente, para que ele deixe a #oresta 
tropical intocada? 

O ECO: UMA MOEDA COM VALOR 
AMBIENTAL

Dentre as propostas feitas durante a sessão 
“open space”, estava a ideia de introduzir 
uma moeda à parte, dotada de valor ambi-
ental. Além do dólar americano, o euro, o 
iene japonês, o yuan chinês, a libra inglesa, 
o real brasileiro etc. também haveria o ECO, 
uma moeda que expressa valor ambiental. O 
propósito do ECO é compensar a ausência 
de representação dos valores ambientais na 
esfera econômica. 

No caso de nosso fazendeiro brasileiro, isso 
signi"caria que sua parte de #oresta tropi-
cal não desmatada teria um certo valor em 
ECOs, que ele periodicamente receberia 
contanto que deixasse intocada sua parte 
de #oresta tropical. Ao invés de enfrentar o 
dilema de cortar árvores e ganhar dinheiro 
ou não cortar e contribuir para um ambiente 

Koert van Mensvoort
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que eles terão vontade política para apoiar 
o ECO? Talvez uma exigência de natureza 
moral seja apropriada aqui. 

– Como a moeda vai #utuar em relação às 
moedas existentes? À medida que diminui 
a urgência das questões ambientais, o valor 
da moeda pode também diminuir. Por outro 
lado, a moeda ECO poderia elevar enorme-
mente também nossa percepção da urgên-
cia dos valores ambientais. É exatamente 
este equilíbrio entre as esferas ambiental e 
econômica que é representado pela moeda. 

– A quem cabe a decisão sobre a importância 
dos valores ambientais do ECO? Como você 
poderia, por exemplo, comparar um pedaço 
de #oresta tropical com um rio limpo? Como 
podemos ter certeza de que isso não vai se 
tornar um desastre dominado pela corrup-
ção, tecnocracia e burocracia? Isso deve se 
limitar somente aos benefícios do CO$, dado 
que esse é o fator mais importante na mu-
dança climática? Como o ECO se relaciona 
com os sistemas existentes, como por exem-
plo, os vouchers de CO$ usados dentro da 
União Europeia? 

EM CONCLUSÃO

De nossas explorações até aqui, concluímos 
que uma melhoria na associação entre as es-
feras econômica e ambiental pode contribuir 
para a resolução de nossa crise econômica 
atual. Potencialmente, a introdução da moe-
da ECO pode contribuir para tal associação, 
embora haja a necessidade de estudos mais 
aprofundados sobre a força, as fraquezas, 
oportunidades e ameaças envolvidas no 
conceito ECO. 
Como foi descrito, a ideia do ECO cer-
tamente não é a ideia mais romântica no 
caminho rumo a um meio ambiente melhor, 

“EU ME PERGUNTO 
POR QUE TANTOS 
GOVERNOS ESTÃO 
CRIANDO ESQUEMAS 
ABSTRATOS QUE NÃO 
SÃO COMUNICADOS PARA 
AS PESSOAS COMO UM 
TODO. INJETAR ALGUMA 
SENSIBILIDADE ARTÍSTICA 
E VISUALIZAÇÃO TALVEZ 
POSSA AJUDAR.”

“I DO WONDER WHY SO 
MANY GOVERNMENTS 
ARE CREATING THESE 
ABSTRACT SCHEMES 
WHICH AREN’T 
COMMUNICATED TO 
THE PEOPLE AT LARGE. 
INJECTING SOME 
ARTISTIC SENSIBILITY AND 
VISUALISATIONS  
MIGHT HELP.”

Koert van Mensvoort
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Peço desculpas se não li com a devida aten-
ção  sua mensagem, que é muito interes-
sante, ou caso isto já seja de seu conheci-
mento - a ideia de compensar os países por 
não desmatarem (etc, etc) já é discutida há 
cerca de um ano, e recebeu bastante aten-
ção da mídia no ano de 2008.

http://knowledge.allianz.com/en/globalis-
sues/climate_change/climate_solutions/de-
forestation_emissions.html

Penso que isso talvez tenha a ver com a sua 
proposta, não? Mas talvez seja algo diferente

Abraços,
Bronac

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Ter, 12 de maio de 2009 14:32:01 +0200
De: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
Para: Bronac Ferran <bronacferran@googlemail.
com>
CC: paralelo@listcultures.org
 
Obrigado, Bronac,

Boa leitura! Eu realmente sabia que isso já 
estava  em discussão, mas ainda tenho muita 
coisa a aprender...

A ideia de trocar créditos de #oresta por 
créditos de carbono me parece um tanto 
estranha. Por outro lado, é compreensível 
que isso realmente venha a ser colocado 
em prática, a partir do momento em que as 
coisas são consideradas dentro da esfera 
econômica. Mas me pergunto por que tantos 
governos estão criando esquemas abstratos 
dos quais as pessoas em geral não têm co-

já que ela requer uma descrição explícita dos 
valores ambientais e ainda não foi veri"cado 
se as pessoas estão prontas para isso. Ade-
mais, a implementação da moeda ECO exi-
giria uma reformulação substancial de nosso 
sistema "nanceiro, o que certamente não 
será bem visto por alguns dos atores da atual 
cena ambiental. Decisões difíceis deverão ser 
tomadas, política e economicamente, bem 
como no plano moral. 

Certamente, a implementação da associação 
que propomos, entre as esferas econômica 
e ambiental por meio da moeda ECO es-
tará longe do trivial. Felizmente, podemos 
ter certeza de uma coisa: a #oresta tropical 
amazônica tem um valor enorme. Só resta 
saber se realmente queremos e podemos 
tornar este valor explícito. 

Koert van Mensvoort, maio de 2009.

(*) Esta história do fazendeiro da #oresta tro-
pical me foi contada por Karolina, uma mu-
lher incrivelmente elegante e inteligente que 
conhecemos durante uma viagem de ônibus 
após o Paralelo. 

(*) Esta história do fazendeiro da "oresta tropical foi contada por Karo-
lina, uma mulher incrivelmente elegante e inteligente que conhecemos 
durante uma viagem de ônibus após o Paralelo. 

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Dom, 10 de maio de 2009 22:29:42 +0100
De: Bronac Ferran <bronacferran@googlemail.
com>

Oi, Koert

Fico contente em ver que você conseguiu 
tempo para dar continuidade à discussão. 

Koert van Mensvoort
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http://www.guardian.co.uk/environment/
blog/2009/mar/19/carbon-trading-confer-
ence-copenhagen-ngos-industry-business-
permits

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Ter, 12 de maio de 2009 16:10:03 +0100
De: Katherine E. Bash <abrisamento@katherine-
bash.com>

Saudações a todos, e muito obrigada Koert 
e Bronac,

Não tenho certeza de como a proposta 
equatoriana de arrecadar fundos para o 
petróleo não explorado mediante a emissão 
de títulos de carbono, através da assinatura 
de um acordo com o Comércio Europeu das 
Licenças de Emissão (CELE) , tem a ver com 
o REDD (Programa de Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação Florestal), 
mas "quei sabendo de novos desdobramen-
tos que têm o envolvimento da ONU.

Essas medidas parecem ser necessárias e 
continuamos a reavaliar/reestruturar nosso 
sistema atual e, talvez, desenvolver uma 
moeda diferente.

Aqui vão dois links para textos curtos. Estou 
procurando links mais recentes.

http://www.wri.org/stories/2009/01/ecua-
dor-proposes-leaving-oil-untapped-protect-
forests-and-people

http://www.liveyasuni.org/
Abs,
Katherine

nhecimento. Talvez seja útil injetar um pouco 
de sensibilidade e visualização artística, e 
é isto o que me interessa na idéia do ECO, 
enquanto  uma moeda separada, com seu 
próprio valor e visualização.

Por exemplo, transcrevo abaixo o trecho de 
um artigo que me chamou a atenção, pois 
uma moeda ECO talvez desempenhe um im-
portante papel como catalisador:

“O Brasil já encontrou e instituiu uma alter-
nativa para compensar o desmatamento: um 
fundo internacional para a proteção da #o-
resta Amazônica, para o qual a Noruega se 
comprometeu em contribuir com 1 bilhão de 
dólares até o "nal de 2015. A Noruega doará 
o dinheiro em parcelas todo ano, mas so-
mente se o Brasil provar que houve redução 
de desmatamento no ano anterior. Famílias 
pobres brasileiras podem se candidatar para 
receber 1.500 dólares por ano para re#o-
restar e proteger as áreas verdes que pos-
suem”.

Abs,
Koert

P.S. Antes do Paralelo, o Marcus já havia 
enviado alguns links sobre mercados de car-
bono, e seria interessante lê-los novamente 
dentro desse contexto:

Estariam os comerciantes de carbono 
enchendo os bolsos ou salvando o planeta?
http://www.guardian.co.uk/environment/
blog/2009/mar/13/carbon-trading-climate-
change

O ativismo e o mundo dos negócios entram 
em embate em conferência sobre mercado 
de carbono
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paralelo@listcultures.org

Queridos,

Respondendo à mensagem do Koert:

Acabo de terminar um trabalho que talvez 
seja interessante para a proposta do Koert:

Alfred Gell: Recém-chegados ao mundo 
das mercadorias: o consumo entre os Muria 
Gonds no livro “The social life of Things” ((A 
Vida Social das Coisas)), de Arjun Appadu-
rai. Trechos da obra podem ser encontrados 
aqui: http://books.google.nl/books?id=6JqT
cziwKTYC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=new
comers+to+the+world+of+goods:+consump
tion+among+the+Muria+Gonds&source=bl&
ots=Xj505iNRr3&sig=ocZyhmwH-2JSgW2d-
H_wHVmK0uU&hl=nl&ei=zzEMSvLNDIOc-
Aap5oG5Bg&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=2#PPA118,M1

Ele não apresenta muitas soluções práticas, 
mas traz informações esclarecedoras sobre 
o processo que é realmente desencadeado 
quando algo que costumava ser de posse 
comum se torna uma commodity. E tam-
bém de que modo diferentes tipos de com-
modities coexistem, sem que exista a pos-
sibilidade de venda de um tipo para outro 
(algo cuja existência na economia global é 
improvável?)

Fiquei pensando que esse processo em si 
talvez possa ser estudado, e também se 
propostas econômicas, como a do Koert, 
podem constituir obras de arte em si.

Nesse caso, uma proposta como a do Koert 
torna-se bem-sucedida quando provoca o 
debate em vez de apresentar soluções...

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Qui, 14 de maio de 2009 06:52:11 +0100
De: Gisela Domschke <gdomschke@gmail.
com>
Para: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
CC: Bronac Ferran <bronacferran@googlemail.
com>, paralelo@listcultures.org

Olá a todos

Sobre a questão do fundo para a Amazônia:

06.05.09
A embaixadora norueguesa, Turid Bertelsen 
Rodrigues Eusébio, con"rmou em sua visita 
ao Brasil que a Noruega continuará com o 
programa de investimento para o desenvolvi-
mento sustentável na Amazônia.
A embaixadora disse que o governo pode 
iniciar a elaboração de projetos que serão 
"nanciados pelo Fundo Amazônia, que tem 
sido gerenciado pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
O objetivo dela era visitar todos os estados 
amazônicos para ouvir as comunidades lo-
cais falarem de problemas e expectativas.
 
h t t p : / / a m a z o n i a n a m i d i a . b l o g s p o t .
com/2009/05/agencia-brasil-noruega-tem-
interesse-em.html

Abraços
Gisela

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Qui, 14 de maio de 2009 17:09:06 +0200
De: Esther Polak <epolak@dds.nl>
Para: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>, 

Koert van Mensvoort
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gem do The Guardian que discute a falta de 
envolvimento da população em relação ao 
assunto e a necessidade de mudar urgente-
mente a situação.

“Já há muito tempo, a população tem se 
mostrado alheia à existência de mercados 
de poluição de gases que causam o efeito 
estufa, não participando das decisões que 
são tomadas em relação ao funcionamento 
desses mercados.

A falta de envolvimento da sociedade civil 
com esse assunto é perigosa, pois esses 
mercados são concebidos por funcionários 
públicos e políticos, notoriamente vulneráveis 
ao lobby da indústria. Sem opiniões fortes 
para contrabalançar os fatalistas que que-
rem estabelecer altos tetos, os preços do 
carbono os levarão à falência e o resultado 
será sistemas de comercialização que sim-
plesmente não terão a ambição de realizar o 
trabalho que lhe é devido“.

http://www.guardian.co.uk/environment/
blog/2009/mar/13/carbon-trading-climate-
change

Por "m, se alguém tem alguma sugestão so-
bre como transformar essas discussões em 
algo concreto, ou tiver ideia sobre potenciais 
investidores, "nanciadores e plataformas (o 
que tenho em mente são reuniões econômi-
co-ambientais, em vez de galerias de arte) 
me diga, ok?

Abs,
Koert

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...

Esther

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Ter, 19 de maio de 2009 15:48:49 +0200
De: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
Para: paralelo@listcultures.org

Olá pessoal do Paralelo,

Agradeço a Katherine, Gisela, Bronac e Es-
ther por compatilhar suas re#exões e links. 
De fato, há muita coisa acontecendo em 
relação à adequada administração dos recur-
sos da #oresta amazônica e à redução das 
emissões de carbono. No entanto, o grande 
público ainda está relativamente desinfor-
mado.

Estou de acordo com a Esther: é importante 
estudar o que acontece quando algo que 
costumava ser de posse comum se torna 
uma commodity (aparentemente, existem 
alguns problemas). Porém, como já foi discu-
tido durante a sessão open space, a falta de 
uma relação de posse mais explícita também 
pode resultar em falta de responsabilidade. 
Dilema interessante, não?

Além disso, Esther, você também se ques-
tiona se propostas econômicas podem ser 
em si obras de arte, e sugere que, se esse 
for o caso, elas teriam que provocar debate 
em vez de apresentar soluções... Discordo. 
Talvez eu seja ambicioso demais, mas acho 
que elas podem e devem fazer as duas coi-
sas. Esse problema precisa tanto de visuali-
zações artísticas quanto de soluções prag-
máticas. Por que não unir as duas?

Abaixo transcrevo um trecho de uma reporta-
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tade de um orangotango, de um eucalipto e 
de um corretor da bolsa? Tanto a pergunta 
quanto a alegoria são absurdas. Por mais 
que existam relações complexas entre enti-
dades ou partículas em diferentes ambientes 
de vida (humano e não-humano), isso não 
signi"ca que elas possam receber a mesma 
abordagem. Mas é obvio que os seres huma-
nos estão inseridos no mesmo ecossistema 
que todas as coisas; portanto, levando isso 
em consideração pode-se a"rmar que tudo 
tem o mesmo nível de interação. Esse ar-
gumento denotaria que todas as formas de 
saber são similares.

Concordo plenamente com a a"rmação 
de que as estruturas que detêm o poder 
econômico, coletivo, individual, estatal e ou-
tras autoridades devam se responsabilizar 
por suas relações com a existência cotidiana 
mais ampla e seu impacto sobre as ecolo-
gias. Mas ainda não vejo um único argumen-
to plausível que justi"que por que chamá-los 
de “ecologias” facilita essa tarefa. 

Como Koert escreveu, “Semelhantemente 
a uma verdadeira natureza, pode ser tanto 
benevolente e boa, quanto selvagem, cruel e 
imprevisível”. Essa frase poderia ser da Bíblia 
ou de um romance do século XVII sobre a 
natureza, e quando se considera a economia 
situada em um lugar de certo modo fora de 
alcance, além da razão, apaga-se o signi"-
cado dos atos de poder individuais ou cole-
tivos dentro das economias. Mas não estou 
a"rmando que as economias, em sua com-
plexidade interconectada, possam ser total-
mente transparentes e compreensíveis a uma 
única pessoa. Ainda assim, isso não signi"ca 
que as economias são míticas, tampouco 
que uma economia seria uma entidade viva 
cujo comportamento não envolve nenhuma 

Data: Qua, 20 de maio de 2009 01:35:35 +0100
De: Tapio Makela <t.makela@salford.ac.uk>

Olá a todos e ao Koert,

Acredito que seja realmente importante con-
tinuar a discussão e, principalmente, man-
ter em atividade o motor de diferenças con-
ceituais (aqui mesclo uma metáfora mecânica 
com a prática crítica). Porém, justamente a 
questão da linguagem e sua relação com 
práticas muitas vezes usam metáforas como 
condutores. Ao mesmo tempo em que são 
fontes de novas ideias por meio da ambigui-
dade e do debate, elas às vezes resultam em 
falhas no que diz a respeito à teoria e arte. 
Esse parágrafo é um bom exemplo disso.

Bem, depois de ter lido os textos enviados 
por Koert e as respostas dadas a ele, gosta-
ria de entrar na discussão abordando alguns 
pontos.

Traçar um elo entre a economia e ecologia 
é de fundamental importância, mas dar à 
economia a denominação de ecologia pode 
prejudicar o projeto. Por quê? Decisões 
econômicas são baseadas em estruturas de 
poder que são lógicas e calculáveis, mesmo 
que se baseiem em estruturas que parcial-
mente não funcionam. Ecologias vivas, nas 
quais a natureza não-humana e a existência 
material humana coexistem, não são calcu-
láveis da mesma maneira que a economia, e 
as estruturas de poder, principalmente entre 
os humanos e outras entidades, têm a ver 
com uma dominação clara, em que o po-
der é exercido. Contudo, isso não está bem 
de"nido, embora a diferença entre economia 
e ecologia no que diz respeito à autoridade e 
ao poder humano e não-humano esteja bem 
clara. Existe alguma diferença entre a von-
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como a taxa Tobin não foram impostas 
como forma de controle ao comércio mun-
dial. Porém, agora as economias ocidentais 
têm interesse em tentar impor alguma tribu-
tação verde. Quando ampliado, o conceito 
ECO signi"ca que um micróbio, um pássaro, 
uma árvore – tudo tem um valor de moeda 
ecológica contanto que esteja vivo. Nesse 
mundo capitalista, ele provavelmente precisa 
estar ligado ao consumo, por exemplo: para 
matar uma árvore, é preciso que outra con-
tinue vivendo. Uma solução mais rápida seria 
aumentar os impostos sobre combustíveis à 
base de carbono de tal forma que a procura 
por combustíveis que não tenham carbono 
aumentaria da noite para o dia. Mas o CO$ 
é apenas um parâmetro, pois a perda de 
biodiversidade devido ao desmatamento + 
produção agrícola era rápida antes mesmo 
de o aquecimento global ser reconhecido 
como um problema. No caso da Noruega, 
toda a reserva "nanceira do país provém do 
petróleo extraído do Mar do Norte. Então, 
eles também têm a consciência pesada.
                                                                                                                                                   
Em relação aos objetivos, você e eu, Koert, 
provavelmente estaríamos de acordo em 
vários deles. Mas tudo o que você descreveu 
sobre economia envolve decisões políticas. 
Como diz o ditado, “deixe a natureza seguir o 
seu curso”… isso é pouco desejável, então, 
sugiro que seja mantida a distinção entre a 
política e a economia, e que ecologias de 
seres não humanos possam, como você 
também deseja, mostrar suas interconexões 
e ser capaz de fazer a diferença.

Em relação ao que falei sobre a natureza 
romântica, isso também tem a ver com uma 
situação na qual a natureza ou o planeta são 
vistos como um retrato e não são entendidos 
como um ambiente vivo. Temos um provér-

razão elaborada. Além disso, mesmo que as 
pessoas se preocupem com o clima e com 
hipotecas (eu certamente me importo), es-
sas duas coisas não são o mesmo que se 
preocupar com ecologias. Embora haja uma 
relação entre toda a economia, todo o con-
sumo de produtos, a energia e as ecologias 
em um metanível, as economias PODEM ser 
controladas e sofrer a intervenção da decisão 
humana, ao passo que muitas ecologias não 
podem e, caso possam, a relação é dife-
rente. De certa forma, dizer que a economia é 
ecologia signi"ca abrir mão da ideia segundo 
a qual a economia pode sofrer o impacto ou 
ser controlada pela razão. Ao mesmo tempo, 
isso não quer dizer que ecologias vivas care-
cem de qualquer lógica; elas simplesmente 
não têm uma relação recíproca umas com as 
outras.

O restante da argumentação se baseava no 
pressuposto de que “Quando concordar-
mos que os dois sistemas são ecologias in-
dependentes entre si” – com o qual eu não 
posso concordar. Mesmo que a exploração 
de recursos ecológicos parasse AGORA e 
continuasse de maneira sustentável, as eco-
nomias continuariam a evoluir porque elas, 
ou muitas delas, há muito tempo deixaram 
de lado a relação mimética valor=material. Se 
essa enorme população voltasse a uma eco-
nomia presa ao valor material, o planeta se-
ria destruído mais rapidamente do que está 
sendo hoje. Mas isso é apenas uma opinião 
e talvez outras pessoas da lista tenham mais 
conhecimento sobre esses modelos não-
sustentáveis.

O discurso sobre o ECO é perspicaz. Ele é 
o outro lado da moeda do mercado de car-
bono, e é necessário que interdependên-
cias sejam impostas. Infelizmente, medidas 
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The Demos report on Brazil: A Natural Knowl-
edge Economy, editado por Kirsten Bound 
(o download pode ser feito sob a Creative 
Commons License do site do Demos) lida 
um pouco com esta área de conexões eco-
nomia/ecologia... resumida na seção Prog-
nosis.
http://www.demos.co.uk/publications/brazil

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Sab, 23 de maio de 2009 01:37:53 +0200
De: Esther Polak <epolak@dds.nl>

Querido Tapio, e lista, 

Para mim isso realmente não é fácil, porque 
tenho grandes di"culdades tanto em relação 
ao seu ponto de vista quanto ao de Koert.

Parece-me realmente importante que, primei-
ramente, se articule acima de tudo o porquê 
da produção de arte e que se lide com 
questões tecnológicas/sociais/econômicas/
ecológicas relevantes. 

-------
Faço arte porque acho a melhor área para 
explorar o mundo. Minha prática é motivada 
sobretudo pela curiosidade (tomando em-
prestada uma citação de Hans Bernard), e 
decidi que produzir arte é a melhor maneira 
de dedicar minha vida a essa curiosidade. 

Eu poderia ter escolhido ser cientista, jorna-
lista ou até detetive, mas a arte acabou se 
tornando uma área mais interessante, pois 
ela proporciona uma grande liberdade para 
diferentes tipos de investigação e até para 
formas novas e experimentais de comunicar 
os resultados para um público. 

bio "nlandês que diz “Ei näe metsää puilta” 
(não se pode ver a #oresta como se vê uma 
árvore). As formas como eu, um europeu do 
norte, aprendi a ver a natureza têm a ver com 
a compreensão da paisagem, de uma planta, 
de uma taxonomia de tipos, e há também 
muita coisa desconhecida. Esse desconhe-
cido contribui para que a natureza seja vista 
como uma maravilha, algo sublime. O ser hu-
mano é responsável por essa complexidade 
como um todo e não pela árvore, pelo urso 
polar, pelo pinguin, pelo urso panda (natureza 
doméstica e “panda"cada”). Estes também 
fazem parte do pacote, mas talvez impeçam 
a existência de diferentes formas de saber, ao 
invés de ver. A responsabilidade/capacidade 
de reação política precisa ser ampliada para 
que se vejam as várias #orestas e não apenas 
uma, ou partir de um só ponto de observa-
ção.  E sim... se um artista escolhe ilustrar a 
natureza, tudo bem é claro, mas isso é dife-
rente de lidar com ecologias.

Obrigado por me inspirar a escrever isso, é 
útil.

Abraço,
Tapio

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Sex, 22 de maio de 2009 12:40:07 +0100
De: Bronac Ferran <bronacferran@googlemail.
com>
Para: Tapio Makela <t.makela@salford.ac.uk>, 
Koert van Mensvoort 
<gmail@koert.com>, paralelo@listcultures.org

Tapio e colegas do Paralelo, 

Dois eventos/textos relevantes:

Koert van Mensvoort
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e considerar uma melhor do que a outra é 
impossível e está fora do alcance humano, 
ou pelo menos do meu alcance artístico. Isso 
não me desestimula a produzir minha arte; 
pelo contrário, o campo se torna mais amplo 
a cada pergunta não respondida. 

Nosso debate: 
A proposta do Koert de conceitualizar ecolo-
gia e economia como sendo algo do mesmo 
gênero, me pareceu em um primeiro momen-
to uma abordagem genial... algo que abre 
caminho para novas questões, permitindo 
que as “questões antigas” sejam vistas sob 
uma ótica diferente. Mas quando percebi que 
ele tem realmente uma agenda e um objetivo 
ao fazer isso, surgiu minha di"culdade. A rea-
ção do Tapio foi ainda mais difícil, pois em vez 
de elogiar o Koert por sua visão ousada, ele 
apresenta uma crítica que julga o conceito do 
Koert a partir da possível e"cácia de alcance 
do suposto objetivo. 
Tenho grandes problemas com moralismo 
e generalizações. Acredito que eles sejam 
coisas muito perigosas (até tentadoras) para 
qualquer um (qualquer artista) que queira tra-
balhar a partir da curiosidade. O moralismo e 
uma postura generalizadora não combinam 
com a curiosidade, mas preciso ter muito 
cuidado ao fazer uma a"rmação como essa, 
pois ela mesma, soa como uma generaliza-
ção e um moralismo!!!!

Diferenças:
Especialmente em se tratando de arte, é 
muito importante ter espaço mental e uma 
honesta admiração por abordagens diferen-
tes. O fato de eu ter escolhido não trabalhar 
como ativista não signi"ca que não possa 
haver uma grande arte desenvolvida a partir 
de uma abordagem ativista. Esse é o aspecto 
maravilhoso na produção de arte. Eu não se-

Consequentemente, as belas artes tradi-
cionais me atraem menos, principalmente 
porque elas tendem a permanecer no âmbito 
da arte pela arte. Não entendo isso. Para 
mim o mundo é interessante demais, e a vida 
é muito curta, para que eu me concentre em 
uma arte cujo foco é a arte. 

Por outro lado, o fato de eu ser curiosa e 
gostar de trabalhar com questões relevantes, 
como globalismo, mobilidade e ecologia, não 
quer dizer que meu trabalho seja motivado 
pelo objetivo. Não pretendo mudar o mundo 
com o meu trabalho.

Pre"ro provocar debates. Ter um objetivo es-
tabelecido limita minha curiosidade: ter um 
objetivo implica ter uma opinião, e a opinião, 
por sua vez, envolve conhecimento dos fa-
tos. 
Em minha experiência, a postura investigativa 
que eu alimento parte da descon"ança  em 
relação a todos os fatos possíveis. No meu 
trabalho, começo com perguntas e termino 
com perguntas. Essa é a minha motivação. 

Uma das minhas forças motrizes é uma 
grande dúvida em relação à capacidade 
da humanidade de se fazer algum bem a si 
mesma em nível global. No momento, estou 
fazendo um experimento que compreende a 
espécie humana e aceita o fato de que nossa 
capacidade de fazer o bem diminui à medida 
que a escala se expande. 

Eu não julgo, pois considero que fazer jul-
gamentos é entediante. Quando trabalho 
com questões de produção de alimentos 
(laticínios) em escala local e global, vejo a 
beleza e a limitação de ambos, mas acima 
de tudo, vejo que julgar as duas economias 
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e, então ela pode ser considerada uma eco-
logia??? A ecologia da ganância???? Por si 
própria?? Acredito que se nos permitirmos 
pensar nesses termos, mesmo que isso 
pareça absurdo em um primeiro momento, 
ideias tidas como impossíveis podem ser 
investigadas... e continuar sendo descarta-
das... mas a arte consiste em abrir portas 
para o absurdo, certo??? Pelo menos a 
princípio, não??? 

Concordo plenamente com a a"rmação 
de que as estruturas que detêm o poder 
econômico, sejam coletivas, individuais, es-
tatais ou de outros organismos, devam se 
responsabilizar pela sua relação com a exis-
tência cotidiana mais ampla e seu impacto 
sobre as ecologias. Mas ainda não vejo um 
único argumento plausível que justi"que por 
que chamá-las de “ecologias” facilita essa 
tarefa.

Eu concordo plenamente, mas chamá-las de 
ecologia pode abrir caminho para a aceita-
ção de que elas funcionam de forma inde-
pendente, que só podem ser in#uenciadas 
de maneira indireta... Quanto ao fato de o 
resultado ser (parcialmente) imprevisível, eu 
ao menos gosto da ideia... Pelo menos isso 
nos livra do ódio fundamentalista presente 
em meio à espécie. 

Estava na minha casa de campo quando es-
crevi isso: queimei uma pilha de madeira na 
lareira e ouvi o canto das corujas da #oresta... 
Sempre que tenho a oportunidade de traba-
lhar em um meio não-urbano, eu a aprovei-
to...  seja trabalhando na minha casa de 
campo, ou fazendo pesquisa de campo em 
algum lugar do mundo... Isso quer dizer que 
eu amo a natureza???? 

ria feliz em um mundo (da arte) se todos os 
artistas adotassem o meu ponto de vista. Por 
favor, deixem-nos ser diversos! 
E me surpreendam!! 

Em relação ao seu argumento sobre dife-
renças fundamentais entre seres humanos e 
outras espécies, ele está sendo minado por 
várias pesquisas cientí"cas:

Recentemente, até mesmo a capacidade hu-
mana para o ritmo foi totalmente colocada de 
lado de forma inesperada. Ver: Irena Schulz 
e.a., ‘Report: Experimental evidence for syn-
chronization to a musical beat in a nonhuman 
animal’, in: Current Biology, 30 de abril de 
2009.
(a pesquisa foi inspirada por: Snowball: http://
www.youtube.com/watch?v=cJOZp2ZftCw )

E isso depois que a autoconsciência da gral-
ha abalou o mundo cientí"co há cerca de um 
ano: Helmut Prior1, Ariane Schwarz, Onur 
Güntürkün Relatório: ‘Mirror-Induced Be-
havior in the Magpie (Pica pica): Evidence of 
Self-Recognition’, em: Plos Biology, agosto 
de 2008

Portanto, essa questão parece cada vez me-
nos absurda... 

Em relação ao absurdo da alegoria 
(ecologia=economia), sempre entendi que 
muitos economistas duvidam da existência 
de qualquer in#uência lógica sobre a econo-
mia. No "nal das contas, as “estruturas de 
poder” sempre perdem o controle, não??? 
Somente a ganância humana parece ser uma 
força con"ável que pode, todavia, funcionar 
de maneira imprevisível e “selvagem”, uma 
vez que suas forças podem operar em níveis 
diferentes de contradição ao mesmo tempo 
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Mas acho que há algo muito interessante 
aqui.
O holandês Mieke Bal fala sobre a neces-
sidade de haver um choque entre conceitos 
para a produção de conhecimento transdis-
ciplinar.
Então, talvez “natureza” e “ecologia” pre-
cisem se chocar mais, ao invés de "carem 
apenas se acariciando, para que o entendi-
mento e novas ideias surjam. 

Bem, sem dúvida a motivação é a curiosi-
dade... curiosidade e experimentação são a 
chave tanto da ciência quanto da arte em 
suas formas não-teleológicas. Não existe 
uma “verdadeira” natureza ou “ecologia”, 
portanto não há uma posição a ser defendi-
da. Mas há distinções e diferenças, que, em 
um trabalho que quer criar um “clima para 
mudança”, são necessárias para que se veja 
como ações e reações da parte de artistas, 
designers e de ONGs têm diferentes inten-
ções ou signi"cados; ou até nenhuma inten-
ção. A apresentação que "z naquele loooon-
go dia no MIS começou com a seguinte 
pergunta: os artistas são bons em criar co-
nhecimento útil ou, ao invés disso, experiên-
cias? Acredito que sim, mas a utilidade do 
conhecimento não é um pré-requisito para a 
arte... imagino que isso só se torne relevante 
se alguém quiser avaliar a mudança dentro 
do contexto de ecologias, ou nos discursos 
sobre ecologias. E, às vezes, o mais absurdo 
e não-útil provoca um engajamento com uma 
questão ou uma temática de formas impre-
visíveis. Mas isso também são estereótipos, a 
arte como sendo algo efêmero e o design como 
algo sempre útil. Então, estamos falando de um 
campo #exível e controverso, que cada vez 
mais se conecta com ecologias vivas. Não es-
tou interessado em moral, mas digamos, numa 
ética tática ou em táticas éticas nessa relação.

A relação que existe entre humanos e a “na-
tureza” é completamente fascinante para 
mim... Principalmente quando se trata de 
mediação tecnológica de experiências da 
natureza... e de produção alimentícia... mas 
esse é outro assunto...  

A mudança climática é tão fascinante quan-
to... 

Acredito que a mudança climática não seja 
um problema para a “natureza”, mas sim 
para os humanos... nossa concepção de 
natureza, nossa segurança (alimentar), nossa 
economia... estamos passando pela mudan-
ça climática e sofrendo, a economia também 
passa, e sofre.... 
A que preço? Quais são os riscos?  

A “natureza” está sempre aberta a mudan-
ças... mas já que fazemos parte dela, será 
que encontraremos uma forma de continuar 
fazendo isso quando a mudança climática 
realmente nos afetar? 
Confesso que estou extremamente curiosa 
para ver se isso realmente acontecerá, e 
como.
Abs,
Esther

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Sab, 23 de maio de 2009 10:57:39 +0100
De: Tapio Makela <t.makela@salford.ac.uk>
Para: Esther Polak <epolak@dds.nl>
CC: paralelo@listcultures.org

Olá, Esther,

Estarei off-line por alguns dias e lerei melhor 
sua mensagem na semana que vem.
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por exemplo: “para matar uma árvore, é pre-
ciso que outra continue viva”.

Também proponho que pensemos menos 
no benefício global, e isso pode signi"car 
menos ética (sem sermos in#uenciados pelo 
‘Imperativo Categórico’ de Kant, que sugere 
que nossas ações sejam testadas com base 
em suas máximas universais), pois isso talvez 
funcione melhor para nós.

Vejo o ECO como um sistema no qual as 
pessoas podem continuar egoístas, só se 
preocupar com aquilo que é seu, mas podem 
fazer o bem para todos através de seu egoís-
mo. A questão da propriedade tem muito a 
ver com essa ideia. Se você é dono/possui/
se identi"ca com algo, você se importa mais.

Será que é possível pensarmos em ideias 
concretas sobre como aplicar os princípios 
da economia a este mercado "nanceiro para-
lelo, o ECO? Nesse mercado as pessoas de-
sejariam se envolver/obter ações de um de-
terminado distrito/#oresta/espécie de planta 
por causa do aumento do seu valor “ECO”... 
Não há algum economista na lista?

Um bom "m de semana a todos.
Luna

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Qua, 03 de junho de 2009 10:07:39 +0200
De: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
Para: paralelo@listcultures.org
CC: Taco Stolk <tawstolk@wlfr.nl>

Queridos Tapio, Esther, Luna, e olá aos de-
mais,

Nos falamos em breve.
E quero comentar melhor sua mensagem,

Tapio

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Dom, 31 de maio de 2009 14:51:40 +0200
De: Luna Maurer <email@poly-luna.com>
Para: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
CC: paralelo@listcultures.org, Taco Stolk <taw-
stolk@wlfr.nl>

Queridos Koert e lista do Paralelo!

Minha observação em relação a nossa dis-
cussão sobre a proposta feita pelo Koert, 
é que as reações expressadas foram moti-
vadas principalmente pela nossa perspectiva 
pessoal e nosso envolvimento com o meio 
ambiente. Gostaria de expressar novamente 
alguns dos seus pensamentos, pois ninguém 
parece ter respondido a eles de forma direta. 
O ECO introduz a ideia de lidar com os “de-
sa"os ambientais” a partir de uma perspec-
tiva lucrativa: de que modo podemos viver 
melhor/ter dinheiro, independentemente do 
que isso possa representar para as pes-
soas... Minha curiosidade em relação ao 
conceito ECO é, principalmente, como ele 
poderia ser colocado em prática dentro essa 
perspectiva. Como podemos atribuir a tudo 
um valor em ECO sem pensar no seu valor 
em relação ao nosso mercado "nanceiro.

Tapio começou falando: Ao ser ampliado, 
o conceito ECO signi"ca que um micróbio, 
um pássaro, uma árvore – tudo tem valor 
em moeda ecológica desde que esteja vivo. 
Nesse mundo capitalista, a ligação com o 
consumo seria provavelmente necessária, 

Koert van Mensvoort
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1. Você diz que se considerarmos economia 
com uma ecologia, isso implicaria a desistên-
cia de qualquer esforço para controlá-la e 
“deixar a natureza seguir seu curso”. Talvez 
seja pelo fato de eu ser holandês, mas 
acredito que isso esteja errado: se fosse 
verdade que a percepção de algo como 
sendo uma ecologia implica a desistência de 
qualquer tentativa de controlá-la, nosso país 
estaria no fundo do mar agora. Mas, espere, 
isso não se deve ao fato de eu ser holandês, 
é algo maior: se sua hipótese estivesse cor-
reta, a cultura humana não existiria, e nós 
ainda moraríamos em cavernas.

Ao invés de abrir mão de qualquer forma 
de controle, eu gostaria de argumentar que 
chamar a economia de ecologia resultará 
em uma nova maneira de exercer controle. 
Sinceramente, abordar a economia como 
um mero sistema lógico e calculável me pa-
rece uma postura ingênua. Para isso seria 
necessário um nível de controle que, a meu 
ver, não é atual (é demasiadamente moderni-
sta, muito século XX, muito ultrapassado). 
Proponho a exploração de outras opções. 
Ao abordarmos a economia como ecologia, 
gerenciá-la tem mais a ver com processos de 
canalização, manipulação do crescimento, 
reformulação, design condicional, se você 
preferir. Seria um pouco parecido com jardi-
nagem – me perdoe por usar outra metáfora 
(**) – mas é importante observar que se trata 
de um jardim muito complexo.

2. A segunda a"rmação: você diz que chamar 
a economia de ecologia tornaria impossível a 
distinção entre elas. Esse certamente não é o 
caso, pelo menos em termos práticos. Tanto 
um recife de coral quanto a #oresta amazôni-
ca são vistos por todos como ecologias, 
ainda assim podemos facilmente apontar e 

Agradeço por expressarem seus pensamen-
tos e opiniões sobre a ideia de uma moeda 
com valor ambiental, o ECO.

Luna, "co contente que você tenha trazido de 
volta ao debate a apreciação da moeda ECO. 
Em vez de cair em uma discussão in"nita so-
bre o uso apropriado de metáforas e sobre 
quem é um bom artista, quem é moralista e 
quem está sendo ilustrativo, estou ansioso 
para continuar a discutir de forma prática os 
prós e os contras da moeda ECO. Porém, 
não quero evitar o debate sobre princípios 
básicos, pois é importante saber qual a 
posição de cada um antes de trabalharmos 
juntos. Portanto, antes de falar especi"ca-
mente sobre a moeda ECO, me permitam 
escrever outro email sobre o quadro geral.

Tapio, gostei muito da cuidadosa formulação 
de seu email e de sua capacidade de abordar 
importantes questões que fazem parte da 
discussão em torno de economia=ecologia. 
Concordo que esse debate seja útil. Esther, 
achei excelente a sua resposta ao email do 
Tapio, apontando algumas das tendências 
moralistas nele expressadas, bem como uma 
postura paternalista em relação à natureza. 
Basicamente, concordo com tudo o que 
você escreveu (*) e tentarei não repetir seus 
argumentos.

Mas, além disso, tenho algumas observações 
a fazer sobre alguns aspectos que Esther ain-
da não abordou: Tapio, ambos concordamos 
que “Traçar um elo entre economia e ecolo-
gia é de fundamental importância”, mas você 
a"rma que “dar à economia a denominação 
de ecologia pode prejudicar o projeto”. Ao ler 
seu email, percebi que, antes da sua argu-
mentação, você exprime duas idéias que são 
falsas ou, no mínimo, discutíveis.
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não há necessidade de fugir disso. Sei que 
essa forma de pensamento não é a mais 
convencional e que, para muitos, representa 
um enorme passo. Mesmo assim, eu não a 
julgo apenas apropriada, mas necessária. 
Admito: a ecologia econômica não é verde 
(estou falando de ilustrar a natureza) e cer-
tamente não é a natureza calma, tranquila 
e harmoniosa que conhecemos dos "lmes 
da Disney. Pode-se dizer que é algo mais 
genuíno: selvagem, dinâmica, cruel, perigosa 
e imprevisível. Não me leve a mal, não estou 
dizendo que a economia global tem a mesma 
profundidade que a #oresta amazônica – dei-
xei isso bem claro desde o início – e, contu-
do, vejo uma semelhança, um elo que vale a 
pena explorar. A meu ver, as lições de Darwin 
ainda não foram absorvidas pelo nosso en-
tendimento cultural. Onde alguns veem uma 
metáfora inadequada, eu vejo uma realidade 
experimental.

Dessa forma, continuo entendendo econo-
mia como ecologia, pois isso nos fornece 
um ponto de partida viável quando se está 
lidando com questões ambientais, que pode 
nos proporcionar inspiração, ideias surpreen-
dentes e conhecimento mais aprofundado do 
assunto em questão. Se você entende isso 
como uma metáfora, uma frivolidade artísti-
ca, uma experiência perigosa ou realidade 
experimental, pouco importa. Se você quer 
brincar, podemos brincar.

Abraços,
Koert

P.S.

(*) Esther, em relação às suas dúvidas sobre ter que engolir a elabo-
ração de uma agenda em torno da moeda ECO. Acredito que essas 
dúvidas existem, mas são superáveis. Devo admitir que não penso 
muito sobre a minha posição como artista. Gosto muito da frase 
do Calvin: “A arte tem a ver com todas as outras coisas”. Gosto do 
universo da arte e !co feliz que o universo da arte também goste de 

descrever algumas diferenças entre os dois. 
O mesmo ocorre quando se entende a eco-
nomia como ecologia. Na verdade, durante 
a sessão Open Space, James Wallbank fez 
uma brilhante análise sobre a diferença entre 
as duas, ressaltando que a esfera econômica 
é essencialmente estruturada por núcleos 
de poder (leia-se: grandes corporações) ao 
passo que a esfera ecológica tem uma estru-
tura muito mais minuciosa. Essa análise ime-
diatamente faz surgir novas ideias e estraté-
gias sobre como substituir esses núcleos de 
poder do sistema econômico por conexões 
mais minuciosas. Meu objetivo é mostrar que 
a comparação entre eles possibilita a visua-
lização de diferenças que podem nos ajudar 
a entender melhor essas duas áreas. Pelo 
menos como ferramenta, ela se mostra útil.

Porém, em um nível mais profundo, posso 
entender a relutância que existe por trás 
dessa segunda a"rmação. A"nal de contas, 
é verdade que chamar a economia de eco-
logia talvez cause a transferência de algumas 
das qualidades míticas das ecologias tradi-
cionais para as ecologias seguintes. Imagino 
que muitas pessoas não estejam preparadas 
para isso. Não obstante, realmente acho que 
deveríamos estar dispostos a investigar de 
forma crítica a estrutura por trás dessa re-
lutância, saber se elas se baseiam na intu-
ição, convenção, religião ou no que quer que 
seja (diga qual é o seu caso).

Certamente, sei que um percurso com me-
nos resistência seria o de simplesmente 
descrever a economia mundial como um 
“sistema inerentemente complexo e caótico”. 
Então, por que falar da referência natural? 
Isso causa confusão, não? Bem, proponho 
o uso do termo ecologia, porque ele tem as 
características funcionais de uma ecologia – 

Koert van Mensvoort
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econômica de importância em relação aos 
demais países do Bric (Folha Sao Paulo):

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambi-
ente/ult10007u571123.shtml

Abs, Gisela

-------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Seg, 24 de agosto de 2009 10:29:10 
+0200
De: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
Para: paralelo@listcultures.org

Olá a todos,

Gostaria de compartilhar com vocês alguns 
artigos diretamente relacionados à ideia da 
moeda ECO.

1. Produtores agrícolas já estão sendo pagos 
para não cortar árvores.
2. Um texto para as pessoas que opõem-se 
a chamar a economia de ecologia (como não 
recebi notícias deles ultimamente, pensei que 
um pouco de munição seria bem-vinda).
3. Trabalho sobre a interface entre economia 
e ecologia. Faz uma re#exão sobre como o 
sistema monetário poderia ser transformado 
a "m de deter a devastação da biosfera.

Copiei links e trechos relevantes abaixo. Boa 
leitura!

Koert

1. NY Times: Brasil paga produtores agríco-
las para não cortarem árvores

“José Marcolini, um produtor agrícola, tem 

mim, mas gosto ainda mais do mundo real. Esther, conhecendo o seu 
trabalho, acho que podemos concordar que, enquanto artistas, nós 
optamos por encontrar um ponto de equilíbrio no espectro entre “a 
arte pela arte” e “ativismo engajado” ou “prática aplicada”. Acho que 
cada projeto é um ato de equilíbrio dentro desse espectro 2D. Percebo 
que você está se movimentando em uma parte um pouco diferente do 
espectro, porém também vejo certa sobreposição. Em minha opinião, 
é sempre produtivo trabalhar com pessoas que nos chacoalham um 
pouco, desde que o projeto mantenha um equilíbrio com o qual todos 
se sintam à vontade no !nal.

(**) Em relação ao uso de metáforas como condutores, concordo com 
Tapio que isso pode, às vezes, causar problemas de comunicação. 
Sempre digo aos meus alunos que uma metáfora não pode ir além 
do que é, e quando ela não serve mais, é necessário deixá-la de lado. 
Porém, não acho que metáforas devam ser consideradas um mero 
truque linguístico que usamos para dar mais efeito a nossa fala. As 
metáforas são parte fundamental dos nossos processos de pensamen-
to sempre que tentamos pensar de forma abstrata. “A metáfora é um 
mecanismo fundamental da mente, ela nos permite utilizar o conhe-
cimento que temos sobre nossas experiências físicas e sociais para 
obtermos entendimento de inúmeros outros assuntos”. Com certeza, 
não fui eu que inventei isso, aí vai a minha recomendação de um livro 
clássico: “Metáforas da Vida Quotidiana” (1980), de George Lakoff e 

Mark Johnson

------- Original Message --------
Assunto: Re: [Paralelo] Dando continuidade ao 
Paralelo...
Data: Sab, 20 de junho de 2009 00:13:14 -0300
De: Gisela Domschke <gdomschke@gmail.
com>
Para: Koert van Mensvoort <gmail@koert.com>
CC: paralelo@listcultures.org, Taco Stolk <taw-
stolk@wlfr.nl>

Olá a todos
Quero compartilhar com vocês um artigo que 
foi publicado recentemente no The Guard-
ian sobre um estudo cientí"co que contesta 
o argumento de que o desmatamento da 
Amazônia traz uma melhora das condições 
sociais.

h t tp : / /www.guard ian .co .uk/env i ron -
ment/2009/jun/11/amazon-deforestation-
development

E aqui, uma entrevista com o economista 
indiano Vinod Thomas, na qual ele a"rma 
que investimentos em preservação ambiental 
podem levar o Brasil a ocupar uma posição 
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cial. Apesar de ser regida pelo método cientí-
"co e pela investigação matemática, ela não 
é uma ciência natural; é uma teoria de jogos, 
com um conjunto de suposições subjacentes 
que pouco têm a ver com a genética, a neu-
rologia, a evolução ou os sistemas naturais”.

http://www.edge.org/3rd_culture/rushkoff09/
rushkoff09_index.html

Adoro esse texto, mas o problema do ponto 
de vista de Rushkoff é: a ideia que ele tem 
de “natureza” é um tanto estática (aparente-
mente, chamar algo de “natural” é a mesma 
coisa que “imutável”; certamente não concor-
do com isso). É inspiradora, principalmente, a 
resposta de George Dysons ao texto:

“Como transcender da melhor maneira pos-
sível a atual confusão na economia? Coloque 
Jeff Bezos, Pierre Omidyar, Elon Musk, Tim 
O’Reilly, Larry Page, Sergey Brin, Nathan 
Myhrvold e Danny Hillis na mesma sala e não 
os deixe sair até que eles elaborem um siste-
ma "nanceiro novo e muito bem distribuído, 
baseado desde o começo em princípios se-
guros, transparentes e igualitários. E não o 
chamem de banco. Apresentem um novo 
agente "nanceiro que seja aberto, sem es-
calas, acessível a todos e não-proprietário 
como a internet, e deixem o século XIII para 
trás”.

Antes que essas pessoas arregacem as 
mangas, provavelmente deveriam ler o texto 
abaixo... (Renata Lemos, obrigado pela dica)

3. O dinheiro e a semiótica da dissolução do 
ecossistema

“Esse trabalho sustenta uma abordagem 
semiótica da problemática interface entre 

uma licença do governo brasileiro para der-
rubar 12.500 acres (cerca de 5 hectares) da 
#oresta amazônica neste ano, para o cultivo 
de novas plantações de soja altamente ren-
táveis. Mas ele a"rma estar passando por 
uma crise de consciência. Um grupo ambi-
entalista brasileiro está lhe oferecendo um 
pagamento anual em dinheiro para que ele 
deixe a #oresta intacta, a "m de ajudar no 
combate à mudança climática.

O Sr. Marcolini diz ter preocupação com o 
meio ambiente, mas que também tem uma 
família para alimentar e não tem certeza se 
a oferta inicial feita pelo grupo durante a ne-
gociação – 12 dólares por acre, todo ano — 
será su"ciente para ele aceitá-la”.

Mais adiante, no mesmo artigo... Não há rela-
ção de posse, não há responsabilidade...

“Colonos em todo o mundo compram ou rei-
vindicam #oresta barata e “inútil”, e a trans-
formam em terra para plantio. A derrubada 
de árvores é frequentemente o melhor modo 
de declarar e assegurar a posse”.
http://www.nyt imes.com/2009/08/22/
s c i e n c e / e a r t h / 2 2 d e g r e e s . h t m l ? _
r=1&ref=science

2. A economia não é uma ciência natural - 
Por Douglas Rushkoff

“Temos que parar de propagar a falsa ideia 
de que a própria existência é determinada 
pelas leis imutáveis da economia. Essas 
assim chamadas leis são, na realidade, os 
mecanismos econômicos usados pelos 
monarcas do século XIII. É necessário que as 
pessoas que estudam a cultura digital e o seu 
impacto nos negócios mostrem a economia 
como ela realmente é: uma construção arti"-

Koert van Mensvoort
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economia e ecologia. Começa traçando um 
histórico das origens da ciência materialista 
e discute estratégias para transcender o du-
alismo cartesiano no estudo da ecologia hu-
mana”.

“Por "m, apresenta uma sugestão em linhas 
gerais sobre como transformar o conceito e 
a instituição do dinheiro para conter a devas-
tação da biosfera”.

Me agrada muito a descrição da economia 
multicêntrica dos nigerianos Tiv, na qual dife-
rentes tipos de valores são reconhecidos:

“...uma transação econômica entre os Tiv... 
envolve um signi"cado mais profundo – 
no sentido formal, semiótico – do que as 
transações do mercado moderno”. “Poderia 
ser dito, por exemplo, que para os Tiv, as 
galinhas estão para o gado assim como os 
utensílios estão para os tecidos; galinhas e 
os utensílios pertencem à categoria dos ítens 
de subsistência; gado e tecido, à categoria 
dos ítens de prestígio”.

http://mcu.sagepub.com/cgi/content/ab-
stract/4/2/143 

Considerando que o dinheiro possui um valor 
simbólico, não é fascinante, a ideia de que 
diferentes moedas simbolizem valores dife-
rentes?

[continua]



2009

64

2009

ECONOMY AND ENVIRONMENT – 
A PROPOSAL TO CONNECT THE TWO 
ECOLOGIES

This text re#ects upon the open space dis-
cussion ‘economy=ecology’ which took 
place during the Paralelo event from 29 
March - 2 April 2009 in Sao Paulo. It aims 
to not only report but also extend upon the 
session.

The starting point of our discussion was the 
hypothesis that an important factor in our 
current environmental crisis is the disconnec-
tion between the economical ecology and 
the environmental ecology. With the latter we 
mean the ecology of plants, trees, animals, 
and other organic material. Whereas the eco-
nomical ecology is de"ned by our "nancial 
system of market, money, goods and other 
economical exchange.
Our second working hypothesis states that 
we could address environmental issues by 
linking the economical sphere and the envi-
ronmental sphere in a better way than that is 
currently the case.

ECOLOGY VS ECOLOGY

Before diving into our analysis we should ad-
dress the question whether it is necessary to 
be critical of addressing ecology as metaphor 
or structure vis a vis ecology as an organic 
threatened living environment that we are part 
of? (This question was posed by Tapio Makela 
during one of the panels). Especially tradition-
al environmentalist might object to describing 
both spheres as ‘ecologies’, and argue it is 
inconsiderate to use the same term for a man 
made system as well as for the older and 
deeper organic ecology of nature. Surely they 
have a point here: the environmental ecology 

Subject: [Paralelo] Following up on Paralelo...
From: Koert van Mensvoort 
Date: Sat, 09 May 2009 17:01:22 +0200
To: paralelo@listcultures.org

Dear Paralelo people,

As I am still eager to make up for the kerosene 
spent while traveling to Brazil, I written down 
some re#ections on the Open Space session 
on ‘economy=ecology’ I ran at Paralelo.

Special thanks to Luna Maurer, Edo Paulus, 
Taco Stolk, Esther Polak, and Rombout Friel-
ing for sharing their comments on the earlier 
draft of this text over dinner in an Amsterdam-
Brazilian restaurant.

We are particularly curious what the people 
with economical expertise think of this. Shoot 
anyway, if you like.

Best,
Koert

Koert van Mensvoort

Koert van Mensvoort is designer 
and co-director of the All Media 
Foundation. Much of his work 
revolves around the relation 
between people and media.  
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ECOLOGY IS ECONOMY? 
A discussion among the 
Paralelo group members
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it was so much bigger than the economic 
sphere. In the last few decades, however, we 
have reached a point where the impact on the 
environmental sphere becomes painfully vis-
ible. The closer the economy approaches the 
scale of the whole Earth the more it will have 
to conform to the physical behavior mode of 
the Earth.

LINKING UP THE ECONOMICAL WITH 
THE ENVIRONMENTAL ECOLOGY

As described in the introduction, the corner-
stone of the problem is that environmental 
values – although so crucial for the existence 
and wellbeing of humans, animals and plants 
on the planet – can hardly be expressed in 
terms of economical value.

As this may sound a bit abstract, let’s illus-
trate the situation with the real-life example 
of a Brazilian farmer(*) who cuts trees in the 
rain-forest, sells the wood and transform the 
soil into farming land for corn, or some other 
crop. Through his actions the farmer gains 
economical value – he will receive money to 
buy food and goods for his family. Obvious-
ly, the downside of his work is that another 
piece of the forest is lost, the amount CO2 
of in the atmosphere increases further and 
global warming perpetuates. The righteous 
environmentalist response would now be to 
call upon this farmers moral obligation NOT to 
destroy the environment. But then again, who 
are we to make a moral call upon that farmer? 
After all, this farmer is only adding one tiny 
droplet in the bucket global warming, which 
has already been almost "lled entirely by all 
the rest of us – yes, I mean you! Shouldn’t we, 
rather than patronising the farmer on his mor-
al obligation towards the environment, search 
for ways to economically compensate the 
farmer to leave the rain-forest untouched?

is not only much older than the economical 
ecology, it also presides it in the sense that 
the economical ecology cannot exits without 
the environmental ecology. On the other hand 
we must realise that, while the environmental 
ecology is threatened, the economical ecol-
ogy is currently the most threatening one. 
Hence it should be taken seriously and not 
be waved aside as simply a man-made struc-
ture. The fact that most people, at least in the 
western world, nowadays worry more about 
the "nancial crisis and their mortgage rates, 
than about hurricanes or #oods exempli"es 
that the economical ecology has increasingly 
become a ‘next nature’ with its own dynam-
ics and autonomy. Like a true nature, it can 
be benevolent and kind as well as wild, cruel 
and unpredictable.

GROWTH ECONOMY HITS THE 
CEILING

Once we agree that both systems are ecolo-
gies in their own right, we can move on and 
study the structure of both ecologies and 
their interdependence. The environmental 
ecology has been a dynamic and stable sys-
tem for centuries, which proportion is closely 
linked to the size of the earth. The economi-
cal ecology, on the contrary, is much more 
unstable and has been growing explosively 
for the last 200 years – note that in the cen-
turies before economic growth has not been 
increasing that much. Clearly in order for an 
ecology to grow so rapidly it has to be fueled 
by an entity from outside of the system: in this 
case the environmental ecology. So what we 
call a growth economy is in fact a process of 
an economic sphere feeding on the environ-
mental sphere.
For a long time the environmental sphere 
seemed to be an in"nite resource – because 

2009
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- Are we ready to take the unromantic stance 
and describe environmental value in eco-
nomical terms? The realisation that a lack of 
explicit ownership also results in a lack of re-
sponsibility might help us, however, it remains 
to be seen whether this is even possible to 
describe environmental values explicitly. How 
"ne-grained should our description of envi-
ronmental values be? Who will be the owner? 
Countries? Individuals?

- What about economically developed coun-
tries that have little environmental values (read 
CO2 breathing forests) within their borders. 
For them the system implies a certain eco-
nomical drainage as a trade off for a better 
environment. Will they have the political will 
to support the ECO? Perhaps a moral call is 
appropriate here?

- How will the currency #uctuate in relation to 
existing currencies? As the urgency of envi-
ronmental issues fades the value of the cur-
rency might fade along. On the other hand 
the ECO currency could skyrocket also as a 
perceived urgency of environmental values 
increases. It is exactly this balancing be-
tween the environmental and the economical 
sphere, which is represented by the currency.

- Who decides upon the worth of environ-
mental values in ECO’s? How can you, for in-
stance, compare a piece of rain-forest with a 
clean river? How do we make sure it does not 
turn in a corrupt, technocratic, bureaucratic 
disaster? Should it be limited to CO2 bene"ts 
only, as this is the most important factor in 
climate change? How does the ECO relate 
to existing systems, like for instance the CO2 
vouchers used within the European Union?

THE ECO: A CURRENCY FOR 
ENVIRONMENTAL VALUE

Among the proposals made in the context of 
the open space session, was the idea to in-
troduce a separate currency for environmen-
tal value. Besides US Dollar, Euro, Japanese 
Yen, Chinese Yuan, British Pound, Brazilian 
Real, etc., there would also be the ECO, a 
currency that expresses environmental value. 
The purpose of the ECO is to counter the lack 
of representation of environmental values in 
the economical sphere.

For the case of our Brazilian farmer this 
would mean his piece of uncut rain-forest 
would have a certain value in ECO’s, which 
he periodically receives as long as he leaves 
his piece of rain-forest untouched. Rather 
than facing the dilemma to cut trees and earn 
money or not cut and contribute to a bet-
ter environment, the farmer could decide to 
leave the trees untouched and earn ECO’s, 
which can be traded for real money, goods 
and economical bene"t for his family.

It sounds simple and elegant? Indeed, there 
seems to be a certain luster in the idea of the 
ECO as a currency for environmental values, 
yet, there are also lots of questions and pit-
falls:

- Who would be able to create the currency? 
Perhaps the World Bank and/or the Interna-
tional Monetary Fund with political support 
from the world community?

- How would its value be guaranteed? Per-
haps via a small tax on international "nancial 
exchanges of other currencies. This would 
imply a drastic re-cultivation of the "nancial 
system.
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IN CONCLUSION

From our explorations so far, we conclude 
that an improvement of the linkage between 
the economical and the environmental sphere 
might contribute to a resolution of our current 
environmental crisis. Potentially, the introduc-
tion of the ECO currency can contribute to 
such a linkage, yet, further study is needed 
on the strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats of the ECO concept.
As described, the idea of the ECO certainly 
isn’t the most romantic road towards a better 
environment, as it asks for an explicit descrip-
tion of environmental values and it remains to 
be seen if people are ready for this. Further-
more the implementation of the ECO cur-
rency will require a substantial re-cultivation 
of our "nancial system, which will certainly not 
be welcomed by some of the current play-
ers. Tough decisions will have to made, both 
politically, economically as well as in the moral 
domain.

Surely, the implementation of our proposed 
linkage between the economical and environ-
mental spheres via the ECO currency, will be 
far from trivial. Luckily we can be sure of one 
thing: The Amazon rain-forest is of enormous 
value. It only remains to be seen whether we 
are willing and able to make this value explicit.

Koert van Mensvoort, May 2009.

(*) This story of the Farmer in the rain-forest was told to me by Karolina, 
an utmost elegant and wise Brazilian woman whom we met during a 
bustrip after Paralelo.

2009

Desenho produzido durante sessão de Open Space: James 
Wallbank, 2009; Sketch produced during Open Space Session: 
James Wallbank, 2009.

Créditos/Credits: Koert van Mensvoort, 2009

Créditos/Credits: Koert van Mensvoort

Datafountain, dinheiro traduzido para água - Instalação 500 
x 400 x  300 cm, Koert van Mensvoort 2004; Datafountain, 
money translated to water – Installation 500 x 400 x  300 cm, 
Koert van Mensvoort 2004”



68

2009

hand it is understandable that this will hap-
pen, once you drag things in the economic 
domain. I do wonder why so many govern-
ments are creating these abstract schemes, 
which aren’t communicated to the people 
at large. Injecting some artistic sensibilities 
and visualisations might help, and that is 
what interests me in the idea of the ECO as 
a separate currency, with its own value and 
visualisation.

For instance, this excerpt from the article in-
terested me a lot as an ECO currency might 
play positive catalyzing role here:

“Brazil has already established an alternative 
to forest offsets: an international fund for the 
protection of the Amazon, to which Norway 
has pledged 1 billion dollars through 2015. 
Norway will donate tranches of the money 
every year, but only if Brazil shows deforesta-
tion was reduced in the previous year. Poor 
families in Brazil can apply for 1,500 dollars 
per year to restore and protect forest that 
they own.”

best,
Koert

p.s. Prior to Paralelo, Marcus already submit-
ted some links on carbon markets, which are 
good to re-read at in this context:

Are carbon traders lining their pockets or sav-
ing the world?
http://www.guardian.co.uk/environment/
blog/2009/mar/13/carbon-trading-climate-
change

Worlds of business and activism collide at 
carbon trading conference
http://www.guardian.co.uk/environment/

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Sun, 10 May 2009 22:29:42 +0100
From: Bronac Ferran 
To: paralelo@listcultures.org

HI Koert

Good to hear and glad you have found time 
to follow up. My apologies if you already knew 
this and I haven’t read your interesting post 
carefully enough - the idea of compensat-
ing countries for not cutting down their trees 
(etc) has been around for a year or so and got 
quite a lot of press coverage in 2008.

http://knowledge.allianz.com/en/globalis-
sues/climate_change/climate_solutions/de-
forestation_emissions.html

I think this may relate to your proposal? But 
maybe it is different

Kind regards,
Bronac

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Tue, 12 May 2009 14:32:01 +0200
From: Koert van Mensvoort 
To: Bronac Ferran 
CC: paralelo@listcultures.org
 
Thanks Bronac,

Good read! Indeed, I knew this was going on, 
but I still have to learn a lot more...

The idea of trading forest credits for carbon 
credits sounds rather awkward. On the other 
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From: Gisela Domschke 
To: Koert van Mensvoort 
CC: paralelo@listcultures.org

Hi All, Koert

On the subject of the Amazon fund:

06.05.09
Norway Ambassador Mrs. Turid Bertelsen 
Rodrigues Eusébio con"rmed during her visit 
to Brasil that Norway will go ahead with the 
programme of investing in sustainable devel-
opment in the Amazônia.
The Ambassador said the government can 
start designing projects to be funded by 
Fundo Amazônia, which has been managed 
by the Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Her goal was 
to visit all the Amazon states to hear from the 
local communities about their problems and 
expectations.

h t t p : / / a m a z o n i a n a m i d i a . b l o g s p o t .
com/2009/05/agencia-brasil-noruega-tem-
interesse-em.html

Best wishes 
Gisela

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Thu, 14 May 2009 17:09:06 +0200
From: Esther Polak 
To: paralelo@listcultures.org

Dear All

In reaction of Koert’s post:

At the moment I just "nished a paper that 

blog/2009/mar/19/carbon-trading-confer-
ence-copenhagen-ngos-industry-business-
permits

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Tue, 12 May 2009 16:10:03 +0100
From: Katherine E. Bash <abrisamento@kather-
inebash.com>

Greetings All and thank you to Koert and Bro-
nac,

I am not sure how the Ecuadorian proposal 
of raising funds for untapped oil by issuing 
carbon emission bonds through the Euro-
pean Trading System relates to the REDD but 
I heard of some recent developments having 
to do with the UN.

These seem like necessary steps to pass 
through as we continue to re-evaluate/re-
structure our current system and perhaps 
develop a separate currency altogether.

A couple of brief links. I am looking for more 
recent ones and its status.

http://www.wri.org/stories/2009/01/ecua-
dor-proposes-leaving-oil-untapped-protect-
forests-and-people

http://www.liveyasuni.org/

Best wishes,
Katherine

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Thu, 14 May 2009 06:52:11 +0100
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Hello good Paralelo people,

Thank you to Katherine, Gisela, Bronac and 
Esther for sharing your thoughts and links. 
There is clearly a lot happening regarding the 
economisation of both rain-forests as well as 
carbon emissions. Yet the general public is 
relatively unaware.

I agree with Esther that it is important to study 
what happens if something formerly com-
monly owned, becomes a commodity (ap-
parently there are drawbacks). Yet, as already 
discussed during the open-space session, 
the lack of explicit ownership may also be 
a causing a lack of responsibility. Interesting 
dilemma hey?

Furthermore Esther, you also wondered 
whether economic proposals can be works 
of art it itself and suggest that if so, it has to 
raise questions, rather than offer solutions.... 
I don’t agree. I might be overambitious here, 
but I think it should and can do both. We 
need both strong artistic visualisations and 
pragmatic solutions regarding the matter. 
Why not combine?

Here is a quote from the Guardian article that 
discusses the lack of public engagement on 
the issue and the urgency to change this.

“For too long the public has been largely un-
aware that markets in greenhouse gas pol-
lution exist and disconnected from the deci-
sions that have been taken about how they 
should work.

A lack of engagement from civil society on 
this topic is dangerous since such markets 
are entirely the construct of civil servants and 
politicians who are notoriously vulnerable to 

might be interesting in the context of Koert’s 
proposal:

Alfred Gell: Newcomers to the world of 
goods: consumption among the Muria 
Gonds publishes in “The social life of Things” 
Arjun Appadurai ed. parts of it can be found 
here: http://books.google.nl/books?id=6JqT
cziwKTYC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=new
comers+to+the+world+of+goods:+consump
tion+among+the+Muria+Gonds&source=bl&
ots=Xj505iNRr3&sig=ocZyhmwH-2JSgW2d-
H_wHVmK0uU&hl=nl&ei=zzEMSvLNDIOc-
Aap5oG5Bg&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=2#PPA118,M1 

It does not give so much practical solutions: 
but sheds light on the process of what actu-
ally happens if something formerly commonly 
owned becomes a commodity. And how dif-
ferent classes of commodities can exist side 
by side, without the possibility to sell from the 
one class to the other (something unlikely to 
exist in global economy?)

It made me think that this process in itself 
might be studied, and I was also wondering 
if economic proposals, like Koert’s can be 
works of art it itself.

In that case a proposal like Koert’s is suc-
cessful if it raises questions, rather than offer 
solutions....

Esther

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Tue, 19 May 2009 15:48:49 +0200
From: Koert van Mensvoort 
To: paralelo@listcultures.org
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Anyhow, reading Koert’s texts and other re-
sponses to it, I would like to join the discus-
sion on a few points.

Linking economy with ecology is fundamen-
tally important, but to name economy ecol-
ogy may hinder that project. Why? Economic 
decisions are resting on logical, calculable 
power structures, even if they rest on partly 
non-functioning structures. Living ecologies, 
where the non-human nature co-exists with 
human material existence, are not calculable 
in similar manner to economy, and power 
structures mostly between humans and other 
entities are about rather clear domination, 
when power is exercised. This is not clear cut 
though, yet the difference between economy 
and ecology in terms of human and non-
human agency and power is clear. Is there a 
difference between the will of an orangutan, 
a eucalyptus tree, and a stockbroker? The 
whole question is absurd, and so is the alle-
gory. No matter if there exist complex relation-
ships between entities or particles in different 
living environments (human and non-human), 
it does not mean that their assemblages 
could be addressed on the same terms. Yet 
clearly humans are part of the same ecosys-
tem with everything else, so in those terms 
one could argue that everything is interact-
ing on the same level. This argument would 
denote that all ways of knowing are similar.

I completely agree that economical power 
structures, corporate, individual, state and 
other agencies must be made accountable 
for their relationship in the wider, daily ex-
istence and impact on ecologies. I am yet 
though missing a single plausible argument 
why calling them “ecologies” makes that task 
possible.

industry lobbying. Without strong voices to 
counterbalance the doom mongers claiming 
tough caps and carbon pricing will put them 
out of business, you get trading schemes that 
fundamentally lack the ambition to accom-
plish the job they are intended to perform.”

http://www.guardian.co.uk/environment/
blog/2009/mar/13/carbon-trading-climate-
change 

Finally, if anyone has to suggestions on how 
to practically transform these discussions 
into something more concrete, if you have 
ideas for potential stakeholders, funders, 
presentation platforms (I am rather thinking of 
environmental-economical summits than art 
galleries) let me know ok?

best,
Koert

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Wed, 20 May 2009 01:35:35 +0100
From: Tapio Makela 
To: paralelo@listcultures.org

Hi All, Koert,

I think it is really valuable to continue dis-
cussion, and especially keep crunching the 
conceptual difference engine (mixing here a 
mechanical metaphor and critical practice). 
Yet it is this question of language and its re-
lationship with practices that often by taking 
metaphors as conduits, while being a source 
of new ideas through ambiguity and debate, 
sometimes also leads to shortcomings of 
theory and art. This paragraph serves as a 
good example.
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planet more rapidly than now. This is just a 
guess though, but maybe some people on 
the list have better knowledge about such 
non-sustainability models.

The discourse on the ECO is sharp, it is the 
other side of the carbon trading coin, and in-
terdependencies need to be imposed. Unfor-
tunately measures like the Tobyn tax have not 
been imposed to control global trade. Now 
though, it will be in the interest of Western 
economies to try to impose some level of 
green taxation. The ECO concept when ex-
tended means that a microbe, a bird, a tree 
– everything has an ecological currency value 
when living and not dead. In this capitalist 
world, it probably needs to be tied to con-
sumption; ie. in order to kill a tree you need to 
keep one alive. A quicker solution would be to 
tax all carbon based fuels with such a high tax 
that non-carbon based fuels become highly 
desirable over night. But CO2 is just one pa-
rameter, loosing biodiversity due to foresting 
+ farming was rapid before global warming 
was even a widely acknowledged issue. In 
the case of Norway – their entire national 
cash reservoir is generated by oil pumped 
from North Sea base. So they have a bit of 
a conscience.

Probably in terms of goals you Koert and I 
would agree on many. All that you have de-
scribed though about economy is going to 
take political decisions. As goes the saying, 
“let nature take its course”… that is hardly 
desirable, hence I suggest to maintain a dis-
tinction between politics, economy, and living 
non-human ecologies to be able to, as you 
also wish, to point their interconnections and 
be able to make a difference.

The point about romantic nature I made has 

As you Koert write, “Like a true nature, it can 
be benevolent and kind as well as wild, cruel 
and unpredictable.” This sentence could be 
from the bible or 17th century romantic nov-
el about nature, and it is this positioning of 
economy as somehow out of reach, beyond 
reason, that erases the meaning of individual 
or group acts of power within economies. Yet 
I am not arguing that economies, in their in-
terconnected complexity could be as a whole 
transparent and understandable by a single 
person. Still, this does not mean that econo-
mies are mythic, or an economy would be a 
creature like entity with a behavior without 
embedded crafted reason. Furthermore, if 
people worry about weather and mortgages 
(I surely do), again these two things are not 
the same as worrying about ecologies. While 
there is a relationship between all economy, 
all consumption of produce, energy, with 
ecologies on a meta level, economies CAN 
be controlled and intervened by human deci-
sion while many ecologies cannot, or if they 
can, the relationship is different. In a way, to 
say that economy is ecology means to give 
up an idea that economy could be impacted 
or controlled with reason. At the same time 
this does not mean that living ecologies are 
not logical at all, but they are just not in a re-
ciprocal relationship with one another.

The rest of the argumentation was based on 
a presupposition that “Once we agree that 
both systems are ecologies in their own right” 
– which I at least cannot agree on. Even if 
exploitation of ecological resources would 
stop NOW and remain on a sustainable level, 
economies could continue to evolve because 
they, or many of them, have long ago de-
parted value=material mimetic relationship. 
Returning this amount of population to econ-
omies tied to material value would destroy the 
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Bound (downloadable under cc license from 
the Demos website) traverses some of this 
economy/ecology connections area... sum-
marised in the Prognosis section.
http://www.demos.co.uk/publications/brazil

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Sat, 23 May 2009 01:37:53 +0200
From: Esther Polak 
To: paralelo@listcultures.org

Dear Tapio, and list, 

For me it is really not easy for I have great 
dif"culties with both his and Koert’s positions.

For me it is really important "rst to articulate 
why make art and deal with relevant techno-
logical/social/ economical/ecological issues 
in the "rst place. 

-------
I do art because I "nd it the best area to in-
vestigate the world. My practice is primarily 
curiosity driven,( to lend a quote from Hans 
Bernard) , and I decided producing art is the 
best way to devote my life to this curiosity. 

I could have chosen to be a scientist, jour-
nalist or even detective, but arts turned out 
to a more interesting "eld for me, as it offers 
great freedom to do different kinds of investi-
gations and to even invent experimental and 
new ways to communicate the outcomes to 
an audience. 

As a consequence I "nd traditional "ne arts 
not so appealing, especially as it tends to 
linger into the direction of l’art pour l’art prin-

to do also with a situation where nature or 
world is seen as a picture, not understood 
as a living environment. In Finnish, we have a 
proverb “Ei näe metsää puilta” - can’t see the 
forest as you see a tree. The ways in which, at 
least I as a Northern European have learned 
to see nature is much about understanding 
the landscape, and one plant, a taxonomy of 
sorts, and then there is lot of unknown. This 
unknown contributes to seeing nature as a 
wonder, as to have sublimity. The responsibil-
ity humans have is to that complexity, not the 
tree, the polar bear, the penguin, the panda 
(domestic and panda"ed nature). They are 
part of the package too, but, maybe prevent 
different ways of knowing, instead of seeing. 
The political response-ability needs to extend 
to see several forests, not just one, from one 
vantage point. And yes... if one as an artist 
chooses to illustrate nature, that is "ne of 
course, but again, it is different than dealing 
with ecologies.

Thanks for bringing me up to speed to write 
this, it is useful.

Bestest,
Tapio

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Fri, 22 May 2009 12:40:07 +0100
From: Bronac Ferran 
To: paralelo@listcultures.org

Tapio and Paralelo colleagues

a couple of relevant events/texts:

The Demos report on Brazil: A Natural 
Knowledge Economy edited by Kirsten 
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and economy as the same kind, seemed a 
genius approach to me at "rst... something 
really opening for new questions, and see all 
the “old issues” in a new light. But when he 
turned out to really have an agenda and a 
goal while doing so I had to come to terms 
with that. The reaction of Tapio was even 
more dif"cult, for instead of complimenting 
Koert on his daring vision, he starts to come 
up with a criticism, that judges Koert’s con-
cept from its possible effectiveness to reach 
the supposed goal. 
I have big problems with moralism and gen-
eralisations. I think those are a big danger 
(temptation even) for anybody (any artist) 
who wants to work from curiosity. Moralism 
and an attitude of generalisation does not go 
together with curiosity, although I have to be 
very careful in saying so, because this in it-
self this sounds a like an generalisation and a 
moralism already in its own right!!!!

Differences:
Especially in art it is very valuable to have 
mental space and honest admiration for dif-
ferent approaches. The fact that I do not 
chose to work as an activist, does not mean 
that there can not be great art that has been 
developed from out of an activist approach. 
That’s the great thing about doing art. I would 
not be happy in an (art) world if all artists 
would adopt my vision. Please let us be di-
verse! 
And surprise me!! 

Regarding your argument on fundamental dif-
ferences between humans and other species 
are being undermined by scienti"c research 
the one after the other:

Recently even the human capacity for rhythm 
totally unexpectedly was undermined: see: 

ciples. I don’t understand that. For me the 
world is way to interesting, and life to short, 
to focus on art that focuses on art. 

On the other hand, the fact that I am curious 
and like to work with relevant issues like glo-
balism, mobility and ecology, does not mean 
that my work is goal orientated. I do not intent 
to change the world with my work.

I rather raise questions. To have a set goal 
narrows my curiosity: a goal implies to have 
an opinion, and an opinion again implies 
knowledge of facts. 
In my experience the investigative attitude 
I cherish stems from doubting all possible 
facts. In my work I start with questions and 
I end with questions. That’s what keeps me 
going. 

One of my driving forces is a strong doubt 
if humanity is capable of bringing itself any 
good on global level at all. For now I do an 
experiment of thought embracing our human 
species, and accepting the fact that our ca-
pacity to do good, gets more limited with the 
expansion of the scale. 

I do not judge, for I "nd judging to be boring. 
When working on issues of food (dairy) pro-
duction on local and global scale, I can see 
the beauty and limitations of both, but most 
of al I see the impossibility to judges the two 
economies as the one to be better than the 
other as totally impossible and out of human, 
or at least my artistic reach. That does not 
discourage me to do my art, on the contrary, 
the "eld becomes bigger with every question 
un answered. 

Our discussion: 
Koert’s proposal to conceptualise ecology 
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why calling them “ecologies” makes that task 
possible.

I totally agree, but calling them and ecology 
might make space to accept that they have a 
way of their own, that can only be in#uenced 
in indirect manners... Of with the outcome 
still be unpredictable (partly) I like that idea at 
least... It at least avoids us from fundamental 
self-species-hatred. 

While writing this I was spending time in my 
country house: I did burn a pile of oak in 
the "re place and listened to the owls in the 
woods... 
In my practice I grasp any opportunity to 
spent time in the non-urban...  either work 
in my country home, or do "eldwork any-
where in the world... Does this mean I love 
nature???? 

I "nd the relationship between humans and 
“nature” utterly fascinating.... Especially when 
in comes to technological mediation of expe-
riences of nature.. and of food-production.. 
but that’s another subject....  

Climate change is just as fascinating... 

I think, climate change is not a problem for 
“nature” it is a problem for humans... our 
conception of nature, our (food) safety, our 
economy...we course climate change , and 
we suffer it, economy courses, and suffers.... 
To what costs? And which adventures?  

“Nature” is always open for change... But as 
we are part of it, will we "nd a way to do so 
as well when climate change really hits us? 
I have to admit that I am totally curious to see 
if and how.

Best, 
Esther

Irena Schulz e.a., ‘Report: Experimental evi-
dence for synchronisation to a musical beat 
in a nonhuman animal’, in: Current Biology, 
30 april 2009.
(the research was  inspired by  : “Snow-
ball”    http://www.youtube.com/
watch?v=cJOZp2ZftCw )

And that after self awareness in magpies al-
ready shook scienti"c world about half a year 
ago: Helmut Prior1, Ariane Schwarz, Onur 
Güntürkün Report: ‘Mirror-Induced Behavior 
in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-
Recognition’, in: Plos Biology August 2008

So the question seems less and less absurd... 

Regarding the absurdity of the allegory 
(ecology=economy), I always understood lots 
of economist doubt even whether economy 
can be in#uenced in a logical manner. The 
“power-structures” in the end always lose 
grip not??? Only human greed seems to be 
a reliable force, that can nevertheless work 
totally unpredictable, “wild” as its forces can 
work on differed contradicting levels at the 
same time, and thus might be considered 
an ecology ??? The ecology of greed ???? 
In their own right??  I think allowing ourselves 
to think along these lines, even if it sounds 
absurd in the beginning, can bring a lot of 
otherwise impossible positions that can be 
investigated... and still be rejected... but art is 
all about allowing the absurd right??? At least 
to begin with??? 

I completely agree that economical power 
structures, corporate, individual, state and 
other agencies must be made accountable 
for their relationship in the wider, daily ex-
istence and impact on ecologies. I am yet 
though missing a single plausible argument 
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are stereotypes, art as ephemeral and design 
as the always useful. So it is a #exible and 
contested terrain we are talking about, which 
is now increasingly making connections with 
living ecologies. Not interested in morals, but 
say, tactical ethics or ethical tactics in that 
relationship.

talk soon,
and want to comment on your response well,

Tapio

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Sun, 31 May 2009 14:51:40 +0200
From: Luna Maurer 
To: Koert van Mensvoort 
CC: paralelo@listcultures.org

Dear Koert en Paralelo list!

My observation concerning our discussion 
after Koert proposed his statement is that the 
reactions were mainly driven from our per-
sonal and environmentally engaged perspec-
tive. I want to repeat some of his thoughts 
because nobody directly answered on them. 

The ECO introduces the idea of dealing with 
the ‘environmental challenges’ from a pro"t-
able perspective. How can we live better/ 
make money, whatever that might mean for 
different people... I am particularly curious 
about how the concept of the ECO could be 
applied with this perspective. How can we 
give everything an ECO value, regardless for 
now what the value would be in relation to our 
"nancial market.

Tapio already started with: “The ECO con-

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Sat, 23 May 2009 10:57:39 +0100
From: Tapio Makela 
To: Esther Polak 
CC: paralelo@listcultures.org

Hi Esther,

I am going to be busy of#ine for a number of 
days, will read your post well later next week.
But I think we may be onto something here.
Mieke Bal from the Netherlands talks about 
the need to clash concepts against each oth-
er to produce transdisclipinary knowledge.
So maybe more clashing is needed with “na-
ture” and “ecology”, rather than them only 
being brushed or stroked, to come up with 
some understanding and new ideas. 

So de"nitely curiosity driven... curiosity and 
experimentation are key to both art and sci-
ence in their non-teleological modes. There 
is no “true” nature or “ecology” so there is no 
position there to defend. But there are dis-
tinctions, and difference, which in the work 
of wanting to create “a climate for change” 
are in my mind necessary to see how actions 
and reactions by artists, designers, ngos, 
carry different purposes or meaning in that; 
or still, no purpose at all. The prez I did in the 
looong day at MIS started with the question, 
are artists good at creating useful knowledge, 
or rather experiences? I think yes, but useful-
ness of knowledge is not a requirement for 
art... it becomes I suppose relevant only if 
one is to evaluate change in the context of 
ecologies, or discourse on ecologies. And 
sometimes the most absurd, non-useful cre-
ates an engagement with an issue or a the-
matic in unsuspected ways. But also these 
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tions on the idea of the ECO as a currency of 
environmental value.

Luna, I am pleased you guided the debate 
back to an assessment of the ECO-currency. 
Rather than drowning in an in"nite discussion 
about the proper use of metaphors and who’s 
a good artist, who is a moralist and who is 
being illustrative, I am eager to move on and 
practically discuss the pro’s and cons of the 
eco-currency. Even so, I don’t want to avoid 
any debate about the fundamentals, as it is 
important to know each others positions be-
fore working together. So, before focusing on 
the speci"cs of the ECO-currency, allow me 
to spend another email on the bigger picture.

Tapio, I appreciated the careful formulation 
of your email and your ability to touch upon 
some profound issues that play a role in the 
discussion on whether economy=ecology. I 
agree it is a useful debate. Esther, I think you 
wrote an excellent response to Tapio’s email, 
pinpointing some of its moralistic tendencies 
and paternalistic attitude towards nature. I 
basically agree with everything you wrote (*) 
and will try to refrain from repeating your ar-
guments.

Additionally, however, I have some notes on 
matters that Esther did not yet touch upon: 
Tapio, we agree that “linking economy with 
ecology is fundamentally important” yet you 
argue that “to name economy ecology may 
hinder that project.” While reading your email I 
notice that, prior to your argument, you make 
two assumptions that are false or at least de-
batable.

1. You assume that if we consider economy 
as ecology, this implies giving up on any effort 
to control it and “let nature take its course”. 

cept when extended means that a microbe, 
a bird, a tree – everything has an ecological 
currency value when living and not dead. In 
this capitalist world, it probably needs to be 
tied to consumption; ie. in order to kill a tree 
you need to keep one alive. “

I also propose that thinking less for the bene"t 
of the global, and that might mean less ethi-
cal (not acting upon Kants ‘Categorical im-
perative’  that suggests our acting should be 
tested upon its universal maxim) might work 
better for us.

I see the ECO as a system where people can 
remain sel"sh and care only about their front 
door but do good for the bigger by the means 
of their sel"shness. The issue of ownership 
is very much tied to this idea. If you posses/
own/relate to something you care more.

I wonder if we can think of concrete ideas 
about how to apply the principles of eco-
nomics to this parallel ECO "nance market? 
In this market you want to become involved 
/ get shares of a certain district/forest/plant 
species because his “ECO” value raises.... Is 
there no economist on this list?

Have a nice weekend.
Luna

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Wed, 03 Jun 2009 10:07:39 +0200
From: Koert van Mensvoort 
To: paralelo@listcultures.org

Dear Tapio, Esther, Luna and hello to others,

Thank you for sharing your thoughts & posi-
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has a much more "ne-grained structure. This 
analysis immediately led to ideas and strate-
gies on how to bypass these power-nodes 
in the economical system and replace them 
by more "ne grain connections. My point is 
that the comparison between the two no only 
obscures but also visualises differences that 
may help us to gain a better understanding 
of both domains. At least as a tool, it proves 
to be of use.

Yet on a deeper level, I can understand the 
reluctance that lies underneath this second 
assumption, as it is true that naming econo-
my ecology might transfer some of the mythic 
qualities of traditional ecologies upon the next 
ecologies. I guess a lot of people aren’t ready 
for this. Nonetheless, I do think we should be 
willing to critically investigate and uncover the 
frameworks that lye underneath this reluc-
tance, whether they are based on intuition, 
convention, religion, or what do you have 
(name yours).

Surely, I am aware a road of less resistance 
would be to simply describe the world 
economy as an “inherently chaotic complex 
system”. So why throw in the natural refer-
ence? Isn’t that confusing? Well, I propose 
to use the term ecology, because it has the 
functional characteristics of an ecology – no 
need to run away from it. I am aware that this 
way of thinking isn’t mainstream and that, for 
many, it is quite a leap to take. Yet I deem it 
not only appropriate but also necessary. Ad-
mitted, economical ecology isn’t green (talk-
ing about illustrating nature) and it surely isn’t 
the calm, peaceful and harmonious nature 
we know from the Disney movies. Arguably, 
it is something more genuine: wild, dynamic, 
cruel, dangerous and unpredictable. Don’t 
get me wrong, I am not saying the global 

It might be because of my Dutchness that I 
think this is simply a mistake: If it were true 
that perceiving something as an ecology im-
plies giving up your effort to control it, our 
country would be on the bottom of the sea 
right now. But wait, it is not just my Dutch-
ness, it’s larger: if your assumption were true 
human culture wouldn’t exist: we would still 
be living in caves.

Rather than giving up any effort to control, 
I want to argue that naming economy ecol-
ogy will lead to a different way of exercising 
control. Honestly, I "nd it naïve to approach 
economy purely as a logical, calculable sys-
tem. That assumes a level of control that, 
in my view, is not present (so modernist, so 
twentieth century, so outworn). I propose to 
explore other options. As we approach econ-
omy as ecology, its management revolves 
more around channeling processes, manipu-
lation growth, re-cultivation, conditional de-
sign if you like. It will be a bit like gardening 
– forgive me for throwing in another metaphor 
(**) – although it is a pretty complex garden, 
I must add.

2. The second assumption you make is that 
by naming economy ecology, it becomes 
impossible to distinguish the difference be-
tween the two. At least, on a practical level, 
this is certainly not the case. Both a coral 
reef and a rain forest are perceived as ecolo-
gies by everyone, yet we can easily pinpoint 
and describe some differences. The same is 
true when perceiving economy as ecology. In 
fact, already during the open space session, 
James Wallbank made a sparkling analysis of 
the differences between the two and point-
ed out that the economical sphere is mainly 
structured via power-nodes (read: large cor-
porations) whereas the ecological sphere 
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lelo...
Date: Sat, 20 Jun 2009 00:13:14 -0300
From: Gisela Domschke 
To: Koert van Mensvoort 
CC: paralelo@listcultures.org

Hi all

I would like to share with you an article re-
cently published in the Guardian about a 
scienti"c study that challenges the argument 
that shopping down trees in Amazon im-
proves social conditions.
h t tp : / /www.guard ian .co .uk/env i ron -
ment/2009/jun/11/amazon-deforestation-
development

And here an interview with Indian economist 
Vinod Thomas, where he states how envi-
ronmental investments could take Brazil to 
a leading economical position in relation to 
other Bric countries (Folha Sao Paulo):
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambi-
ente/ult10007u571123.shtml 

Best Gisela

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
lelo...
Date: Mon, 24 Aug 2009 10:29:10 +0200
From: Koert van Mensvoort 
To: paralelo@listcultures.org

Hello All,

I would like to share a few articles relevant for 
the ECO-currency idea.

1. Farmers are already being paid not to cut 
down trees.
2. An essay for the people who are against 

economy has the same level of profoundness 
as a rain forest – I already made this very clear 
from the beginning – and yet I see a similarity, 
a connection worth exploring. In my view the 
lessons of Darwin haven’t really landed into 
our cultural understanding yet. Where some 
see an inappropriate metaphor, I see a tenta-
tive reality.

Hence, I linger on perceiving economy as 
ecology. As it provides a viable starting point 
when dealing with environmental issues, that 
may lead to inspiration, surprising insights 
and a deeper understanding of the matter 
at hand. Whether you take it as a metaphor, 
artistic frivolity, dangerous experiment, or ten-
tative reality, doesn’t matter that much. If you 
want to play, we can play.

Best wishes,
Koert

p.s.

(*) Esther, regarding your doubts with having to swallow a practical 
agenda around the eco-currency. I think these doubts are real, yet con-
querable. Personally, I have to admit that I don’t think all that much 
about my position as an artist. I highly appreciated Calvin’s statement: 
“art is about everything else”. I like the art world and I am glad that 
the art world likes me too, but I like the real world even better. Esther, 
knowing your work, I think we can agree that as artist we both choose 
to balance somewhere in the spectrum between “l’art pour ‘art” and 
‘engaged activism’ or ‘applied practice’. I guess every single project is 
a balancing act on this 2D spectrum. I can understand you are moving 
in a slightly different part of the spectrum, however I also notice quite 
some overlap. Personally, I always !nd it fruitful to work with people 
who nudge you a bit out of your comfort zone, as long as the project 
maintains a certain balance that everyone is comfortable with in the 
end.

(**) Regarding the use of metaphors as conduits, I agree with Tapio 
this can lead to shortcomings sometimes. I often tell my students that 
a metaphor only goes as far as it goes, and when it breaks down you 
have to leave it. Yet, I think metaphors should not be dismissed merely 
as linguistic trick we use to increase the effect of our words. Meta-
phors are a fundamental part of our thought processes whenever we 
try to think abstractly. “Metaphor is a fundamental mechanism of mind, 
one that allows us to use what we know about our physical and so-
cial experience to provide understanding of countless other subjects.” 
Surely, this is not something I invented; here is classical book I can 
recommend: “Metaphors We Live By” (1980). By George Lakoff & Mark 
Johnson

------- Original Message --------
Subject: Re: [Paralelo] Following up on Para-
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2. Economics is not natural science - By 
Douglas Rushkoff

“We must stop perpetuating the "ction that 
existence itself is dictated by the immutable 
laws of economics. These so-called laws 
are, in actuality, the economic mechanisms 
of 13th Century monarchs. Some of us ana-
lyzing digital culture and its impact on busi-
ness must reveal economics as the arti"cial 
construction it really is. Although it may be 
subjected to the scienti"c method and math-
ematical scrutiny, it is not a natural science; 
it is game theory, with a set of underlying as-
sumptions that have little to do with anything 
resembling genetics, neurology, evolution, or 
natural systems.”

http://www.edge.org/3rd_culture/rushkoff09/
rushkoff09_index.html 

Love the essay, although what is problem-
atic with Rushkoffs view: his idea of ‘nature’ 
is rather static (calling something ‘natural’ is 
apparently the same as ‘unchangeable’, I 
certainly do not agree on that). Nonetheless 
inspiring, especially George Dysons response 
on the essay:

“How to best transcend the current economic 
mess? Put Jeff Bezos, Pierre Omidyar, Elon 
Musk, Tim O’Reilly, Larry Page, Sergey Brin, 
Nathan Myhrvold, and Danny Hillis in a room 
somewhere and don’t let them out until they 
have framed a new, massively-distributed 
"nancial system, founded on sound, open, 
peer-to-peer principles, from the start. And 
don’t call it a bank. Launch a new "nancial 
medium that is as open, scale-free, univer-
sally accessible, self-improving, and non-
proprietary as the Internet, and leave the 13th 
century behind.”

calling economy ecology (haven’t heard 
much from them lately, thought you could 
use some fuel).
3. Paper on interfacing economics and ecolo-
gy. Re#ects on how the money system could 
be transformed to halt the devastation of the 
biosphere.

I pasted relevant excerpts and links below. 
Have a good read!

Koert

1. NY Times: Brazil paying Farmers to Let the 
Trees Stand

“José Marcolini, a farmer here, has a permit 
from the Brazilian government to raze 12,500 
acres of rain forest this year to create highly 
pro"table new soy "elds. But he says he is 
struggling with his conscience. A Brazilian 
environmental group is offering him a yearly 
cash payment to leave his forest standing to 
help combat climate change.

Mr. Marcolini says he cares about the envi-
ronment. But he also has a family to feed, and 
he is dubious that the group’s initial offer in 
the negotiation — $12 per acre, per year — is 
enough for him to accept.”

Further in the article... No ownership, no re-
sponsibility...

“Settlers around the globe are buying or 
claiming cheap “useless” forest and trans-
forming it into farmland. Clearing away the 
trees is often the best way to declare and 
ensure ownership.”

http://www.nytimes.com/2009/08/22/sci-
ence/earth/22degrees.html?_r=1&ref=science 
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Before these people get to work they should 
certainly read the following paper... (thanks to 
Renata Lemos for tipping me this)

3. Money and the Semiotics of Ecosystem 
Dissolution

“This paper argues for a semiotic approach 
to the problematic interface of economics 
and ecology. It begins by tracing the origins 
of materialist science and discussing strate-
gies for transcending Cartesian dualism in the 
study of human ecology.”

“Finally, a very general suggestion is offered 
as to how the idea and institution of money 
could be transformed so as to check the con-
tinued devastation of the biosphere.”

I especially found the description of the multi-
centric economy of the Nigerian Tiv, in which 
different kinds of values are recognised inspiring:

“an economic transaction among the Tiv ... 
embodied more meaning – in a formal, semi-
otic sense – than modern market exchang-
es.” “It could, for instance, be argued that, for 
the Tiv, chickens were to cattle what utensils 
were to cloth; chickens and utensils belonged 
to the sphere of subsistence items, cattle and 
cloth to that of prestige items.”

http://mcu.sagepub.com/cgi/content/ab-
stract/4/2/143 

Since money has a symbolic value, isn’t it a 
fascinating idea to have different sorts of cur-
rencies symbolise different values?

[to be continued]
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eles próprios atribuem aos conceitos de raíz 
e radicalidade, que inspiraram parcialmente 
esse artigo. 

INTRODUÇÃO

Neste artigo, propomos uma nova visão do 
conceito de Revolução. Para isso, primei-
ramente elaboramos esse diagrama que 
contem os seguintes conceitos: pesquisa, 
radical, revolta e raízes. O segundo passo 
foi ativar o diagrama com o seguinte pro-
cesso: colocar cada um dos termos em 
relação dinâmica por meio de uma arqueo-
logia etimológica. Chamamos essa relação 
de dinâmica porque, ao colocar cada termo 
ao lado do outro somos obrigados a fazer 
conexões entre eles, que remete ao enten-
dimento que originalmente tínhamos dele. 
Depois de começado, o processo continua 
naturalmente. Apresentamos uma espécie 
de base, na qual futuramente se pode acres-
centar mais re#exões. Através da arqueolo-
gia etimológica aplicada a cada termo, nós 
apresentamos nosso novo e próprio enten-
dimento dele. Depois pedimos que você, 
o leitor, use o diagrama para estabelecer 
relações entre esses termos de acordo com 
a base proposta por nós. O processo de 
encadear esses termos dessa forma é uma 
espécie de "gura de linguagem, aplicamos 
e demonstramos um conceito de revolução 
no ato de fazer. Dessa forma, buscamos 
demonstrar conceitos de revolução que 
acreditamos ser fundamentais: é gerativo e 
interativo, ao mesmo tempo. 
Propomos que, ao pegar o conceito de re-
volução para depois restaurá-lo e converter 
o seu sentido, ele pode se tornar uma fer-
ramenta tanto crítica quanto gerativa para 
práticas interdisciplinares contemporâneas. 
 

HISTÓRICO

Este artigo é resultado de diversas conversas 
entre as autoras em São Paulo, Manchester 
e London, no período de abril a agosto de 
2009. Sposati está atualmente envolvida em 
um projeto de cultivo de cristais, o que a mo-
tivou a revisitar esses conceitos e propor apro-
fundamento no que diz respeito às relações 
entre eles. Bash se interessa pelas relações 
entre práticas e a geração de conceitos que 
podem ser utilizados como ferramentas de 
análise e observação. Ela cria o que chama de 
“diagramas de pensamento” que servem de 
ponto de partida para o desenvolvimento de 
uma “ferramenta de observação”. 
Tanto Sposati quanto Bash foram ao Man-
chester International Festival, no mês de julho 
e foram inspiradas por uma conversa/entre-
vista de Marina Abramovic e Gustav Metzger, 
moderada por Hans Ulrich Obrist. Nessa 
conversa, eles apresentaram a relação que 

Revolução como  
volta às raízes

Katherine Bash & 
Camila Sposati

Katherine Bash é artista, fundadora 
e investigadora principal do Itinerant 
Laboratory for Perceptual Inquiry.

Camila Sposati é Mestre pela 
Goldsmiths College of London em 
Belas Artes. Atualmente leciona no 
Instituto Europeo de Design, em  
São Paulo.

UK / BR



20092009

REVOLUÇÃO

I. Research
A palavra Research [Pesquisa] vem do francês 
recercher, re e chercher. O pre"xo re é um 
pre"xo latino que indica volta, outra vez. Cher-
cher corresponde ao italiano cercare: buscar 
e também se mover em volta, circundar. Um 
dos usos contemporâneos do termo search 
indica veri"car, analisar internamente. 

“Research” é ver novamente, retornando, e 
analisar internamente. 

II. Radical
Radical [Radical] vem da palavra-raiz radix, 
que signi"ca raiz de uma planta e a raiz de 
uma planta usada em preparados medici-
nais. Um uso atualmente raro do termo Radi-
cal é qualidade fundamental, atributo ou ca-
racterística inerente à natureza ou essência 
de uma pessoa ou coisa. 

“Radical” é qualidade dada pelas proprie-
dades medicinais inerentes às propriedades 
fundamentais de uma pessoa ou coisa. 

III. Root
Root [Raiz] vem da palavra escandinava rot, 
original tanto de radix (ver anteriormente) e 
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wort [planta]. Um signi"cado palavra wort 
está relacionado ao conceito de suínos ca-
vando o solo ou as raízes. Um dos usos atu-
ais do termo root se refere a cristais: a base 
‘lamacenta’ de um cristal. 

“Root” é o ato de desenterrar a parte que 
corresponde à base de um sistema gerativo, 
como os cristais. 

IV. Revolt
Revolt [Revolta] vem do pre"xo re (ver ante-
riormente) e volutare, rolar e rodar. Um cog-
nato em português é voltar. Um uso raro do 
termo revolta é retornar a um lugar. Revolta é 
também um termo muito usado para desig-
nar um estado de rebelião. 

“Revolt” é o estado de rebelião que busca a 
voltar a um lugar. 
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own relationship to the concepts of roots and 
radicality, which served as partial inspiration 
to this paper. 

INTRODUCTION

In this paper we propose a new view of the 
concept of Revolution. We do this by "rst 
set¬ting out a diagram containing the follow-
ing concepts: research, radical, revolt, and 
roots. Subsequently, we activate the diagram 
by placing each of the terms in a dynamic re-
lationship through etymological archaeology. 
We call this rela¬tionship dynamic because, 
by placing each term next to the other, we 
are forced to draw connections between 
them and that feeds back into our original 
understanding of the term. Once the process 
is set off, it has a natural continuity. What we 
present is a foundation to which further future 
re#ection can be added. 
Speci"cally, we perform an etymological ar-
chaeology of each term and present our own 
new understanding of it. Then we ask you, 
the reader, to use the diagram to establish 
relationships between these terms and the 
foundation we propose. The process of en-
gaging these terms in this way is a trope, as 
we perform and demonstrate the concept of 
revolution in the act of doing it. In this way we 
seek to demonstrate concepts of revolution 
we believe are fundamental: they are at once 
generative and interactive.
We propose that, by taking the concept of 
revolution, and in a sense dusting it off and 
re¬purposing its meaning, we can make it 
both a critical and a generative tool for con-
temporary interdisciplinary practices. 

BACKGROUND

This paper is the result of several conversa-
tions between the authors that took place 
in Sao Paulo, Manchester and London from 
April to August 2009. Sposati is currently 
engaged in a crystal growing project that 
prompted her to revisit these concepts and 
to propose a deeper investigation into their 
relationships. Bash is very interested in the 
relationships between practices and the gen-
eration of concepts that can be utilised as 
analysis and observation tools. She creates 
what she calls ‘thought diagrams’ that serve 
as starting point to be further developed into 
an ‘observation tool’. 

Both Sposati and Bash attended the Man-
chester International Festival in July and were 
inspired by the Marina Abramovic and Gustav 
Metzger talk/interview, moderated by Hans 
Ulrich Obrist. In this talk they presented their 
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REVOLUTION

I. Research
Research comes from the French rechercher, 
re and chercher. While re is a Latin pre"x indi-
cating back, again. Chercher corresponds to 
the Italian cercare, to seek and also the later 
circare, to go around, to circle. One contem-
porary use of the term search indicates, to 
look through, to examine internally. 

Research is to see again by circling back and 
to examine internally. 

II. Radical
Radical comes from the root word radix, 
meaning root of a plant and the root of a 
plant used in a medicinal preparation, ances-
tral root or stock. A now rare use of the term 
Radical is a fundamental quality, attribute or 
feature inherent to the nature or essence of a 
person or thing. 

Radical is quality given by the medicinal prop-
erties inherent in the fundamental qualities of 
a person or thing. 
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III. Root
Root comes from the Scandinavian rot, com-
ing from both radix (see above) and wort. One 
use of the term wort is related to the concept 
of swine digging up the earth or the roots. 
One contempo¬rary use of the term root re-
fers to crystals: and is the ‘muddy’ base of 
a crystal. 

Root is the act of unearthing the basal part of 
a generative system, such as crystals. 
 
IV. Revolt
Revolt comes from re (see above) and volu-
tare, to roll and to revolve. A Portuguese cog-
nate is voltar, to return, to go back. A rare 
use of the term revolt is to return to a place. 
Revolt is also commonly used as a state of 
rebellion. 

Revolt is the state of rebellion that seeks to 
turn again to a place. 
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zilhada. No atual momento da sociedade, 
uma modernidade tardia, o capitalismo info-
"nanceiro e um complexo cultural mediado 
surgem como a ponta de um processo, cujo 
início pode ser delimitado a partir do mo-
mento de expansão da mente e da natureza 
que aconteceu com a conquista e sub-
missão da América. A arte, techné, vida co-
tidiana, política e a produção material nunca 
perderam conexão com aquele fundamental 
e estupe"cante momento de quebra, que ilus-
trou a fabricação de um conceito para "gurar 
uma paisagem estranha. Desde então, uma 
nova linguagem foi formulada para abarcar as 
novidades e surpresas. O “encantamento” do 
castelhano, a imposição de sobrenomes que 
funcionavam como um batismo (uma "liação 
forçada a crenças estrangeiras), e a ausência 
de palavras para descrever essa nova re-
alidade criaram a imagem de um continente 
deslocado - uma terra sem um lugar, um si 
sem um próprio. 

Desde então, a expressão e o devir da Améri-
ca têm sido a crônica de con#itos e concili-
ações, descobertas e acobertamentos, cria-
tividade e repetição, re#exões e estreias de 
um “continente em busca de um conceito”.2 
Muitas tentativas foram feitas em arte, ciên-
cia, produção cultural, movimentos políticos e 
pensamento social, e muitas ideias radicais e 
inovadoras foram concebidas. Mas há situa-
ções [sociologia das situações] em que é ne-
cessário reiniciar a pensar de modo a criar e 
determinar seu destino e emancipação.

Antes tida como “psicológica e "sicamente 
impotente”, já se disse que “a fraqueza da 
psique humana da América foi agravada por 
uma de"ciência nas próprias ferramentas e 
aparelhos do progresso”.3  

Este breve ensaio tenta indicar alguns aspec-
tos para uma discussão inicial que envolva 
modos de apresentação e compreensão de 
fenômenos recentes ligados a arte, tecno-
logia, cultura e conhecimento. Propõe que, 
para compreender o que até o momento tem 
sido uma força para que o estranho se torne 
familiar, a expressão americana precisa cap-
tar a compreensão própria de sua estética e, 
para além disso, situá-la em uma espécie de 
sinestesia em que a confusão dos sentidos e 
o encantamento das linguagens ofereça ma-
terial para um logos alternativo do conheci-
mento assim como para uma política criativa 
de produção de si.

A ideia de que “estamos todos nas margens 
porque não existe um centro”1 leva a América 
Latina a expressar sua cultura como uma es-
tética diferenciada e periférica – metáforas e 
metonímias relacionadas à imagem (re#exo) 
de um espelho, um labirinto, uma encru-
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muitas entidades”. Suas “entidades” (naturais 
ou culturais) adquirem “nova vida” conforme 
os contrapontos operados entre a imago e o 
espaço. Dessa equação, aparece uma “enti-
dade cultural de sólida gravitação” que é ca-
racterizada pelo natural tornando-se imagem 
através de um evento que “toma emprestada 
a extensão até onde esse espaço apresenta 
força animista na sua relação com essas en-
tidades”.7 

Em vez de demandar uma ontologia ou iden-
tidade, o sistema lezamiano mostra-se como 
uma “forma de devir em que a paisagem 
move-se na direção do sentido, de uma inter-
pretação ou sensibilidade hermenêutica para, 
subsequentemente, mover-se na direção de 
sua reconstrução”.8 A perspectiva segundo 
a qual a imagem participa decisivamente da 
história abarca também formas de narrativas 
que põem a "cção num patamar mais alto na 
compreensão dos fatos. 

Essas consequências podem ser sentidas 
como formas de afeto (sexualidade, intimi-
dade, corporalidade), hábitos (comer, andar, 
falar, mover-se), linguagens (gírias, neologis-
mos, adaptações de sentido) ou expressão 
(visual, musical, corporal) e são responsáveis 
por respostas táticas que, consequentemen-
te, podem determinar reconstruções alternati-
vas de estratégias. Estas, por sua vez, podem 
tornar-se subversões simbólicas, políticas, 
institucionais, econômicas e de linguagem, 
agindo como criações de mitos e história, 
confundidas por suas origens e determina-
ções.

Uma obviedade necessária é dizer que o 
termo “Estética” deriva de uma palavra grega 
e que sua formulação original foi feita por um 
"lósofo alemão. Em si, tem mais o sentido de 

Se formos pensar de um modo mais amplo 
do que apenas em termos de uma historio-
gra"a linear, seria necessário revirar a busca 
por uma “colonização da subjetividade im-
plícita na formação de uma cultura dominante 
e expansiva”4 e voltar-nos ao estudo da for-
mação de uma reexistência política e estética 
que foi criada quando uma série de signos, 
imagens e percepções se difundiu em virtude 
de uma nova forma de perceber a lógica do 
conhecimento e da techné. Na mesma linha 
de pensamento, não será su"ciente reivin-
dicar que o real relacionado com a América 
é apenas um produto do discurso. Rigoro-
samente, o inverso seria mais adequado se 
desdobrarmos a questão e adicionarmos al-
gumas especi"cidades aos elementos: o dis-
curso sobre a América é um produto de sua 
improvável realidade.

Para que o pensamento avance e para 
aprender como ler os signos de uma paisa-
gem nova5, um momento de re#exão epis-
temológica é necessário. Somente quando 
a criação de conceitos encontra seu terreno 
equivalente no processo de produção mate-
rial, uma nova base para a cultura e a política 
pode ser escrita. José Lezama Lima, poeta 
cubano, foi um dos que desa"aram o modo 
regular de compreender a “expressão da 
América”. O seu é um logos poético no qual 
a potência da América reside em sua “paisa-
gem” e a expressão é tecida pela imago6 em 
contato com um “sujeito metafórico”.

A importância de sua teoria é a guinada que 
opera sobre a observação e interpretação 
naturais sobre a América, que inclui e sus-
tenta uma inserção fundamental da imagem, 
da visão e da simbiose entre os elementos 
que adquirem “relevo (topogra"a) nesse es-
paço animado por uma visão em que passam 
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artística e intelectual original. A arquitetura 
moderna e barroca, a literatura romântica e 
moderna, o cinema novo e político, a forma 
universal da música, o aspecto liberador do 
teatro e as recentes explorações no campo 
da tecnologia digital sempre foram preenchi-
dos e in#uenciados pela paisagem e elemen-
tos subjetivos de um amálgama único ainda 
por ser inteiramente decifrado. A consequên-
cia desse aprendizado a partir da produção 
artística é a consciência de que a expressão 
é mais importante que a identidade, que a 
apresentação é mais adequada que a repre-
sentação e que a criatividade na produção 
de si é mais instigante que os processos de 
mediação.

A questão seria então como desenvolver 
produções criativas e formas inovadoras de 
política no interior desse contexto de rupturas 
e continuidades que representa a expressão 
americana?

O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de 
Castro, em seu ensaio “Filiação Intensiva e 
Aliança Demoníaca” cunhou o termo “esté-
tica conceitual” para exempli"car o impacto 
da "loso"a deleuziana no campo das hu-
manidades. Ele argumenta que Deleuze tem o 
mérito de desenvolver a sedimentação de uma 
estética conectada, entre outras coisas, com 
a sistemática desterritorialização do estrutura-
lismo (o abandono de suas categorias conser-
vadoras e a radicalização de seus elementos 
até o ponto de ruptura); a aproximação dos 
estudos cientí"cos aos conceitos "losó"cos e 
vice-versa; a dinâmica cultural do capitalismo 
tardio; o "m de uma descontinuidade ontológi-
ca (análise binária) que representava divisões e 
exclusões entre o “mundo e a linguagem” ou 
“signo e referente”; conexões transcategoriais; 
multiplicidade; e assim por diante:

um campo do que de um foco ou uma forma, 
pela razão de que está ligada às relações, ao 
movimento, dinâmica, mas não necessaria-
mente com uma especi"cação determinada 
de espaço e tempo. Ainda que mude, a es-
tética continuará se referindo a um (translocal 
e atemporal) presente. Percepções, sensa-
ções, apresentações e sensibilidade devem 
estar em um processo de troca para fazer 
sentido (pôr em movimento, guinar). Deve 
existir em um plano com uma mínima relação 
direta com espaço e tempo, mas estes dois 
últimos in#uenciam muito no tipo de expan-
são, direção, intensidade e adesão internas a 
esse campo.

A epistemologia deve ser entendida como 
a arte da compreensão e da prática de for-
mas de pensamento, não de formas do pen-
samento, pois o pensamento não é uno ou 
único, e está relacionado a diferentes manei-
ras de como entender as coisas. As noções 
chave e complicadas aqui são como e coisas. 
O como está conectado ao logos, savoir, ima-
terial e conceitual, enquanto as coisas estão 
relacionadas ao material, estética, experiên-
cia. A epistemologia deve ser reconectada 
com a estética na medida em que os modos 
do saber precisam do aspecto e do devir es-
téticos. A percepção de uma função especí-
"ca é dada e modi"cada pelas modulações 
do olhar. Longe de esconder qualquer as-
pecto da realidade, esse movimento intervém 
nisso, proporcionando novas faculdades à 
materialidade. 

No caso das Américas, esse entrejogo entre 
estética e conhecimento sempre foi uma força 
condutora para a reexistência e a produção 
de si. A busca por uma expressão particular, 
a partir dos tempos da Independência, foi o 
elemento mais característico da produção 

Paulo Lara
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“linhas de escape” dentro do campo de per-
cepção, é preciso perceber que dois fenô-
menos fundamentais têm que ter lugar para 
abarcar sua construção:

1 – Uma nova base material para construções 
conceituais, fundada em uma nova realidade 
física, tecnológica, econômica e espácio-
temporal despertada por possibilidades de 
produções objetivas e subjetivas dentro desta 
realidade recente; e 

2 – Um novo paradigma estético: novidades 
simbólicas, culturais e imaginárias desperta-
das por novas potencialidades, pela expan-
são da percepção e expressão, e singulari-
dades no interior das relações entre sujeito e 
objeto. 
Segundo Viveiros de Castro, o movimento 
dessa sedimentação estética vai de um 
uso do vocabulário em direção a “proces-
sos semióticos” e envolve o “postulado da 

“Essa nova estética pode ser caracterizada 
com o auxílio do vocabulário binário do es-
truturalismo, até porque ela é uma resposta 
a esta outra estética, ou melhor, é uma repro-
blematização interna dela. Assim, observa-se 
já há algum tempo um deslocamento do foco 
de interesse, nas ciências humanas, para 
processos semióticos como a metonímia, a 
indicialidade e a literalidade — três modos 
de recusar a metáfora e a representação (a 
metáfora como essência da representação), 
de privilegiar a pragmática sobre a semântica, 
e de valorizar a parataxe sobre a sintaxe (a 
coordenação sobre a subordinação)”.9

Se essa estética conceitual é conduzida por 
um “deslocamento do foco de interesse, nas 
ciências humanas, para processos semióti-
cos” em que uma “mudança de linguagem”, 
que foi a “convergência de temperamentos, 
projetos e sistemas "losó"cos tão diversos”, 
começa a experimentar, expandir e formar 
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Em sentido mais amplo que o da linguagem, 
a produção criativa de formas artísticas e 
experiência estética também precisa apon-
tar para essa poiesis que revela distorções 
na produção regular do conhecimento. Isso 
abarcaria alterações em muitos discursos e 
narrativas em direção a uma modi"cação em 
suas práticas. O que já foi observado em mui-
tos movimentos sociais e culturais na América 
Latina poderia abranger um senso mais am-
plo de diretrizes que in#uencie a práxis ligada 
a política, ecologia, afeto, crença e cultura.

Para nós, a estética conceitual refere-se a 
algo como uma (nova) “apresentação sen-
sível de um conceito”, um tipo de sinestesia 
epistêmica: variação ou trânsito de sensa-
ções no interior de um universo particular de 
elementos constituintes, um modo de sentir 
que só pode ser mensurado como estética 
tornando-se palpável. Neste sentido, a esté-
tica conceitual está relacionada com a noção 
de techné, que se refere a uma materialização 
epistêmica de sensibilidades e se aproxima 
de “um modo de articulação entre maneiras 
de fazer e produzir, suas formas de visibili-
dade correspondentes e possíveis caminhos 
para pensar sobre suas relações”.10

Tal como entendemos a estética conceitual, 
trata-se de uma distorção do logos por uma 
interferência no natural; um entrejogo ativo 
entre episteme e sensação que engaja uma 
espécie de transformação de elementos – 
que podem ser encontrados na natureza, 
paisagem e imagens – em novas formas pelas 
quais alguém entende sua realidade e seus 
“mundos possíveis”. Isso não se caracteriza 
por uma percepção imediata, mas sim por 
uma realocação da linguagem dos sentidos 
em direção a um novo modo de abarcar cria-
ções e tendências do pensamento. Trata-se 
de uma  fabricação/criação/transformação da 
linguagem e do mundo objetivo pela reformu-
lação de percepções devido a um evento que 
desperta a desordem dos sentidos.

descontinuidade ontológica entre o signo 
e o referente, a linguagem e o mundo, que 
garantia a realidade da primeira e a inteligibi-
lidade do segundo e vice-versa, e que serviu 
de fundamento e pretexto para tantas outras 
descontinuidades e exclusões — entre mito 
e "loso"a, magia e ciência, primitivos e civi-
lizados —, parece estar em vias de se tornar 
meta"sicamente obsoleto”.

Metonímia, indicialidade e literalidade, exem-
plos usados por Viveiros de Castro para in-
dicar o aspecto da “mudança de linguagem” 
em relação à mais ampla sedimentação da 
“estética conceitual”, indicam uma quebra 
nas noções de metáfora e representação, 
devido a sua conexão com a associação em 
vez da similaridade e contiguidade em vez de 
representação. A realocação e deslocamento 
de nomes para "gurar um conceito ou uma 
coisa; sua "liação (“dispor-se a” em vez de 
“ser visto como”) com sua conexão material 
e substituição por alguma coisa relacionada 
material, temporal ou concretamente; a indi-
cação e de"nição das coisas para se referir 
aos seus limites e potências são todas modu-
lações de linguagem que indicam novas for-
mas de captar as sensibilidades e expressá-
las de modo alternativo. Se “um problema 
muito sério com o qual nossa realidade imen-
surável lida em literatura é o da insu"ciência 
do mundo”, torna-se absolutamente ne-
cessário encontrar caminhos de expressar-se 
através de uma nova criação que ampli"que 
as formas de linguagem e, portanto, toda a 
base conceitual de compreensão. Do ponto 
de vista da linguagem, esse seria um distanci-
amento em relação às regras de similaridade, 
semântica, metáforas e subordinação e, do 
ponto de vista do conhecimento, um distanci-
amento em relação à cognição linear, regular, 
formal e seu aspecto racional. 

Paulo Lara
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cisam ser mapeadas como pontos de in#exão 
e expansão.
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Se uma nova ótica para a produção cultural 
não emergir de uma resposta para a lógica 
que domestica expressões e padroniza as 
práticas, todo o debate atual sobre as no-
vas possibilidades da tecnologia, da arte e 
dos meios será nulo e apenas reproduzirá e 
re#etirá a repressão histórica de uma forma 
dominante de pensamento. Mediação e re-
presentação são formas desse tipo de projeto 
subordinado a políticas de repressão.

Para tanto, é preciso preencher o espaço 
vazio de interconexão entre ritual e cognição, 
experiência e descrição, produção e "loso"a, 
produzindo uma estética ativa; uma estética 
que desa"e as explanações regulares e dê 
forma a conceitos até o ponto de ruptura; 
uma que necessariamente não seja apenas 
contemplativa. O uso criativo dos meios, da 
arte e da tecnologia deve abarcar a novidade 
da descoberta de novas paisagens para o 
pensamento, e a partir dessa inter-relação, 
uma potência subjetiva e objetiva, uma mate-
rial e simbólica, uma cultural e política, pre-
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"nance-capitalism and a mediated cultural 
complex appear as the edge of a process that 
can be traced from the moment of expansion 
of mind and nature that happened after the 
conquering and submission of America. Art, 
techne, everyday life, politics and material pro-
duction are still connected to the conception 
of a strange landscape. Ever since a new lan-
guage has been formulated to embrace these 
novelties and surprises. The “bewitchment” 
of the Castellano, the imposition of names, 
which worked as a baptism (a forced af"liation 
to foreign beliefs), and the absence of words 
to describe this new reality, created an image 
of a displaced continent - a land without a 
place. 

Since then, the expression and the fate of 
America have been a chronicle of con#icts 
and conciliations, discoveries and conceal-
ings, creativity and repetition, re#ection and 
debuts of a “continent in search of a con-
cept”2. Many attempts were made within the 
arts, science, cultural production, political 
movements and social thinking, and many 
innovative and radical ideas were conceived. 
But there are situations [sociology of situa-
tions], in which it is necessary to re-start think-
ing in order to create and determine its destiny 
and emancipation.

Once known as “physically and psychologi-
cally helpless”, it has already been said that 
“the weakness of the human psychic of Amer-
ica has been aggravated by a de"ciency in the 
mere tools and appliances of progress”3. 

If we are to think more broadly than just in 
terms of a linear historiography, it would be 
necessary to twist the search for a “colonisa-
tion of subjectivity implicit in the formation of 
a dominant, expansive culture”4 and turn into 

This brief essay tries to point out some as-
pects of an initial discussion that involves 
modes of presentation and comprehension of 
recent phenomena linked with art, technology, 
culture and knowledge. It claims that in order 
to understand what so far has been a force for 
the strange to become familiar, the American 
expression must grasp its own understanding 
of its aesthetics, and furthermore, place it in a 
kind of synaesthesia where the confusion of 
the senses and the bewitchment of the lan-
guages offer material for an alternative logos 
of knowledge as well as a creative policy of 
self-production. 

The idea that “we are all in the margins be-
cause there is no centre”1 can lead Latin 
America to express its culture as a differen-
tiated and peripheral aesthetic – metaphors 
and metonyms, which are related to an im-
age (re#ection) in a mirror, or a labyrinth or at 
a crossroads. Presently, a late modernity, info-
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Instead of requesting an ontology or identity, 
the lezamian system shows itself as a “form 
of fate in which the landscape moves towards 
the sense, towards an interpretation or herme-
neutic sensitivity, in order to subsequently go 
ahead in the direction of its reconstruction”8. 
The perspective according to what the image 
participates decisively in history, embraces 
also forms of narratives which put "ction in a 
higher level of comprehension of the facts. 

Those consequences might be felt as forms 
of affection (sexuality, intimacy, corporality), 
habits (eating, walking, speaking, moving), 
languages (slangs, neologisms, meaning 
adaptations) or expression (visual, musical, 
corporeal) and are responsible for tactical 
answers, which, consequently, can determi-
nate alternative reconstructions of strategies. 
These, otherwise, can turn into symbolic, po-
litical, institutional, economic and language 
subversions, acting as creations of myths and 
history, confused by their origins and determi-
nations.

A necessary obviousness is to say that the 
term Aesthetics derives from a Greek word 
and its original formulation was made by a 
German philosopher. In itself it carries more 
the idea of a "eld than a focus or a form, 
because it is related to relations, movement, 
dynamics, but not necessarily with a deter-
mined speci"cation of space or time. Even if it 
changes, aesthetics will still refer to a (translo-
cal and atemporal) present. Perceptions, sen-
sations, presentations and sensitivity have to 
be in a process of exchange in order to make 
sense (set into motion, sheer). It has to ex-
ist in a sphere with minimal direct relation to 
space and time, but these last two in#uence 
signi"cantly the kind of expansion, direction, 
intensity and adhesion, internal to that "eld.

the study of the formation of a political and 
aesthetic re-existence that was created when 
a series of signs, images and perceptions 
popularised due to a new form of perceiving 
the logic of knowledge and techne. In the 
same line of thought, it will not be enough to 
claim that the “real” related to America is only 
a product of speech. Rigorously, the reverse 
would be more suitable if we unfold the ques-
tion and add some speci"city to the elements: 
the discourse on America is a product of its 
improbable reality.

In order to think forward and learn how to read 
the signs of a new landscape5, a moment of 
epistemological re#ection is necessary. Only 
when the creation of concepts meets its 
equivalent ground on the process of material 
production, a new basis for culture and poli-
tics can be written. José Lezama Lima, Cuban 
poet, was one of those who challenged the 
regular way of understanding the “American 
expression”. His logos is a poetic one where 
the potency of America lies in its “landscape” 
and the expression is weaved by the imago6 in 
contact with a “metaphorical subject”.

The importance of his theory is a twist in the 
natural observation and interpretation over 
America, which includes and sustains a funda-
mental insertion of image, vision and the sym-
biosis among the elements that acquire “relief 
(topography) in this space animated by a vision 
in which appear the many entities”. His “enti-
ties” (natural or cultural) acquire “new life” ac-
cording to the counterpoints operated between 
the imago and the space. From this equation, 
it appears a “cultural entity of solid gravitation” 
that is characterised by the natural becoming 
image through an event that “borrows the ex-
tension up to where this space presents animis-
tic force in relation with these entities”7. 



96

2009

The Brazilian anthropologist Eduardo Viveiros 
de Castro, in his essay “Intensive Filiation and 
Demoniacal Alliance” coined the term “con-
ceptual aesthetics” to exemplify the impact of 
Deleuzian philosophy in the "eld of humani-
ties. He argues that Deleuze has the merit of 
developing a sedimentation of an aesthetics 
that is connected with, among other things, 
the systematic deterritorialisation of structural-
ism (the abandonment of its conservative cat-
egories and the radicalisation of its elements 
till a point of rupture); the approach of the 
scienti"c studies to philosophical concepts 
and vice versa; the cultural dynamics of late 
capitalism; the end of an ontological discon-
tinuity (binary analysis) that represented divi-
sions and exclusions between the “world and 
the language” or “sign and referent”; transcat-
egorical connections; multiplicity; and so on:

 “This new aesthetics can be characterised 
with the assistance of structuralism’s binary 
vocabulary, because it is a response to this 
other aesthetics, or rather, it is an internal rep-
roblematisation of it. Thus, we observe that 
there has been for some time, a shift in the fo-
cus of interest, in human sciences, to semiotic 
processes such as metonym, indiciality and 
literality – three modes of refusing metaphor 
and representation (the metaphor as essence 
of representation), to privilege the pragmatic 
over semantics, and appreciate parataxis over 
syntax (coordination over subordination)”9. 
 
If this conceptual aesthetics is driven by a 
“shift in the focus of interest, in human sci-
ences, to semiotic processes” where a “lan-
guage turn” that was the “convergence of 
such diverse temperaments, projects and 
philosophical systems” begins to experiment 
expand and form “escape lines” within the 
"eld of perception, one must realise that two 

Epistemology must be considered as the art of 
understanding and practicing thought-forms 
not forms of the thought, for the thought is 
not one and only, and it is related to different 
ways of understanding things. The key and 
complicated notions here are how and things. 
The how is connected to the logos, savoir, im-
material and conceptual, whilst the things are 
related to the material, aesthetics, experience. 
The epistemology has to be reconnected with 
aesthetics insofar as the modes of know-
ing need the aesthetic aspect and fate. The 
perception of a speci"c function is given and 
modi"ed by the modulations of the gaze. Far 
from hiding any aspect of reality, this move-
ment intervenes on that, providing new facul-
ties to materiality. 

In the case of the Americas, this interplay 
between aesthetics and knowledge has al-
ways been a driving force for re-existence 
and self-production. The search for a par-
ticular expression, since the Independence 
times, was the most characteristic element 
of the original artistic and intellectual produc-
tion. The baroque and modern architecture, 
the romantic and modern literature, the new 
and political cinema, the universal form of the 
music, the liberation aspect of the theatre and 
the recent explorations in the "eld of digital 
technology were always "lled and in#uenced 
by the landscape and subjective elements of 
a unique blend still to be fully deciphered. The 
consequence of this learning on artistic pro-
duction is a consciousness that expression is 
more important than identity and citing than 
processes of mediation.

The question is then how to develop creative 
production and innovative forms of politics 
within this context of ruptures and continuities, 
which represents the American Expression?

Paulo Lara



fundamental phenomena have to take place in 
order to embrace its construction:

1 – A new material basis for conceptual con-
structions, grounded on new physical, tech-
nological, economical and spatial-temporal 
reality awakened by possibilities of objective 
and subjective production within this recent 
reality; and

2 – A new aesthetic paradigm: symbolic, cul-
tural and imaginary novelties awakened by 
new potentialities, expansion of perception 
and expression, and singularities within the 
relations between subject and object.
According to Viveiros de Castro, the move-
ment of that aesthetic sedimentation goes 
from use of vocabulary towards “semiotic 
processes” and involves the “postulate of 
ontological discontinuity between sign and 
referent, the language and the world, which 
guarantees the reality of the language and 
the intelligibility of the world and vice-versa, 
and which served as ground and pretext for 
so many other discontinuities and exclusions 
– between myth and philosophy, magic and 
science, primitive and civilised – and seems 
to be on the path of becoming metaphysically 
obsolete.”

Metonym, indiciality and literality, examples 
used by Viveiros de Castro to indicate the 
“language turn” element in relation to the more 
broad “conceptual aesthetics” sedimentation, 
indicate a break in the notions of metaphor 
and representation due to their connection 
with association instead of similarity and con-
tiguity or instead of representation. The reallo-
cation and displacement of names to picture a 
concept or a thing; its af"liation (to “stand for” 
instead of to “be viewed as”) with its mate-
rial connection and substitution by something 
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articulation between ways of doing and pro-
ducing, their corresponding forms of visibility, 
and possible ways of thinking about their rela-
tions”10. 

As we understand, conceptual aesthetics is a 
distortion of the logos by the interference in 
the natural; an active interplay between epis-
teme and sensation which engages a sort of 
transformation of elements, that can be found 
in nature, landscape and images, into new 
forms of understanding one’s reality and its 
“possible worlds”. It is not characterised by an 
immediate perception, but instead by a reallo-
cation of the language of the senses towards 
a new mode of embracing creations and ten-
dencies of thought. It is a fabrication/creation/
transformation of language and of the objec-
tive world by the reformulation of perceptions 
due to an event, which awakes a disorder in 
the senses.

If a new perspective on cultural production 
does not arise from a response to the logic 
that domesticates expression and standardis-
es practices, much current debate about new 
possibilities of technology, art and media will 
be void and will at best just only reproduce 
and re#ect the historical repression of a domi-
nant form of thought Mediation and represen-
tation are forms of this sort of project subordi-
nated by policies of repression.

In order to do so, one needs to "ll the empty 
space of interconnection between ritual and 
cognition, experience and description, pro-
duction and philosophy, producing an active 
aesthetics; one that challenges the regular 
explanations, and shapes concepts up to the 
moment of rupture; one that is not necessarily 
contemplative. The creative uses of media, art 
and technology must embrace the novelty of 

materially, temporally or concretely related; the 
indication and de"nition of things in order to 
refer to their limits and powers, are all modu-
lations of language which indicate new forms 
of grasping the sensibilities and expressing 
them in an alternative way. If “a very serious 
problem with which our immeasurable reality 
deals in literature, is that of the world’s insuf-
"ciency”, it is absolutely necessary to "nd 
out ways of expressing oneself by means of 
a new creation which ampli"es the forms of 
language and therefore the whole conceptual 
basis of understanding. From the language 
point of view, this would be a distancing from 
the rules of similarity, semantics, metaphors 
and subordination and from the perspective of 
knowledge, a distance from the linear, regular, 
formal and rational aspect of cognition.

In a broader sense than language, the creative 
production of artistic forms and the aesthetic 
experience, must also point to this poiesis, 
which reveals distortions on the regular pro-
duction of knowledge. This would embrace 
alterations of discourses and narratives to-
wards a modi"cation in their practices. What 
has already been observed in many social 
and cultural movements within Latin America, 
could encompass a broader range of direc-
tions which could in#uence praxis related to 
politics, ecology, affection, belief and culture.

For us, conceptual aesthetics refers to some-
thing like a (new) “sensitive presentation of a 
concept”, a kind of epistemic synaesthesia: a 
variation or transit of sensations within a par-
ticular universe of constituents, a way of feel-
ing that can only be measured as aesthetics 
becoming palpable. In this sense, conceptual 
aesthetics is related with the notion of “tech-
ne” referring to an epistemic materialisation 
of sensitivities and approaching “a form of 

Paulo Lara



discovering new landscapes for the thought, 
and from this interrelation, subjective and ob-
jective, material and symbolic, cultural and 
political potencies must be mapped as points 
of in#ection and expansion.
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rísticas do ambiente e a interação dentro de 
determinada manada. 

Não é muito provável que um ser humano 
passe dias assistindo a esse processo e se 
familiarizando com esses notáveis padrões, 
que acontecem em todo o Brasil, dia após 
dia, formando um mecanismo lento que for-
nece nosso bife de cada dia. A performance 
ofereceu uma oportunidade única de teste-
munhar esses padrões.

Na preparação para a performance, Esther 
Polak viajou ao campo e monitorou com  GPS 
os movimentos de cinco vacas de uma única 
manada por 24 horas. De volta a São Paulo, 
apresentou as faixas gravadas na forma de 
uma dança robótica, uma performance tea-
tral de padrões de pastagem, permitindo a 
visualização desta incomum coreogra"a. 

Um robô, construído especi"camente para 
esse propósito, capaz de seguir a pista de 
qualquer faixa de GPS deixava uma linha de 
areia no chão. Os rastros eram escalonados: 
tanto no tempo quanto no espaço. Quando a 
vaca se move rapidamente, o robô se move 
rapidamente e vice versa. A espessura da 
linha é determinada pela velocidade do robô. 
Para a performance, Esther Polak trouxe 
a areia da mesma fazenda onde os rastros 
foram gravados. 

Performance durante o Paralelo 
São Paulo, 29 de março a 2 de abril 2009

Como parte do projeto NomadicMILK  www.nomadicmilk.net
Produção: Foundation Beelddiktee   www.beelddiktee.nl
Pesquisa e trabalho de campo: Mobilefest, São Paulo  
www.mobilefest.org

Como o apoio da Fundação Mondriaan e do Consulado Geral da 
Holanda de São Paulo 

 

A relação entre a paisagem urbana e a 
agricultura é uma de muitas camadas: a 
produção alimentar, fertilização, aragem e 
transporte formam os ritmos diários do cui-
dado e da experiência com a terra e do seu 
uso. Todos têm um papel importante, mas 
nem sempre facilmente visível e tangível, e 
sua conexão com a cidade é ainda menos 
visível. 

Esther Polak trabalha com essas questões 
há alguns anos. Como artista, ela cria um 
espaço para retratar a paisagem de forma 
poética, incorporando os aspectos acima, 
abordando-os a partir de um ângulo ines-
perado e aberto. 

Os padrões de pastagem das vacas podem 
ser considerados uma representação da ali-
mentação, do crescimento e da produção. 
De"nidos pelo ritmo da pastagem e da ru-
minação, eles também exibem as caracte-

Performance  
NomadicGrazing 

Esther Polak

Esther Polak é artista de mídias 
digitais. Interessa-se por como a 
tecnologia determina a percepção 
visual e, nesse contexto, explora  
as possibilidades visuais e 
documentais do GPS.

NL
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It is not very probable that an average human 
being will spend days watching this process 
and getting acquainted with these remark-
able patterns, which nevertheless unfold all 
over Brazil, day after day, forming a slow-
mobile-machine that provides for steak. The 
performance provided a unique opportunity 
to witness those patterns. 

In preparation to the performance, Esther 
Polak traveled to the countryside and tracked 
the movements of "ve cows in one herd for 
24 hours with GPS loggers. Back in São 
Paulo, she presented the recorded tracks in 
the form of a robot-dance; a theatrical per-
formance of grazing patters, visualising this 
unfamiliar choreography. 

A purpose-built robot capable of re-tracing 
any given GPS track left a line of sand on 
the #oor. The tracks are scaled: both in time 
and space. When the cow moves fast, the 
robot moves fast and vice versa. The thick-
ness of the line is determined by the speed of 
the robot. For the performance, Esther Polak 
brought the actual sand from the farm where 
the tracks were recorded. 

Performance during Paralelo 
Sao Paolo, 29 March until 2 April 2009

As part of NomadicMILK project   www.nomadicmilk.net
Production: Foundation Beelddiktee   www.beelddiktee.nl
Research and !eldwork: Mobilefest, Sao Paolo  www.mobilefest.org

With kind support by the Mondriaan Foundation and Netherlands 
Consulate General Sao Paolo.

The relationship between urban and agricul-
tural landscapes is one of many layers: food 
production, fertilisation, ploughing and trans-
port form the daily rhythm of land-care, land-
experience and land-use. All play an impor-
tant, but not always easily visible and tangible 
role and have an even less visible connection 
to the city. 

Esther Polak has been working with these 
issues already for some years. As an artist, 
she creates a space to depict the landscape 
in a poetic manner, incorporating the above-
mentioned aspects, approaching them from 
an unexpected, open angle. 

The grazing patterns of cows can be con-
sidered a representation of feeding, growing 
and producing. Determined by the rhythm 
of grazing and ruminating, it also shows the 
characteristics of the environment and the 
interaction within a given herd. 

Performance  
Nomadicgrazing 

Esther Polak

Esther Polak is a media artist 
interested in how technology 
determines visual perception. In this 
context she explores the visual and 
documentary possibilities of GPS.

NL
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uma questão de oportunidade (relacionada a 
festivais, disponibilidade de "nanciamento...) 
e não se baseia em um conhecimento apro-
fundado do espaço local, sua cultura asso-
ciada e problemas e con#itos relevantes.

Em outros casos, projetos são criados para 
um contexto cultural dado (na maioria dos 
casos, europeu ou norte-americano, onde 
a concentração de artistas, festivais e "nan-
ciamento é maior) e, após seu sucesso, são 
transplantados a outros contextos culturais 
(ou seja, países em desenvolvimento), às 
vezes sem adaptação. Mas os con#itos ou 
problemas mudam de relevância de lugar 
para lugar e os artistas podem não ter a 
formação adequada (cultural, ambiental, lin-
guística…) para trabalhar nos novos locais. 
Esses problemas de translocação fazem com 
que projetos com signi"cados e implicações 
profundas no contexto ocidental percam 
seu interesse estético em outros espaços 
geográ"cos e culturais. 

Do mesmo modo, projetos de artistas tra-
balhando com locação poderiam gerar ex-
pectativas sobre seu impacto social, por 
exemplo, dando visibilidade a um con#ito ou 
habilitando e fortalecendo a comunidade lo-
cal. Por isso, focaremos primordialmente nas 
artes midiáticas que têm particular preocupa-
ção com sua locação.

1. LUGAR/ESPAÇO

Neste trabalho, entendem-se projetos base-
ados na locação como aqueles centrados 
em lugares e não apenas em espaços. Um 
lugar é um conceito mais complexo que o 
espaço e incorpora todos os signi"cados so-
ciais, culturais e funcionais. Ao trabalhar com 
lugares (não apenas com espaços), os pro-

Este documento propõe uma discussão ini-
cial sobre a locação em arte e tecnologia. O 
tema surgiu em uma sessão de Open Space 
do Paralelo: “Tecnologia & Meio Ambiente: 
Um ponto de encontro para artistas, design-
ers e pesquisadores”1. 

Apesar do crescente interesse por obras 
locativas na arte e do desenvolvimento de 
inúmeros projetos baseados em locação 
com novas mídias, o signi"cado de locação é 
bastante variável. Apenas em alguns casos, 
artistas e criadores re#etiram sobre o sentido 
e a importância da locação em sua obra.

A inclusão explícita da locação em um pro-
cesso deveria signi"car que o espaço e/ou 
local – o ponto especí"co onde o projeto é 
desenvolvido (incluindo suas características 
ambientais, sociais e/ou culturais) – tem im-
portância primordial para a obra. Entretanto, 
a seleção da locação é muitas vezes mais 

Locação em arte e 
tecnologia: 
lugares e/ou espaços

Karla Brunet & Juan Freire

Karla Brunet pesquisa projetos 
de interação entre arte, ciência e 
tecnologia. É palestrante do Instituto 
de Humanidades, Artes e Ciências 
da UFBA

Juan Freire - PhD em biologia 
e Professor na Universidade de 
Corunna (Espanha). Desde março de 
2009, é responsável pela cadeira de 
Econonia Digital - Business School 
EOI (Madrid, Espanha).

BR
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pode-se obter uma noção mais ampla e 
contemporânea de espaço, como propôs o 
geógrafo brasileiro Milton Santos (1988): 

O espaço seria um conjunto de objetos e de 
relações que se realizam sobre esses obje-
tos; não entre esses especi"camente, mas 
para as quais eles servem de intermediários. 
Os objetos ajudam a concretizar uma série 
de relações. O espaço é o resultado da ação 
dos homens sobre o próprio espaço, inter-
mediados pelos objetos naturais e arti"ciais. 
(Santos, 1988, p.25)

Em 1996, Milton Santos (2006) escreveu A 
Natureza do Espaço (The Nature of Space), 
em que apresentou a tecnologia e o objeto 
técnico como parte da construção desse 
espaço e sua história. Para o autor (1995), 
a tecnologia é completamente inter-relacio-
nada com o social e sua interferência sobre 
território, espaço e lugar. “Nada é puramente 
social, mas é também igualmente técnico. 
Resumindo, tudo é híbrido, é misto” (Santos, 
1995). Essa inter-relação entre tecnologia 
e espaço é muito vista em obras baseadas 
em locação. Os artistas usam a tecnologia 
para construir novos espaços ou para com-
preender os existentes. 

Também é importante ressaltar as noções 
de Henri Lefebvre sobre um espaço social e 
a produção de relações espaciais. Em The 
production of space, Lefebvre (1991) propõe 
uma tríade para explicar como o espaço se 
produz:

1. Prática espacial abarca a produção e a re-
produção, e os conjuntos particulares de lo-
cação e espaço de cada formação social. A 
prática espacial garante a continuidade e al-
gum grau de coesão. Em termos de espaço 

cessos artísticos podem abarcar aspectos 
políticos e sociais.

Nesse sentido, seguimos as propostas de 
alguns autores que observaram a diferença 
entre lugar e espaço. Em 1977, o geógrafo 
sino-americano Yi-fu Tuan, em seu livro Es-
paço e lugar: a perspectiva da experiência, 
propõe a noção de lugar e espaço como 
inter-relacionadas. O espaço pode ser en-
tendido como a camada inferior composta 
principalmente de elementos ambientais e 
topográ"cos. O lugar se constrói por novas 
camadas sociais e culturais desenvolvidas 
sobre o espaço, e dependentes em certa 
medida das características do espaço. Para 
Tuan (2001, p.66), o “espaço se torna o lugar 
à medida que o conhecemos melhor e o 
dotamos de valor”. O espaço é abstrato e, 
quando vivenciado em vários âmbitos (pes-
soal, social, cultural e físico), torna-se o lugar.

Steve Harrison e Paul Dourish (1996) conti-
nuam a desenvolver a ideia de lugares como 
espaços expandidos por signi"cados e usos 
humanos:

Fisicamente, um lugar é um espaço inves-
tido de entendimentos do que é apropriado 
em termos de comportamento, expectativas 
culturais, etc. Estamos localizados no “espa-
ço”, mas agimos no “lugar”. Além disso, os 
“lugares” são espaços valorizados. A distin-
ção se assemelha àquela entre “casa” e “lar”. 
Uma casa protege contra o frio e a chuva, 
mas um lar é onde vivemos.
 
Entretanto, a ideia de espaço como fonte 
básica do lugar deve ser ampliada para le-
var em consideração que o espaço também 
é modi"cado por elementos humanos asso-
ciados ao conceito de lugar. Desse modo, 
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2. ESCOLHAS DE LOCAÇÃO

Uma sessão open space aconteceu no 
Paralelo com algumas questões sobre lo-
cação e arte. Como os artistas escolhem a 
locação para suas obras? Como a locação 
é empregada em seus projetos? A locação 
é importante para sua obra? Em qual loca-
ção eles geralmente desenvolvem a arte? 
A locação é o tema principal de sua obra? 
Há interação com a comunidade na locação 
escolhida? Qual é a relevância da locação 
(condições ambientais, padrões sociais, con-
#itos, particularidades culturais)? 

Em Land and Environmental Art, Jeffrey 
Kastner e Brian Wallis (2005) propõem cin-
co formas nas quais os artistas trabalham 
com a terra e com o meio ambiente. Eles as 
chamam de “cinco Is”: 

• Integração é quando a obra de arte usa a 
natureza para produzir diferentes paisagens, 
como criar esculturas com pedras ou deixar 
traços da interferência humana. Um exemplo 
disso é o Amarillo Ramp de Robert Smithson.

• Interrupção é quando a obra de arte usa 
materiais externos para produzir inquietude e 
questionamento. Um exemplo desse tipo de 
obra de arte é o Running Fence de Christo e 
Jeanne-Claude.

• Envolvimento (Involvement) é quando o 
artista trabalha em relação direta com a ter-
ra; geralmente são performances do artista 
justaposto ao meio ambiente. Temos, por 
exemplo, a obra de Ana Mendieta Birth, que 
demonstra o contato físico do seu corpo com 
a terra.

• Implementação é quando o artista explora 

social, e de cada membro da relação de uma 
sociedade com aquele espaço, essa coesão 
implica um nível garantido de competência e 
um nível especí"co de desempenho. 

2. Representações de espaço, ligadas às 
relações de produção e à “ordem” que essas 
relações impõem, e assim ao conhecimento, 
sinais, códigos e a relações “frontais”.

3. Espaços representacionais incorporam 
simbolismos complexos, algumas vezes 
codi"cados, outras não, associados ao lado 
clandestino ou underground da vida social, 
bem como à arte (que pode ser de"nida me-
nos como um código de espaço do que um 
código de espaços representacionais). (Lefe-
bvre, 1991, p.33)

A partir da visão de Lefebvre, a arte funciona 
com os simbolismos da representação de 
espaço. Entretanto, artistas desenvolvendo 
projetos baseados na locação precisam ter 
consciência e compreender as práticas es-
paciais e representações de espaço para 
poder produzir simbolismos cheios de signi"-
cado para um local especí"co. 

Passar da distinção entre espaço e lugar 
(lugar construído sobre espaço) ao espaço 
em rede (objetos e suas relações) torna ne-
cessária a consciência de lugar e espaço. Na 
verdade, não haveria espaços isolados (sem 
história e intervenção humana) diferenciados 
dos componentes geralmente associados 
aos lugares. Os artistas que trabalham com 
locação não devem se esquecer que estão 
lidando com um espaço social, um espaço 
justaposto por camadas de cultura, geogra-
"a, condições sociais, opinião política, tecno-
logia, representações e simbolismos. 

Karla Brunet & Juan Freire
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o monitoramento do mar em volta de Bel-
fast. Locação é o assunto principal porque 
a variabilidade na ecologia da zona costeira 
ao redor de Belfast é usada para entender 
as dependências entre os seres humanos e 
o ecossistema, os impactos ambientais que 
causamos nesse espaço extremamente uti-
lizado e, "nalmente, a percepção e sentimen-
tos da população local em relação ao meio 
ambiente que os envolve. 

Na verdade, Ecolocated começa a usar mé-
todos próximos à ciência da ecologia, tanto 
em relação aos instrumentos de percepção 
quanto à abordagem (usando variações es-
paciais para entender as conexões entre 
pessoas e ecossistemas), mas expande a 
ciência e a arte para entender as complexi-
dades, objetivas e subjetivas, das relações 
entre pessoas e locais no espaço costeiro. 
A instalação Ecolocated poderia caber na 
categoria “Imaginando” proposta por Kastner 
e Wallis, pois a experiência estética da obra 
sugere uma metáfora para locação. 

Outro artista "nlandês preocupado com lo-
cação é Timo Jokela. Em sua obra, o artista 
(Coutts e Jokela, 2008) fortalece as noções 
sobre trabalhar em um local, conhecê-lo e 
sentir afeto por ele. Suas referências são o 
conceito topophilia (1990) de Yi-Fu Tuan, o 
amor por um lugar, e os estudos (1976) de 
Edward Relph sobre a relação entre uma 
pessoa e um lugar. Para o artista, a experiên-
cia anterior em um local antes de desenvolver 
a obra de arte é muito importante; é o mo-
mento em que ele pode sentir a locação, sua 
paisagem, comunidade e cultura. 

A importância da relação com a comunidade 
e sua paisagem também é enfatizada por 
Giles Lane da Proboscis.4 Snout, um pro-
jeto da Proboscis, explora as “relações entre 

as naturezas, seus ecossistemas e suas rela-
ções com o ser humano. As obras de arte 
são geralmente esculturas, instalações ou 
performances. Um exemplo disso é 7.000 
Oaks de Joseph Beuys.

• Imaginando é quando a obra de arte 
usa o meio ambiente como metáfora, como 
símbolo da sociedade e sua in#uência. Um 
exemplo é The California Map Project de 
John Baldessari.

Essa classi"cação foi pensada para analisar 
a obra de arte por terra e artistas ambien-
tais, especialmente aqueles nos anos 70 e 
80. Hoje em dia, ao estudar obras de arte 
baseadas na locação e seu extensivo uso da 
tecnologia, podemos emprestar os “Is” de 
Kastner e Wallis e aplicar sua categorização 
a muitos projetos. Entretanto, alguns projetos 
não caberiam em nenhuma das formas pro-
postas. É necessário criar outros “Is”.  

Durante o evento Paralelo, Tapio Mäkelä, 
apresentou uma obra na qual a locação é 
o ponto de partida do projeto de arte. Em 
concept:islands2 pesquisadores e artistas 
midiáticos se reúnem em um programa de 
residência para compartilhar discussões, 
ideias, experimentações cujo tema principal 
é a ilha e seu meio ambiente. Aqui, esta ilha 
no mar Báltico faz parte da paisagem cultural 
do artista, além de ser lugar de veraneio para 
escandinavos. Em sua declaração, Mäkelä 
apresentou sua preocupação com a de-
gradação ecológica da ilha e fez propostas 
para trabalhar o local de forma consciente. 

Um projeto mais recente de Tapio Mäkelä e 
outros artistas e pesquisadores também cen-
trado em locação é Ecolocated3, uma insta-
lação na galeria Catalyst Arts que apresenta 
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nizadores e curadores. Essa situação levanta 
inúmeras questões sobre como a locação 
é trabalhada. As locações de festivais são 
adequadas para obras de arte realizadas em 
outros locais? 

Os festivais de fato criam uma nova forma 
de trabalhar com a locação: a locação im-
posta. Nas novas locações propostas pelos 
festivais, os artistas muitas vezes não têm 
su"ciente conhecimento da cultura local, so-
bretudo do idioma. Quando trabalham com a 
comunidade da locação, pode haver proble-
mas de comunicação, de informação e mal-
entendidos. Para amenizar esses problemas, 
os artistas de modo geral trabalham em co-
laboração com artistas ou produtores locais.

De todo modo, a locação imposta traz alguns 
desa"os ao artista, que deveria fazer um es-
forço adicional para aprender os aspectos 
básicos do local e adaptar sua abordagem 
e processos. Quando esse desa"o é igno-
rado, projetos baseados na locação podem 
se desconectar do local e se tornarem irrele-
vantes em relação ao seu potencial impacto 
social e político.

Esther Polak, após criar seu MILKproject7 
na Europa, desenvolveu uma parte do ras-
treamento de vacas NomadicMILK8 no Mato 
Grosso, Brasil. O MILKproject, a versão origi-
nal europeia da prática de Polak, pode ser 
um exemplo canônico da arte envolvendo lo-
cação e tecnologia e com claro impacto so-
cial e político. Entretanto, NomadicMILK, um 
novo projeto diretamente relacionado com 
a obra europeia, é desenvolvido em novo 
contexto, onde a cultura local, os con#itos 
e interesses da comunidade e da “indústria 
de laticínio” são completamente diferentes. 
Nesse sentido, os resultados de interesse 

corpo, comunidade e meio ambiente” (http://
socialtapestries.net/snout/). No projeto, per-
sonagens com fantasias de carnaval usando 
sensores para monitoração ambiental, sobre-
tudo a poluição, dão a volta na cidade co-
letando dados apresentados em mapas que 
questionam a qualidade ambiental do habitat 
urbano e estimulam a comunidade à partici-
pação. O des"le de carnaval nas ruas é um 
exemplo da “Interrupção” proposta por Kast-
ner e Wallis, enquanto o mapa "nal poderia 
ser “Imaginando”.

O compromisso com a comunidade pode ser 
visto em muitas obras da Proboscis. Giles 
Lane comentou5 que, ao construir mapas em 
Urban Tapestries6, eles aprenderam com a 
comunidade qual tipo de tecnologia melhor 
lhes servia. A primeira versão do projeto usa-
va alta tecnologia que, em dado momento, 
não era confortável para os participantes. As-
sim, a solução era voltar atrás em termos de 
meios e simpli"car as ferramentas, obtendo 
os mesmos resultados com aparelhos mais 
simples/fáceis.

3. FESTIVAIS E ARTE LOCAÇÃO

É sabido que os festivais de arte estão crian-
do novas formas de trabalhar com o espaço. 
Os organizadores de festivais muitas vezes 
têm grande interesse no desenvolvimento de 
obras envolvendo os lugares e pessoas lo-
cais. Com isso, buscam maior impacto social 
e cultural ou adaptam-se aos interesses dos 
políticos e instituições que patrocinam esses 
eventos. Muitas vezes os artistas são convi-
dados a participar de um festival e a locação 
lhes é dada ou imposta; não há escolha do 
local onde desenvolver sua obra. Nesse sen-
tido, uma parte-chave do processo artístico, 
a escolha da locação, "ca a cargo dos orga-
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corrida, os jogadores quase não interagem 
com os cidadãos locais, assim essa trans-
posição de um local a outro não perturba. 
Eles usam a cidade como espaço físico para 
seu projeto, não como um local com o qual 
têm alguma espécie de compromisso. 

Essa preocupação com a locação em pro-
jetos artísticos imposta pelos festivais não 
acontece apenas com projetos que migram 
de país a país. Em lugares como o Brasil, 
onde há grandes extensões geográ"cas e 
diferenças culturais, um projeto criado para 
uma locação especí"ca pode ter di"culdade 
para funcionar do mesmo modo em outra.  
Por exemplo, seria difícil recriar em Belém, 
Pará, cidade da Submidialogia#4 e uma das 
capitais da #oresta Amazônica, o projeto 
Mapeando Lençóis11, realizado durante a 
Submidialogia#3, em Lençóis, Bahia. Mesmo 
sem a questão do idioma, as diferenças cul-
turais na região Norte, seu entendimento do 
local, do mapeamento e do espaço geográ-
"co, são muito diferentes de outras regiões 
do Brasil. Um estudo cuidadoso de sua 
expressão e tradição cultural é necessário 
antes de se desenvolver um projeto de ma-
peamento na região. Visto que isso é um 
exemplo de um projeto que demanda grande 
envolvimento da comunidade, a apreciação 
e a compreensão da cultura local se fazem 
essenciais.   

O projeto artístico The Dark Forest12, desen-
volvido em conjunto por MobileFest (Brasil) e 
o grupo inglês Active Ingredient13, explora a 
intervenção humana nas #orestas. O projeto 
envolve obras paralelas com crianças em es-
colas dos dois países (Brasil e Inglaterra) para 
fazer uma comparação de dados e tipos de 
#orestas entre a Mata Atlântica no Brasil e a 
Sherwood na Inglaterra. Essa parte do proje-

social e político na Europa não são neces-
sariamente relevantes. Além disso, uma loca-
ção totalmente nova para o projeto implica 
particularidades culturais e de idioma que 
podem restringir artistas de origem europeia 
sem a compreensão e aprendizado dessas 
peculiaridades em sua habilidade de desen-
volver a obra. 

Os problemas acima são evidentes no pro-
jeto brasileiro devido a seu afastamento, pois 
foi realizado em uma locação “proposta” 
(“imposta”). Não se observam um envolvi-
mento com o local e uma preocupação com 
as particularidades das comunidades e com 
a “indústria de laticínio”, como observado na 
versão europeia e em outros projetos da ar-
tista.  

Entretanto, quando apenas o espaço físico 
é relevante, as translocações podem ser re-
alizadas sem adaptações importantes. Um 
exemplo desse tipo de projeto desenvolvido 
em uma locação e mais tarde aplicado a 
outra é Can you see me now9.  Esse jogo, 
criado pela Blast Theory, foi produzido inicial-
mente para ser jogado na Europa (as primei-
ras versões ocorreram em Shef"eld e Rot-
terdam), e em 2008 a versão foi jogada em 
Belo Horizonte (Brasil). Na versão brasileira, 
no Arte.mov Festival10, os jogadores po-
diam incluir apenas uma pequena parte da 
comunidade, aqueles que falavam inglês 
#uentemente, pois a comunicação era obri-
gatória durante o jogo. Para amenizar esse 
problema, os produtores do jogo escolheram 
alguns corredores #uentes nos dois idiomas 
(português e inglês) que poderiam se comu-
nicar com a equipe da Blast Theory e com os 
jogadores brasileiros on-line. Projetos como 
Can you see me now não pedem grande 
envolvimento com a comunidade. Durante a 
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onde se vai trabalhar, incluindo seus níveis 
de cultura, condições sociais, educação, re-
ligião… e suas interações, é importante para 
o desenvolvimento do projeto. Qualquer obra 
de arte, especialmente aquelas envolvidas 
com locação e lugares, inclui um signi"cado 
político implícito ou explícito. 

É difícil dizer que uma obra é apolítica. De 
fato, tentar declarar isso já é uma forma de 
ser político. Nesse sentido, as discussões 
sobre a existência ou não de uma intenção 
ou implicação políticas não têm valor aqui. 
Em vez disso, deve-se prestar mais atenção 
às consequências políticas dos projetos e in-
corporar os interesses do artista nos proces-
sos. Entretanto, quando a política se torna 
parte relevante da obra de arte, os projetos 
devem incorporar uma abordagem multidis-
ciplinar e colaborativa tanto na metodologia 
quanto em seus objetivos.

Um exemplo de metodologia é a geogra"a 
experimental. Nos últimos anos ela tem se 
tornado um campo crescente onde a colabo-
ração entre as disciplinas, pessoas com dife-
rentes formações e a combinação de arte, 
ciência, tecnologia e ativismo está funciona-
ndo criticamente para criar novas compreen-
sões de espaço e novas ferramentas para 
habilitar e fortalecer as comunidades locais. 
O interesse inicial desses projetos é a prática 
e a experimentação indutiva com espaços (e 
a criação deles), permitindo teorizar sobre o 
sentido de locação. Nato Thompson (2008), 
o curador de uma exposição chamada Ex-
perimental Geography, considera esse tipo 
de obra poética, didática, geológica e urba-
na, e acima de tudo, empírica. Nas palavras 
de Trevor Plagen, que criou o termo: 

A tarefa da geogra"a experimental é agarrar 

to demonstra preocupação com a preserva-
ção das #orestas no trabalho com as comu-
nidades, envolvendo-as e in#uenciando-as 
em sua educação e consciência. 

Outra parte do The Dark Forest é The BR163 
Expedition14, um documentário interativo re-
alizado com tecnologia móvel para visualizar 
o impacto da construção da BR 163, uma 
estrada federal que ligará a cidade de Cuiabá 
(MT), na região Centro-Oeste do Brasil, a 
Santarém (PA), na região Norte, na #oresta 
Amazônica. Esse tipo de documentação, re-
alizada em área de con#ito, demanda grande 
envolvimento dos artistas em pesquisar a 
situação, conhecer sua cultura, geogra"a, 
ecologia, condição social, história… A cons-
trução desse tipo de estrada para cruzar a 
#oresta Amazônica historicamente gerou de-
sacordos: desde a construção da BR 230, 
a Transamazônica15, até as controvérsias 
expostas pelo ambientalista e ativista Chico 
Mendes durante a construção de parte da 
BR 364 que liga Porto Velho (RO) a Rio Bran-
co (AC)16. Nesses tipos de locações e comu-
nidades, caracterizadas por diversos interes-
ses e fatores históricos, os artistas devem 
ter consciência de seu impacto e posição 
política. Muitas escolhas podem aparecer 
durante o processo desse tipo de projeto: o 
artista deve interferir? A interferência é o pa-
pel do artista? Como o artista trabalha com a 
comunidade envolvida no con#ito? É possível 
para o artista manter-se apolítico durante o 
processo? O artista deve ser político nesse 
tipo de situação?

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As perguntas colocadas acima são vitais para 
artistas que criam projetos baseados em lo-
cação. O entendimento completo da locação 
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custo e quanto de expertise) e abrem novas 
oportunidades de trabalho colaborativo.

A hipótese de trabalho básica da geogra"a 
experimental se relaciona diretamente com 
as ideias de espaço propostas por Milton 
Santos (1988), porque pessoas e território 
interagem, como declarou Thompson (2008), 
e se fundamenta na obra de Henri Lefebvre 
(1991) e Guy Débord (1955). Esta aborda-
gem de locação tem importância direta para 
os artistas, pois permite que desenvolvam 
outras formas de lidar com sua obra.

1. http://paralelo.wikidot.com/ 
2. http://polarcircuit.info/index.php?option=com_
content&task=view&id=1&Itemid=1
3. http://marin.cc/ecolocated_littoral_lives 
4. Giles Lane fez uma declaração sobre isso em uma palestra na 
IHAC/UFBA - Brasil, em março de 2009. 
5. Palestra de Giles Lane na IHAC/UFBA - Brasil, em março 2009.
6. http://urbantapestries.net/ 
7. http://milkproject.net 
8. http://www.nomadicmilk.net/ 
9. http://www.canyouseemenow.co.uk 
10. http://www.artemov.net/ 
11. http://lencois.art.br/  
12. http://www.thedarkforest.tv 
13. http://www.i-am-ai.net/ 
14. http://www.thedarkforest.tv/?page_id=27 
15. Esta é uma das estradas mais controversas no Brasil, pois o 
trânsito é interrompido durante a estação das chuvas (outubro-março) 
e o des"orestamento é um problema eminente gerado por sua 
construção. 
16. Hoje em dia, ainda se debate os efeitos dessa estrada sobre a 
"oresta Amazônica e seus habitantes. Ver artigo “Asfaltamento do tre-
cho !nal da BR 364: a hora da verdade para a biodiversidade do Alto 
Juruá”. (http://www.rafael.bio.br/ecos/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=49:protagonismo-do-acre&catid=32:amaz
on&Itemid=79) 
17. http://www.i-am-ai.net/ 
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and it is not based in an in depth knowledge 
of the local space, and its associated culture 
and relevant problems and con#icts.

In other cases, projects are designed for a 
given cultural context (mainly European or 
North American, where the concentration of 
artists, festivals and funding is higher) and, 
after their success, are transplanted to other 
cultural contexts (i.e., developing countries) 
sometimes without adaptation. But, con#icts 
or problems shift in relevance from place to 
place and artists might not have the adequate 
background (cultural, environmental, linguis-
tic…) to work in the new places. These issues 
related to translocation end up making these 
projects, which have deep meaning and 
implications in the Western context, l Open 
Space Open Space lose their aesthetic inter-
est in other geographic and cultural spaces.

Accordingly, projects of artists working with 
location could generate expectations about 
its social impact, for instance, giving visibility 
to a con#ict or empowering the local com-
munity. For this reason, we will focus primar-
ily on media art with particular concern for its 
location. 

1. PLACE/SPACE

In the present text, location-based projects 
are understood as centered on places, and 
not only on spaces. Place is a more complex 
concept than space and incorporates all the 
social, cultural and functional meanings. By 
working with places (not only spaces), artistic 
processes could embrace political and social 
aspects.

In this sense, we follow the proposals of 
some authors that have highlighted the dif-

This paper proposes an initial discussion on 
location in art and technology. The subject 
arose during an Open Space Session at Para-
lelo: “Technology & Environment: A meeting 
point for artists, designers & researchers”1.  

Despite the increasing interest for locative 
works in art and the development of several 
location-based projects with new media, the 
signi"cance of location is quite variable. Only 
in some cases did artists and creators re#ect 
about the meaning and importance of loca-
tion in their work.

The explicit inclusion of location in a process 
should mean that the space and/or place, the 
speci"c site where the project is developed 
(including its environmental, social and/or 
cultural characteristics), are of prime impor-
tance for the work. However, the selection of 
location is often more a matter of opportunity 
(related to festivals, availability of funding…) 
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eles servem de intermediários. Os objetos 
ajudam a concretizar uma série de relações. 
O espaço é o resultado da ação dos homens 
sobre o próprio espaço, intermediados pelos 
objetos naturais e arti"ciais”2 (Santos, 1988, 
p. 25).

In 1996, Milton Santos (2006) wrote A Na-
tureza do Espaço (The Nature of Space), 
where he presented the technology and the 
technical object as part of the construction 
of this space and its history. For the author 
(1995), technology is totally inter-related to 
the social and its interference on territory, 
space and place. “Nothing is purely social, 
but it is also equally technical. In short, every-
thing is hybrid, is mixed.” (Santos, 1995) This 
interrelation of technology and space is com-
monly seen on location-based artwork. Art-
ists use technology to construct new spaces 
or to understand the existing ones. 

It is also important to highlight Henri Lefeb-
vre’s notions of a social space and the pro-
duction of spatial relations. In The production 
of space, Lefebvre (1991) proposes a triad to 
explain how space is produced:

1. Spatial practice, which embraces produc-
tion and reproduction, and the particular lo-
cations and spatial sets characteristic of each 
social formation. Spatial practice ensures 
continuity and some degree of cohesion. In 
terms of social space, and of each member 
of a given society’s relationship to that space, 
this cohesion implies a guaranteed level of 
competence and a speci"c level of perfor-
mance. 

2. Representations of space, which are tied 
to the relations of production and to the ‘or-
der’ which those relations impose, and hence 
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ference from place to space. In 1977, the 
Chinese American geographer Yi-fu Tuan, in 
his book Space and place: the perspective 
of experience proposes the notion of place 
and space as inter-related. Space could be 
understood as the bottom layer composed 
mostly of environmental and topographical 
features. Place is constructed by new social 
and cultural layers developed over space, 
and dependent to some extent of the charac-
teristics of the space. For Tuan (2001, p. 66), 
“space becomes place as we get to know it 
better and endow it with value.” The space is 
abstract and when it is experienced in several 
spheres (personal, social, cultural and physi-
cal) it becomes the place.

Steve Harrison and Paul Dourish (1996) con-
tinue to develop the idea of places as spaces 
expanded by human meanings and uses:

Physically, a place is a space which is invest-
ed with understandings of behavioural ap-
propriateness, cultural expectations, and so 
forth. We are located in “space”, but we act 
in “place”. Furthermore, “places” are spaces 
that are valued. The distinction is rather like 
that between a “house” and a “home”; a 
house might keep out the wind and the rain, 
but a home is where we live.
 
However, the idea of space as a basic source 
for place should be extended to take into 
account that also space is modi"ed by the 
human elements associated with the con-
cept of place. In this way, a broader and 
contemporary notion of space could be ob-
tained, as the Brazilian geographer Milton 
Santos (1988) proposed: “O espaço seria 
um conjunto de objetos e de relações que 
se realizam sobre estes objetos; não entre 
estes especi"camente, mas para as quais 
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ally develop art? Is location the main theme of 
the artwork? Is there an interaction with the 
community in the location chosen? Which is 
the relevance of location (environmental con-
ditions, social patterns, con#icts and cultural 
particularities)? 

In Land and Environmental Art, Jeffrey Kast-
ner and Brian Wallis (2005) propose "ve ways 
that artists work with land and environment. 
They call them “the 5 i’s”: 

• Integration is when the artwork uses na-
ture to produce different landscapes, as cre-
ating sculptures with stones or leaving traces 
of human interference. An example of that is 
Amarillo Ramp by Robert Smithson;

• Interruption is when the artwork uses ex-
ternal materials to produce inquietude and 
questioning. An example of this kind of art-
work is the Running Fence by Christo and 
Jeanne-Claude;

• Involvement is when the artist works in a 
direct relationship with the earth; usually they 
are performances of the artist juxtaposed to 
the environment. As, for example, the work 
by Ana Mendieta Birth that demonstrates the 
physical contact of her body with the earth.

• Implementation is when the artist explores 
the natures, their ecosystem and their rela-
tions to the human being. The artworks are 
generally sculptures, installations or perfor-
mances. An example of it is 7,000 Oaks by 
Joseph Beuys;

• Imagining is when the artwork uses the en-
vironment as a metaphor, as symbols of soci-
ety and its in#uence. An example for it is The 
California Map Project by John Baldessari.

to knowledge, to signs, to codes, and to 
‘frontal’ relations.

3. Representational spaces, embodying 
complex symbolisms, sometimes coded, 
sometimes not, linked to the clandestine or 
underground side of social life, as also to art 
(which may come eventually to be de"ned 
less as a code of space than as a code of 
representational spaces). (Lefebvre, 1991, p. 
33)

According to Lefebvre’s view, art works 
with the symbolisms of the representation 
of space. However, artists developing loca-
tion-based projects have to be aware and 
understand the spatial practices and repre-
sentations of space to be able to produce 
symbolisms meaningful for a speci"c place. 

Moving from the distinction of space and 
place (place constructed over space) to the 
networked space (interacting objects and 
relations) makes the awareness of place and 
space necessary. Actually, there would be not 
isolated spaces (without history and human 
intervention) differentiated from the compo-
nents usually associated with places. Artists 
working with location should not forget they 
are dealing with a social space, a space jux-
taposed by layers of culture, geography, so-
cial conditions, political opinion, technology, 
representations and symbolisms.

2. LOCATION CHOICES

An Open Space Session was held in Paralelo 
having some questions regarding location 
and art. How do artists choose the location 
for their artwork? How is location employed 
on their projects? Is location important to 
their artwork? In which location do they usu-
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ing perception instruments and the approach 
(using spatial variations to understand con-
nections among people and ecosystems) but 
expands science and art to understand the 
complexities, objective and subjective, of the 
relationships between people and places in 
the coastal space. The Ecolocated installa-
tion could "t in the category “Imagining” pro-
posed by Kastner and Wallis since the aes-
thetical experience of the artwork suggests a 
metaphor for the location. 

Another Finish artist concerned with location 
is Timo Jokela. In his work, the artist (Coutts 
and Jokela, 2008) strengthens the notions of 
working in a place and getting to know it and 
feeling affection for it. His references are Yi-fu 
Tuan’s (1990) topophilia concept, the love for 
a place, and Edward Relph’s (1976) studies 
on the relationship of a person and a place. 
For the artist, the previous experience in a 
given place before developing the artwork is 
very important; it is the time when he can feel 
the location, its landscape, community and 
culture. 

The importance of the relationship with the 
community and its landscape is also em-
phasised by Giles Lane from Proboscis.5 
Snout, a project by Proboscis, explores 
the “relationships between the body, com-
munity and the environment” (http://social-
tapestries.net/snout/). In the project, char-
acters with carnival costumes and wearing 
sensors for environmental monitoring, es-
pecially pollution, go around town collect-
ing data which is presented in maps that 
question the environmental quality of the 
urban habitat and instigate the community 
to a participation. The carnival character 
performance on the streets is an example 
of the “Interruption” proposed by Kastner 

This classi"cation was thought to analyse 
the artwork by land and environmental art-
ists, specially the ones done in the 70’s and 
80’s. Nowadays, in studying location-based 
artwork and its extensive use of technology, 
we can borrow Kastner’s and Wallis’s “i’s” and 
apply their categorisation to many of the proj-
ects. However, some projects wouldn’t "t in 
any of those proposed forms, it is necessary 
to create other “i’s”.  

During the Paralelo event, Tapio Mäkelä pre-
sented a work in which location is the starting 
point of the art project. In concept:islands3  
researchers and media artists get together 
in a residency program to share discus-
sions, ideas, experimentations  in which the 
main theme is the island and its environment. 
Here, this Baltic island is part of the cultural 
landscape of the artist, as well as a sum-
mer vacation place for Scandinavians.  In his 
statement, Mäkelä presented the concern 
of the ecological degradation of the island’s 
surroundings and proposed ways of working 
with the place in a conscious manner. 

A more recent project by Tapio Mäkelä and 
other artists and researchers also centered 
on location is Ecolocated4, an installation on 
Catalyst Arts gallery that presents the moni-
toring of the sea around Belfast. Location is 
the main subject because the variability in the 
ecology of a coastal zone around Belfast is 
used to understand the dependencies be-
tween humans and the ecosystem, the en-
vironmental impacts we cause in this highly 
used space and, "nally, the perception and 
feelings of the local population about its sur-
rounding environment. 

Actually, Ecolocated starts out using methods 
close to the science of ecology, both regard-
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and Wallis while the final map could be 
“Imagining”.

The commitment with the community is seen 
in many of Proboscis’s work. Giles Lane 
commented6 that in Urban Tapestries7, while 
constructing the maps they learned with the 
community what kind of technology was bet-
ter suitable to them. The "rst version of the 
project used high technology that, at a given 
time, was not comfortable to the participants. 
Therefore, the solution was to go back in 
terms of means and simplify the tools, hav-
ing the same sort of results but with simpler/
easier devices.

3. FESTIVALS AND ART LOCATION

It is known that art festivals are creating new 
forms of working with space. Festival organ-
isers frequently have a great interest in the 
development of works involving the local 
places and people, looking for more social 
and cultural impact or to adapt to the inter-
ests of the politicians and institutions funding 
these events. Frequently, artists are invited to 
participate of a festival and the location is giv-
en to them, or imposed; there isn’t the choice 
of a place to develop their artwork. In this 
sense, a key part of the artistic process, the 
choice of a location, is in the charge of organ-
isers and curators. This situation raises many 
questions on how this location is worked. Are 
festival locations suitable for artworks that 
were done in other places? 

Festivals create de facto a new form of work-
ing with location: the imposed location. In the 
new locations proposed by festivals, artists 
many times don’t have a good knowledge of 
the culture, specially the language. And when 
working with the community of that location, 

problems of miscommunication, misunder-
standing and misconception could arise. In 
order to soften this sort of problems, artists 
usually work in collaboration with local artists 
or producers.

In any case, the imposed location raises 
some challenges to artists that should make 
an additional effort to learn basic aspects 
of the place and adapt their approach and 
processes. When this challenge is ignored, 
location-based projects could become dis-
connected from place and probably could be 
irrelevant in respect to its potential social and 
political impact.

Esther Polak, after creating her MILKproject8 
in Europe, has developed a part of Nomadic-
MILK9 cow tracking in Mato Grosso, Brazil. 
MILKproject, the original European version of 
Polak’s practice, can be a canonical example 
of art involving location and technology and 
with a clear social and political impact. How-
ever, NomadicMILK, a new project directly 
related with the European work, is developed 
on a new context, where local culture, com-
munity con#icts and interests and “milk in-
dustry” are completely different. In this sense, 
the expected results of social and political in-
terest in Europe are not necessarily relevant. 
Also, a totally new location for the project 
implies cultural and language particularities 
that could restrict the ability to develop the 
artwork for artists of European origin without 
an understanding and learning of these pe-
culiarities. 

All the above problems are evident in the de-
velopment of the Brazilian project due to its 
detachment because it was done in a “pro-
posed” (“imposed”) location. An involvement 
with the place and a concern with the particu-
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very hard to be recreated in Belém, the city of 
Submidialogia#4 and one of capitals of Ama-
zon Forest. Even though the language would 
not be a problem, the cultural differences in 
the northern regions, their understating of 
place, mapping, and geographical space is 
very different from other regions of Brazil. A 
careful study of their cultural expression and 
traditions would be necessary before the de-
veloping of the mapping project there. Since 
this is an example of a project that demands 
a great involvement of the community, the 
appreciation and understanding of the local 
culture is essential.   

The art project The Dark Forest13 developed 
in conjunction by MobileFest (Brazil) and the 
English group Active Ingredient14 explores 
man’s intervention in the forests. The project 
involves parallel work with school children in 
both countries (Brazil and England) in order 
to make a comparison of data visualisations 
and forest types between the Atlantic forest 
in Brazil and the Sherwood in England. This 
part of the project shows its concerns with 
the preservation of the forests by working 
with the communities and getting them in-
volved and in#uencing on their education and 
consciousness. 

Another part of The Dark Forest is the The 
BR163 Expedition15, an interactive documen-
tary done with mobile technology in order to 
visualise the impact of the construction of BR 
163, a federal road that will link the city of 
Cuiabá, in Mato Grosso State, in the center 
region of Brazil, to Santarém, in Pará State, 
in the northern region of the country, in the 
Amazon forest. Documentation as such, car-
ried out in a con#ict area, demands a lot of in-
volvement from the artists in researching the 
situation, knowing its cultural background, 

larities of the communities and “milk industry” 
aren’t observed, as seen in the European ver-
sion and other projects of the artist.  
However, when only physical space is rel-
evant, translocations could be made without 
important adaptations. An example of this 
kind of project developed in one location 
and later applied to other is Can you see me 
now10. This game, created by Blast Theory, 
was initially produced to be played in Europe 
(the "rst versions were in Shef"eld and Rot-
terdam), and in 2008 a version was played 
in Belo Horizonte (Brazil). In the Brazilian ver-
sion, at Arte.mov Festival11, the players could 
include only a small part of the community, 
the ones that could #uently speak English 
since communication was mandatory dur-
ing the play. In order to soften that problem, 
the game producers chose some runners 
that could be #uent in both languages (Por-
tuguese and English) and would be able to 
communicate with the Blast Theory team and 
the Brazilian online players. Projects like Can 
you see me now don’t require much involve-
ment with the community, during the running 
the players hardly ever interact with the city 
citizens, so this transposition from one place 
to another is not so disturbing. They use the 
city as a physical space for their project, not 
as a place where they have some sort of 
commitment. 

This concern with the location on art projects 
imposed by festivals doesn’t happen only 
with projects that migrate from one country 
to another. In places like Brazil, where there 
are large geographical extensions and cultur-
al differences, a project created for a speci"c 
location could be very hard to work the same 
way on another.  For example, the project 
Mapeando Lençóis12, done during Submidi-
alogia#3 in Lençóis, in Bahia State, would be 
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political position. Many choices can rise up 
during the process of these kinds of projects: 
Should the artist interfere? Is the interference 
the role of the artist? How does the artist 
work with the community involved in the con-
#ict? Is possible for the artist to remain apoliti-
cal during the process? Should the artist be 
political in this kind of situation?

4. SOME CONSIDERATIONS

The questions posed before are crucial for art-

geography, ecology, social condition, histo-
ry… This type of road construction crossing 
the Amazon forest has historically generated 
many disagreements: from the construction 
of the BR 230 Transamazonian16 road to the 
controversies exposed by the environmental-
ist and activist Chico Mendes during the con-
struction of the part of BR 364 that links Porto 
Velho to Rio Branco17. In these kinds of loca-
tions and communities, characterised by the 
many interests and historical facts involved, 
artists should be aware of their impact and 
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ists creating projects based on location. The 
complete understanding of the location to be 
worked on, including its layers of culture, so-
cial conditions, education, religion… and their 
interactions, is important to the development 
of the project. Any artwork, especially those 
involved with location and places, includes an 
implicit or explicit political meaning. It is hard 
to say that a work is apolitical; in fact, trying to 
state that is already a form of being political. 
In this sense, discussions about the existence 
or not of a political intention or implications 
are worthless here. Instead, more attention 
should be paid to identify the political con-
sequences of the projects and to incorporate 
the artist’s interests in the processes. How-
ever, when politics becomes a relevant part 
of the artwork, projects could incorporate a 
multidisciplinary and collaborative approach 
both in methods and objectives.

An example of methodology is experimen-
tal geography. In the last few years it has 
become a growing "eld where collabora-
tion among disciplines, people with different 
backgrounds, and the mix of art, science, 
technology and activism is working critically 
to create new understandings of space and 
new tools to empower local communities. 
The starting interest of these projects is the 
practice and the inductive experimentation 
with spaces (and their creation), allowing 
theorisation about the meaning of location. 
Nato Thompson (2008), the curator of an art 
exhibition called Experimental Geography, 
considers this kind of work as poetic, didac-
tic, geologic and urban, and being most of all, 
empirical. In the words of Trevor Plagen, who 
has coined the term: 

The task of experimental geography, then, 
is to seize the opportunities that present 
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themselves in the spatial practices of culture. 
To move beyond critical re#ection, critique 
alone, and political “attitudes”, into the realm 
of practice. To experience with creating new 
spaces, new ways of being. (Paglen, 2008)

Maps are key elements mediating the analy-
sis, interpretation and creation of space, 
especially the interaction between territories 
and people. A large part of the works of ex-
perimental geography involves some form 
of cartography. Tactical cartographies are a 
methodology or an orientation for working 
with location on con#ict areas proposed by 
the Institute for Applied Autonomy (2008). As 
they explain: 

Extending these notions to spatial represen-
tation, then, we claim that “tactical cartogra-
phy” refers to the creation, distribution, and 
use of spatial data to intervene in systems of 
control affecting spatial meaning and prac-
tice. Simply put, tactical cartographies aren’t 
just about politics and power; they are po-
litical machines that work on power relations. 
(Mogel and Bhagat, 2008, p. 30)

Experimental geography makes clear that 
maps are personal and subjective represen-
tations of spaces promoting a change in per-
spective. Therefore, maps shift from an ob-
jective product of the “cartographic science” 
to an interface for representing personal or 
collective views of places. Taking into account 
this alternative meaning, maps and mapping 
practices become key tools of artists work-
ing with location. Besides that, new mapping 
technologies lower the barriers to entry (both 
in terms of cost and expertise) and are open-
ing new opportunities for collaborative work.

The basic working hypothesis of experimen-
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tal geography relates directly to the ideas 
of space proposed by Milton Santos (1988) 
because people and territory interact, as also 
stated by Thompson (2008) and it is ground-
ed in the work of Henri Lefebvre (1991) and 
Guy Debord (1955). This approach to loca-
tion is directly signi"cant. 

1. http://paralelo.wikidot.com/ 
2. Our translation: “The space would be a set of objects and relations 
that develop over the objects; not speci!cally among them, but to the 
ones they serve as intermediates. The objects help to concretise a 
set of relations. The space is the result of human action on the space 
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content&task=view&id=1&Itemid=1
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nosso ambiente externo pode nos afetar num 
nível básico através dos batimentos de nossos 
corações. 

Em contraste com as questões que surgiram 
a partir de Heartlands, começamos a explorar 
temas opostos ao do projeto Floresta Negra2 
– ou seja, como o ser humano e toda a tecno-
logia invasiva que agora carregamos conosco 
podem impactar a natureza e nossos compa-
nheiros, os animais? 

Apresentar o trabalho nas ruas de São Paulo 
criou uma oportunidade para desfazer mui-
tos preconceitos presentes no coração de 
qualquer visitante a um novo país, cidade e 
cultura. São Paulo é uma verdadeira selva 
urbana; onde quer que haja verde, a #oresta 
tenta reclamar as ruas. Algumas das #orestas 
primárias mais intocadas da região na verdade 
existem em um parque localizado no centro da 
cidade; uma #oresta primária sufocada pela 
poluição de uma cidade em que os ricos an-
dam de helicóptero entre um arranha-céu e 
outro, e as ruas estão tomadas por carros. São 
Paulo é uma cidade chuvosa; as nuvens que 
se reúnem sobre #oresta que a circunda levam 
a chuva às ruas de cimento. Apesar de sua 
aparência futurista e ambiciosa, São Paulo é 
uma cidade inextricavelmente ligada à #oresta 
que a cerca, da mesma forma como nossa 
pequena cidade de Nottingham está ligada a 
Sherwood, a #oresta que a tornou famosa em 
todo o mundo. 

Em 2005, tomando uma caipirinha com Paulo 
Hartmann e Marcelo, da Mobilefest, me apre-
sentaram o conceito da Expedição Documen-
tário BR163 do Mobilefest, desenvolvida por 
Marcelo com sua produtora NewTV.

A BR163, para aqueles que não a conhecem, 

COMO CHEGAMOS LÁ...

A relação do Active Ingredients com o Brasil, e 
especi"camente com São Paulo, começou em 
2005. Fomos convidados por Paulo Hartmann 
a participar do Mobilefest, um festival interna-
cional sobre tecnologia móvel, para apresentar 
nosso trabalho, Heartlands. 

Heartlands1 foi o primeiro trabalho da Active 
Ingredients a explorar diretamente respostas 
humanas ao ambiente externo, usando da-
dos biológicos e ambientais para criar uma 
experiência divertida. Ele levantou muitas 
questões sobre como os seres humanos são 
afetados pelo ambiente à medida que passam 
por ele – questões que nos levaram ao Paralelo 
e à Floresta Negra, nosso estudo de caso aqui. 
O Heartland levantou questões sobre como as 
jornadas em ambientes urbanos (comparadas 
ao ambiente rural) podem afetar diretamente os 
processos internos humanos, ou seja, como o 
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Paralelo
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volvemos o Projeto Floresta Negra, projetado 
para criar um intercâmbio multicultural entre o 
Active Ingredients e o Mobilefest, e para ex-
plorar as questões que surgissem da proposta 
original. Sugerimos uma colaboração entre a 
Floresta de Sherwood e a Mata Atlântica – as 
#orestas em nossas próprias casas, e entre as 
escolas de São Paulo e de Nottingham. Nosso 
desejo é compreender algumas das questões 
e temas sobre nossas #orestas da forma como 
elas estão agora, como elas eram no passado 
e como elas podem ser no futuro. São duas 
cidades e #orestas muito importantes e diferen-
tes, mas com muitas coisas em comum. 

QUESTÕES E SESSÕES  
DO PARALELO...

À medida que os planos para o Paralelo pro-
grediam, parecia ser uma grande oportuni-
dade de explorar algumas dessas questões 
com artistas de formações diferentes. Fomos 
à Semana do Paralelo com Dominc Price, 
nossa colaboradora no Mixed Reality Lab, 
Universidade de Nottingham4. Trabalhamos 
com o Lab desde 2005 para desenvolver 
projetos que utilizem tecnologias locativas 
móveis, jogos e mídias de grande penetra-
ção para intervir artisticamente na sociedade 
e em nosso ambiente. 

A Active Ingredients atravessa muitas dis-
ciplinas, tantas quanto os participantes do 
Paralelo. Geralmente trabalhamos com cien-
tistas da informática, cientistas da saúde e do 
meio-ambiente, e no outro extremo, através 
do nosso trabalho comercial sob o nome de 
Mudlark Production Company5, com apre-
sentadores de televisão, produtores de mídia 
e projetistas de games. Essa diversidade de 
práticas de trabalho, juntamente com ex-
periências similares dos outros participantes 

pode ser a estrada mais controversa do mundo 
– uma trilha de sujeira através do coração da 
Amazônia, de Cuiabá a Santarém. O governo 
brasileiro deu a licença para pavimentar a es-
trada. Essa região da Amazônia é perigosa – 
madeireiros, armas, drogas, fazendeiros – as 
discussões fervilham. As estradas signi"cam 
uma potencial infraestrutura, comunicação, 
policiamento, saúde, educação – e também 
poluição, acesso mais fácil para os madeireiros, 
maior des#orestamento, entre inúmeras outras 
questões. 

Paulo e Marcelo têm planos de fazer um docu-
mentário interativo para explorar esse debate, 
trilhar a própria estrada e capturar esse mo-
mento no tempo antes que a região mude para 
sempre. A Active Ingredients foi convidada a 
se envolver no projeto, acrescentando nossa 
experiência de desenvolvimento de tecno-
logias móveis, interatividade e trabalho com 
dados para apoiar o projeto e dar um enfoque 
internacional a uma questão que é tanto local 
quanto global. Apesar de nosso entusiasmo ini-
cial com a ideia de sermos convidados a fazer 
uma viagem pela estrada cortando a Amazô-
nia, tínhamos muitas questões – em nosso 
papel de artistas. Não queremos ser turistas. 
Não conhecemos nada da Amazônia além da 
geogra"a limitada das aulas escolares, alguma 
leitura e manchetes de jornal. Temos nossas 
reações ocidentais naturalmente associadas 
à ideia de des#orestamento, nossas próprias 
visões românticas dos povos indígenas da 
Amazônia. Sabendo que sempre usaríamos 
óculos “cor de rosa”, sentimo-nos incomoda-
dos com nossa capacidade de responder com 
alguma autoridade ao debate em questão, 
tanto quanto qualquer um se sentiria olhando 
para as nossas vidas

Como resultado dessas discussões, desen-
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de "car com um “museu de árvores”, como 
agora é a Floresta de Sherwood – será que 
esse é o futuro de todas as #orestas? Será 
que o futuro, na realidade, será uma coleção 
de depósitos de carbono tecnologicamente 
regulados – uma série de Projetos Eden para 
cada país nos educar sobre história natural?

Por um lado, há as questões absolutamente 
vitais e importantes sobre energia nuclear, 
depósitos de carbono, taxas de carbono, 
vouchers de carbono, a ecologia e a eco-
nomia ambiental, exploração de soluções 
para a terrível possibilidade da extinção da 
Floresta Tropical. Como podemos trabalhar 
globalmente sem queimar quantidades imen-
sas de energia viajando uns na direção dos 
outros e na direção das #orestas dos outros, 
para podermos diluir os preconceitos e jun-
tos encontrarmos soluções verdadeiramente 
criativas? 

Nosso enfoque, nesse estágio, é levado por 
nosso desejo de visualizar e descobrir qual 
poderia ser nosso futuro. Vamos começar 
pelo começo. Como podemos explorar o 
que ocorreu no passado, para podermos 
entender como nos sentimos quando ex-
ploramos as #orestas que estão aqui e 
agora? O que será que verdadeiramente 
precisamos como seres humanos e o que 
esperamos da natureza – além de explorar 
seus recursos para acionar nossos jogos de 
computador (sim, aqueles que a Active Ingre-
dients constrói). Por outro lado, que benefí-
cios a #oresta e a natureza podem tirar de 
nós, humanos? O que podemos aprender 
das pessoas que conhecem e trabalham 
com a #oresta para criar um impacto posi-
tivo? 

Como resultado dessas questões, apre-

– criou desa"adoras perspectivas e visões 
sobre como os artistas podem trabalhar com 
o ambiente e continuar a levantar questões 
sobre a metodologia e a intenção da prática 
artística nessa área. 

Nosso entusiasmo começou quando tivemos 
a liberdade de "car imersos por uma semana 
em ideias e conceitos, e de poder explorar 
questões que tínhamos exclusivamente a 
partir do ângulo de intenção artística, poden-
do usar um modelo geralmente compreendi-
do por outras pessoas que se de"nem como 
artistas. Além disso, havia a oportunidade de 
ver a diversidade de trabalho representada 
por outros artistas e participantes do evento. 

COMO AMAR O FUTURO?

“Como amar o futuro?” proporcionou uma 
sessão de abertura incrivelmente otimista 
ao Paralelo, onde o conceito de Próxima 
Natureza foi discutido, contra a abordagem 
mais ativista de proteção, revitalização e ma-
nutenção da natureza – criando uma divisão 
parcial entre os artistas holandeses, ingleses 
e brasileiros. Foi meu primeiro contato com 
a de"nição de Próxima Natureza, que mais 
tarde foi apresentado por Koert van Mensvort 
de forma brilhante e divertida. 

A discussão abriu novas questões para Matt 
e eu, relacionadas ao uso de dados, percep-
ção e preconcepção. Nosso estudo de caso 
enfocava especi"camente a exploração da 
ecologia da #oresta em termos de passado, 
presente e futuro e o primeiro “espaço aber-
to” no Paralelo expandia essas questões. 
Será que o futuro pode se ater a uma visão 
preservada da natureza de um passado 
distante que nunca realmente existiu? Será 
que a preservação da natureza é uma forma 
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dos para mostrar como as áreas seguras da 
cidade são aquelas que revelam a respon-
sabilidade inerente ao uso de dados. Mesmo 
que muitas pessoas estejam descon"adas 
do mundo moderno, parecemos con"ar nos 
dados como prova de um fenômeno, mas ge-
ralmente esquecemos qual é a questão mais 
importante.
Isto geralmente nos leva a becos sem saída, 
onde não podemos mais ter certeza sobre a 
veracidade dos dados puramente por causa 
do contexto. Parece-me que a arte pode re-
conquistar esta con"ança social, através de 
interpretações lúdicas, bem-humoradas da 
informação em que não se pede necessaria-
mente ao público que chegue a conclusões 
a partir dos dados, mas, na verdade, que os 
questione. 
À medida que vivemos, cada vez mais, em 
ambientes ricos de informações, em que a 
nossa própria presença no mundo gera da-
dos de forma contínua, precisamos aceitar 
sua existência e evoluir nosso pensamento 
sobre como podemos manipular esses da-
dos para nós mesmos e vê-los como uma 
conexão entre nós e todos os que estão neles 
incluídos. Devemos começar a entendê-los 
para construir novos futuros em que pos-
samos nos situar no centro dos dados. De-
vemos saber como eles funcionam e como 
eles podem ser interpretados ou mal inter-
pretados. Não devemos fugir dele, pois eles 
só podem nos alcançar. 

Outra coisa que me ocorreu depois da apre-
sentação de Wapke Feenstra sobre seu tra-
balho artístico e especi"camente o trabalho 
que ela estava fazendo com seu irmão em 
sua fazenda de leite de cavalo9, (sim, é ver-
dade, nós vimos um vídeo de uma pessoa 
realmente tirando leite de um cavalo!) muitas 
das discussões tinham como tema a cidade 

sentamos uma sessão sobre dados e re-
sponsabilidade. 

DADOS E RESPONSABILIDADE

À medida que a coleta e manipulação de 
dados está se tornando uma parte cada vez 
maior das nossas vidas, ela está começan-
do a informar todas as áreas do processo 
de tomada de decisões. Cada vez mais, os 
governos usam estatísticas e grupos focais 
para formar julgamentos sobre questões em 
escala nacional e global. Nós, como artistas 
(especi"camente artistas da mídia), usamos 
os dados para informar e criar nosso traba-
lho. Diferentemente dos cientistas, nós os uti-
lizamos de maneiras diversas. Em seu painel, 
Rob la Frenais7 se referiu a uma conversa que 
teve com Fonna Haraway8, que descreveu 
os cientistas como os que usam Blackbox 
Data, enquanto os artistas usam Trigger 
Data. Os artistas são disparados pelo valor 
de um dado para moldá-lo de forma a que 
ele se ajuste ao seu processo poético. Esse 
processo, diferente da massagem de dados 
usada por políticos e criadores de políticas, 
tem menos a ver com esconder e mais a ver 
com revelar. É uma decisão artística e editorial 
trazer algo para a superfície. 

Rejane Spitz apresentou um website que 
mostrava como o tempo real localizava atu-
alizações de crimes em Berkeley, California. 
O site usa mapas do Google para posicionar 
o crime da forma como ele aconteceu. Esta 
era, potencialmente, uma atividade estra-
nhamente descomprometida. Quem era o 
público desse site? Parecia uma maneira de 
perpetuar uma cultura do medo enfocando o 
aspecto mais negativo da vida urbana. Como 
se as velhinhas já não estivessem bastante 
assustadas! Os dados poderiam ser inverti-
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Será que tudo que tememos e procuramos 
entender é de fato nosso verdadeiro público 
– os animais e árvores nos observando? Ao 
nos removermos da #oresta e transmitirmos 
dados será que podemos realmente sentir a 
#oresta sem nossa presença dentro dela? 

 ONDE ESTAMOS AGORA?

A participação do Active Ingredients no Para-
lelo possibilitou nossa conscientização de um 
contexto mais amplo no Brasil e sua cultura 
em referência à ecologia no Brasil. Vimos a 
energia dinâmica da maior cidade do Brasil 
e a mente mercurial de seus jovens artistas e 
produtores; entendemos que a sobrevivência 
da mata atlântica está intrinsecamente ligada 
ao sucesso da expansão de suas cidades 
e suas áreas urbanas, e isto in#uenciou a 
forma como abordamos o desenvolvimen-
to de nosso trabalho. Vimos que localizar o 
trabalho na Mata Atlântica é menos do que 
uma negociação com nossa fantasia ociden-
tal original da Amazônia, e mais um exemplo 
primário de uma #oresta em transformação, 
uma #oresta que sofre o impacto da indústria 
há mais de 100 anos e que está tentando se 
recuperar dos erros do passado. Basear nos-
so trabalho numa #oresta primária que per-
siste, mesmo cercada pelo caos urbano, por 
plantações e #orestas secundárias, descreve 
com a maior precisão as batalhas ambientais 
contínuas que os brasileiros enfrentam. Mas 
também é re#exo do processo destrutivo ao 
qual as #orestas inglesas têm se submetido.

Sem isso, nosso trabalho teria sido menos 
profundo. Teríamos visto o projeto da Flo-
resta Negra somente através da visão de 
nossos parceiros existentes no projeto e não 
teríamos tido a chance de construir uma ima-
gem mais ampla a partir de inúmeras pes-

contra a #oresta. Mas o elemento ausente em 
tudo isso era o fazendeiro, o agente ausen-
te entre a indústria e a natureza. Havia algo 
hipnótico em olhar um homem empreen-
dendo uma tarefa que ele conhece tão bem, 
mesmo que seja estranho para nós. Há um 
conhecimento embutido ali. Geralmente des-
prezado pelo povo urbano no Reino Unido, 
como repositório de conservadorismo e es-
tagnação, eles ainda representam o melhor 
condutor ao conhecimento tradicional sobre a 
ecologia e o estado da natureza, assim como 
seu futuro tecnológico

Estávamos imersos em uma selva urbana, 
representada perfeitamente pela impres-
sionante arquitetura do CCSP, São Paulo, e 
quando a intensidade do Paralelo "nalmente 
terminou, "nalmente tivemos a oportunidade 
de levar nossas questões e conceitos para a 
selva real – a Mata Atlântica, Birituba Mirim, a 
região entre São Paulo e a costa do Atlântico. 

Nossa visita à Mata Atlantica – Birituba Mirim 
nos deu um sentido da #oresta e fundamen-
talmente nos fez repensar nossa presença 
no ambiente. Na cidade, falamos teorica-
mente sobre a natureza, temos uma camada 
de concreto, tecnologia, eletricidade, luz e 
barulho para nos proteger daquilo que con-
sideramos natureza, separada de nós. No 
fundo da #oresta, lembramo-nos que a na-
tureza abrange tudo; nós estamos apenas 
cimentando as rachaduras. 

Nossa presença na natureza exige que os 
animais recuem. Nossas roupas sintéticas 
com cores vibrantes trazem evidências aos 
verdadeiros habitantes da #oresta – os insetos 
e os pássaros, os grandes gatos, os javalis, os 
répteis e os anfíbios que habitam os buracos e 
as cavernas – que há um impostor entre eles.

Rachel Jacobs & Matt Watkins
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soas com ideias semelhantes, senão estilos 
completamente parecidos, também de uma 
perspectiva européia. A oportunidade de en-
contrar Wapke e ver o ambiente através dos 
olhos de uma comunidade de fazendeiros 
parecia tão radical que deslocou completa-
mente a dualidade existente nas abordagens 
ambientais que eu tinha estabelecidas na 
minha mente e apresentou outro caminho na 
estética da ecologia. Se você se sente inco-
modado, é porque é bom. 

Desde o Paralelo, a colaboração com a Flo-
resta Negra continuou se desenvolvendo e 
agora estamos às vésperas do primeiro palco 
ao vivo, pois há uma instalação acontecendo 
em Nottingham, Reino Unido, e em São Pau-
lo, Brasil, e também um intercâmbio escolar 
entre as duas cidades. 

Como resultado direto do Paralelo avança-
mos nossa amizade com Ivan Henriques e 
sua parceira inglesa Silvia Leal, que havíamos 
conhecido antes no verão, e estamos plane-
jando uma colaboração aberta em torno do 
uso de EME, para usar sua van como sen-
sor móvel que detecta aspectos do ambiente 
enquanto viaja em torno da Baía da Guana-
bara. Assim, além da sua função designada 
como promotor de intervenções culturais, a 
van também será um barômetro criativo dos 
lugares que visitar. Esperamos poder visuali-
zar as forças invisíveis presentes dentro e em 
torno da van enquanto ela viaja. 

Também continuamos nossas discussões 
com Bronac Ferran, junto com seu trabalho 
em desenvolvimento com uma rede de artis-
tas e acadêmicos, para explorar potenciais 
projetos futuros que questionem o impacto 
humano sobre o ambiente. Agora desen-
volvemos um interesse particular pela base 

comum entre a Mata Atlântica e a Floresta de 
Sherwood, o impacto da industrialização no 
passado, presente e futuro das #orestas e o 
uso de #orestas para alimentar as ferrovias, 
usadas como munição para construir as in-
dústrias da cidade. Esperamos desenvolver 
essas discussões na direção de um novo 
projeto além da Floresta Negra.  

1. Heartlands, http://www.youtube.com/wearemudlark#play/all/
favorites-all/0/vjRs_hid8KU
2. The Dark Forest, http://www.thedarkforest.tv/
3. Mobilefest, http://www.thedarkforest.tv/
4. The Mixed Reality Lab, http://www.mrl.nott.ac.uk/
5. Mudlark Production Company, http://www.wearemudlark.com/
6. Koert van Mensvoort,  http://faq.nextnature.net/
7. Rob La Frenais, http://roblafrenais.wordpress.com/
8. Donna Haraway, http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway
9. Wapke Feenstra, http://www.wapke.nl/projects/index.php

Floresta de Sherwood, 2008
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Mata Atlântica, 2009.
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In opposition to the questions that arose from 
Heartlands, we have began to explore op-
posing issues with the Dark Forest project2 

– how does a human and all the pervasive 
technology that we now carry with us impact 
nature and our fellow animals?

Presenting work on the streets of São Paulo 
created an opportunity to dispel many pre-
conceptions that are at the heart of every 
visit to a new country, city and culture.  São 
Paulo is a true urban jungle; wherever there 
is green, the forest attempts to reclaim the 
streets. Some of the most untouched primary 
forest in the region in fact exists in a park in 
the centre of the city, a primary forest smoth-
ered by pollution from a city where the rich 
travel by helicopter from skyscraper to sky-
scraper, and the streets are gridlocked with 
cars. São Paulo is a rainy city. The clouds that 
gather over the forest surrounding it dump 
the rain on the paved streets.  Despite its am-
bitions and futuristic appearance São Paulo is 
a city that is equally, inextricably linked to the 
forest that surrounds it, as is the case of our 
own small city of Nottingham, linked to Sher-
wood, the forest that made it famous around 
the world.

In 2005, as I had a Caiprinha with Paulo Hart-
mann and Marcelo Godoy from Mobilefest, 
I was introduced to the Mobilefest BR163 
Documentary Expedition.  A concept de-
veloped by Marcelo through his production 
company NewTV.

The BR163, for those who don’t know, is 
perhaps the most controversial road in the 
world, a dirt track going through the heart of 
the Amazon, from Cuiaba to Santarem.  The 
Brazilian government has given the go ahead 
to pave the road over.  This region of the 

HOW WE GOT THERE...

Active Ingredient’s relationship with Brazil, 
and speci"cally São Paulo, began in 2005.  
We were invited by Paulo Hartmann to attend 
Mobilefest, an international festival of mobile 
technology, to present our work Heartlands.

Heartlands1 was Active Ingredient’s "rst proj-
ect that directly explored human’s response 
to their external environment by using bio and 
environmental data to create a playful experi-
ence.  This project brought up many ques-
tions about how humans are affected by the 
environment as they journey through it, ques-
tions that brought us to Paralelo and our case 
study project – The Dark Forest.  The project 
raised issues on how journeys through urban 
environments compared to rural environments 
effect human’s internal processes – how the 
external environment can effect human beings 
on a basic level – through our heart beats.

Reflections from The 
Dark Forest and Paralelo

Rachel Jacobs & Matt Watkins
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in São Paulo and Nottingham; an attempt to 
understand some of the questions and issues 
about our forests as they are now, what they 
were in the past and how they might be in the 
future.  These are two very different impor-
tant forests and cities, but with many things 
in common.

PARALELO QUESTIONS  
AND SESSIONS...

As plans for the Paralelo Workshops pro-
gressed it felt like a great opportunity to 
explore some of these questions with art-
ists from many different backgrounds.  We 
attended the Paralelo week with Dominic 
Price, our collaborator at the Mixed Real-
ity Lab, University of Nottingham4. We have 
been working with the lab since 2005 to de-
velop projects that use mobile and locative 
technologies, gaming and pervasive media 
to intervene artistically with society and our 
environment.

Active Ingredient crosses many disciplines, 
as many of the participants of Paralelo do.  
We often work with computer scientists, 
health and environmental scientists, and, 
on the other end of the scale, through our 
commercial work under the guise of Mud-
lark Production Company5, with broadcast-
ers, media producers and games designers.  
This diversity of working practices, along with 
similar experiences of the other participants 
- brought a challenging set of perspectives 
to the views of how artists can work with the 
environment and continues to raise questions 
about methodology and intent of arts practice 
in this area.

Our "rst level of excitement was to be given 
the freedom to be immersed in a week of 

Amazon is dangerous – loggers, guns, drugs, 
farmers, the arguments rage.  Roads mean 
potential infrastructure, communication, po-
licing, health, education – also pollution, eas-
ier access for loggers, further deforestation, 
amongst many other issues.

Paulo and Marcelo plan to make an interac-
tive documentary to explore this debate and 
track the road itself, capture this moment 
in time before the region changes forever.  
Active Ingredient was invited to become in-
volved in the project, adding our experience 
of developing mobile technology, interactivity, 
and working with data to support the project 
and give an international focus to both a local 
and global issue.

Despite our initial excitement of the thought of 
being invited to go on a road trip through the 
Amazon, we had many questions – within our 
perceived role as artists.  We don’t want to be 
tourists.  We know nothing of the Amazon be-
yond the limited geography lessons at school 
and any further reading and news headlines 
since.  We have our own Western knee jerk 
reactions to the thought of deforestation, our 
own romantic views of life of the indigenous 
people in the Amazon. Knowing we would al-
ways have risen tinted spectacles, we felt un-
comfortable about our ability to respond with 
any authority to the ongoing debate, as much 
as anyone would looking at our lives in return.

As a result of these discussions we devel-
oped The Dark Forest Project, an attempt to 
engage in a cross cultural exchange between 
Active Ingredient and Mobilefest and to ex-
plore the questions arising from the original 
proposition.  A collaboration between Sher-
wood Forest and the Mata Atlantica – the for-
ests on our own doorsteps, between schools 
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non nuclear, carbon sinks, carbon taxes, 
carbon vouchers, environmental ecology and 
economy, exploring solutions to the terrifying 
possibility of Rainforest dieback.  How do we 
work together globally without burning huge 
amounts of energy travelling to each other 
and to each other’s forests, in order to be in 
a position to dispel preconceptions and truly 
"nd creative solutions together?

Our focus at this stage of our practice is led 
by our desire to visualise and discover what 
the future could be; we will start where we 
know how to begin.  How do we explore what 
has happened in the past, in order to capture 
how we feel when we explore the forests that 
are here now?  What is it that we truly need 
as humans and want from nature - beyond 
exploiting the resources so we can power 
our computer games (yes, the ones Active 
Ingredient builds). On the #ipside, what can 
the forest and nature bene"t from us as hu-
mans?  What can we learn from the people 
who know and work with the forest to make 
a positive impact?

As a result of these questions we presented, 
a session on data and responsibility.  

DATA AND RESPONSIBILITY.

As data collection and manipulation is be-
coming a larger and larger part of out lives, 
it is beginning to inform all areas of the deci-
sion making process. Governments increas-
ingly use statistics and focus groups to form 
judgments on issues at global and national 
scale. We as artists (speci"cally media artists) 
are using data to inform and create our work. 
Unlike scientists we are using it in different 
ways. In his panel Rob la Frenais7 referred to 
a conversation he had with Donna Haraway8. 

ideas and concepts, to be able to explore 
the questions that we had, purely from the 
position of artistic intent - conceptually, in-
stinctively, being able to use a framework that 
was generally understood by other people 
who de"ne themselves as artists. Alongside 
this was the opportunity to see the diversity 
of work represented by the other artists and 
participants in the event.

HOW TO LOVE THE FUTURE?

“How to love the future?”  provided an incred-
ibly optimistic opening session to Paralelo, 
where the concept of Next Nature was dis-
cussed against the more activist approach of 
protecting, revitalising and maintaining nature 
– creating a partial divide between the Dutch, 
British and Brazilian artists.  It was my "rst 
contact with the de"nition of Next Nature6, 
which was later brilliantly and amusingly pre-
sented by Koert van Mensvoort.

The discussion opened up a new set of ques-
tions for Matt and me, surrounding the use 
of data, perception and preconception.  Our 
case study focused us speci"cally on explor-
ing forest ecology in terms of past, present 
and future and this "rst open space session 
at Paralelo expanded on these questions.  
Can the future really hold on to a preserved 
view of nature from a time gone by that never 
really existed?  Is preservation of nature how 
you end up with the “museum of trees” that is 
now Sherwood Forest - is this the future of all 
forests?  Will the future in fact be a collection 
of technologically regulated carbon sinks – a 
series of Eden Projects for each country to 
educate us about natural history?

On the one hand there are the absolutely 
vital and important issues about nuclear or 
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Who described scientists as using Blackbox 
Data, whereas artists used Trigger Data. Art-
ists are triggered by the value of a piece of 
data to frame it in a way that suits their poetic 
process. This process unlike the massaging 
of data used by politicians and policy makers 
is less about hiding but more about revealing. 
An editorial decision to bring something more 
to the fore.

Rejane Spitz presented a website that 
showed real-time located updates on crime 
in Berkeley, California. The site used Google 
maps to position crime as it happens. This 
was potentially a strangely reckless activity. 
For whom was this site intended? It seemed 
to be a way of perpetuating a culture of fear 
by focusing on the most negative aspect of 
urban life. As if old ladies weren’t frightened 
enough! The data could have been reversed 
to show how safe areas of the city were, 
which brought up the responsibility that is 
inherent to the use of data. However suspi-
cious a lot of people are with the modern 
world we all seem to trust data as proof of a 
phenomenon, but we often forget that it is the 
framing that is most important.
This often leads us down blind alleys where 
we are no longer sure of the veracity of the 
data purely because of the context. Its seems 
to me that art can regain this social trust 
through playful, humorous interpretations of 
information where the audience is not neces-
sarily asked to come to conclusions from the 
data, but rather to question it.
As we live in increasingly data rich environ-
ments, where our very presence in the world 
generates data on a continuous basis, we 
must accept its existence and evolve our 
thinking about how we can manipulate this 
data for ourselves, see it as a connection 
between ourselves and everyone in it. We 
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something separate from us.  Deep in the 
forest, we are reminded that nature encom-
passes everything; we are just cementing 
over the cracks.

Our presence in the forest demands that 
the animals retreat.  Our brightly coloured 
synthetic clothes bears evidence to the true 
forest dwellers - the insects and birds, the 
big cats, boar, reptiles and amphibians that 
inhabit the holes and caves - that an imposter 
is in their midst.

Is all that which we fear and seek to under-
stand in fact our real audience, the animals 
and trees watching us? By removing our-
selves from the forest and transmitting data 
remotely can we truly begin to sense the for-
est without our presence in it?

WHERE ARE WE NOW?

Active Ingredient’s presence at Paralelo has 
enabled us to become aware of the wider 
context of Brazil and its culture in reference 
to the ecology of Brazil. We have seen the 
dynamic energy of Brazil’s largest city, and 
the mercurial mindset of its young artists and 
makers, understood that the rainforest’s sur-
vival is inextricably linked with the success 
of its expanding cities and urban areas, and 
this has in#uenced how we have approached 
the development of our work. We have seen 
that basing the work in the Mata Atlantica is 
less of a compromise to our original western 
fantasy of the Amazon, but more a prime ex-
ample of a forest in transformation, one that 
has been impacted by industry for 100 years 
and is trying to recover from past mistakes. 
Basing our work on a primary forest that is 
clinging on, surrounded by urban sprawl, 
plantation and secondary forest, describes 

should start to understand it to draw up new 
futures where we can situate ourselves at the 
centre of the data. Know how it works and 
how it can be interpreted and misinterpreted. 
We shouldn’t run away from it as it will only 
catch up with us.

Something else that occurred to me after 
Wapke Feenstra’s presentation of her artwork 
and speci"cally the work she had been doing 
with her brother on his horse milk farm9, (Yes 
it’s true we saw a video of someone actually 
milking a horse!) many of the discussions had 
been about city vs. forest. But the missing 
element in all this was the farmer, the miss-
ing agent between industry and nature. There 
was something hypnotic about watching a 
man who is undertaking a task that he knows 
so well, even if it is bizarre to us. There is a 
knowledge embedded here, often loathed by 
city folk, especially in the UK, as the reposito-
ry of conservatism and stasis. They still repre-
sent the best conduit to traditional knowledge 
about ecology and the state of nature, as well 
as its technological future. 

We were immersed in an urban jungle, repre-
sented perfectly by the amazing architecture 
of CCSP, São Paulo and when the intensity of 
Paralelo "nally ended, we "nally had the op-
portunity to take our questions, and concepts 
into the real jungle – to the Mata Atlantica, 
Birituba Mirim, the region between São Paulo 
and the Atlantic coast.

Our visit to the Mata Atlantica – Birituba Mirim 
– gave us a sense of the forest and funda-
mentally made us rethink our presence in the 
environment.  In the city we talk about na-
ture theoretically, we have a layer of concrete, 
technology, electricity, light and noise to pro-
tect us from that which we consider nature, 
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We have also continued our discussions with 
Bronac Ferran, alongside her ongoing work 
with a network of artists and academics, to 
explore potential future projects that ques-
tions human impact on the environment.  We 
have now developed a particular interest on 
the common ground between the Mata Al-
tantica and Sherwood Forest, the impact 
of industrialisation on the past, present and 
future of the forests, the use of the forests 
to fuel the railroads, used as ammunition to 
build the city’s industry.  We hope to build 
these discussions towards a new project be-
yond the Dark Forest. 
 

1. Heartlands, http://www.youtube.com/wearemudlark#play/all/
favorites-all/0/vjRs_hid8KU
2. The Dark Forest, http://www.thedarkforest.tv/
3. Mobilefest, http://www.thedarkforest.tv/
4. The Mixed Reality Lab, http://www.mrl.nott.ac.uk/
5. Mudlark Production Company, http://www.wearemudlark.com/
6. Koert van Mensvoort,  http://faq.nextnature.net/
7. Rob La Frenais, http://roblafrenais.wordpress.com/
8. Donna Haraway, http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_Haraway
9. Wapke Feenstra, http://www.wapke.nl/projects/index.php

more accurately the ongoing environmental 
struggles faced by Brazilians. But it is also re-
#ective of the destructive process that forests 
in the UK have been subjected to.

Without it our work would have been less im-
mersed. We would have seen the Dark Forest 
Project only through the vision of our existing 
project partners and not have had the chance 
to build a broad picture from a wide range of 
people of like mind if not of completely simi-
lar styles, also from a European perspective. 
The opportunity to meet Wapke and see the 
environment through the eyes of a farming 
community seemed so radical that it com-
pletely unsettled the existing duality of envi-
ronmental approaches I had set in my mind 
and presented another way into the aesthet-
ics of ecology. If you feel unsettled you know 
its good. 

Since Paralelo, the Dark Forest collaboration 
has continued to develop and we are now on 
the precipice of the "rst stage going live, as 
an installation taking place in Nottingham and 
São Paulo, and a school exchange between 
the two cities.
  
As a direct result from Paralelo we have fur-
thered our friendship with Ivan Henriques 
and his UK partner Silvia Leal who we met 
earlier in the summer and we are planning 
an open-ended collaboration around the use 
of EME, to use their van as a mobile sensor 
which detects aspects of the environment as 
it travels around the Rio bay. So alongside its 
designated function as a provider of cultural 
intervention, it will also be a creative barom-
eter of the places that it visits. So hopefully 
we can visualise the invisible forces present in 
and around the van on its travels.
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O CONSUMIDOR

A história também não pode excluir os con-
sumidores. Todos os artistas em São Paulo, que 
estão participando deste evento, sentam-se à 
mesa para tomar um suntuoso café-da-manhã 
de hotel, mas ninguém sabe como ele foi produ-
zido. Eu também não sei. E não quero "car sa-
bendo enquanto aprecio minha refeição matinal, 
com café, panquecas e mangas.

O ARTISTA

Como artista, posso expor ou opinar sobre es-
sas questões e compartilhar tudo isso com ou-
tras pessoas. Eu fui criada em uma fazenda e 
desde sempre converso com trabalhadores agrí-
colas e suas famílias sobre seus problemas co-
tidianos e as soluções que eles encontram. Eles 
dedicam suas vidas à produção de alimentos; 
eles fazem parte da fazenda "sicamente. Suas 
mãos entram em contato com o que será nosso 
futuro alimento. 

COMBINAÇÕES

Desde 2007, eu fotografo mãos de pessoas 
que produzem alimento na Europa Ocidental, 
porque se os rótulos e a informação sobre o lo-
cal onde a comida foi produzida estiverem cor-
retos, todos os alimentos que eu consumo são 
produzidos na Europa Ocidental. Os desenhos 
feitos e discutidos durante o Paralelo mostram 
que a produção de alimentos é um assunto 
sobre o qual as pessoas re#etem, mesmo fora 
da Europa. Porém, eu não entendo a escala da 
produção no Brasil, nem as fazendas Britânicas 
de criação de ovelha e eles, por sua vez, não 
sabem nada sobre ordenhar vacas frísias. Co-
locamos em nossos desenhos as memórias de 
nossa juventude, as percepções que temos so-
bre as novas fazendas que existem hoje, as idé-
ias políticas sobre produção agrícola e, depois, 
combinamos essas informações com represen-

Durante o evento Paralelo, eu pedi aos partici-
pantes que desenhassem uma fazenda. Dese-
nhar uma fazenda e, em seguida, discutir seus 
conteúdos, faz com que as diversas visões que 
se têm em relação à paisagem e ao trabalhador 
do campo sejam compartilhadas. 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

A representação de uma fazenda é também uma 
exposição da produção de alimentos. A melhor 
maneira de se produzir alimentos é fazê-lo de 
forma variada e su"ciente para todas as pessoas, 
usando métodos sustentáveis de produção cujo 
impacto favoreça o bem-estar da fauna e da 
#ora. É óbvio que tanto o produtor quanto o 
trabalhador agrícola tem direito a trabalhar em 
condições justas. E, de forma resumida, é assim 
que funciona. Mas todos os problemas ligados 
à produção dos alimentos que chegam a nos-
sas mesas são uma longa e complexa história da 
qual os produtores agrícolas fazem parte e não 
podem ser excluídos.

Imagens da 
Agricultura

Wapke Feenstra

A obra de Wapke Feenstra explora o 
ambiente físico e mental por meio do 
conhecimento local. 

NL
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tações in#uenciadas pela mídia e imagens sobre 
produção agrícola pré-existentes.   

PÓS-PARALELO: CONEXÕES

Entrar em contato com o Brasil e seu povo 
vivaz foi uma experiência muito inspiradora que 
certamente terá como resultado novos conta-
tos e pensamentos. O foco em novas mídias 
e design, dentro dos projetos do Paralelo, pa-
receu ser menos importante do que a criação 
ativa de uma nova arquitetura social, e eu gostei 
muito disso. O jeito brasileiro de pensar, que eu 
desconhecia, resultou fascinante, não só no que 
diz respeito à arte, senão também ao desenho 
de uma fazenda. 

Estar aqui me fez pensar sobre a produção agrí-
cola holandesa no Brasil. Começou de forma tão 
inocente; o irmão da minha avó morreu e o "lho 
dele emigrou para o Brasil para ganhar dinheiro. 
A mãe dele sempre lhe enviava pacotes com se-
mentes pelo correio. Ele plantava as sementes 
na sua fazenda. Em casa, tínhamos alguns cac-
tos que ele nos enviava. Essa é uma história que 
sempre desperta meu interesse: como o sonho 
de plantar e cultivar tornou-se uma indústria de 
grande escala. Talvez possamos encontrar al-
gumas sementes daquela época e traçar suas 
histórias.
Eu adoraria conhecer mais sobre os concei-
tos espaciais brasileiros no que diz respeito à 
produção agrícola e alimentícia, e ver como 
podemos aprender com os dois países buscan-
do na sua história oral e registrando momentos e 
encontros decisivos na vida das pessoas. 

Former Farmland, Oldenburg, 2009

Wapke Feenstra mora e trabalha em Rotterdam, Holanda. Ela é cofun-
dadora da associação de artistas chamada “myvillages.org” que, des-
de 2002, funciona com e por meio de redes rurais. Durante o Paralelo, 
ela apresentou o projeto Former Farmland (Agricultura tradicional) e fez 
a projeção de um !lme (Village Produce Film – um tipo de !lme sobre 
produtos fabricados em pequenas cidades com métodos tradicionas) 
sobre Horsemilking (ordenha de éguas).  

www.wapke.nl  
www.myvillages.org   
www.formerfarmland.org 

Wapke Feenstra, Farm-drawing Paralello, anonymous, 
copyright, 2009

Wapke Feenstra, Former Farmland, Linz, 2008

Créditos/Credits: Wapke Feenstra

Créditos/Credits: Wapke Feenstra
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THE CONSUMER

TThe story is also inseparable from consum-
ers. All the artists in Sao Paulo, taking part 
in this event, sit down to a sumptuous hotel 
breakfast but nobody knows how it was pro-
duced. I don’t know either. And I don’t want 
to know while I am enjoying my morning cof-
fee, pancakes and mangos. 

THE ARTIST

As an artist I can show and tell, and share it 
with others. I was raised on a farm and readily 
talk to farmers and their families about their 
daily problems and their solutions. Their lives 
are dedicated to producing food; they are 
physically part of the farm. Their hands make 
contact with our future food. 

COMBINATIONS

Since 2007 I have been taking photographs of 
West-European hands that produce food be-
cause if the labels and the information relating 
to where the food was produced are correct, 
then all my food is produced in Western Eu-
rope. The drawings that were made and dis-
cussed during Paralelo indicate that food pro-
duction is a subject people think about, even 
outside Europe. But I do not understand the 
scale of Brazil, nor do I understand English 
sheep farms and they, in turn, do not know 
anything about milking Frisian cows. We draw 
memories from our youth, from our percep-
tions of new farms, and from political ideas 
about farming and later combine these with 
media-in#uenced representations and images 
of farming that we have seen previously.  

During the Paralelo event I asked participants 
to make a drawing of a farm. Making a draw-
ing of a farm and discussing its contents af-
terwards amounts to sharing a vision of the 
landscape and farmers. 

FOOD PRODUCTION

A representation of a farm is also a depiction 
of food production. The best way to produce 
food is to produce enough varied food for ev-
eryone using sustainable methods of produc-
tion that impact favourably on the wellbeing of 
the #ora and fauna. Of course, the farmer or 
worker who produces the food has a right to 
work in humane conditions. And that’s it, to put 
it in a nutshell. But all the problems associated 
with the production of the food that arrives on 
our plates make up a long and complex story, 
a story that is inseparable from farmers.

Images of  
Farming 

Wapke Feenstra

Wapke Feenstra’s work explores 
the direct physical and mental 
environment by tapping into local 
knowledge.  

NL
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POST-PARALELO: CONNECTIONS

Contacts with Brazil and its vital people were 
inspiring and they will lead to new thoughts 
and contacts. The focus on new media and 
design within the Brazilian Paralelo projects 
seemed less important than the active cre-
ation of a new social architecture, which I re-
ally liked. The Brazilian scale of thinking not 
only within the arts, but also when drawing 
a farm, was both fascinating and unfamiliar 
to me. 

It made me think about Dutch farming in Bra-
zil. It started so innocent; my grandmother’s 
brother died, and his son emigrated to Brazil 
to earn money. His mother regularly sent him 
seed packages by mail. He planted the seeds 
in his farm. We had some cactuses in our 
house that he had sent back. This is a story 
that triggers me: how the dream of growing 
and farming became a large-scale industry. 
Maybe we can track some seeds from that 
time and trace their story.
I would love to "nd out more about the spatial 
concepts in Brazil which regards to farming 
and food production, and see how we can 
learn from both countries by tracking oral 
history and recording decisive personal mo-
ments and crossroads. 

Wapke Feenstra lives and works in Rotterdam NL. She is co-founder 
of the ‘myvillages.org’ artist association, which – since 2002 – operates 
with and through rural networks. During Paralelo she presented the 
project Former Farmland and screened a Village Produce Film on 
Horsemilking. 

www.wapke.nl   
www.myvillages.org   
www.formerfarmland.org 

Wapke Feenstra, Farm-drawing Paralello, anonymous, 
copyright, 2009

Wapke Feenstra, Former Farmland, Linz,  2008            

Créditos/Credits: Wapke Feenstra

Créditos/Credits: Wapke Feenstra
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Former Farmland, Saragossa, Wapke Feenstra 2008
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bono que resulta anualmente dos meus vôos 
excede a condução do meu veículo Hummer 
durante um ano. Eu poderia compensar esse 
fato plantando 872 pinheiros nórdicos (na 
verdade, já plantei alguns milhares há alguns 
anos). Comecei a me perguntar, será possível 
se tornar mais responsável ecologicamente 
usando as ferramentas da arte midiática e 
transformar nossas próprias práticas?

Nos anos 90 realizei três workshops Polar 
Circuit em escolas de mídia no Círculo Ár-
tico em Rovaniemi e Tornio, Finlândia, e reuni 
quase 200 artistas para conviver em uma 
residência cujo alvo seria a produção e a par-
ticipação em workshops. Como tinha interes-
se pessoal nas condições ecológicas do Mar 
Báltico, planejei um workshop no arquipélago 
"nlandês: “Ilhas Conceito”. Comecei ques-
tionando se ter uma estrutura temporária no 
ambiente que se está tentando estudar iria 
contra o próprio objetivo do projeto. A seguir, 
surgiu a idéia de tornar a residência móvel, 
em um veleiro, usando produção de energia 
e computação sustentáveis. Aproximei-me 
de Marko Peljhan, que trabalhava há anos 
com as residências de arte e ciência Mak-
rolab e sugeri uma colaboração. O projeto 
M.A.R.I.N., Rede Interdisciplinar de Pesquisa 
em Arte Midiática (Media Art Research Inter-
disciplinary Network), foi desenvolvido em 
agosto-setembro de 2008.

UMA RESIDÊNCIA  
SUSTENTÁVEL NO MAR 

Desde o verão de 2009, a Associação 
Marin gere uma residência de arte e ciên-
cia chamada M.A.R.I.N., que fomenta a 
pesquisa e produção transdisciplinar. As 
residências reúnem artistas midiáticos, ati-
vistas e inovadores com pesquisadores em 

“A poluição está hoje na moda, exatamente 
da mesma maneira que a revolução” es-
creveu Guy Debord em seu ensaio de 1971 
“Um Planeta Doente” (A Sick Planet), publi-
cado apenas em 2004. Pensando na gama 
de exibições, conferências e festivais dos úl-
timos anos, podemos dizer que a mudança 
climática está “na moda” hoje. Embora a 
consciência ambiental nas artes seja de vital 
importância, trabalhar com arte e meio-am-
biente traz uma certa responsabilidade. De 
qual natureza ou ecologia trata um artista e 
como ele se posiciona em relação à política 
ambiental?

Como artista e teórico que trabalha com no-
vas mídias, conhecidas no passado como 
arte eletrônica, tenho plena consciência do 
consumo de eletrônicos e de eletricidade que 
essa pro"ssão, entre outras, gera. Dada tam-
bém a natureza translocal e nômade do estilo 
de vida inerente à pro"ssão, o rastro de car-

Ecolocação 
(Ecolocatedness) e 
Ecologias Afetivas 
M.A.R.I.N. 
Rede Interdisciplinar de 
Pesquisa em Arte Midiática 

Tapio Mäkelä

Tapio Mäkelä é  pesquisador e 
artista de mídias digitais que vive em 
Manchester, Reino Unido e Helsinki, 
Finlândia.

UK
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biologia marinha, oceanogra"a e engenha-
ria ambiental. As residências de pesquisa 
e produção duram 30 dias e acontecem 
em um catamarã, ligado a vários parceiros, 
laboratórios e outras bases no Mar Báltico, 
no Mar da Irlanda, no Mar do Norte e no 
Mar Mediterrâneo. Nossos workshops 
são partes importantes do programa que 
variam desde reuniões de especialistas em 
ecologia marinha até encontros comuni-
tários nas áreas costeiras.

Além de ser uma residência, M.A.R.I.N. 
é um projeto de pesquisa em mobilidade 
sustentável. Pesquisamos e utilizamos en-
ergia solar e eólica, e também a bordo há 
computadores e equipamento eletrônico 
de baixa energia, que fazem parte dos nos-
sos projetos. O nome é um acrônimo de 
“Rede Interdisciplinar de Pesquisa em Arte 
Midiática”, o que re#ete a colaboração de 
longo prazo entre os seus parceiros, os ar-
tistas e os pesquisadores.

ECO-LOCALIZADOS – VIDAS LITORAIS

Durante 11 semanas em julho-outubro de 
2009 estive a bordo do catamarã residência 
M.A.R.I.N., que iniciou sua viagem perto de 
Hamburgo, velejou pelo Mar do Norte até 
Inverness na Escócia, atravessou o Canal 
Caledoniano via Loch Ness até o Mar da 
Irlanda, e entrou em Belfast, para participar 
do ISEA2009 (15° Simpósio Internacional 
em Arte Eletrônica, 23 de agosto a 1° de 
setembro, 2009). Com Nigel Helyer, Michael 
Lake e Daniel Woo, criamos uma instalação 
sonora de 12 canais, especí"ca à locação, 
chamada “Eco-localizados – Vidas Litorais” 
(Ecolocated – Littoral Lives), que foi exibida 
na galeria Catalyst Arts. Na obra, "zemos 
uma colagem de entrevistas com cientistas 

141

marinhos, estivadores e historiadores locais 
somando gravações hidrofônicas e soni"ca-
ções de dados sobre a qualidade da água, 
feitas por nós mesmos e pelo Agri-Food e o 
Instituto de Biociências. 

O termo litoral descreve a ligação entre a ter-
ra e o mar, onde a experiência do mar como 
um ambiente diário para a vida marinha, tra-
balho e lazer encontra sensibilidades históri-
cas e românticas. Um importante aspecto do 
projeto é formatado em um workshop que 
explora a ecologia marinha e a história maríti-
ma. Realizamos workshops em Workington, 
Barrow-in-Furness e Liverpool para o Festi-
val AND, Festival de Inovações em Cinema e 
Cultura Digital: “Abandonar Dispositivos Ha-
bituais” (Abandon Normal Devices: Festival 
of New Cinema and Digital Culture), facilitado 
por Folly (organização líder em artes digitais 
localizada no Noroeste da Inglaterra) e FACT 
(Fundação de Arte e Tecnologia Criativa). 

Fazendo parte das exibições do ISEA2009 
e do Festival AND, A Unidade de Proces-
samento e Display de Dados Comuns (The 
Common Data Processing and Display Unit), 
CDPDU, consiste em um display de dados e 
uma arquitetura de processamento, criados 
para abrir padrões de hardware e software. 
Desenvolvida por Marko Peljhan e Matthew 
Biederman conjuntamente com muitos ou-
tros contribuintes, a CDPDU combina dados 
satelitais sobre ambientes marinhos com 
dados ambientais da Universidade de Santa 
Bárbara, na Califórnia. A unidade é desenha-
da como instrumento de pesquisa de terre-
no, e também como unidade de display para 
acesso público. 

Andreas Siagian da House of Natural Fibre 
(Casa da Fibra Natural), Indonésia, chegou 
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amplo, chamo esse fenômeno de “panda"-
cação” (panda!cation). Obviamente é melhor 
mostrar preocupação por esses pedaços 
domesticados de natureza do que não pre-
ocupar-se com nada, mas o que é realmente 
necessário, e "nalmente está ocorrendo nos 
últimos tempos, é um entendimento ambi-
ental que reconhece as complexidades dos 
fenômenos ecológicos nos níveis meta e mi-
cro.
 
Nas artes, a partir da era romântica em 
particular, tradicionalmente a natureza tem 
sido fonte de inspiração sublime e em áreas 
como a pintura e a escultura tem sido mate-
rial para a replicação mimética ou indéxica. 
O que vejo emergindo nas práticas da arte 
e da ciência e também nas artes midiáticas 
que abordam a natureza, além de inúmeros 
projetos criticamente bem pensados, são 
também numerosas obras nas quais a na-
tureza é meramente visualizada e descrita, 
ou compreendida como um tipo de estrutura 
mecânica. Lidar com ecologias é complicado 
e é válido perguntar o que os artistas podem 
trazer à equação para ir além da percepção 
visual e em direção a um entendimento mais 
complexo. O termo afetar é importante aqui: 
pode-se ter uma relação intelectual, emo-
cional com as ecologias e ainda assim evitar 
uma dor nostálgica ou passiva relacionada a 
uma natureza romântica. Em outras palavras, 
estou sugerindo que deixemos para trás na-
turezas românticas e nos engajemos com 
ecologias afetivas.

No trabalho “Eco-localizados – Vidas Lito-
rais”, "quei satisfeito com a abordagem inte-
grativa que conseguimos para produzir diálo-
go e conteúdo. A área na qual eu sentia que 
o projeto estava em seus estágios iniciais, era 
no uso que fazíamos dos dados ambientais 

à residência no meio do projeto. Iniciamos 
o desenvolvimento de um hidro-laboratório 
como parte do processo. O objetivo central 
da M.A.R.I.N. é desenvolver métodos, dados 
e tecnologia abertamente acessíveis para 
serem experimentados, desenvolvidos e usa-
dos localmente.

Nosso processo para testar a qualidade da 
água é algo que eu chamaria de trabalho de 
indexação. Para que os dados sejam signi"-
cantes para a ciência, é preciso certo tempo 
para monitorar um único local, de modo a 
levar em consideração as alterações nas 
condições e os possíveis erros de medição 
(que sempre fazem parte do trabalho). O tipo 
de monitoração móvel que realizamos ajuda 
a revelar questões já existentes, que poderia 
valer a pena investigar mais de perto. 

De modo geral, a experiência da primeira 
residência de verão foi promissora, a despei-
to da quantidade de testes beta necessária 
para avaliar como fazer as coisas. Além das 
grandes experiências com artistas e cola-
boradores durante o ISEA e o Festival AND, 
"quei encorajado pela abertura e disposição 
dos cientistas marinhos de cinco institutos 
diferentes para entrar em diálogo, compar-
tilhar conhecimento, dados, e desenvolver 
futuras colaborações. 

NATUREZAS NÃO ROMÂNTICAS E 
ECOLOGIAS AFETIVAS

A maior parte deste planeta é formada por 
oceanos, mas a imaginação pública sobre 
o mar baseia-se largamente em noções 
românticas. Mamíferos marinhos como balei-
as e focas (lembrem-se de Brigitte Bardot), 
e o urso polar ártico tornaram-se símbolos 
afetivos da degradação ambiental. De modo 

Tapio Mäkelä
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que coletávamos e recebíamos de parceiros 
do projeto. A forma pela qual os dados eram 
representados em uma interface com base 
em um mapa era intuitiva, mas para o visitan-
te da galeria, era difícil decifrar os diferentes 
valores e o signi"cado da mudança neles. A 
soni"cação dos dados incitou o mesmo inter-
rogante que a visualização inspirou: qual é a 
relação entre a representação e o fenômeno 
ecológico que observamos? Ainda assim, 
com su"ciente narrativa e contexto ao re-
dor do trabalho, esses diferentes elementos 
poderiam ser entendidos e interpretados. O 
papel da soni"cação no trabalho era gerar 
afeto com algo difícil de captar, permitindo 
uma sensação de movimento através da 
paisagem.

Artistas mediáticos e designers têm habili-
dades para construir processos participatóri-
os, interfaces e tangibilidade para a informa-
ção. O que esperamos desenvolver como 
parte da M.A.R.I.N. são métodos de colabo-
ração arte+ciência além da visualização (mas 
talvez a incluindo), métodos relacionados a 
como o conhecimento é construído em rela-
ção ao meio-ambiente, e como é oferecido 
para o engajamento público. Frente a tal 
paradigma sugiro o termo “ecolocação” (eco-
locatedness) como uma forma de combinar 
dados ambientais com a experiência e a lo-
cação, baseando assim as práticas de arte 
e ciência no design da informação situada.

M.A.R.I.N. foi fundado por Tapio Mäkelä e Marko Peljhan e é produzido 
pela Marin Association, Helsinki.

Marin blog e links para áudio, vídeo e imagens em http://marin.cc. 
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a Hummer vehicle for a year. I could offset 
that by planting 872 Nordic pine trees (in fact, 
I have planted a few thousand, years back). I 
began asking myself, can one become more 
ecologically accountable though, using the 
tools of the media art trade and transforming 
our very practices?

In the 1990s I had realised three “Polar Cir-
cuit” workshops in media schools within the 
Arctic Circle, in Rovaniemi and Tornio, Fin-
land, bringing together nearly 200 artists to 
spend time in a production and workshop 
oriented residency.  With a personal vested 
interest in the ecological condition of the Bal-
tic Sea, I had begun to plan a workshop in 
the Finnish Archipelago: “Concept Islands”.  
I started questioning whether a temporary 
structure in the environment one is trying to 
address would defeat the purpose.  Then the 
idea emerged to turn the residency itself mo-
bile, on a sail boat, using sustainable energy 
production and computing.  I approached 
Marko Peljhan, who had for years been 
working with Makrolab art and science resi-
dencies and suggested a collaboration. The 
project M.A.R.I.N., Media Art Research Inter-
disciplinary Network, was drafted in August-
September 2008.

A SUSTAINABLE RESIDENCY 
AT THE SEA

Starting in summer 2009, Marin Associa-
tion runs an art and science residency called 
M.A.R.I.N. that fosters transdisciplinary re-
search and production.  Residencies bring 
together media artists, activists and innova-
tors with researchers from the "elds of marine 
biology, oceanography and environmental 
engineering. The 30-day research and pro-

“Pollution is in fashion today, exactly in the 
same way as revolution”, wrote Guy Debord 
in his 1971 essay “A Sick Planet”, which was 
not published until 2004.  Looking at the 
array of exhibitions, conferences, and festi-
vals of the last few years one can say that 
climate change is in fashion today. While 
environmental awareness in the arts is vitally 
important, working with art and environment 
comes with a certain responsibility. What na-
ture or ecology does one address as an artist 
and how is one positioned in relation to envi-
ronmental politics?

As an artist and theorist working with new 
media, formerly known as electronic arts, 
I am acutely aware of the electronics and 
electrical consumption that this profession, 
amongst others, generates. Also, given the 
translocal and nomadic nature of the working 
lifestyle, the carbon footprint annually result-
ing from my #ights exceeds that of me driving 
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tween land and sea, where the experience of 
the sea as an every day environment for ma-
rine life, work and leisure meet with historical 
and romantic sensibilities. An important as-
pect of the project is shaped through a work-
shop programme exploring marine ecology 
and maritime history. We held workshops in 
Workington, Barrow-in-Furness and Liver-
pool for the AND Festival (Abandon Normal 
Devices: Festival of New Cinema and Digital 
Culture), facilitated by Folly (a leading digital 
arts organisation working across England’s 
North West) and FACT (Foundation for Art 
and Creative Technology). 

Also part of the exhibitions at ISEA2009 and 
the AND festival, The Common Data Pro-
cessing and Display Unit (CDPDU) is a data 
display and processing architecture built to 
open hardware and software standards. De-
veloped by Marko Peljhan and Matthew Bie-
derman with several other contributors, the 
CDPDU combines satellite data on marine 
environments with environmental data from 
University of Santa Barbara, California. The 
unit is designed as both a "eld instrument 
and a display unit for public view.

Andreas Siagian from the House of Natural 
Fibre, Indonesia, joined the residency mid 
way. We started the development of a hydro 
lab as part of the project. Central to the idea 
of M.A.R.I.N. is that we develop methods, 
data and also technology that will be openly 
accessible for others to experiment, develop 
and use locally.

Our water quality testing is something I would 
call indexical work. In order to turn data 
meaningful for science, it takes a long time to 
monitor a single site, to take into account the 
changing conditions and the possible mea-

duction residencies take place on a catama-
ran sailboat, interlinked with various partners, 
labs and facilities on the Baltic Sea, the Irish 
Sea, the North Sea, and the Mediterranean. 
Our workshops are important parts of the 
programme that range from expert meetings 
on marine ecology to community driven gath-
erings in coastal areas.

M.A.R.I.N. is, besides a residency, a research 
project on sustainable mobility. We research 
and employ solar and wind energy, and also 
low power computing and electronics on 
board as part of our projects. The name is 
an acronym for “Media Art Research Inter-
disciplinary Network”, which re#ects the long 
term collaboration between project partners, 
individual artists and researchers.

ECOLOCATED – LITTORAL LIVES

For 11 weeks in July - October 2009 I was 
on board the  M.A.R.I.N. residency catama-
ran sailboat, which started its journey near 
Hamburg, sailed across the North Sea to In-
verness in Scotland, through the Caledonian 
Canal via Loch Ness to the Irish Sea and then 
onto Belfast, ISEA2009 (15th International 
Symposium on Electronic Art 23 August – 1 
September 2009).  With Nigel Helyer, Michael 
Lake, and Daniel Woo we created a 12-chan-
nel, location speci"c sound installation called 
“Ecolocated – Littoral Lives”, which was 
exhibited at the Catalyst Arts gallery. In the 
work, we collaged interviews with marine 
scientists, dock workers, and local historians 
together with hydrophonic recordings, and 
soni"cations of water quality measurement 
data, made by ourselves and the Agri-Food 
and Biosciences Institute. 

The term littoral describes the juncture be-
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projects, are also many works where nature 
is merely visualised and described, or un-
derstood as a kind of mechanical structure. 
Dealing with ecologies is quite complicated, 
and it is a valid question to ask what artists 
can bring into the equation that goes beyond 
visual perception towards more complex 
understanding.  The term affect is important 
here: one can have an intellectual, emotional 
relationship with ecologies yet avoiding nos-
talgia or passive sorrow related with romantic 
nature relationship. In other words, I am sug-
gesting leaving behind romantic natures and 
engaging with affective ecologies.

In the “Ecolocated – Littoral Lives” work, I 
was happy with the integrative approach we 
managed to produce dialogue and content 
with.  The area where I felt the project was 
very much in its initial stages was how we 
used the environmental data that we both 
gathered and received from project part-
ners.  The way data was represented on a 
map-based interface was intuitive, but for the 
gallery visitor, it was hard to decipher the dif-
ferent values and the signi"cance of shift in 
them.  The soni"cation of the data we un-
dertook left me also with the same question 
as visualisation does: what is the relation-
ship with that representation and the eco-
logical phenomenon we observed?  Yet, with 
enough narrative and context around the 
work, these different elements could be un-
derstood and interpreted.  The role of soni"-
cation in the work was to generate affect with 
something that is hard to grasp, and enabling 
a sense of movement through the landscape.

Media artists and designers have skills in con-
structing participatory processes, interfaces, 
and tangibility to information.  What we hope 
to develop as part of M.A.R.I.N. are art+sci 

surement errors (which always are part of the 
picture). The mobile kind of monitoring that 
we do helps to give an idea of an existing 
issue that may be worth investigating closer. 

All in all, the experience of the "rst summer 
residency was very promising, albeit it was 
a lot of beta testing on how to do things as 
well.  Besides great experiences with artists 
and collaborators during ISEA and the AND 
Festival, I was very encouraged by the open-
ness and eagerness of marine scientists in 
"ve different institutes to engage in dialogue, 
sharing knowledge, data, and to develop fu-
ture collaborations. 

NON-ROMANTIC NATURES AND 
AFFECTIVE ECOLOGIES

The majority of this planet is ocean, yet most 
of the public imagination about the sea is 
based on romantic notions. Sea mammals 
like whales and seals (remember Brigitte 
Bardot), and the Arctic polar bear become 
affective symbols for environmental degrada-
tion. In a wider sense I call this phenomenon 
panda!cation. It is of course better to care 
through these domesticated bits of nature 
than not at all, but what is really required, and 
"nally emerging these days, is an environ-
mental understanding that recognises com-
plexities of ecological meta and micro level 
phenomena.
 
In the arts, from the romantic era onwards 
in particular, nature has been traditionally a 
source of sublime inspiration and in areas like 
painting and sculpture it has also been mate-
rial for mimetic or indexical replication. What I 
see emerging within art and science practic-
es and also media arts taking on nature, be-
sides a number of critically well thought out 

Tapio Mäkelä
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collaboration methods beyond (yet perhaps 
including) visualisation, having to do with how 
knowledge is constructed in relation to the 
environment, and how it is offered for public 
engagement. As such a paradigm, I suggest 
ecolocatedness as a way of combining envi-
ronmental data with experience and location, 
thus basing art and science practice on situ-
ated information design.

M.A.R.I.N. was founded by Tapio Mäkelä and Marko Peljhan, and is 
produced by the Marin Association, Helsinki.

Marin blog and links to audio, video and images to be found at 
http://marin.cc.
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aterrisou na minha caixa de entrada. Encolhi 
de medo, senti o sangue nas faces, que fez 
minhas bochechas "carem vermelhas, e um 
breve mas poderoso desejo de pular pra fora 
da minha própria pele. Eu estava embara-
çada. Durante a própria conferência muitas 
vezes me senti assim, mas na Vida Real "z o 
que a maioria de nós faz quando nos emba-
raçamos na companhia de outros: "ngi um 
grande sorriso ou o equivalente acadêmico 
– uma expressão pensativa – para encobrir 
o embaraço. Percebi que esse sentimento 
me era familiar, especialmente quando estou 
envolvida numa pesquisa com especialistas 
de outras disciplinas, e que, portanto, pode-
ria ser útil investigar essa emoção ‘negativa’.   

O QUE É O EMBARAÇO?

Então, o que constitui o embaraço? Espe-
cialistas em comportamento humano que 
estudaram os momentos embaraçosos su-
gerem que quatro condições devem existir 
para que ruborizemos. Primeiro, deve haver 
um fracasso pelo qual nos sentimos respon-
sáveis. Segundo, esse fracasso acontece 
repentinamente, não nos dando tempo para 
nos prepararmos ou adaptarmos e, terceiro, 
geralmente acontece em público (Downey, 
2008). “Sua face ruboriza porque o choque 
provoca um aumento instantâneo na pressão 
sanguínea, o que favorece a subida de 
sangue ao cérebro para ajudá-lo a encon-
trar uma saída para a situação na qual se 
encontra”. Quarta e última condição: você 
deve valorizar a opinião de outros, do “pú-
blico” que testemunhou “sua gafe.”1 Isto está 
se mostrando útil, posso agora tentar com-
preender quais são os componentes do meu 
embaraço.  

O mote do Paralelo era considerar “como 

RESUMO

Este texto é uma investigação sobre o em-
baraço, as resistências e os obstáculos que 
aparecem em colaborações interdisciplinares. 
O tema se apresentou a mim em razão da re-
sistência que senti quando me perguntaram 
se gostaria de contribuir com esta publicação. 
Essa resistência era um efeito colateral do 
embaraço. Dezenas de trabalhos acadêmicos 
falam sobre o impacto negativo do embaraço 
em colaborações transdisciplinares e formas 
de evitá-lo, mas nenhuma das que pude en-
contrar tinham esse embaraço como foco 
principal. O embaraço tem muitas causas no 
contexto do trabalho interdisciplinar, algumas 
das quais investigarei neste trabalho. 

INTRODUÇÃO

Certo dia, um e-mail do Paralelo divulgando a 
chamada por trabalhos para esta publicação 
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alívio. Considerando as supracitadas quatro 
condições que precisam ser preenchidas 
para desencadear um instante de emba-
raço ruborizante, percebo que a experiência 
do Paralelo sempre me coraria as faces: fo-
cando em ecologia por uma semana no outro 
lado do Atlântico, numa cidade engarrafada, 
com pessoas cujas opiniões eu respeito, que 
testemunhariam minhas faltas, minhas “eco-
gafes”.  

Psychology Today4 a"rma que o “embaraço 
é uma emoção dolorosa, mas importante. Ela 
nos faz sentir mal em relação a nossos erros 
para que não os repitamos [...] A vergonha, 
uma emoção correlativa, pode ser sentida 
até mesmo quando ninguém sabe sobre um 
‘escorregão’.” 

Ah, vergonha, que descreve, talvez, minha ín-
tima e retraída reação aos e-mails do Paralelo 
na minha caixa de entrada. Então, estaria eu 
me sentido mal com os erros (de excesso e 
de omissão) para não mais repeti-los? Essa 
ideia me soa útil: em vez de congelar como 
um coelho sob a luz de faróis (alimentados 
por energia solar), poderia haver uma saída 
produtiva para meu embaraço. Ela sugere 
que posso mudar (viajar menos de avião e 
fazer menos saunas; focar mais em ecologia 
na minha prática artística). A etimologia da 
palavra embaraço me leva a outra direção, 
também proveitosa: “a palavra ‘embarrassed’ 
entrou no inglês por um caminho incomum. 
O primeiro uso escrito de ‘embarrass’ em in-
glês foi em 1664, por Samuel Pepys, em seu 
diário. A palavra derivou da palavra francesa 
‘embarrasser’, ‘bloquear’ ou ‘obstruir’” 5.   

RUBORIZAR POR IGNORÂNCIA

Embora não houvesse pensado muito sobre 

artistas, designers, curadores e pesquisa-
dores no Reino Unido, Brasil e Países Baixos 
se relacionam com a ciência e a tecnologia 
para tratar dos desa"os ambientais e ecológi-
cos”2. Este foi o pano de fundo para meu 
embaraço. Primeiramente, me senti respon-
sável pelo meu fracasso em contribuir mais 
plenamente com debate central do Paralelo: 
durante minha estada em São Paulo me per-
guntava o que eu poderia acrescentar de útil. 
Estou longe de "gurar na linha de frente de 
qualquer prática artística ambiental e igual-
mente “atrasada” nas formas que busco 
para minimizar minha profunda e traiçoeira 
pegada ecológica. Apesar de meus esfor-
ços, e em parte porque viajo de avião para 
eventos como o Paralelo, meus atuais níveis 
de consumo exigiriam (se todos se compor-
tassem como eu) dois planetas e meio para 
se sustentar3. Então, me sinto responsável 
pelas minhas faltas ecológicas, e no Paralelo 
isto foi exacerbado pelo falta de um apelo 
ecológico na minha prática artística. 

Em retrospectiva, a questão sobre o meu pa-
pel deveria estar clara desde o momento em 
que recebi o primeiro convite para participar 
do encontro brasileiro, muito antes de eu ter 
comprado chocolates belgas no Duty Free 
do aeroporto de Heathrow na minha saída. 
Mas meu embaraço, meu senso de fracasso, 
surgiu repentinamente, e daí repetidamente, 
enquanto outros artistas apresentavam seus 
projetos que claramente tratavam dos de-
sa"os ambientais e que poderiam de fato 
fazer uma diferença; enquanto esperávamos 
sentados nos intermináveis engarrafamen-
tos brasileiros jorrando CO2 no ar quando 
íamos a jantares; enquanto plugava um 
ferro de passar com base de cerâmica na 
parede do banheiro; "z sauna; andei por lo-
jas com ar condicionado e senti um culposo 
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aprendizagem (Kort, 2005). David White, que 
trabalha colaborativamente em educação e 
desenvolvimento numa academia de polícia, 
escreveu sobre sua surpresa quando, no 
começo de um trabalho colaborativo, se viu 
diante de uma forte “resistência ao trabalho 
colaborativo em colegas que investiam pes-
soalmente em sua função de especialistas 
que ensinam os outros” 6.

Além do embaraço “público” de desconhecer 
o campo de saber de um colaborador, e de 
ter que pedir esclarecimentos quanto ao uso 
da linguagem, bem como os detalhes de 
assuntos não familiares, há um sentimento 
privado de vergonha (neste caso acionado 
pelo “não saber” mesmo quando se lê sobre 
o assunto do outro, privadamente, no inter-
valo entre as reuniões). “A vergonha é uma 
emoção ‘primitiva’, autocentrada, associada 
à raiva, agressão, depressão, uso de drogas, 
distúrbios alimentares, violência doméstica 
e suicídio [...] os que dela sofrem vão tentar 
de tudo para se defender – se escondendo 
dos outros, por exemplo, ou os atacando” 7. 
Enquanto o “ataque” (na forma de embates 
intelectuais) pode não prevalecer em equi-
pes de colaboração interdisciplinares, uma 
poderosa resistência à colaboração em si (se 
esquivando dela) é comum, especialmente 
no começo quando uma con"ança entre 
os colaboradores ainda está se formando. 
Pode ser difícil para pessoas muito quali"-
cadas, com muito pouca disponibilidade de 
tempo, se comprometerem com um esforço 
que muitas vezes parece não trazer nenhum 
benefício pro"ssional óbvio, e que exige delas 
“voltar à prancheta” para aprender sobre ou-
tras disciplinas antes que qualquer trabalho 
“produtivo” possa ser realizado. Como par-
ticipantes nesse tipo de projeto temos de agir 
não como especialistas, mas sim como estu-

isto antes, percebo agora que o ruborizar é 
um risco ocupacional. Como tenho a sorte 
de produzir obras de arte no trabalho com 
pessoas bem sucedidas fora do campo das 
artes visuais, com frequência me encontro 
“um passo atrás”: às vezes despreparada, 
muitas vezes a#ita por minha ignorância em 
seus campos de saber, apesar da minha 
preparação (sabendo só o su"ciente pra me 
colocar em encrencas). O embaraço, como 
consequência de um senso de fracasso na 
companhia de pares respeitáveis, parece ser 
uma parte essencial da pesquisa interdisci-
plinar. Nesta discussão, uso o termo “par” de 
maneira pouco estrita para incluir parceiros 
de diferentes disciplinas que trabalham co-
laborativamente, tratando  uns aos outros 
como iguais para os objetivos de seu(s) 
projeto(s) conjunto(s). 

Normalmente, estes colaboradores são, indi-
vidualmente, especialistas em seus respecti-
vos campos. Eles estão acostumados a res-
ponder por si intelectualmente e geralmente 
assinam sozinhos seus trabalhos. Não estão 
acostumados a saber menos que os mem-
bros da equipe quando trabalham em grupos 
dentro de sua própria disciplina. Portanto, 
quando trabalham em grupos interdiscipli-
nares, a insu"ciência de seu saber sobre o 
tema de outra pessoa os coloca na posição 
incomum de “novato”, ou aprendiz, que 
“fracassa” no entendimento. Para alguns, 
esta será a primeira vez em anos que eles 
não simplesmente “lideram” uma equipe, no 
papel de mentor e professor. Vai exigir deles 
uma série de comportamentos diferentes, e 
eles provavelmente se perceberão fora de 
suas zonas de conforto. Como apontado por 
especialistas em psicologia e ciência cogni-
tiva, uma série de emoções entra em jogo 
quando há um engajamento no processo de 
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que, dentro do âmbito de cada disciplina in-
dividual, não são percebidos como inovador-
es. Comumente, o “sucesso” dos trabalhos 
em colaboração interdisciplinar é reconheci-
do quando esta união de diferentes campos 
leva a resultados inesperados e inovadores (e 
as disciplinas são transformadas ou mudam 
como consequência).  Isto é uma situação 
paradoxal: se a disciplina é transformada por 
um corpo de trabalho, então a disciplina ne-
cessariamente vê este trabalho como sendo 
exterior a si mesma (ainda que por um curto 
período de tempo). Se este trabalho é “ex-
terno” à disciplina e não for aceito no seu in-
terior, é quase sempre diretamente rejeitado.

Portanto, investir tempo e energia numa co-
laboração como esta signi"ca que os par-
ceiros precisam aceitar que é pouco provável 
que consigam expandir os limites de seus 
campos especí"cos como resultado desse 
trabalho. Não surpreende, portanto, que os 
especialistas sejam resistentes à pesquisa in-
terdisciplinar, pois a veem dentro de uma cul-
tura de pesquisa em que são considerados 
tão bons quanto a avaliação de seu último ar-
tigo publicado, ou a aclamação internacional 
de sua última exposição. As recompensas 
por uma pesquisa inovadora por via de avali-
ação por pares de seus artigos e exposições 
reforçam positivamente a autoestima dos 
pesquisadores e o status entre seus pares 
(aqui eu uso o termo “par” em sua forma 
mais usual, denotando alguém pertencente a 
um mesmo grupo social [disciplina acadêmi-
ca] principalmente baseado em idade, grau 
ou status8). Isto não é simplesmente uma 
questão de autoestima ou ego, o fracasso 
em publicar nas revistas acadêmicas “cor-
retas” com avaliação por pares (ou em expor 
nas equivalentes galerias ou museus) pode 
levar a mais que um embaraço, pode com-

dantes em relação aos membros da equipe, 
temos que estar dispostos tanto a aprender 
quanto a ensinar. Temos que estar prepara-
dos para repetidamente expor nossa insu-
"ciência de conhecimentos básicos e com-
preensão. Esta é uma mudança signi"cativa 
no papel de muitos colaboradores.  

Psicólogos diferenciam parcialmente a ver-
gonha do embaraço pelo fato que a ver-
gonha é uma emoção que sentimos quando 
ninguém mais está presente, e isto interessa 
a nós envolvidos em trabalhos colaborati-
vos interdisciplinares: enquanto a con"ança 
ainda está sendo construída, e nos esforça-
mos para compreender uns aos outros, é 
notável que, apesar das reuniões poderem 
ser intensamente trabalhosas, as pessoas 
geralmente não desistem. É quase sempre 
depois, em momentos de quieta solidão (no 
conforto de sua própria disciplina), que nos 
perguntamos se a colaboração sequer “vale 
a pena”. Um pouco disso é resultado de uma 
saudável e natural avaliação, que em parte 
pode muito bem nascer de um (leve) sen-
timento de vergonha por não ser capaz de 
se comunicar melhor, aprender mais rapida-
mente, de “falhar” menos.

BOA COLABORAÇÃO, 
VERGONHA COM O RESULTADO

A vergonha não participa somente dos 
primeiros estágios de projetos colaborativos 
que atravessam diferentes disciplinas. É tam-
bém um dos sentimentos muitas vezes ex-
perimentados nos momentos de conclusão, 
quando os resultados das pesquisas são 
divulgados publicamente. Uma das caracte-
rísticas de muitos dos trabalhos interdiscipli-
nares colaborativos é que a pesquisa condu-
zida como parte do projeto leva a resultados 
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Na versão expandida de seu artigo de 2005 
(originalmente encomendado para a Nature 
Online), o pesquisador em bioinformática 
Christopher Lee articula o problema de não 
encontrar facilmente um público para os re-
sultados de pesquisas interdisciplinares: “Os 
desa"os de publicar pesquisas interdiscipli-
nares não estão limitados apenas a proble-
mas de avaliação por pares (a resistência do 
establishment); igualmente importante é o 
problema de se encontrar público. Uma vez 
que as revistas existentes acompanham as 
fronteiras das disciplinas existentes, não ex-
iste uma revista que atinja o público apropri-
ado para um trabalho interdisciplinar. Comu-
mente, tal público consiste num grupo menor 
de pessoas de diversos campos, que estão 
interessadas na intersecção especí"ca dos 
campos que o trabalho reúne.”9

Então, os obstáculos à publicação/exposição 
são signi"cativos, e o conhecimento des-
tas di"culdades de antemão contribui para 
que algumas colaborações potencialmente 
instigantes não decolem. É um círculo vi-
cioso – se a colaboração interdisciplinar não 
é valorizada pelos “árbitros do gosto” então 
muitos colaboradores em potencial não vão 
começar a se engajar em tal pesquisa, o que 
resulta em menor número de desa"os ao sta-
tus quo, e menor número de transformações 
das disciplinas estritas.  Como apontaram 
pesquisadores que trabalham com estatística 
e oceanogra"a física, “A comunicação e"caz 
dos resultados de pesquisas colaborativas 
bem sucedidas – que aumente, portanto, a 
compreensão de seu valor na abordagem de 
problemas complexos – inclui ter seus resul-
tados publicados em revistas que sejam bem 
reconhecidas nas disciplinas relevantes”10

CELL11 foi um projeto colaborativo (2001-

prometer status no trabalho na academia ou, 
no caso de artistas, a perda de vendas e de 
encomendas ganhas em concursos.   

Se um veículo de publicação for encontrado, 
pode muito bem ser uma revista ou um es-
paço de exposição de segunda linha. Para 
uma disciplina levar a sério um trabalho co-
laborativo interdisciplinar, a pesquisa precisa 
ser reconhecida via divulgação (publicação 
ou exposição) em periódicos/galerias que 
tenham um alto reconhecimento em seus 
campos. Esta parece ser uma a"rmação ge-
neralizante, mas provas proverbiais (coleta-
das entre amigos das ciências e das artes ao 
longo de anos) revelam que as publicações 
cientí"cas para “especialistas” raramente 
publicam trabalhos que incluam coautores 
de outras disciplinas. Nas artes visuais e nas 
ciências, curadores e editores muitas vezes 
barram veementemente coautores ou expo-
sitores que recebam o mesmo pagamento se 
forem de outras disciplinas. 

Os cientistas são frequentemente orientados 
a fazerem referência ao artista colaborador 
no corpo de “seus” trabalhos em vez de 
nomeá-los como coautores; os artistas são 
pressionados a serem nomeados como “o 
artista” e seus colaboradores são diferen-
ciados pelo uso de expressões como “com 
o cientista”. Colaborações interdisciplinares 
em que um dos colaboradores é artista re-
conhecidamente encontram di"culdade em 
obter "nanciamento e expor; comissões de 
premiação, curadores e espaços expositivos 
enfrentam di"culdades para encontrar um 
equilíbrio entre “explicar” a ciência no traba-
lho (ou fazer a obra de arte explicar a ciência) 
e permitir que os resultados colaborativos 
falem por si próprios. 

Jane Prophet



2009

pelo fato de que a vergonha pode ser experimentada a partir de um 
ato conhecido somente pelo seu autor. Além disso, o embaraço geral-
mente carrega a conotação de ser causado por um ato que é apenas 
socialmente inaceitável, e não moralmente errado.   

Vergonha: Charles Darwin, cientista do século XIX, em seu livro A Ex-
pressão das Emoções no Homem e nos Animais, descreveu o afeto 
da vergonha como consistindo de rubor, confusão mental, olhar para 
baixo, postura frouxa e cabeça baixa, e notou observações do afeto da 
vergonha em populações humanas no mundo todo.  

Culpa é uma experiência emocional ou cognitiva que ocorre quando 
uma pessoa percebe ou acredita – justi!cadamente ou não – que violou 
uma norma moral, e é responsável por esta violação. [1] É bastante 
próxima do conceito de remorso. Na psicologia, e também na lingua-
gem coloquial, a culpa é um estado afetivo em que se experimenta um 
con"ito por ter feito algo que se acredita que não deveria ter sido feito 
(ou inversamente, não ter feito algo que alguém acredita que deveria 
ter sido feito). Incita um sentimento que não desaparece facilmente,
movido pela “consciência”.  

1. Domeena Renshaw, MD, professora de psiquiatria na Universidade
Loyola University in Chicago, citada no The Psychology of Embarrass-
ment by Charles Downey http://www.swedish.org/17005.cfm  
2. E-mail introdutório do evento Paralelo do dia 6 de fevereiro de 2009
3. Meça sua pegada ecológica: http://www.myfootprint.org/en/
about_the_quiz/what_it_measures/ 
4. http://www.psychologytoday.com/basics/embarrassment
5. http://psychology.wikia.com/wiki/Embarrassment
6.  White, David, 2003. Proposing a Rationalist Discourse: Four prac-
titioner stories, in Discourse, power and resistance: challenging the 
rhetoric of contemporary. Eds. Jerome Satterthwaite, Elizabeth Atkin-
son, Ken Gale
7. Shame and Guilt, 2002 June Price Tangney and Ronda L. Dearing, 
Guilford Press
8. http://www.merriam-webster.com/dictionary/peer 
9. Artigo original: http://www.nature.com/nature/peerreview/de-
bate/nature05034.html. Versão expandida: http://thinking.bioinfor-
matics.ucla.edu/2009/06/01/a-new-model-for-interdisciplinary-
peer-review/
10. Statistics and Physical Oceanography, 1993. Panel on Statistics 
and Oceanography, Committee on Applied and Theoretical Statistics, 
Board on Mathematical Sciences, National Research Council. http://
www.nap.edu/catalog.php?record_id=9028
11. CELL é um projeto colaborativo que investiga a pesquisa em cé-
lulas tronco. O projeto explorou como a pesquisa em células tronco 
adultas está tendo de rever a complexidade na biologia humana. Cé-
lulas humanas tradicionalmente foram pensadas como tendo um com-
portamento previsível. As células tronco podem ser descritas como as 
células “matrizes” cujas rami!cações são as células mais especializa-
das, porém limitadas, que constituem a maior parte do corpo humano. 
Mas pesquisas recentes sugerem que, no nível celular, o corpo humano 
se comporta de maneiras menos óbvias do que se imaginava e que a 
atividade celular de uma célula tronco adulta, que tem recentemente 
se tornado o foco de ampla atenção, pode ser mais difícil de de!nir e 
observar do que previamente esperado.  
Como parte da colaboração, o cientista Dr. Neil Theise, um dos lí-
deres mundiais na pesquisa com células tronco, baseado em Nova 
Iorque, tem trabalhado com a artista Jane Prophet, o matemático Mark 
d’Inverno, o cientista da computação Rob Saunders e o curador Peter 
Ride, que estimulou o projeto, da Universidade de Westminster. Um ob-
jetivo é encontrar novas formas de visualizar as novas e polêmicas teo-
rias sobre o comportamento das células tronco, e de encontrar formas 
de retroalimentar com essas visualizações a pesquisa cientí!ca para 
que elas possam ser uma ferramenta conceitual na prática laboratorial.  
Outro objetivo tem sido de gerar uma variedade de resultados artísticos 
sustentados pela crescente compreensão da atividade celular. A pes-
quisa é !nanciada com os prêmios Wellcome Trust Sciart Award (2002) 
e BioTech Award from Future Physical (2002). Com o apoio de CARTE, 
Universidade de Westminster. 
http://www.janeprophet.com/cell.html
http://www.interdisciplinary.co.uk/content/default.html
12. John Keats. O Blush Not So!
Barry Kort, 2005. Cognition, Affect and Learning. Conference paper. 
http://knol.google.com/k/barry-kort/cognition-affect-and-
learning/3iyoslgwsp412/2#

2005) cuja equipe consistia de um cientista 
médico, uma artista (eu), um matemático, 
um cientista da computação e um curador. 
A colaboração explorou como a pesquisa 
com células tronco está tendo que rever a 
complexidade da biologia humana. Nossa 
experiência tornou claro q ue a coautoria 
com uma artista em revistas cientí"cas pode 
enfraquecer ou até danar a reputação de “es-
pecialista” de um cientista.  

EMBARAÇADOS SE FIZERMOS, 
ENVERGONHADOS SE NÃO 

Agora que entendo mais sobre o que me faz 
ruborizar e o que diferencia o embaraço da 
vergonha (ver o Glossário), não sou tão rá-
pida em querer evitá-lo ou vê-lo como uma 
emoção puramente negativa. Permanecendo 
na etimologia da palavra, sinto que o forte 
embaraço pode ser um obstáculo para a 
pesquisa colaborativa interdisciplinar, mas 
pode ser superado. Mais ainda, o rubor pode 
ser útil, como um sinal físico que estou fora 
de minha zona de conforto, adentrando uma 
área na qual estou vulnerável ao fracasso. Se 
isso é um atributo de tal colaboração, então 
ao invés de evitá-lo, eu deveria acolher o em-
baraço. O #uxo de sangue às minhas boche-
chas está me dizendo que estou no caminho 
certo. 

Como John Keats colocou, “Tem um corar 
para o não vou, e um corar para o não devo, 
e um corar por ter feito: Tem um corar pelo 
pensar e um corar pelo não, e um corar por 
haver começado.”12

Glossário (da Wikipedia)

O Embaraço é um estado emocional que se experimenta quando 
um ato ou condição social ou pro!ssional inaceitável de alguém é 
testemunhado(a) por ou revelado(a) a outros. Geralmente, alguma 
perda de honra ou dignidade está em jogo, mas quanto e de que tipo 
depende da situação embaraçosa. É semelhante à vergonha, exceto 
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“ENTÃO O QUE É 
QUE CONSTITUI O 
CONSTRANGIMENTO E NOS FAZ 
RUBORIZAR?
 
APESAR DE MEUS ESFORÇOS 
– E EM PARTE PORQUE EU 
VOO PARA EVENTOS COMO O 
PARALELO – PARA SUSTENTAR 
O MEU ATUAL NÍVEL DE 
CONSUMO (SE TODOS SE 
COMPORTASSEM COMO EU), 
SERIAM NECESSÁRIAS DUAS 
TERRAS E MEIA.”
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dened my cheeks, and a brief but powerful 
desire to jump out of my own skin. I was em-
barrassed. At the conference itself I often felt 
similar, but In Real Life I did what most of us 
do when embarrassed in company, I tried a 
big fake smile, or the academic equivalent - a 
thoughtful expression - to cover it up. It struck 
me that feeling embarrassed was familiar, es-
pecially when I am engaged in research with 
experts from other disciplines, and that there-
fore this might be a useful ‘negative’ emotion 
to investigate.

WHAT IS EMBARRASSMENT?

So, what constitutes embarrassment? Ex-
perts in human behaviour who have studied 
embarrassing moments suggest that four 
conditions must exist before we blush. First, 
there must be a failure for which we feel re-
sponsible. Second, this failure occurs sud-
denly, with no time for us to prepare or ad-
just, and third, it usually takes place in public 
(Downey, 2008).  “Your face gets red because 
shock instantly increases blood pressure, 
which helps more blood get to the brain to 
help you "gure a way out of the predicament 
in which you just found yourself.” The "nal, 
and fourth, condition: you must value the 
opinion of others, the ‘public’, who witnessed 
“your goof.”1 This is proving useful, now I can 
work out what the components of my embar-
rassment are. 

Paralelo’s remit was to consider “how media 
artists, designers, curators and researchers in 
the UK, Brazil and the Netherlands engage 
with science and technology to address en-
vironmental and ecological challenges”2. This 
provided the backdrop to my embarrass-
ment. Firstly, I felt responsible for my failure to 
contribute more fully to the core Paralelo de-

ABSTRACT

This text is an exploration of embarrassment, 
resistance and obstacles in interdisciplinary 
collaboration. The theme suggested itself 
to me because of the resistance I felt when 
asked if I’d like to contribute to this publica-
tion. This resistance was a side effect of em-
barrassment. Dosens of academic papers 
reference the negative impact of embarrass-
ment in cross-disciplinary collaboration, and 
ways to avoid it, but none as far as I can "nd 
have taken this as their main focus. Embar-
rassment has many causes in the context of 
interdisciplinary work, and some of these I will 
explore here. 

INTRODUCTION

One day a Paralelo email, calling for papers 
for this publication, landed in my Inbox, I 
cringed, felt a mild rush of blood that red-
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in interdisciplinary 
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who works across disciplines with a 
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ing, and long before I bought Belgian choc-
olates in the Duty Free at Heathrow airport 
on my way out. But my embarrassment, my 
sense of failure, came suddenly, then repeat-
edly, as other artists gave presentations on 
their projects that clearly addressed environ-
mental challenges and might actually make a 
difference; as we sat in interminable Brazil-
ian traf"c jams spewing CO2 on the way to 
dinners; as I plugged a ceramic #at iron into 
the bathroom wall; took a sauna; walked into 
air-conditioned shops and felt a guilty relief. 
Considering the aforementioned four condi-
tions that need to be met in order to trigger 
a moment of blushing embarrassment, I can 
see that Paralelo was always going to be a 
cheek-reddening experience for me: focusing 

bate: throughout the time in São Paulo I kept 
wondering what I could usefully add. I am far 
from the leading edge of any environmental 
art practice, and equally ‘behind’ in terms of 
the ways I attempt to minimise my treacher-
ously deep ecological footprint. Despite my 
efforts, and partly because I #y to events 
such as Paralelo, my current levels of con-
sumption would (if everyone behaved like me) 
take two and a half earths to sustain3. So, I 
feel responsible for my ecological shortcom-
ings, and at Paralelo this was exacerbated by 
a lack of ecological ‘bite’ to my art practice. 

In retrospect, a question about my role should 
have been clear from the moment I received 
the "rst invitation to attend the Brazilian meet-
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rassment, as a result of a sense of failure in 
the company of respected peers, is something 
that seems an essential part of interdisciplinary 
research. In this discussion I am interpreting 
the term ‘peer’ loosely to include partners from 
different disciplines who are working collabor-
atively, treating one another as equals for the 
purposes of their joint project(s). 
Typically, such collaborators are, individually, 
experts in their respective "elds. They are 
used to holding their own intellectually and 
they often author alone. They are not used 
to knowing less than team members when 
working in groups within their own discipline. 
Therefore, when working in interdisciplinary 
groups, their lack of knowledge about anoth-
er person’s subject puts them in the unusual 
position of being a ‘novice’, or learner, of ‘fail-
ing’ to understand. For some, this will be the 
"rst time in many years that they have not 
simply ‘lead’ a team, taking the role of mentor 
and teacher: it will demand a different set of 
behaviours from them, and they will probably 
be outside their comfort zone. As noted by 
experts in psychology and cognitive science, 
a number of emotions come into play whilst 
one is engaged in the learning process (Kort, 
2005). David White, who works collabora-
tively on education and development in a po-
lice training college has written of his surprise 
when, early on in a collaborative project, he 
encountered a strong “resistance to collab-
orative working from colleagues who had a 
personal investment in their role as experts 
imparting learning to others.”6 

Alongside the ‘public’ embarrassment of not 
knowing about a collaborator’s area of ex-
pertise, and having to ask for clari"cation on 
use of language, as well as details on unfa-
miliar subjects, is a private sense of shame 
(in this case triggered by ‘not-knowing’ even 

on ecology for a week on the other side of 
the Atlantic, in a notoriously grid-locked city, 
with people whose opinions I respected, who 
would witness my lack, my ‘eco-goofs’. 

Psychology Today4 states that “Embarrass-
ment is a painful but important emotion. It 
makes us feel bad about our mistakes so we 
don’t repeat them […] Shame, a related emo-
tion, can be felt even when no one knows 
about a slip-up.”

Ah –shame- that describes, perhaps, my 
private, cringing response to Paralelo emails 
in my Inbox. So, am I feeling bad about mis-
takes (of excess and of omission) so that I will 
not repeat them? That sounds useful, instead 
of freezing like a rabbit in solar-powered 
headlights, there could be a productive out-
come to my embarrassment. It suggests that 
I might change (take less #ights and fewer 
saunas; focus more on ecology within my art 
practice). The etymology of embarrassment 
takes me in another direction, but is helpful 
too, “[t]he English word embarrassed has 
taken an unusual path into English. The "rst 
written usage of embarrass in English was in 
1664 by Samuel Pepys in his diary. The word 
was derived from the French word embar-
rasser, “to block,” or “obstruct”.5

BLUSHING AT OUR IGNORANCE

Though I had not thought much about it be-
fore, I realise now that blushing is an occupa-
tional hazard. As I am lucky enough to produce 
art pieces through work with accomplished 
people from outside the visual arts, I regularly 
"nd myself ‘on the back foot’: sometimes un-
der-prepared, often woefully ignorant of their 
"eld of expertise despite preparation (knowing 
just enough to get myself into trouble). Embar-

Jane Prophet



and natural evaluation, and one aspect of 
this may well stem from feelings of (low-level) 
shame at not being able to communicate bet-
ter, learn faster, to ‘fail’ less.

NICE COLLABORATION, 
SHAME ABOUT THE OUTCOMES

Shame is not only part of the early stages of 
collaborative projects that cross disciplines. It 
is also one of the emotions often felt at the 
point of conclusion, when research "ndings 
are disseminated publicly. One of the charac-
teristics of much collaborative interdisciplinary 
work is that the research conducted as part 
of the project leads to outcomes that, within 
the con"nes of each individual discipline, is 
not seen to be at the cutting edge. Common-
ly, the ‘success’ of interdisciplinary collabora-
tion is when the bringing together of different 
"elds leads to unexpected and innovative 
outcomes (the disciplines are transformed 
or changed as a result). This is a Catch 22 
situation: if a discipline is transformed by a 
body of work, then the discipline necessar-
ily views that work as outside of itself (even if 
only for a short time). If such work is ‘outside’ 
the discipline and is not accepted within the 
discipline, it is often rejected outright. 

Therefore to commit time and energy to such 
collaboration means partners need to accept 
that they are not likely to push the boundaries 
of their own speci"c "eld as part of that col-
laboration. It is therefore not surprising that 
experts "nd themselves resistant to interdisci-
plinary research, as they view it from within a 
research culture where they are only as good 
as their last refereed paper, or internationally 

when reading up on a collaborator’s subject, 
in private, in between meetings). “Shame is 
a “primitive”, self-centred emotion associ-
ated with anger, aggression, depression, 
substance abuse, eating disorders, family 
violence and suicide […] that sufferers will 
usually do anything to defend against- hid-
ing from others, for instance, or lashing out 
at them”7. While ‘lashing out’ (in the form of 
intellectual sparring) may not be prevalent 
in cross-disciplinary collaborative teams, a 
powerful resistance to the collaboration itself 
(hiding from it) is common, especially in the 
early days when trust between collaborators 
is still being formed. It can be hard for high-
achievers who are short of time, to commit 
to an endeavour that often seems to have no 
obvious professional bene"t, and that neces-
sitates ‘going back to the drawing board’ to 
learn about other disciplines before any ‘pro-
ductive’ work can be done. As participants in 
this type of project we have to function not as 
experts but as students to our team mem-
bers, we have to be as willing to learn as to 
teach. We have to be prepared to repeatedly 
expose our lack of even basic knowledge and 
understanding. This is a signi"cant shift in role 
for many collaborators. 

Psychologists partly differentiate shame from 
embarrassment by the fact that shame is an 
emotion we feel when no one else is pres-
ent, and this is also of interest to those of 
us involved in interdisciplinary collaborative 
work: while trust is still being built, and we 
are struggling to understand one another, it is 
notable that although meetings can be hard 
work, people usually stick them out. It is of-
ten afterwards, in times of quiet solitude (in 
the comfort of one’s own discipline) that we 
question whether the collaboration is ‘worth 
it’ at all. Some of this is the result of a healthy 
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rators and venues struggle to "nd a balance 
between ‘explaining’ the science in the work 
(or making the artwork explain the science) 
and letting the collaborative outcomes speak 
for themselves. 

Writing an expanded version of his 2005 
article (originally commissioned for Nature 
Online) the bioinformatics researcher, Chris-
topher Lee, articulates the problem of not 
easily "nding an audience for interdisciplinary 
research outcomes: “[t]he challenges of inter-
disciplinary publishing are not limited simply 
to problems of peer review (the resistance of 
the establishment).  Equally important is the 
problem of "nding an audience.  Since exist-
ing journals follow the boundaries of existing 
disciplines, there is no journal that will reach 
the appropriate audience for an interdisciplin-
ary paper.  Typically such an audience con-
sists of a subset of people from many "elds, 
who are interested in the speci"c intersection 
of "elds that the paper brings together.”9

So, obstacles to publishing/exhibiting are 
signi"cant, and knowing of these dif"culties 
in advance contributes to some potentially 
exciting collaborations not getting off the 
ground. This is a vicious circle – if interdis-
ciplinary collaboration is not valued by the 
‘arbiters of taste’ then many potential col-
laborators will not begin to engage in such 
research, resulting in fewer challenges to the 
status quo, and less transforming of discreet 
disciplines. As noted by researchers working 
across statistics and physical oceanography,  
“Effectively communicating the results of suc-
cessful collaborative research—and thereby 
increasing understanding of its value in ad-
dressing complex problems—includes having 
the results published in journals that are well 
regarded in the relevant disciplines.”10

acclaimed exhibition. The rewards for cutting 
edge research via peer-reviewed papers and 
exhibitions impact positively on a researcher 
practitioner’s sense of self-esteem and per-
ceived status amongst their peers (here I use 
the term ‘peer’ in it’s most common form, to 
mean someone belonging to the same so-
cietal [academic discipline] group especially 
based on age, grade, or status.8) This is not 
simply a matter of esteem or ego, a failure to 
publish in the ‘correct’ peer-reviewed journals 
(or not exhibiting in the equivalent galleries or 
museums) can lead to more than embarrass-
ment, it can impact job status in academia 
and the loss of competitively-won commis-
sions and sales for artists.

If a publishing vehicle is found it may well be 
in second-tier journals or exhibition venues. 
For a discipline to take collaborative interdis-
ciplinary work seriously the research needs 
to be recognised via dissemination (publica-
tion or exhibition) through journals/galleries 
that are highly regarded by each "eld. This 
appears to be a sweeping statement, but 
anecdotal evidence (gathered by questioning 
friends from the sciences and the arts over a 
number of years) shows that ‘specialist’ sci-
ence publications rarely print papers co-au-
thored with writers from other disciplines. In 
visual arts, and in the sciences, curators and 
editors often baulk at co-authors or exhibitors 
being given equal billing should they be from 
another discipline. Scientists are often asked 
to reference an artist collaborator in the body 
of ‘their’ paper, rather than naming them as 
a co-author; artists are under pressure to be 
named as ‘the artist’ and their collaborators 
differentiated by the term ‘with the scientist’. 
Interdisciplinary collaborations where one 
partner is an artist are notoriously dif"cult to 
fund and exhibit, commissioning bodies, cu-

Jane Prophet



the connotation of being caused by an act that is merely socially unac-
ceptable, rather than morally wrong. 

Shame: Nineteenth century scientist Charles Darwin, in his book The 
Expression of the Emotions in Man and Animals, described shame af-
fect as consisting of blushing, confusion of mind, downward cast eyes, 
slack posture, and lowered head, and he noted observations of shame 
affect in human populations worldwide.

Guilt is a cognitive or an emotional experience that occurs when a per-
son realises or believes - whether justi!ed or not - that he or she has 
violated a moral standard, and is responsible for that violation.[1] It is 
closely related to the concept of remorse.
In psychology, as well as in ordinary language, guilt is an affective state 
in which one experiences con"ict at having done something that one 
believes one should not have done (or conversely, having not done 
something one believes one should have done). It gives rise to a feeling 
which does not go away easily, driven by ‘conscience’.

1. Domeena Renshaw, MD, professor of psychiatry at
Loyola University in Chicago, quoted in The Psychology of Embarrass-
ment by Charles Downey http://www.swedish.org/17005.cfm
2. Paralelo convenors’ introductory email of 6 February 2009
3. Measure your ecological footprint http://www.myfootprint.org/en/
about_the_quiz/what_it_measures/
4. http://www.psychologytoday.com/basics/embarrassment
5. http://psychology.wikia.com/wiki/Embarrassment
6.  White, David, 2003. Proposing a Rationalist Discourse: Four prac-
titioner stories, in Discourse, power and resistance: challenging the 
rhetoric of contemporary. Eds. Jerome Satterthwaite, Elizabeth Atkin-
son, Ken Gale
7. Shame and Guilt, 2002 June Price Tangney and Ronda L. Dearing, 
Guilford Press
8. http://www.merriam-webster.com/dictionary/peer 
9. Original paper http://www.nature.com/nature/peerreview/de-
bate/nature05034.html. Expanded version http://thinking.bioinfor-
matics.ucla.edu/2009/06/01/a-new-model-for-interdisciplinary-
peer-review/
10. Statistics and Physical Oceanography, 1993. Panel on Statistics 
and Oceanography, Committee on Applied and Theoretical Statistics, 
Board on Mathematical Sciences, National Research Council. http://
www.nap.edu/catalog.php?record_id=9028
11. CELL is a collaborative project that investigates stem cell research. 
The collaboration explored how research into adult stem cells is having 
to re-address the complexity of human biology. Human cells have been 
traditionally thought of as behaving in predictable ways. Stem cells can 
be described as the ‘master’ cells whose off-spring are the more spe-
cialised, but limited, cells that make up most of the human body. But 
current research suggests that at a cellular level the human body be-
haves in less obvious ways than has been imagined and that adult stem 
cell activity, which has recently become the focus of widespread atten-
tion, may be harder to de!ne, and observe, than previously expected.
As part of the collaboration, medical scientist Dr Neil Theise, a world 
leader into adult stem cell research, based in New York, has been work-
ing together with Jane Prophet, mathematician Mark d’Inverno, com-
puter scientist Rob Saunders and curator Peter Ride, who instigated 
the project, from the University of Westminster. One aim has been to 
!nd new ways of visualising the new and contentious theories of stem 
cell behaviour, and to !nd ways to feed the visualisation back into the 
scienti!c research so that it can be a conceptual tool in the laboratory 
practice. Another has been to generate a range of artistic outcomes 
that are under-pinned by the emerging understanding of cellular activ-
ity. Funded with a Wellcome Trust sciart Award (2002) and a BioTech 
Award from Future Physical (2002). With support from CARTE, Univer-
sity of Westminster.
http://www.janeprophet.com/cell.html
http://www.interdisciplinary.co.uk/content/default.html
12. John Keats. O Blush Not So!
Barry Kort, 2005. Cognition, Affect and Learning. Conference paper. 
http://knol.google.com/k/barry-kort/cognition-affect-and-
learning/3iyoslgwsp412/2#

CELL11, was a collaborative project (2001-
2005) where the team comprised a medical 
scientist, an artist (me), a mathematician, a 
computer scientist and a curator. The col-
laboration explored how research into adult 
stem cells is having to re-address the com-
plexity of human biology. Our experience 
made it clear that co-authoring with an artist 
in the science journals might weaken or dam-
age a scientist’s reputation as an ‘expert’.

EMBARRASSED IF WE DO, 
SHAMED IF WE DON’T

Now that I understand more about what 
makes me blush, and what differentiates 
embarrassment from shame (see the Glos-
sary) I am not so quick to avoid it or see it 
as a purely negative emotion. In keeping with 
the etymology of the word, I feel that deep 
embarrassment can become an obstacle to 
collaborative interdisciplinary research, but 
it is one that can be overcome. Moreover, 
blushing may be useful, a physical signal that 
I am out of my comfort zone, entering an area 
where I am vulnerable to failure. If this is an 
attribute of such collaboration, then rather 
than avoiding it, I should embrace embar-
rassment. The rush of blood to my cheeks is 
telling me I am on the right track.

As John Keats put it, “There’s a blush for 
won’t, and a blush for shan’t, and a blush for 
having done it: There’s a blush for thought 
and a blush for naught, and a blush for just 
begun it.”12

Glossary (from wikipedia)

Embarrassment is an emotional state experienced upon having a so-
cially or professionally unacceptable act or condition witnessed by or 
revealed to others. Usually some amount of loss of honour or dignity 
is involved, but how much and the type depends on the embarrassing 
situation. It is similar to shame, except that shame may be experienced 
for an act known only to oneself. Also, embarrassment usually carries 
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Essa o"cina é baseada no Jonathans draw-
ing game, e somente as instruções foram 
adaptadas ao tema do evento.

INSTRUÇÕES DO 
DESENHO CONDICIONAL

• Quatro jogadores sentam-se em uma mesa 
sobre a qual há uma folha de papel grande.  

• Primeiramente, cada participante, na sua 
vez, recebe uma única carta na qual há 3 
instruções: acrescentar um elemento, modi-
"car um elemento, criar uma relação entre 
elementos. Essas instruções foram selecio-
nadas de forma aleatória a partir da lista de 
instruções à direita. 

• Em seguida, os participantes têm 3 minutos 
para executar as instruções desenhando no 
papel. 

• A vez de cada um termina depois de expli-
car uns aos outros seus desenhos.

1ª CARTÃO DE INSTRUÇÕES

- acrescentar uma fascinação pessoal
- acrescentar um problema
- acrescentar um elemento tecnológico
- acrescentar um elemento arti"cial
- acrescentar um elemento humano
- acrescentar um elemento natural
- acrescentar um elemento futurista
- acrescentar um elemento cultural

2ª CARTÃO DE INSTRUÇÕES

- contaminar
- melhorar
- acrescentar detalhes
- simpli"car

HTTP://WWW.CONDITIONALDESIGN.
ORG/WORKSHOPS/PARALELO-CONDI-
TIONAL-DRAWING/

O PROCESSO É O PRODUTO

No dia 31 de março, Luna & Edo jogaram 
Desenhos Condicionais com os partici-
pantes do evento Paralelo, em São Paulo. 

Para os participantes do evento Paralelo em 
São Paulo, nós ministramos a o"cina Dese-
nhos Condicionais

Em pequenos grupos, os participantes da 
o"cina criam desenhos colaborativos com 
base em instruções simples.
As rigorosas limitações dessas instruções es-
timulam associações absurdas, a expressão 
de idéias não concluídas, a descoberta de 
afeições e aversões individuais e novos mun-
dos de fantasia.

Design Condicional 
Desenho Condicional 
no Paralelo

Conditional Design 

Luna Maurer atua como designer 
independente no campo de interação 
e media design.

Edo Paulus é artista sonoro 
especializado no uso de processos 
gerativos.

NLNL
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- restringir
- radicalizar
- destruir
- atacar
- defender
- criticar
- distribuir

3ª CARTÃO DE INSTRUÇÕES 

- criar uma fronteira
- criar uma relação
- criar uma dependência
- fazer uma comparação
- mostrar uma consequência
- mostrar uma alternativa ou solução
- mostrar uma estrutura
- mudar a escala

O jogo inteiro dura aproximadamente  
50 minutos.

Open Space Sessions at CCSP
Sessões de Open Space no CCSP

Foto: Conditional Design
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This workshop is based on Jonathans draw-
ing game, only the set of instructions is 
somewhat appropriated for the theme of the 
Paralelo conference.

CONDITIONAL DRAWING 
INSTRUCTIONS

• Four players sit around the table with a 
large paper sheet on top. 

• Each turn every participant "rst receives a 
unique card with 3 instructions: adding an 
element, modifying an element, creating a re-
lationship between elements. These instruc-
tions were randomly selected from the list of 
instructions to the right. 

• Then, the participants get 3 minutes to ex-
ecute those instructions by drawing on the 
paper. 

• The turn ends by them explaining to each 
other what they’ve drawn.

1ST CARD-INSTRUCTION

- add a personal fascination
- add a problem
- add a technological element
- add an arti"cial element
- add a human element
- add a natural element
- add a futuristic element
- add a cultural element

2ND CARD-INSTRUCTION

- infect
- improve
- add detail
- simplify

HTTP://WWW.CONDITIONALDESIGN.
ORG/WORKSHOPS/PARALELO-CONDI-
TIONAL-DRAWING/

THE PROCESS IS THE PRODUCT

On the 31st of March, Luna & Edo played 
Conditional Drawings with Paralelo partici-
pants in Sao Paulo. 

For the participants of the Paralelo confer-
ence in Sao Paulo we offered the workshop 
Conditional Drawings.

In the workshop the participants, in small 
groups, create collaborative drawings based 
on simple instructions.

The tight limitations of these instructions stim-
ulate absurd associating, expression of half-
"nished ideas, discovery of personal affections 
and aversions and new fantasy worlds.

Conditional Design 
Paralelo Conditional 
Drawing

Conditional Design

Luna Maurer works as an 
independent designer in the !eld  
of interaction and media design. 

  
Edo Paulus is a sound artist 
specialized in the use of generative 
processes.

NL
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Open Space Sessions at CCSP
Sessões de Open Space no CCSP

- constrain
- radicalise
- destroy
- attack
- defend
- criticise
- distribute 

3RD CARD-INSTRUCTION: 

- create a border
- create a relationship
- create a dependency
- make a comparison
- show a consequence
- show an alternative or solution
- show a structure
- change the scale

A full session lasts approximately 50 minutes.

Foto: Conditional Design
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pos está trabalhando no sentido de efetuar 
mudanças nas estruturas que positivamente 
criarão impacto no ambiente de formas me-
nos óbvias, mas talvez ainda mais substan-
ciais. 

Em março de 2009, a FACT – Fundação para 
a Arte e a Tecnologia Criativa, em Liverpool, 
Reino Unido, abrigou um experimento de três 
meses em seu espaço de galeria para expan-
dir o debate sobre as mudanças climáticas, 
testando se o ambientalismo poderia ser em-
pregado como uma bandeira sob a qual uma 
série de ativistas operando em rede poderia 
se organizar. O formato experimental desta 
exposição também contemplava o papel das 
instituições nestes complexos debates – em 
particular, a legitimidade das organizações de 
arte ao lidar com as mudanças climáticas. 

I. 

O clima para a mudança foi uma exposição 
da FACT, que durou de 12 de março a 30 
de maio de 2009. Ela criou um ambiente em 
que centenas de eventos podiam acontecer 
sob o mesmo teto, guiados principalmente 
por uma série de grupos que trabalham de 
formas distributivas1 – desde ciclistas com 
marchas "xas a usuários de software livres 
e open source. Como Anthony Iles & Jose-
phine Berry Slater, editores da Mute Maga-
zine, mostram na edição especial da revista 
com o tema “Clima para a Mudança”2, “há 
esperança no reconhecimento de que o 
aquecimento global não é uma consequên-
cia inevitável do comportamento humano, 
mas sim o resultado da orientação desumana 
para o acúmulo de capital a qualquer custo. 
Em resumo, o aquecimento global não é feito 
pelo homem, mas pelo modo capitalista de 
produção”. O Clima para a Mudança, então, 

As mudanças climáticas não são o único 
tema candente a ser encarado pelo planeta. 
A crise da alimentação, o acesso à moradia, 
a crise econômica, os direitos trabalhistas – 
enquanto muito trabalho tem sido feito para 
lidar com as causas ambientais nos últimos 
anos, atentar aos problemas ambientais iso-
ladamente dos outros males humanos faz 
mais mal do que bem. Isolados do contexto 
sociopolítico mais amplo, os programas, in-
#uências, causas e efeitos das mudanças 
climáticas são facilmente “manipuláveis” ou 
então se tornam um espetáculo de mídia do 
“entretenimento do desastre ecológico”. 

Se as questões ambientais são muito mais 
multifacetadas do que parecem à primeira 
vista, então o “ambientalismo” também 
merece uma de"nição expandida. Enquanto 
os ecoativistas climáticos de campo são evi-
dentemente pregadores de um planeta mais 
sustentável, um certo número de outros gru-

Heather Corcoran &  
Mike Stubbs

O professor Mike Stubbs atua como 
Diretor/CEO da FACT desde maio 
de 2007.  

Heather Corcoran é curadora/
produtora especializada em mídias 
digitais e música. Atualmente 
trabalha no FACT em Liverpool.   

UK

O clima para a mudança
Por um ambientalismo 
expandido
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nos escritórios ou sem qualquer espaço físico 
para operar. Um esforço de amplo alcance e 
fortes ligações com a comunidade de Liver-
pool através de programas de colaboração 
de longo prazo ajudou a aumentar a utiliza-
ção do espaço.  

Ao longo de dois meses e meio, mais de 
250 eventos ocorreram, de residências de 
artistas a workshops, projeções, encontros, 
falas ou outros eventos. O conjunto das 
atividades muitas vezes não abordava dire-
tamente as mudanças climáticas. Enquanto 
alguns eventos, como uma residência feita 
pelo grupo de arte ambiental local Gaia Proj-
ect with Living on the Edge3, ou um "nal de 
semana com a Transition Towns4 para inter-
câmbio de competências, podiam ser facil-
mente compreendidos como parte de um 
programa ambiental, outros não se identi"-
cavam com questões ambientais per se. Um 
desses grupos foi o clube underground e a 
noite de performance Kazimier. Ocupando 
um prédio obsoleto no meio do movimen-
tado bairro de clubes do centro de Liverpool, 
o grupo fez uma residência na FACT por uma 
semana para preparar-se para uma de suas 
elaboradas festas que reúnem uma comu-
nidade de criativos hedonistas. Guardando 
semelhanças com as “festas livres” do Reino 
Unido ou cenas de centros sociais, o prédio é 
transformado em um espaço de performance 
criativa livre (como em libre) que proporciona 
uma forma alternativa de entretenimento 
auto-organizado, não lucrativo. Os especia-
listas locais em tecnologia aberta também 
organizaram uma série de eventos – assim 
como um dia de aparecer ao acaso para um 
hacking de hardware abertos – que comple-
mentava residências mais longas sobre os 
mesmos temas, por artistas residentes em 
Nova Iorque, do Centro de Arte e Tecnologia 

destacou algumas das diferentes redes que 
estão praticando novas formas de adminis-
tração, novos sistemas de organização e no-
vas estratégias criativas fora deste sistema, 
para poder abrir discussões e in#uenciar o 
pensamento sobre as mudanças climáticas 
para além dos típicos temas ambientais. 

Entretanto, ao reunir estes grupos, a ex-
posição também testou se era possível 
encontrar alguma bandeira comum sob a 
qual estes grupos pudessem se organizar. 
Enquanto estas redes encontram força em 
sua #exibilidade, mobilidade e modulari-
dade, elas também podem se bene"ciar da 
solidariedade com um movimento cultural 
mais amplo que dê apoio a suas práticas. A 
exposição questionou se uma de"nição ex-
pandida do ambientalismo também poderia 
proporcionar a base para a identi"cação de 
"os comuns entre os grupos. 

II.

Enquanto trabalhos artísticos de grupos 
como N55, Ghana Think Tank, The Yes Men, 
Melanie Gilligan, Stefan Szczelkun e outros 
forneciam uma contextualização, o foco 
da exposição estava no espaço central da 
galeria FACT. Uma caixa preta tipicamente 
utilizada para expor uma série de trabalhos 
de mídia, a galeria foi, por sua vez, transfor-
mada em um espaço de atividade #exível 
com bancadas, um mezanino para residência 
de artistas semiprivado, assentos móveis no 
estilo de um an"teatro, uma pequena área de 
publicação e um kit básico de projetores, PA, 
computadores e outras mídias. Combinado 
com uma locação central em Liverpool e uma 
política de agendamento aberta, a oferta foi 
aceita por redes que, em outras situações 
operam a partir de domicílios, pubs, peque-
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em exposições mais convencionais os fun-
cionários da galeria informam o público sobre 
as obras de arte sem interferir em sua silen-
ciosa fruição, o seu papel tornou-se signi"ca-
tivamente mais ativo durante o “Clima para a 
Mudança”. Eles eram estimulados a se apre-
sentarem aos organizadores dos eventos e se 
familiarizarem com suas obras para poderem 
compartilhar estas informações ativamente 
com o público e com os outros participantes. 
Geralmente, mais de um grupo organizava 
eventos ao mesmo tempo, e os funcionários 
facilitavam o uso compartilhado do espaço 
e dos equipamentos. Embora isso às vezes 
causasse algum atrito, incentivava a interação 
entre os grupos, e também as colaborações 
acidentais – um artista em residência espe-
cializado em uma tecnologia, ao ser forçado 
a compartilhar uma bancada com um grupo 
local que use a mesma tecnologia, pode dar 
início a uma conversa. A equipe de curadoria 
e de programação, que tinha feito um con-
tato inicial com estes grupos e conhecia seu 
trabalho mais intimamente, geralmente pas-
sava um tempo na galeria apresentando e 
trabalhando junto a essas redes. Todos es-
ses elementos criaram um espaço social em 
que a colaboração acontecia acidentalmente, 
como resultado de conversas informais e uma 
facilitação ativa. 

Os resultados dessas colaborações informais 
são difíceis de quanti"car. Se métodos mais 
formais para tentar evidenciar e fortalecer 
estas colaborações foram incluídos no pro-
grama da exposição – como uma “descon-
ferência” que reunia representantes de muitos 
dos grupos em uma tentativa de redigir co-
laborativamente um “Manifesto para a Mu-
dança” – eles não captaram o espectro total 
de atividades que aconteceram no espaço 
da galeria ou mediram adequadamente que 

Eyebeam. Novamente, embora o movimento 
de software livre não seja um movimento 
ambiental por si só, ele é exemplar em orga-
nizar e operar fora do sistema convencional 
de propriedade e em criar novos modelos 
de colaboração. Até um evento de ciclistas 
foi comandado por um grupo que não tem 
exatamente uma agenda ambiental, mas um 
evento social para uma maioria de pessoas 
jovens que construíram sua própria subcul-
tura forte em torno de bicicletas simples e 
deterioradas. 

O que estes e outros grupos compartilha-
vam era uma variedade de formas distribu-
tivas de trabalho e formas de organização 
em rede, abertas e comunitárias. De formas 
silenciosas e signi"cativas estas redes estão 
criando sistemas que terão relevância cres-
cente num mundo pós-petróleo. Trazê-las 
para a exposição promoveu uma discussão 
mais holística sobre o tema das mudanças 
climáticas. 

III. 

Se a questão-chave da exposição era expan-
dir a maneira como as mudanças climáticas 
são discutidas, também se esperava identi"-
car uma bandeira comum sob a qual os gru-
pos pudessem se organizar. Um dos desa"os 
mais abrangentes ao fazê-lo é como grupos 
tão díspares e interdisciplinares podem se 
coordenar, comunicar e de"nir a discussão 
em torno da base comum “Clima para a Mu-
dança”. 

A concertação do esforço foi necessária para 
facilitar as atividades, em que a equipe de 
programação da FACT e os funcionários da 
galeria tornam-se fundamentais para promo-
ver colaboração informal e interdisciplinar. Se 

Heather Corcoran & Mike Stubbs
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este tema? E como ela administra as expec-
tativas de todos os seus sócios – patrocina-
dores, funcionários e público? 

A arte e as organizações artísticas podem 
ser, como o artista Graham Harwood apon-
tou em uma discussão pública após a aber-
tura da exposição5, um lugar em que os 
temas mais difíceis e espinhosos podem ser 
discutidos em um forum aberto. O formato 
da exposição procurou abrir espaço para 
esta discussão com o maior número de pes-
soas possível – redes diversas que de outra 
forma talvez não tivessem chegado à gale-
ria. Enquanto a FACT, isoladamente, pode 
não ter a legitimidade ou especi"cidade para 
discutir as mudanças climáticas, muitos dos 
100 ou mais grupos que participaram tinham. 
E, ao abrir o debate para incluir temas não 
frequentemente associados com o “ambien-
talismo”, o “Clima para a Mudança” acabou 
tocando em temas ainda mais difíceis e em 
terrenos ainda mais espinhosos – polemica-
mente a exata posição que uma organização 
artística deve ocupar. 

1. Simon Yuill no texto “Survival Scrapbooks” (http://www.metamute.
org/en/Survival-Scrapbooks) de!ne as práticas distributivas como: 
“uma forma de agir” que busca propagar o conhecimento e os recursos 
através dos quais ele é gerado e que, por si mesmo, também gera ou-
tros recursos, para que outros possam adotá-lo e adaptá-lo. O princípio 
de distributividade implica que a prática seja autolegitimizadora, e que 
a adoção da prática não dependa de exames de aprovação, aquisição 
de certi!cado ou da aprovação de corpos governamentais”. 
2. Iles, Anthony and Berry-Slater, Josephine. Mute Magazine: Climate 
for Change Special Edition. March 2009. 
3. http://www.gaia-project.wetpaint.com
4. http://www.transitiontowns.org/
5. http://fact.tv/videos/watch/550

impacto a exposição pode ter tido nesses 
participantes. O que é claro é que o impacto 
sobre as redes de participantes só pode ter 
sido pequeno em um programa tão curto e 
com o envolvimento da FACT apenas inciden-
tal sobre o trabalho como um todo. A motiva-
ção principal da exposição continuava a ser 
o debate com o público e os participantes 
sobre quais questões e ações são relevantes 
quando se discutem as mudanças climáticas, 
em vez de ilusões quanto ao impacto ime-
diato sobre suas atividades. Mesmo assim, 
uma facilitação ativa para estimular a colabo-
ração interdisciplinar foi bem recebida pelos 
grupos envolvidos e provas factuais sugerem 
que muitos deles estabeleceram conexões 
com outros indivíduos e grupos que de outro 
modo não encontrariam essa oportunidade 
– caminhando um pouco mais no sentido de 
identi"car o solo comum a partir do qual eles 
podem se fortalecer. Será que as mudanças 
climáticas podem se tornar uma bandeira sob 
a qual grupos como esses podem se orga-
nizar?

IV.

O formato da exposição também tocou um 
dos principais desa"os enfrentados por uma 
instituição que lida com um tema como esse 
– que espécie de legitimidade as organiza-
ções artísticas têm para debater e discutir as 
mudanças climáticas? Os curadores e ad-
ministradores de arte que criam instituições 
geralmente não são especialistas nesta área, 
e se as exposições devem ser bem pes-
quisadas e consideradas em profundidade, 
inevitavelmente o conhecimento especí"co 
da instituição para lidar com temas tão com-
plexos e intensamente politizados estará 
aquém do desejado. De onde, portanto, uma 
instituição retira legitimidade para lidar com 
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In March 2009 FACT (Foundation for Art and 
Creative Technology) in Liverpool, UK, hosted 
a three month experiment in its gallery space 
to expand the debate about climate change 
while testing whether environmentalism could 
be employed as a banner under which a 
number of activists operating in networked 
ways could organise. The experimental for-
mat of this exhibition also addressed the role 
of the institution in these complex debates – 
in particular, the legitimacy of arts organisa-
tions in addressing climate change. 

I. 

Climate for Change was an exhibition at 
FACT from 12 March – 30 May 2009. It creat-
ed an environment where hundreds of events 
could take place under one roof, led primarily 
by a range of groups who work in distribu-
tive1 ways – from "xed gear cyclists to free 
and open source software users. As Mute 
Magazine editors Anthony Iles & Josephine 
Berry Slater point out in their special Climate 
for Change issue of the magazine2, “there is 
hope in the recognition that global warming 
is not an inevitable consequence of human 
behavior but rather the result of capital’s in-
humane drive to accumulate at any cost. In 
short, global warming is not made by man but 
by the capitalist mode of production.” Climate 
for Change, then, highlighted some of the 
disparate networks that are practicing new 
models of governance, new systems of or-
ganising and new creative strategies outside 
of this system in order to open up discussion 
and in#uence thinking about climate change 
beyond typical environmentalist topics. 

However, in drawing these groups together, 
the exhibition also probed whether it was 
possible to "nd some common banner under 

Climate change isn’t the only hot topic facing 
the planet. Food crisis, access to housing, 
economic meltdown, labour rights – while 
much work has been done to champion 
environmental causes in the past years, ad-
dressing environment in isolation of a number 
of other man-made ills does more harm than 
good. Removed from wider socio-political 
context, the agendas, in#uences, causes and 
effects of climate change are easily ‘green-
washed’ or else made into a media spectacle 
of ‘disaster ecotainment’. 

If environmental issues are a lot more multifac-
eted than they "rst appear, then ‘environmen-
talism’ also deserves an expanded de"nition. 
While climate camp eco-activists are clear 
champions of a more sustainable planet, a 
number of other groups are working towards 
effecting change in the structures that will 
positively impact the environment in less obvi-
ous but perhaps even more substantial ways. 
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weekend of skills sharing, could be easily un-
derstood as part of an environmental agenda, 
others would not identify themselves with 
environmental concerns per se. One such 
group was the underground nightclub and 
performance night Kazimier. Occupying a dis-
used building in the middle of Liverpool’s busy 
club district, the group took up residence at 
FACT for a week to prepare for one of their 
elaborate parties that draw in a community 
of creative revelers. Drawing similarities to the 
UK’s ‘free party’ or social center scenes, the 
building is transformed into a free (as in libre) 
creative performance space that provides an 
alternative form of self-organised, non-pro"t 
entertainment. Local open source technolo-
gists also ran a number of events – such as a 
drop-in open source hardware hacking day – 
that complimented longer residencies on the 
same themes by New York-based artists from 
Eyebeam Art & Technology Center. Again, 
while the open source software movement is 
not an environmental movement per se, it is 
exemplar in organising and operating outside 
of the mainstream proprietary system and 
creating new models for collaboration. Even a 
cycling event was lead by a group not with an 
environmental agenda, but a social event for 
the largely young people who have built their 
own strong subculture around pared-down, 
simplistic bikes. 

What these groups and others shared was 
a variety of distributive ways of working and 
networked, open, grassroots ways of orga-
nising. In quiet but signi"cant ways these 
networks are creating systems that will have 
increased relevance in a post-oil world. Draw-
ing them into the exhibition promoted a more 
holistic discussion around the topic of climate 
change. 
 

which these groups could organise. While 
these networks "nd strength in their #ex-
ibility, mobility and modularity, they may also 
bene"t from solidarity with a larger cultural 
movement that supports their practices. The 
exhibition questioned whether an expanded 
de"nition of environmentalism could also pro-
vide the basis for identifying common threads 
between groups. 

II.

While artworks by N55, Ghana Think Tank, 
The Yes Men, Melanie Gilligan, Stefan Szc-
zelkun and others offered contextualisation, 
the focus of the exhibition was on FACT’s 
main gallery space. A black box typically 
used for exhibiting a range of media artwork, 
the gallery was instead turned into a #exible 
activity space with workshop tables, a semi-
private artist residency mezzanine, movable 
amphitheater style seating, a small publish-
ing area and a basic kit of projectors, PA, 
computers and other media players. Com-
bined with a central Liverpool location and 
an open booking policy, the offer was taken 
up by networks who otherwise operate out 
of houses, pubs, small of"ces or without any 
physical space to convene. A targeted out-
reach effort and strong links with Liverpool’s 
community through long running collabora-
tions programmes helped increase the usage 
of the space. 

Over two and a half months, more than 250 
events were hosted, ranging from artists resi-
dencies to workshops, screenings, meetings, 
talks, or other events. The range of activities 
often did not address climate change directly. 
While some events, like a residency by the lo-
cal environmental art group Gaia Project with 
Living on the Edge3, or a Transition Towns4 

Heather Corcoran & Mike Stubbs



2009

173

a result of informal conversation and active 
facilitation. 

The results of these informal collaborations 
were harder to quantify. While more formal 
methods for trying to evidence and strength-
en these collaborations were included in the 
exhibition programme – such as an ‘uncon-
ference’ that drew representatives of many of 
the groups together in an attempt to collabor-
atively author a ‘Manifesto for Change’ – they 
didn’t capture the full spectrum of activity that 
happened in the gallery space or adequately 
measure what impact the exhibition may have 
had on these participants. What is clear is the 
impact on the participating networks could 
only have been minor in such a short pro-
gramme and FACT’s involvement incidental to 
their overall work. The primary motivation for 
the exhibition remained the debate with au-
diences and participants about what issues 
and actions are relevant in discussing climate 
change rather than illusions of immediate 
impact on their activities. Regardless, active 
facilitation to encourage cross-disciplinary 
collaboration was positively received by the 
groups involved and anecdotal evidence 
suggests that many made connections with 
individuals and other groups that they would 
not have had the opportunity otherwise – go-
ing some small way towards identifying this 
common ground from which they can draw 
strength. Can climate change become a ban-
ner under which groups like these can orga-
nise? 

IV.

The format of the exhibition also touched on 
one of the key challenges for an institution 
addressing this topic – what kind of legitima-
cy do arts organisations have in debating and 

III. 

If expanding the way climate change is dis-
cussed was a key aim of the exhibition, it 
could also hope to identify a common ban-
ner under which the groups could organise. 
One of the overarching challenges in doing so 
becomes how disparate, cross-disciplinary 
groups coordinate, communicate and frame 
discussion around the Climate for Change 
themes to "nd common ground. 

A concerted effort was required to facilitate 
the activities, with FACT’s programme staff 
and gallery invigilators becoming key to 
promoting informal cross-disciplinary col-
laboration. While invigilators in more typical 
exhibition settings inform the public about 
the artworks on display without interfering 
with their quiet enjoyment, their role during 
Climate for Change became markedly more 
active. Invigilators were encouraged to intro-
duce themselves to the event organisers and 
become familiar with their work in order to 
actively share this information with the pub-
lic and other participants. Often more than 
one group would be running events at one 
time, where invigilators facilitated the shared 
usage of the space and facilities. While this 
sometimes caused friction, it encouraged 
interaction between groups and accidental 
collaboration – an artist in residence expert 
in a particular technology, by being forced to 
share a workshop table with a local group us-
ing the same technology, would strike up a 
conversation. The curatorial and programme 
staff who had made initial contact with these 
groups and knew their work more intimately 
often spent time in the gallery greeting and 
working alongside these networks. All of 
these elements bred a social space where 
collaboration happened accidentally and as 
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discussing climate change? The curators and 
arts administrators that make up institutions 
are not likely to have particular expertise in 
this area, and while the exhibitions should be 
well-researched and thoroughly considered, 
inevitably the institution’s in-house knowledge 
for addressing such complex and hotly po-
litical topics will fall short. Where, then, does 
the institution draw its legitimacy from in han-
dling this topic? And how does it navigate the 
agendas of all of its stakeholders – funders, 
audiences, employees and the public? 

Art and arts organisations can be, as artist 
Graham Harwood pointed out in a public dis-
cussion after the exhibition opening5, a place 
where the thorniest, stickiest issues can be 
dragged out and discussed in an open forum. 
The format of the exhibition endeavored to 
make space for this discussion with the wid-
est groups of people possible – from diverse 
networks that may not have ended up in the 
gallery space otherwise. While FACT alone 
may not have the legitimacy or specialty to 
discuss climate change, many of the 100 or 
more groups that participated did. And by 
opening up the debate to include topics not 
usually associated with ‘environmentalism’, 
Climate for Change ended up on even sticki-
er topics, and on thornier grounds – arguably 
exactly where an arts organisation should be. 

1. Simon Yuill in the text ‘Survival Scrapbooks’ (http://www.meta-
mute.org/en/Survival-Scrapbooks) de!nes distributive practices as: 
“a “way of doing” that seeks to propagate the knowledge and resourc-
es through which it is generated, and which itself also generates, so 
that others may adopt and adapt it.  The principle of distributiveness 
entails that the practice should be self-legitimating, adoption of the 
practice should not be dependent on passing tests, acquiring certi!ca-
tion or the approval of governing bodies.”
2. Iles, Anthony and Berry-Slater, Josephine. Mute Magazine: Climate 
for Change Special Edition. March 2009. 
3. http://www.gaia-project.wetpaint.com
4. http://www.transitiontowns.org/
5. http://fact.tv/videos/watch/550
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Annette Wolfsberger - Open Space Session Topics 
Annette Wolfsberger - Tópicos das Sessões de Open Space

Créditos/Credits: Rombout Frieling
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A Mata Atlântica protege e regula fon-
tes de água que abastecem as principais 
metrópoles do país e centenas de cidades. 
Ela controla o clima local, garante a fertiliza-
ção do solo, além de oferecer sua paisagem 
extraordinariamente bela.

Atualmente, a Mata Atlântica se encontra 
em acelerado processo de destruição, e isso 
ocorre há cerca de 50 anos. É um processo 
que favorece a expansão de fazendas, ag-
ricultura, propriedade, desenvolvimento e 
indústria. 

SITE – BAÍA DO GUANABARA

“O que você fez com o jardim que lhe foi con-
!ado?”1

No Rio de Janeiro, nossa preocupação está 
em torno da Baía de Guanabara e seus ar-
redores, onde ocorre séria deterioração 
ambiental, como aterros, assoreamentos, 
destruição de mangues, poluição indus-
trial, acidentes ambientais (vazamentos de 
petróleo que frequentemente ocorrem em 
re"narias, portos, estaleiros e navios que 
transportam combustíveis), a construção de 
condomínios de luxo e o aumento no número 
de favelas que ocorre desde a colonização, e 
também após a abolição da escravatura no 
século XIX. Estima-se que a Mata Atlântica se 
estendia por 98% do território do Rio de Ja-
neiro quando os portugueses chegaram ao 
Brasil, enquanto que agora a #oresta ocupa 
menos de 17% do estado.

Agora, o desmatamento na área metropoli-
tana do Rio de Janeiro dobrou. O índice total 
de desmatamento da #oresta nativa foi de 
205 hectares nos últimos três anos, contra 

FÁBRICA DE ESPÉCIES

Um grupo de pesquisa liderado pela ecolo-
gista Cinthia Brasileiro, da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), desenvolveu 
uma nova teoria genética sobre a origem 
da Mata Atlântica e sua biodiversidade. Os 
grupos de animais desse ecossistema são 
diversos por causa desse “refúgio” localizado 
na costa do Sudeste do Brasil. É um abrigo 
natural único que se desenvolveu ao longo 
de 12 milhões de anos.

Segundo a tese de Brasileiro, o segredo 
desse refúgio se deve ao fato de ele ser um 
ecossistema que nunca sofreu secas, tem-
poradas frias ou oscilações no nível do mar. 
A diversidade de vida em circunstâncias tão 
favoráveis tende sempre a aumentar, e pode-
ria facilmente ser comparada a uma “Terra 
Sempre Verde”, descrita por Sergio Buarque 
de Hollanda em seu livro Visão do Paraíso.

Panorama
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mundo, devemos fazer? Como devemos re-
agir?”4

AÇÃO

O Grupo Experimental Multidisciplinar 
Autônomo = G.E.M.A. é dirigido por Ivan 
Henriques e Silvia Leal. Criado em dezem-
bro de 2007, o GEMA é uma framework 
conceitual liderada por artistas e age como 
interface interdisciplinar para a exploração da 
cidade do Rio de Janeiro e seus arredores, 
com o apoio de parceiros de pesquisas in-
ternacionais nas áreas de artes, ciências e 
tecnologia. O objetivo do GEMA é promover 
o envolvimento do público com o meio am-
biente natural e urbano, através de interven-
ções de live-art e site-speci!c, além de pro-
gramas educativos. 

REAÇÃO

“O museu é o mundo, e experiência de todo 
dia.”5

O Estúdio Móvel Experimental = E.M.E. 
é um estúdio experimental móvel em que 
artes e ciências se encontram em um es-
paço multimídia móvel. Suas atividades de 
residências para artistas individuais na baía 
de Guanabara estão programadas para 
começar em setembro de 2009. A missão 
do EME é motivar o envolvimento do públi-
co com o meio ambiente através das artes 
contemporâneas: observação, negociação, 
participação e jogo. EME é uma campervan 
customizada e provida de equipamentos de 
produção de áudio e vídeo e tecnologias 
móveis/remotas. É também um espaço no 
qual ocorrem o"cinas ministradas por artis-
tas para jovens moradores das comunidades 
locais. Ele dará início às atividades em torno 

94 hectares referentes aos anos 2000 a 2005 
e anteriormente informados. Os municípios 
de Itaboraí e Nova Iguaçu são os mais críti-
cos, havendo desmatamento em torno da 
Reserva Biológica do Tinguá. A taxa anual de 
desmatamento no período de 2005 a 2008 
aumentou 3,6 % em comparação ao período 
2000-2005.

Por outro lado o Programa de Despoluição 
da Baía de Guanabara2, implementado pelo 
governo do estado do Rio de Janeiro desde 
1995 e feito em parceria com organizações 
internacionais, surgiu como forma de lidar 
com o problema ambiental que ocorre nessa 
área especí"ca.

Infelizmente, todas as espécies da fauna e da 
#ora correm constante risco de extinção. O 
desa"o de preservar a Mata Atlântica enfren-
tado por ONGs e grupos de re#orestamento, 
por exemplo, se torna mais difícil devido à 
falta de planejamento urbano no crescimento 
das cidades do subúrbio.

Atualmente, há 19 unidades federais, dentro 
de parques nacionais, reservas biológicas, 
proteção ambiental etc. administradas pelo 
Ibama e 26 unidades estaduais administra-
das pelo IEF/RJ, Feema e pela Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.3  

AÇÃO/REAÇÃO 

“…agora que isso está realmente aconte-
cendo e não se trata de alguma catástrofe 
que ainda possa ser evitada – ou que desa-
parecerá se ignorada –, as questões surgem: 
o que devemos fazer? Como enfrentar essa 
situação? O que nós, como artistas, ou se 
não formos artistas, como jardineiros, e se 
não formos jardineiros, como cidadãos do 
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tos geográ"cos no espaço do globo terrestre. 
Uma distância de 9.289 km cuja maior parte 
corresponde ao Oceano Atlântico. Uma linha 
é criada quando se segue o tempo que o Sol 
leva para chegar ao Brasil desde a Inglaterra. 
Dois artistas se comprometem a alcançar 
seus pontos de partida litorâneos, e eles di-
recionam um para o outro suas câmeras de 
acordo com seus ângulos pré-calculados. 
Assim, ambos se tornam âncoras de cada 
"m da ponte, e sua paisagem delimitada é 
gradualmente iluminada pela mudança de 
luz e som, entre o crepúsculo e o nascer do 
sol, que mais cedo ou mais tarde chegarão a 
uma das pontas e depois à outra. Uma ponte 
de luz revela uma paleta de cores e sons 
sutis que chegam à costa oeste de Sussex, 
na Inglaterra, no dia 1º de março de 2009 – 
domingo – até que a rotação da Terra e o 
percurso ao redor do Sol permitam que essa 
mesma luz chegue à costa do Rio de Janeiro, 
Brasil, onde é "nalmente apreendida. 

Duas paisagens paralelas são conectadas 
pela luz de um dia. Na tela, estão dois países 
em dois continentes diferentes e entre eles há 
o oceano. Essas duas paisagens são ainda 
um só jardim. 

Isso sugere que todos nós vivemos em uma 
mesma paisagem? Ou fazemos parte de 
diferentes paisagens ao mesmo tempo? Se 
for este o caso, o que estamos fazendo em 
relação a essa paisagem como indivíduos e 
coletivamente?
1. Antonio Machado quote at Art & Ecology lecture, Iniva, London July 2009
2. http://www.cibg.rj.gov.br/paginas.asp?pag=4
3. http://www.ief.rj.gov.br/mata/conteudo.htm
4. http://www.inpe.br/ingles/news/news_not49.php
5. http://www.sosma.org.br/
6. Art in the Landscape, The Chinati Foundation 2000/ Nature, land-
scape and Land Art by Michael Charlesworth
7. Hélio Oiticica, Parangolés, 1964
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da baía de Guanabara no Rio de Janeiro e 
em seis municipalidades do estado; Rio de 
Janeiro (6.161.047 habitantes), Duque de 
Caxias (864.392 habitantes), Magé (240.940 
habitantes), Itaboraí (255.309 habitantes), 
São Gonçalo (982.832 habitantes) e Niterói 
(477.912 habitantes), criando um círculo no 
mapa do estado onde a paisagem da baía de 
Guanabara é o eixo central e artistas usam 
imaginação e memória para reinterpretar a 
paisagem, lançando olhar pessoal e levando 
a sua experiência sobre a mudança climática 
para o público. Parcerias com escolas locais, 
ONGs, universidades e instituições são uma 
parte importante desse grupo. Esses par-
ceiros são colaboradores-chave que podem 
garantir a continuidade dos projetos realiza-
dos, e a elaboração de mais atividades tanto 
locais quanto globais.

A proposta que apresentamos com o Estú-
dio Móvel Experimental é de colocar em des-
taque esses dados essenciais, junto com a 
prática artística tecnológica nas seis cidades 
mais populosas ao redor da baía de Guana-
bara. 

PARALELOS

A reação ao conceito de paralelos entre 
tecnologia e meio ambiente é a obra Light-
bridge. Trata-se de uma obra realizada en-
tre Brasil e Reino Unido. Uma performance 
macroastronômica que usa a luz do sol como 
sujeito para a realização de um trabalho feito 
por dois artistas localizados em dois lugares 
diferentes. Ele é baseado na observação, co-
municação e envolvimento obtidos por meio 
de ferramentas de comunicação a longa 
distância e sincronização de tempo/espaço. 
Uma situação macrogeográ"ca para criar 
uma ação microgeográ"ca.
Uma linha é traçada para conectar dois pon-

Estudio Movel Experimental
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‘DUAS PAISAGENS PARALELAS SE CONECTAM PELA LUZ DE UM 
DIA. EM UMA TELA, DOIS PAÍSES EM DOIS CONTINENTES DIVERSOS 
SÃO APRESENTADOS, ENTRE ELES UM OCEANO. ESTAS SÃO DUAS 
PAISAGENS E AINDA ASSIM, UM SÓ JARDIM.
 
ISSO PODE SUGERIR QUE HABITAMOS A MESMA PAISAGEM? OU  
SOMOS PARTE DE DIFERENETES PAISAGENS A UM SÓ TEMPO? 
NESTE CASO, O QUE ESTAMOS FAZENDO A RESPEITO COMO INDI-
VÍDUOS E NO COLETIVO?’

‘TWO PARALLEL LANDSCAPES ARE CONNECTED BY THE LIGHT OF 
ONE DAY. ON ONE SCREEN, TWO COUNTRIES IN TWO DIFFERENT CON-
TINENTS ARE PRESENTED, BETWEEN THEM ONE OCEAN. THESE ARE 
TWO LANDSCAPES YET ARE ONE GARDEN.
 
MIGHT THIS SUGGEST WE LIVE IN THE SAME LANDSCAPE? OR BE PART 
OF DIFFERENT LANDSCAPES AT THE SAME TIME? IF SO, WHAT ARE WE 
DOING ABOUT IT AS INDIVIDUALS AND COLLECTIVELY?’
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The Atlantic Forest protects and regulates 
the water sources which supply the main me-
tropolis of the country and hundred of cities. 
It controls the local climate, guarantees the 
fertilisation of soil as well as offers its extraor-
dinary beautiful landscape.

Nowadays, The Atlantic Forest is under an 
accelerated process of destruction, which 
spans over the past 50 years. It’s a process 
that favours the expansion of farming, agri-
culture, property, development and industry. 

SITE – GUANABARA BAY

“What have you done to the garden entrusted 
to you?”1

In Rio de Janeiro city, our concern is focused 
on the Guanabara Bay and its surroundings, 
where a serious environmental deterioration 
occurs,  as a result of land "llings, siltation, 
destruction of mangroves, industrial pollu-
tion, environmental accidents (oil spills that 
frequently occur in re"neries, ports, shipyards 
and fuel tankers), the building of luxury con-
dominiums and the growth of slum areas that 
have developed since colonisation and also 
after the abolition of slavery in the 19th cen-
tury.

It is estimated that when the Portuguese ar-
rived in Brazil, the Atlantic Forest covered 
98% of Rio de Janeiro’s territory and now the 
forest covers less than 17% of the State.3

Today, the deforestation in Rio de Janeiro’s 
metropolitan area has doubled. The total de-
forestation rate of the native forest is of 205 
hectares in the last three years, against the 
94 hectares registered from 2000 to 2005, 

FABRIC OF SPECIES

A research group led by ecologist Cinthia 
Brasileiro, from the Federal University of São 
Paulo (Unifesp), has developed a new ge-
netic theory about the origin of the Atlantic 
Forest (Mata Atlântica) and its biodiversity. 
The groups of animals in this ecosystem are 
diverse because of this “refuge”, which is lo-
cated throughout the southeastern coast of 
Brazil. It is a unique natural shelter that has 
developed over the past 12 million years.

According to Brasileiro’s thesis, the secret of 
this refuge is due to the fact of it being an 
ecosystem which has never suffered from 
drought, cold seasons or oscillations of sea 
level. The diversity of life in such favourable 
circumstances  tends to always increase, and 
could easily be compared to an  ‘Ever Green 
Land’ as described by Sergio Buarque de 
Hollanda in his book Vision of Paradise.

Panorama
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ACTION

The Grupo Experimental Multidisciplinar 
Autônomo = G.E.M.A. (Experimental Multi-
disciplinary Autonomous Group) is directed 
by Ivan Henriques and Silvia Leal. Established 
in December 2007, GEMA is an artist-led 
conceptual framework that acts as an inter-
disciplinary interface to explore the city of 
Rio de Janeiro and its surroundings with the 
support of international research partners in 
the "elds of arts, science, and technology. 
GEMA’s objective is to promote the engage-
ment of the public with the urban and natural 
environment through site-speci"c and live-art 
interventions and education programs. 

REACTION

“The museum is the world; it is the everyday 
experience”5

Estúdio Móvel Experimental = E.M.E. is 
an experimental mobile studio where the 
arts and sciences meet in a mobile multi-
media facility. Its activities for individual art-
ist residencies around the Guanabara Bay 
are scheduled to begin in September 2009. 
EME’s mission is to encourage the public’s 
engagement with the environment through 
contemporary arts: observation, negotiation, 
participation and play. EME is a customised 
campervan equipped with audio/video pro-
duction equipment and mobile/remote tech-
nologies. It is also a space where artist-led 
workshops take place aimed at young people 
from the local communities. It begins its op-
eration around the Guanabara Bay in Rio de 
Janeiro, in six municipalities of the state; Rio 
de Janeiro (6,161,047 inhabitants), Duque de 
Caxias (864,392 inhabitants), Magé (240,940 
inhabitants), Itaboraí (255,309 inhabitants), 

as previously informed. The cities of Itaboraí 
and Nova Iguaçu are the most critical, with 
deforestations around the Tinguá’s Biological 
Reservoir. The annual rate of deforestation 
from 2005 to 2008 raised 3.6 % compared 
to 2000-2005.

On the other hand, The ‘Programa de Despo-
luição da Baía de Guanabara’2 (Guanabara 
Bay depollution program), a program installed 
by the State Government of Rio de Janeiro 
in 1995 in partnership with international or-
ganisations, arose as a means to tackle this 
environmental problem in this speci"c area.
 
Unfortunately all of the fauna and #ora spe-
cies are in constant threat of extinction. The 
challenge of preserving the Atlantic Forest 
faced by NGOs and reforestation groups, for 
example, becomes more dif"cult due to the 
lack of urban planning during the growth of 
suburban cities.

Nowadays there are 19 Federal units, inside 
national parks, biological reserves, environ-
mental protection etc. administrated by IB-
AMA, and 26 units from the State adminis-
trated by IEF/RJ, FEEMA and the Secretary 
of Culture of Rio de Janeiro State.  
 
ACTION/REACTION 

“… now that this is really happening and isn’t 
some catastrophe that could still be prevent-
ed – or that will disappear if ignored –, the 
questions arise: what should we do? How are 
we to face this situation? What should we do, 
as artists, or if we’re not artists, as gardeners, 
or if we’re not that either, as citizens of the 
world? How should we react”4
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from England. Two artists commit to reach-
ing their coastal starting points, and direct 
towards each other their cameras according 
to their pre-calculated angles. This way, both 
become anchors of each end of the bridge, 
and their framed landscape is gradually illu-
minated by the change in light and sound, 
between twilight and sunrise, that sooner or 
later will arrive at one point, and then the oth-
er. A bridge of light reveals a palette of subtle 
colours and sounds which break on the west 
coast of Sussex, England, on Sunday March 
1st 2009 until the earth’s rotation and journey 
around the sun allows this same light to reach 
the coast of Rio de Janeiro, Brazil, where it is 
"nally caught. 

Two parallel landscapes are connected by 
the light of one day. On one screen, there are 
two countries in two different continents and 
between them there’s the ocean. These two 
landscapes are yet one garden. 

Might this suggest we live in the same land-
scape? Or that we are part of different land-
scapes at the same time? If so, what are we 
doing about it as individuals and collectively?

1. Antonio Machado’s quote at Art & Ecology lecture, Iniva, London, July 2009
2. http://www.cibg.rj.gov.br/paginas.asp?pag=4
3. http://www.ief.rj.gov.br/mata/conteudo.htm
4. http://www.inpe.br/ingles/news/news_not49.php
5. http://www.sosma.org.br/
6. Art in the Landscape, The Chinati Foundation 2000/ Nature, land-
scape and Land Art by Michael Charlesworth
7. Hélio Oiticica, Parangolés, 1964
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São Gonçalo (982,832 inhabitants) and Ni-
terói (477,912 inhabitants), creating a circle 
over the map of the state where the Guana-
bara Bay’s landscape is the central axle and 
artists use their imagination and memory to 
re-interpret the landscape, looking at climate 
change from a personal level and presenting 
their experience to the audience. Partner-
ships with local schools, NGO’s, universities 
and institutions are an important part of this 
group. These partners are key collaborators 
that can guarantee the continuity of the proj-
ects realised and further research and activity 
both locally and globally.

Our proposal with the Experimental Mobile 
Studio is to highlight these essential data to-
gether with technological artistic practice in 
the six most populated cities around Guana-
bara Bay. 
 
PARALLELS

A reaction to the concept of parallels be-
tween technology and the environment is 
the artwork Lightbridge. This is a multimedia 
artwork realised between the UK and Brazil. 
A macro-astronomic performance using sun-
light as a subject for the accomplishment of a 
work done by two artists located in two differ-
ent sites. It is based on observation, commu-
nication and engagement obtained through 
the means of long distance communication 
tools and time/space synchronisation. A 
macrogeographical situation to create a mi-
crogeographical action.

A line is drawn to connect two geographic 
points in space over the globe. A distance 
covering 9,289 km, most of which is over the 
Atlantic Ocean. A line is created by following 
the time it takes for the sun to reach Brazil 
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Alexandre Freire Computata trabalha 
com desenvolvimento de sistemas 
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pepinos, descasca abacaxis. A “curadoria” 
cuida do universo imaginário, das conexões 
políticas, dos discursos que irão permear os 
espaços, interfere nas disposições dos qua-
dros subjetivos e pro"ssionais. A “modera-
ção” conduz o processo, cria a possibilidade 
de diálogo, oferece técnicas que permitem o 
desenvolvimento de certos conceitos, insta-
lação de alguns consensos e criação de uma 
plataforma comum de ação.

Na maioria dos casos porém, as produções 
sofrem uma forte hierarquia interna dessas 
três instâncias: os “organizadores” são tidos 
como operários, os  “curadores” como a in-
teligência que detém o poder de escolher o 
que serve ou não para o encontro e os “mo-
deradores” como aparelhos de contenção 
de #uxos, para que ninguém saia dos limites 
estabelecidos pela própria produção. Esse 
tipo de produção demonstra que a estrutura 
política do evento é por princípio permeada 
de verticalidade, de formatos que impedem 
um real espaço de participação e crítica tanto 
da própria  produção do evento quanto do  
evento em si. A situação exposta culmina 
na promoção de acordos velados, conduz a 
uma participação egoísta onde cada um só 
se interessa em fazer sua própria exposição  
logo se desinteressando pelo evento; permite 
que idiossincrasias muito comuns retornem, 
como o chato que não foi convidado para 
estar na mesa e não tendo nenhum outro es-
paço onde exercer sua própria singularidade 
se aproveita dos momentos coletivos para 
monopolizar discussões e criar discórdia, ou 
a estrela atrasada para o compromisso que 
é esperada por um público passivo, que não 
tem domínio nenhum sobre a construção do 
evento e serve só de base para sustentação 
do grande nome, ou ainda o surgimento do 
bambambam que não se interessa por ne-

Para que um encontro/evento aconteça é 
preciso que alguém o produza. Esse fazer 
não é nada simples, pois requer muito traba-
lho e compromisso, provavelmente por cau-
sa disso opta-se por gerenciá-lo através de 
metodologias já reconhecidas, que tenham 
funcionalidade e conduzam a resultados 
concretos, porém muitas dessas metodo-
logias reproduzem sistemas de valoração 
burocráticos e alienantes já não condizentes 
com as complexas redes humanas de trocas 
e acesso nas quais participamos na con-
temporaneidade; de modo que é necessário 
repensá-las.

A produção geralmente se baseia em uma trí-
plice aliança: “organização, curadoria e mod-
eração”. A “organização” fornece os meios 
necessários para o encontro, executa as 
tarefas cotidianas desde convites, hospeda-
gens, crachás, "ltro de linha para ligar os 
gadgets,  gerencia os espaços, resolve 

Produção também 
é política
Táticas para produção de 
pequenos encontros
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subjetividades diferenciantes em nome de 
um consenso induzido.

Produção também é política. A produção de 
um evento pode e deve estar aberta para o 
imprevisto, para a qualidade das trocas, para 
as diferentes temporalidades que ele próprio 
propicia e abarca, para a abertura de espa-
ços  imprevistos que propiciem que as cria-
tividades
apareçam. Não existe um método especí"co 
para chegar a esse nível de produção, é pre-
ciso inventar e reinventar incessantemente 
táticas de operacionalização que abram es-
paço para os sujeitos se singularizarem, am-
pliarem suas percepções do mundo, e trans-
formarem em alguma medida suas vidas. Isso 
consiste em criar uma atmosfera produtiva e 
constituinte, que além de promover horizon-
talidade, descentralidade, também proponha 
que os participantes se tornem produtores 
dos acontecimentos do encontro, e que le-
vantem e concretizem demandas.

Temos experimentado encontros onde 
atuamos como produtores e participantes, 
cuja estrutura é de convivência. Trata-se 
de encontros imersivos em lugares onde as 
pessoas têm tempo e espaço para cons-
tituírem um microcosmo que além de lidar 
com os planos civilizatórios gerais (espaço, 
consumo, organização), lidam com os im-
passes cotidianos (fazeres, trocas, relações). 
A criação de projetos de ações, demandas 
de estruturação, objetivos em curto, médio 
e longo prazo, e troca de conhecimentos 
se mesclam à limpeza do espaço, preparo 
de refeições, impasses em relação ao lixo, 
tempo de relaxamento e troca de afetos. 
Todos se responsabilizam pela construção e 
produção do próprio evento, e podem obser-
var nos aspectos mais cotidianos, os dados 

nhum trabalho coletivo e toma na mão o 
poder de levar adiante o processo, pisando 
sobre as pequenas insurgências locais.  Esse 
tipo de estrutura se baseia na burocracia e na 
institucionalidade. Apesar de ser comum divi-
dir em categorias distintas as (no mínimo) três 
instâncias da produção, é  fundamental que 
passemos a compreendê-las como interde-
pendentes, pois sua disposição e atribuição 
determinam a estrutura política de qualquer 
evento. Se a estrutura proponente for verti-
calizada é muito difícil que o encontro/evento 
não reproduza esse formato.

Há algum tempo (sem levar em conta inu-
meráveis exemplos históricos) vêm se de-
"nindo nas práticas coletivas algumas outras 
formas de produção de encontros/eventos 
que não se "xam nem em superinstituciona-
lidade nem em encontro largado, descom-
promissado, mas que habitam entre ambos, 
que fazem dos seus métodos uma estrutura 
política que contribui para um  pensamento 
político maior, que provoca pequenos pro-
cessos democráticos, potencializando es-
paços de construção coletiva, adaptando-se 
as mudanças produzidas dentro do próprio 
encontro, permitindo que as pessoas se res-
ponsabilizem pelos processos desencadea-
dos, favorecendo que as lideranças espon-
tâneas, os talentos emergentes, apareçam, 
ganhem força, façam diferença, construindo 
ambientes propícios para liberação de #uxos, 
agenciamento de devires, #uência de poten-
ciais, conexão de desejos, necessidades, 
desenvolvimento de ritmos, remixagem de 
papéis sem centro catalisador, alcançando 
metas, objetivos, criações e "nalizações de 
projetos sem recair em princípios hetero-pa-
triarcais, comprometidos com uma lógica de 
evolução que só faz rea"rmar a obediência, a 
construção de hierarquias e a supressão das 
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demanda coletiva que alguém decidiu co-
locar um banquinho sagrado em um deter-
minado local, onde todos os participantes 
tinham liberdade de subir e falar para todo 
mundo, em contrapartida o público formado 
tinha que prestar atenção no que era dito, 
ponderar, re#etir e caso tivesse algo impor-
tante a dizer, sabia que poderia subir no ban-
quinho também.

3- COZINHA COLETIVA 

Todos os produtos de cozinha estão à dis-
posição dos participantes, os cozinheiros se 
organizam para cozinhar para todos, con-
forme #uência do próprio grupo, lembrando 
de não exercer a exploração nem uma cozi-
nha sexista. Enquanto cozinham conversam 
questões, trocam idéias, elaboram planos de 
ação, combinam temperos e demandas.

4- ESPAÇO DE CONFORTO

É preciso satisfazer as necessidades huma-
nas básicas para que qualquer trabalho ocor-
ra. Antes de qualquer ação coletiva os par-
ticipantes precisam saber onde vão dormir, 
tomar banho, e fazer as refeições.  Assim se 
transformam em corpos confortáveis, que se 
movimentam, se deitam, levantam. Um cor-
po que se sente a vontade com a situação,  
que não seja forçado a respeitar o protótipo 
da organização curatorial nem moderadora, 
pode ser mais criativo, mais envolvido, ter 
mais condições de expressar os processos 
pelos quais é atravessado no encontro em 
questao, com suas pautas e objetivos, pode 
viver mais intensamente os problemas que 
o atravessam e dessa forma colaborar mais 
para o desenvolvimento do processo.

comportamentais do grupo, as hierarquias, 
as explorações, os machismos, as irrespon-
sabilidades com os projetos de convivência, 
as desvalorizações compulsórias aos pontos 
considerados fracos, os modos de lidar com 
o lixo, com os afetos; tudo isso é material 
para a elaboração do próprio encontro. As 
técnicas para construir essa elaboração de-
pendem da criatividade da produção e dos 
participantes, que ao invés de apresentarem 
planos pré-estabelecidos de ação, abrem-se 
para os acontecimentos, produzindo a partir 
da singularidade de cada grupo, modos de 
intervenção especí"cos.

Apresentamos agora alguns exercícios 
dinâmicos construídos por seus próprios 
participantes em eventos cujos motes nos 
motivam a escrever esse texto:

1- CHOQUE ELÉTRICO

Um grupo de 10 a 20 pessoas num encon-
tro de comunicação livre dá-se as mãos e 
recebe um choque coletivo de 220 volts. To-
dos sabiam que se um largasse a mão do 
outro, o último receberia uma carga mais ele-
vada de choque, desse modo, num gesto de 
total con"ança, as pessoas não largavam as 
mãos e compartilhavam o choque que per-
passava seus corpos. Esta prática fortalece a 
construção de con"ança entre pessoas. Essa 
dinâmica, estruturada a partir do choque 
levado pelo que iria ligar um "o, durou mui-
tas horas, e praticamente todos os presentes 
participaram espontâneamente. (Submidialo-
gia“2”/Olinda-2006)

2- SOBE NO BANQUINHO

Tem momentos nos quais o que se tem para 
dizer é para todo mundo. Foi a partir dessa 
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soas são autorizadas e empoderadas a fazê-
la acontecer. Cobrar uns dos outros pautas 
e demandas produzidas, dividir o poder da 
produção em canais partilhados pelos par-
ticipantes, que envolvidos com o aconteci-
mento, pretendem que ele se desenvolva, se 
manifeste. Ao ser questionado ou cobrado, 
incita-se a pessoa a assumir a esponsabili-

5- RÁDIO LIVRE

Instala-se uma rádio livre no local do en-
contro e alise operacionalizam conversas, 
expõem-se opiniões, divergências, projetos 
possíveis, discussões pontuais, trocas con-
ceituais, "cções, imaginários de futuro, ironia 
das situações presentes, enquanto osoutros 
cozinham, tomam banho de piscina, trocam 
o lixo, ou tomam uma cerveja. O objetivo é 
que a rádio seja um lugar onde se depurem 
as ideias, se escutem várias possibilidades; 
um espaço que promova apropriação dos 
meios de comunicação, propício para satis-
fazer a necessidade de qualquer participante 
de falar a todos.

6- NARIZ DE PALHAÇO

Para criar um espaço de crítica, o nariz de 
palhaço funciona como uma ferramenta que 
propicia momentos para falar tudo o que 
se pensa, sem mediação nem condescen-
dência. Instauram-se a cena anárquica, a 
espontaneidade, ao mesmo tempo o topos 
do perdão e do consentimento, como se o 
nariz fosse uma máscara de proteção aos 
julgamentos. Tanto os que colocam o nariz, 
quanto os que assistem a cena devem com-
preender que o ato promove aspectos funda-
mentais para a saúde coletiva como #uidez, 
desintoxicação, a"rmação de um outro es-
tado que não diga necessariamente dos ob-
jetivos prescritos, mas que inconscientiza a 
situação, tornando-a humorada, “fetichosa”, 
irônica e exagerada, contribuindo para que 
se pense na situação em um outro estado de 
presença.

7- NUNCA FOI COBRADOR? 

Ao invés de reclamar da situação, as pes-
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de dinâmicas é seu mau uso, no sentido de 
serem incorporadas no evento como dis-
curso de saúde e participação, mas na ver-
dade só rea"rmarem a condição onipresente 
e punitiva da produção, de modo a criar di-
agnósticos e psicopatologias, de encarcerar 
pessoas em caricaturas super"ciais preju-
diciais que invalidam o diálogo construído. 
Existe o perigo de ser utilizado mais como 
entretenimento que como fato constitutivo. 
Outro risco é de validar somente os que se 
expôem e não desenvolver percepção para 
os sombrios, para os escondidos, para os 
que habitam as sombras, como se esses não 
fossem presenças su"cientes. Dessa forma 
é preciso, como dito no início, reinventar e 
reavaliar técnicas a todo instante, fazê-las 
serem uma das demandas do próprio grupo, 
criar percepção e contágio de linguagens 
que muito raramente aparecem no vício da 
boa fala, da eloquência. Há outras linguagens 
participativas a serem notadas, de#agradas, 
linguagens viciadas em outros códigos, que 
se manifestam incisivamente mesmo que os 
métodos interpretativos não sejam e"cientes 
o bastante para afetar-se com elas. Prioriza-
mos os grandes discursos porque somos 
pobres na percepção. Esse texto sugere 
a retomada da percepção, da afecção, da 
multiplicidade de sentidos contida em um 
simples ato, assim como a ampliação das 
potências da escuta.

dade de lidar com a própria insatisfação.

8- EU SOU MODERADOR

É permitir que o papel da moderação seja 
partilhado, que as pessoas se sintam livres 
para conduzir o processo de forma a res-
ponsabilizar-se por seus contornos, mas ao 
mesmo tempo inventá-los, criar novas de-
mandas, injetar novos modos de comporta-
mento e compreensão. Signi"ca saber que o 
poder é partilhado e também as consequên-
cias. Este exercício permite ensaiar um papel 
rotativo de controle de ansiedades e expec-
tativas.

Esses exemplos deixam bem clara a dife-
rença entre uma estrutura política vertica-
lizada e uma outra que se produza a partir 
de seu eixo circular, agregador. As vertentes 
políticas que animam esta última variante são 
motivadas por práticas de con"ança, rituali-
zação, divisão de poder e responsabilidade, 
apropriação dos meios de produção e comu-
nicação; porém sabemos do paradoxo que 
habita esse tipo de prática, que ao mesmo 
tempo pode ser produtiva no sentido de vi-
talidade e democratização, mas também 
pode ser utilizada para promover alienação 
dos corpos e das subjetividades, por isso é 
importante pensar nas dimensões estruturais 
que ela abarca. Se estivermos falando de um 
encontro que se pretende político, indepen-
dente do seu objetivo inicial, é necessário 
que os grandes temas apareçam: a explo-
ração, a precariedade, o não contentamento 
com o estado das coisas, a dimensão huma-
na e existencial. Uma imersão é um recorte 
do mundo, com todas as nuances que ele 
contém.

Um risco que corremos ao aplicar esse tipo 
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universe, the political connections, and the 
speeches that will permeate the spaces; it 
interferes with the arrangements of the pro-
fessional and subjective frameworks. The 
“moderation” conducts the process, creating 
the possibility of dialogue, offering techniques 
that allow the development of certain con-
cepts, the installation of some consensus and 
the creation of a common platform for action.

In most cases, however, productions suffer a 
powerful internal hierarchy among these three 
levels: the “organisers” are taken for workers, 
the “curators” are the intelligence holding the 
power to determine what serves the meeting, 
and the “moderators” are considered as #ow 
restraining devices, to keep the meeting from 
going off the limits established by the produc-
tion itself. This type of production shows that 
the political structure of the event is by prin-
ciple #ooded with verticality and formats that 
prevent a real space for participation and criti-
cism, both for the production of the event and 
for the event itself.  The situation exposed 
fosters the promotion of hidden agreements 
and leads to a sel"sh participation, where 
each member aims to do his own exhibition 
and soon loses interest in the event. It allows 
the reappearance of very common idiosyn-
crasies, such as those inconvenient people 
who were not invited to the table, and who 
therefore do not "nd the space to exercise 
their own singularity, taking advantage of col-
lective moments to monopolise discussions 
and create discordance; or the star that is de-
layed to the event and is awaited for by a pas-
sive audience, who has no authority on the 
construction of the event and only serves as 
a foundation to uphold the illustrious name; 
or yet the appearance of the big name who is 
not interested in collective work and takes for 
himself the power to move on with the pro-

For a meeting/event to take place, someone 
needs to produce it. Doing this is not an easy 
task, as it demands a great deal of work and 
commitment. This is probably the reason why 
people choose to manage events through 
established methodologies with proven func-
tionality that would lead to concrete results. 
However, many of these methodologies re-
produce systems of bureaucratic and alien-
ating valuation, which no longer match the 
complex human exchange and access net-
works we enjoy in contemporaneity. That is 
why it is necessary to rethink them.

Production is usually based on a triple alli-
ance: “organisation, curatorship and mod-
eration.” The “organisation” supplies the 
necessary means for the meeting, executing 
day-to-day tasks such as invitations, lodging, 
name tags, line "lters to hook on the gadgets, 
managing spaces, and sorting out problems. 
The “curatorship” cares for the imaginary 
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an event may and should be open to unfore-
seen elements, to the quality of exchange, to 
the different temporalities that the event itself 
allows for and embraces, to the openness 
of unexpected spaces that allow creativ-
ity to emerge. There is no scienti"c method 
that leads to this level of production. It is 
necessary to ceaselessly invent and reinvent 
operational tactics that make room for sub-
jects to singularise themselves, expand their 
perceptions of the world and transform their 
lives to some extent. That means creating 
a productive and constituent atmosphere, 
which, in addition to promoting horizontality 
and decentralisation, also proposes that the 
participants become producers of events in-
side the meeting and that they stand up and 
concretise their demands.

We have experienced meetings where we 
acted as producers and participants, in 
which the structure is based on living togeth-
er. These are immersive meetings in places 
where people have time and space to con-
stitute a microcosmos that, besides dealing 
with the general civilizatory plans (space, con-
sumption, organisation), also deals with daily 
impasses (tasks, exchanges, relationships). 
The creation of action projects, structur-
ing demands, short, medium and long-term 
goals, and the exchange of knowledge, in-
termingle with cleaning the space, preparing 
meals, impasses about litter, time for relax-
ation and affection exchange. Everyone takes 
responsibility for the construction and pro-
duction of their own event, and can observe, 
in quotidian aspects, the group’s behavioral 
data, the hierarchies, the explorations, the 
chauvinisms, the lacks of responsibility with 
the convivial projects, the compulsory devalu-
ations of the alleged weak points, the ways to 
deal with litter and with affections. All these 

cess, stepping over little local insurgencies. 
This sort of structure is based on bureaucracy 
and institutionalism.  Even though it is usual 
to split the (at least) three instances of pro-
duction into separate categories, it is vital to 
start understanding them as interdependent, 
because their disposition and attribution de-
termine the political structure of any event. If 
the structure is verticalised, the event/meet-
ing will most likely reproduce this model.

For a while now (not considering the count-
less historical examples) we have been see-
ing in collective practices different forms of 
production for events/meetings that do not 
correspond to super-institutionalism or to 
a disorganised, uncommitted meeting, but 
which transit between both, making their 
methods a political structure that contributes 
to a larger political thinking. This fosters small 
democratic processes, potentialising spaces 
for collective construction, adapting to the 
changes produced within the meeting, allow-
ing people to take responsibility for the pro-
cesses that has been triggered. This favours 
the appearance of spontaneous leaderships 
and emerging talents, who gain power and 
make a difference, building environments 
that are adequate for the liberation of #ows, 
the management of what’s to come, the #u-
ency of potentials, the connection of desires 
and needs, the development of rhythms, the 
remix of roles without a catalysing centre, 
reaching goals, targets, creations and end-
ing projects, without falling back on hetero-
patriarchal principles engaged with a logic 
of evolution that reaf"rms obedience, the 
construction of hierarchies and the suppres-
sion of unique subjectivities on behalf of an 
induced consensus.

Production is politics too. The production of 
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and if they had anything important to say, 
they knew they could also get up on the stool.

3- COLLECTIVE KITCHEN

All kitchen products are at the participants’ 
disposal. The cooks organise themselves to 
cook for everyone, according to the #uency 
of the group, remembering they must avoid 
exploitation or sexism in the kitchen. While 
they cook, they discuss issues, exchange 
ideas, make action plans, mix seasonings 
and demands.

4- COMFORT SPACE 

One must guarantee basic human needs in 
order to allow any work to take place. Be-
fore any collective action, participants need 
to know where they will sleep, take a shower 
and have their meals. In these conditions they 
become comfortable bodies that move, lie 
down and get up. A body that feels at ease 
with the situation, that is not forced to respect 
the prototype of curatorial or moderating or-
ganisation, can be more creative, more in-
volved, have better conditions to express the 
processes through which it undergoes at the 
meeting in question, with its rules and goals. 
It may live more intensely the problems that 
go through it and in this way it can collabo-
rate much more with the development of the 
process.

4- FREE RADIO

A free radio is installed at the meeting prem-
ises and there, conversations are opera-
tionalised, opinions are exposed, as well as 
divergences, possible projects, punctual 
discussions, conceptual exchanges, "ctions, 
future imageries, irony of present situations, 

elements are vital material for the elaboration 
of the meeting. The techniques to do so de-
pend on the creativity of the production and 
its participants, which, rather than introduc-
ing pre-established action plans, are perme-
able to the occurrences, producing from the 
singularity of each group, speci"c modes of 
intervention.

We present now a few dynamic exercises 
built by their own participants. The nick-
names of these speci"c events motivate us 
to write this text:

1- ELECTRIC SHOCK

A group of 10 to 20 people in a free com-
munication meeting hold hands and receive 
a collective 220 volts electric shock. Every-
one knew that if they let go of each other’s 
hands, the last person would receive a more 
powerful discharge, and so, in a gesture of 
complete trust, they did not let go and shared 
the shock that went through their bodies. 
This practice strengthens the building of trust 
among people. This dynamic, structured from 
the shock taken by what would connect to a 
wire, lasted many hours, and practically ev-
eryone present took part in it spontaneously. 
(Submidialogia “2”/ Olinda-2006)

2- STAND UP ON THE STOOL

There are moments when whatever you have 
to say must be said to everyone. Deriving 
from this collective demand, someone de-
cided to place a holy stool at a speci"c spot 
where all the participants had the freedom to 
get on it and talk to the entire group. The pub-
lic, on the other hand, had to pay attention to 
what was said, make considerations, re#ect, 
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sponsibility to cope with his or her own dis-
satisfaction.

7- I AM MODERATOR

It allows for the moderating role to be shared, 
for people to feel free to conduct the process 
so as to take responsibility for their surround-
ings, yet, at the same time, to invent them, to 
create new demands, to inject new behav-
ioural and understanding patterns. People 
must know that power is shared, as well as 
its consequences. This exercise allows the 
rehearsal of a rotating role to control anxieties 
and expectations.

These examples make clear the difference 
between a verticalised political structure and 
another one produced from within its circular 
and gregarious axle. The political segments 
that drive this last kind of structure are moti-
vated by trust practices, ritualisation, power 
division and responsibility, appropriation of 
the means of production and communication. 
However, we know the paradox that inhabits 
this type of practice, which, at the same time 
may be productive in terms of vitality and de-
mocratisation, but also may be used to pro-
mote the alienation of bodies and subjectivi-
ties. This is why it is important to consider the 
structural dimensions that it embraces. If we 
are talking about a gathering that intends to 
be political, regardless of its initial purposes, it 
is necessary for the great themes to emerge: 
exploitation, precariousness, discontent with 
the general state of things, and the human 
and existential dimension. An immersion is a 
look into a certain world’s section with all its 
nuances.

What we risk applying this type of dynamics, 
is its ill-use, in the sense that they might be 

while others cook, swim in the pool, take out 
the trash or have a beer. The idea is that the 
radio must be a place where ideas are pu-
ri"ed, possibilities are heard. It should be a 
space to promote the appropriation of the 
means of communication, adequate to sat-
isfy the need of any participant to speak to 
an audience.

5- CLOWN NOSE

In order to create a space for criticism, the 
clown nose works as an accessory that pro-
pitiates moments to say everything you think, 
with no mediation or condescendence. It en-
ables the instauration of an anarchic scene, 
spontaneity, along with forgiveness and con-
sent, as if the nose were a mask to protect 
from judgements. Both those who put on 
the nose and those who watch the scene 
must understand that the act promotes key 
aspects for collective health such as #uidity, 
detoxi"cation, the af"rmation of another state 
that does not necessarily correspond to the 
prescribed objectives, but where the situation 
operates more at a subconscious level, mak-
ing it humorous, fetishist, ironic and exagger-
ated, helping to think about the situation in a 
different state of presence.

6- HAVE YOU EVER BEEN A 
CONTROL FREAK? 

Rather than complaining about the situa-
tion, people are authorised and empowered 
to make things happen. The participants 
can control each other on certain rules and 
demands produced, dividing the power of 
production in shared channels, and involved 
with the event, they intend it to develop and 
manifest itself. When a person is questioned 
or charged, he or she is incited to take re-

Alexandre Freire & 
Fabiane Borges



incorporated to the event as a discourse on 
health and participation, when in fact they 
only reaf"rm the omnipresent and punitive 
condition of the production, so as to cre-
ate diagnoses and psychopathologies, to 
imprison people into damaging super"cial 
caricatures that nullify the dialogue that was 
built. There is the danger of being used more 
as entertainment than as a constitutive fac-
tor. Another risk is to validate only those who 
expose themselves and forget to develop a 
perception on the darker, the veiled, the in-
habitants of the shadows, as if they were not 
a suf"cient presence. Therefore, it is neces-
sary, as mentioned in the beginning, to con-
stantly reinvent and re-evaluate techniques, 
make them be a demand of the group itself, 
and create a perception and a contamina-
tion of languages that rarely appear in vi-
cious good speech and eloquence. There are 
other participative languages to be noticed, 
de#agrated; languages addicted to different 
codes, which manifest themselves incisively 
even though the interpretative methods are 
not ef"cient enough to be affected by them. 
We prioritise the great speeches because we 
have a poor perception. This text suggests 
the return to perception, to affection, to the 
multiplicity of meanings contained in a simple 
act, as well as the widening of the hearing 
potential.



2009 Flavia Vivacqua

Flavia Vivacqua - Artista, 
educadora e designer cultural e para 
sustentabilidade, é articuladora da 
rede CORO – Coletivos em Rede e 
Organizações.

Somente no decorrer da semana ao acom-
panhar todo o encontro, foi possível com-
preender com maior profundidade as moti-
vações diversas que moveram aqueles dias 
intensos, onde muitas idéias, conceitos, an-
seios e necessidades se encontraram. 

Pessoalmente, reverberou fortemente a 
importância da ética nos processos criati-
vos e tecnológicos, sem negar os avanços 
cientí"cos e tecnológicos e suas importantes 
contribuições humanitárias sobre tudo para 
a medicina e a comunicação. O desa"o está 
nas dinâmicas relacionais e nas escolhas 
coletivas de cada um para chegar ao senti-
mento comum de ética, que possibilita que 
o vivenciado e as práticas cotidianas estejam 
de acordo com o bem estar pessoal e dos 
outros seres vivos que coexistem. A ética 
traz consigo a consciência de que nenhuma 
das possíveis armadilhas dos distúrbios ex-
tremos do processo cultural-tecnologico 
- como a busca pela eternidade, sobretudo 
pelos avanços genéticos e conceitos de 
mutação, regeneração e clonagem; a busca 
pelo espaço galáctico e a materialização de 
uma realidade-"ccional; a virtuosidade como 
alienação espetacular e vaidade; e o uso fe-
tichista da tecnologia por si, como forma de 
representação da realidade e manifestação 
da fantasia e da gana – estão se formando. 
Em um determinado momento, surgiu-me a 
necessidade de falar da importância da ética 
nas ações de cada individuo, mas é justa-
mente nas dinâmicas relacionais que a ética 
acontece. Encontrei-me então com um dos 
motivos profundos que me levava a estar no 
encontro para falar de uma Rede Social Co-
laborativa, como o CORO.

Os múltiplos caminhos que nos permitem as 
redes colaborativas da sociedade, potencia-
lizadas pela tecnologia (principalmente a in-
ternet) e a comunicação tática, tornam mais 
recorrentemente visíveis uma série de mani-
festações, com estruturas e dinâmicas que 

PARALELO foi um encontro entre artistas, 
designers e pesquisadores do Brasil, Ingla-
terra e Holanda para compartilhar experiên-
cias e práticas atuais, além de conversar so-
bre Arte, Tecnologia e Meio Ambiente.

Desde 1998 venho desenvolvendo minha 
pesquisa poética em Arte, Ecologia Am-
biental e Pensamento Sistêmico. Fui ain-
da responsável pelo primeiro programa de 
residência artística em contexto rural do 
Brasil, projeto que idealizei com outros três 
artistas brasileiros1.  No entanto, para o 
Paralelo, chamaram-me para falar do CORO 
– Colaboradores em Rede e Organizações 
(mapeamento - www.corocoletivo.org e rede 
social – www.corocoletivo.ning.com), uma 
REDE Social ativa desde 2003 que integra 
pessoas dedicadas a Cultura Colaborativa e 
aos processos coletivos de trabalho e cria-
ção no Brasil. 

Ecologias Frágeis   
Resiliência Criativa 
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esperar formulas, preserva-se as sabedorias 
tradicionais e o pouco do que nos resta do 
meio ambiente selvagem, ao mesmo tempo 
em que são gerados novos paradigmas, 
organizações, vocabulários e mais práticas 
criativas em campos de atuação consciente.

1. Ver em http://"aviavivacqua.wordpress.com : “Premio Interações 
Florestais - Residência Artística Terra UNA” idealizado por Cristina Ribas, 
Domingos Guimaraes, Flavia Vivacqua, Nadam Guerra, integravam o CIF 
– Conselho de Interações Florestais 2007-2009.
2. Pico do petróleo é o ponto em que não mais podemos aumentar a 
quantidade de petróleo que extraímos, e globalmente a sua produção 
entra em um declínio irreversível. Isso acontece tipicamente quando se 
extraiu de um campo cerca de $ de todo o petróleo que poderia ser 
extraído dele – não é quando o petróleo acaba. Outro ponto fundamental 
que nos chama a atenção essa teoria são sobre as substancias e gases 
tóxicos como o CO2, que antes estavam estáveis por milhões de anos 
em camadas subterrâneas da Terra e pela extração e manipulação in-
dustrial são liberados na Biosfera, causando impactos irreversíveis. Essa 
informação foi recolhida da TransitionNetwork.org.
3. Mudanças climáticas ou Aquecimento Global são efeitos da acelera-
ção do ciclo natural do planeta pela alta concentração de CO2 e outras 
substancias tóxicas como metano na atmosfera, potencializadas pelas 
ações extrativistas e poluentes dos seres humanos. Essa informação foi 
recolhida da TransitionNetwork.org.
4. Conceito proposto pelo !lósofo e ecologista norueguês Arne Naess 
em 1973, como resposta a paradigma dominante e à visão dominante 
sobre o uso dos recursos naturais. Na dimensão social é belamente 
abordado por Joanna Macy.

apresentam padrões reconhecíveis também 
em outras organizações comunitárias do 
reino animal. Marca o surgimento de novas 
formas de organização social rumo a go-
vernança não-hierárquica, mobilizadas pela 
con"ança, transparência e colaboração entre 
os integrantes, focados no conhecimento 
livre, na resigni"cação do trabalho, no es-
tabelecimento de novos valores e ética, na 
busca por outras economias e sobre tudo, 
outros modos relacionais, uma verdadeira 
ecologia social de cultura colaborativa.

Por outro lado, em ritmo de urgência, no 
cenário atual, já virando a espiral da primeira 
década do século XXI, eclodem os proble-
mas sócio-ambientais com a necessidade de 
tomada de consciência de que: os recursos 
naturais são "nitos [como o fornecimento de 
água potável]; há fragilidade produtiva [de 
alimento inclusive] em grande escala, hiper-
dependente da energia e combustível fóssil, 
que tem no chamado pico do óleo2 e nas 
inegáveis mudanças climáticas3 o acelera-
mento dos processos a passos tão largos 
quanto os avanços tecnólogos e genéticos, 
delimitando fronteiras (de espaço e tempo) 
para um importante e necessário redesenho 
sócio-cultural-ambiental. 

Nesse contexto, não se trata de uma apo-
logia a uma arte-ecológica ou de um re-
torno romântico à natureza intocada, ou 
ainda viver na roça como a única forma de 
vida interessante. Tão pouco, viver em uma 
bolha, dependente da mais surpreendente 
tecnologia ou ainda povoar outro planeta. 
Mas sim, reconhecer e compreender a 
produção crítica e criativa que dialoga com 
os princípios éticos e valores da ecologia pro-
funda4 e o estabelecimento de relações de 
respeito e equilíbrio com o meio ambiente e 
os seres vivos, para colaborar com a existên-
cia da diversidade das espécies e culturas, 
nutrindo-se dela e vice-versa. Desta forma, 
sem cristalizar qualquer espécie de rótulo ou 
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2009 Flavia Vivacqua

Flavia Vivacqua - artist, educator and 
cultural designer for sustainability, 
leads the network CORO – Coletivos 
em Rede and Organizações

Only during this week, as I attended the 
meeting sessions, was I able to understand 
in depth the various motivations behind those 
intense meetings, in which were blended a 
number of ideas, conceptions, wishes and 
needs from different people.

On a personal level, a predominant factor 
was the importance of ethics in the creative 
and technological processes, although simi-
lar acknowledgment must be given to the 
scienti"c and technological developments 
and their relevant humanitarian contribution, 
particularly to the "elds of medicine and com-
munications. The main challenge lies in the 
dynamic of relationships and within the choic-
es that we make in order to achieve a shared 
sense of ethics, which enables that the way 
I live and my daily practices are geared not 
only to my own well-being but also to the oth-
er living beings. Within ethics lies the aware-
ness that none of the potential traps of the 
extreme disturbances involved in cultural and 
technological process – such as the search 
for eternity, especially due to the progress 
made in genetics and the concepts of muta-
tion, regeneration and cloning; the search for 
the galactic space and the materialisation of a 
"ctional reality; the quality of virtuosity viewed 
as spectacular alienation and vanity; and the 
fetishist usage of technology per se, as a way 
of depicting reality and demonstrating fantasy 
and impetus – are taking shape. 

Somewhere along the process, I felt the urge 
to talk about the importance of ethics in each 
individual’s actions, but it is precisely in the 
dynamics of relationships that ethics takes 
place. I then came across one of the deepest 
motivations that led me to speak of a social 
collaborative network such as CORO in this 
meeting.
The various possibilities enabled by the col-
laborative network of society, which are 
enhanced by technology (particularly the 
internet) and by tactical communication, of-

PARALELO was a meeting between artists, 
designers and researchers from Brazil, Eng-
land and Holland, in order to share current 
experiences and practices, and also to talk 
about art, technology and the environment.

Since 1998 I have been working on  poetic 
research in Art, Environmental Ecology and 
Systemic Thought. I have also pioneered an 
artist-in-residence program in a rural setting 
in Brazil, a project I have designed alongside 
three other Brazilian artists1. However, for 
Paralelo, I was asked to talk about CORO 
Network – Collectives in Network and Or-
ganisations (mapping - www.corocoletivo.
org and social network - www.corocoletivo.
ning.com), a social network that has been ac-
tive since 2003, integrating people who are 
involved with Collaborative Culture and in the 
collective processes of work and creation in 
Brazil.

Fragile Ecologies    
Creative Resilience

BR
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deep ecology4 and the establishment of a 
relationship with environment and the living 
things, preserving the diversity of species 
and cultures, in a mutual dependence. Thus, 
without any sort of labelling or the expecta-
tion to "nd ready-made formulas, one is able 
to preserve traditional wisdom as well as the 
little wildlife we have left. At the same time, 
new paradigms, organisations, lexicon, and 
more creative practices in areas of conscious 
action can be generated.

1. For further information, see “Prize Interações Florestais – Artist-
in-Residence Terra UNA”, a project by Cristina Ribas, Domingos Gui-
marães, Flavia Vivacqua and Nadam Guerra, members of CIF – Conselho 
de Interações Florestais, between 2007 and 2009, http://"aviavivacqua.
wordpress.com.
2. Peak Oil is the stage at which the amount of oil extracted cannot be 
increased and in which its global production starts declining irrevers-
ibly. This typically happens when approximately half of the capacity of a 
!eld has been extracted, not when the oil is over. Another fundamental 
aspect which draws our attention is that toxical substances and gases, 
such as CO%, which remained stable for millions of years in underground 
layers of the Earth are, through the process of extraction, released into 
the biosphere, causing an irreversible impact. This information has been 
retrieved from TransitionNetwork.org.
3. Climatic changes or Global Warming are effects of the acceleration 
in the natural cycle of the planet through the high concentration of CO% 
and other toxical substances in the atmosphere such as methane, poten-
tialised by extractivism and pollution generated by human beings. This 
information has been retrieved fom TransitionNetwork.org.
4. This concept was proposed by Norwegian philosopher and ecologist 
Arne Naess in 1973, as a response to the predominant paradign and the 
dominant view on the usage of natural resources. It has been beautifully 
approached on a social perspective by Joanna Macy.

fer some recurrent visibility to a number of 
manifestations, with structures and dynam-
ics presenting patterns that are also found 
in other communities in the animal kingdom. 
This signals the appearance of new forms 
of social organisation geared to a non-hier-
archical governance, which are powered by 
trust, transparence and cooperation among 
its members. These people, in turn, focus 
on free knowledge, on a concern for giving a 
new meaning to labor, on the establishment 
of new values and ethics, on the quest for 
other economic systems and, most impor-
tantly, on alternative ways to relate to one an-
other – a real social ecology of a collaborative 
culture. 

On the other hand, in the current setting, at 
the turn of the "rst decade of the twenty-"rst 
century, emerging social and environmental 
problems pressingly bring us the awareness 
that the natural resources – such as the sup-
ply of potable water – are not endless. Pro-
duction (including food production) shows its 
fragility in a large scale as well as an exces-
sive dependence on fossil energy and fuel. 
Through the so-called Peak Oil.2 And the 
unquestionable climatic changes3 processes 
are accelerated at the same rate as the tech-
nological and genetic developments, thus 
setting boundaries (of space and time) for an 
important and necessary social, cultural and 
environmental recon"guration.

Within this context, this is neither an apolo-
gia for an ecologic art nor a romantic return 
to untouched nature. Nor does it imply that 
the countryside is the only interesting place 
to live in.  It is not a matter of advocating for a 
life inside a bubble, a life which is dependent 
on the most amazing technology or even the 
Idea of populating another planet. However, 
this does mean the acknowledgement and 
the comprehension of the critical and cre-
ative production which establishes a dialogue 
between the ethical principles and values of 
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2009 Claudio Rivera-Seguel

Claudio Rivera-Seguel é um artista 
multi disciplinar, curador e consultor 
especializado em iniciativas culturais 
e sociais que enfocam na intersecção 
entre arte, ciência e tecnologia.

em P4P exploram diferentes aspectos de 
questões derivadas desta era transicional, 
e assim nos dão algumas visões iniciais de 
possíveis cenários sociais e ambientais fu-
turos baseados em um forte sentido de au-
tonomia social e funcionamento dentro de 
estruturas organizacionais descentralizadas 
e horizontais. 

O evento Paralelo foi fundamental para o 
desenvolvimento deste projeto intercultural, 
pois coincidiu com muitas de minhas ideias 
sobre a ecologia e um futuro sustentável. 
Além disso, e mais importante, demonstrou 
claramente a urgência e a necessidade 
destes tipos de discussões. Promover ativi-
dades como o projeto Paralelo na América 
Latina ajudaria a estabelecer um diálogo 
aberto extremamente necessário entre cul-
turas centrais e marginais.

P4P: COMPONENTE DE NOVAS 
MÍDIAS DA BIENAL DE VANCOUVER 
DE 2009-2011

A seguinte proposta de exposição de Arte 
Latino-Americana de Novas Mídias deseja 
explorar o tema “em-Trans-ição” em relação 
à noção de aceleração exponencial experi-
mentada pela evolução humana – in#uencia-
da pela incorporação, adaptação e assimila-
ção de uma prática associativa baseada em 
novos conhecimentos, tecnologias e colabo-
rações dentro da cultura contemporânea. 

O título de trabalho da exposição, P4P, faz 
referência à possibilidade de que nossa so-
ciedade faça uma transição na direção de 
uma compreensão holística do domínio so-
cial. Neste contexto, a humanidade evolu-
iria do atual modelo associativo econômico, 
social e político passivo de Peer-to-Peer, na 

Minha motivação para participar do evento 
Paralelo em São Paulo (março de 2009) 
deveu-se ao meu contínuo interesse pelas 
novas transformações sociais, econômicas 
e culturais que resultam da introdução e as-
similação, pelo público geral dentro de suas 
redes sociais, de novas tecnologias Web 2.0 
criativas, produtivas e comunicativas. 

Neste contexto, a exposição P4P lida com 
questões que são um produto da nova 
condição humana emergente. Todos os ar-
tistas, em diferentes graus de envolvimen-
to, desenvolveram formas únicas de com-
preender e representar este novo paradigma 
social. Todos eles parecem compreender, 
neste novo ambiente social, que o indivíduo 
está se tornando cada vez mais distanciado 
dos dogmas políticos e está se tornando seu 
próprio administrador pessoal e social. 

Os trabalhos artísticos com as novas mídias 

P4P  
Uma Exposição Latino-
Americana de Arte de Novas 
Mídias em Espaços Públicos 
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ideias e questões associadas com qualquer 
tipo de arranjo de desenvolvimentos culturais 
atuais. 

Em síntese, esta proposta cultural busca 
examinar o papel da Arte de Novas Mídias e 
da Cultura Digital dentro de um novo Zeitgeist 
planetário, como mencionado acima, base-
ado num modelo associativo econômico, 
político e social Peer-to-Peer emergente, que 
está atualmente estimulando o desenvolvi-
mento de uma nova “Cultura Despolarizada”.

CULTURA DESPOLARIZADA

Avanços tecnológicos, dos quais a cultura 
digital é uma faceta, estão se desenvolvendo 
em ritmo exponencial. Dentro deste con-
texto social, representar nossas realidades 
se tornou uma tarefa altamente complexa, 
tornando quase impossível desenvolver, 
analisar e disseminar novas formas de sig-
ni"cado através de metodologias tradicionais 
(racionais e polarizadas). Narrativas mestre e 
grandes meta-teorias universais estão se tor-
nando algo do passado. 

Gostando ou não, a humanidade está vi-
vendo uma era de rápida assimilação tec-
nológica, consequentemente nos forçando 
a produzir novas formas de decifração da 
realidade. Desde a chegada dos dispositi-
vos de comunicação de mídia em massa e, 
mais recentemente, com a virtualização do 
domínio digital, estamos lentamente mudan-
do de uma noção de tempo e espaço linear e 
singularizada para uma compreensão da vida 
multipolar e rizomática.  

De"nições simplistas não são mais úteis 
como ferramentas para explicar e/ou com-
preender os fenômenos do passado, do 

direção de um ambiente de rede social e or-
ganizacional Peer-to-Peer mais rizomático e 
colaborativo.   

Os participantes apresentados no P4P são 
todos artistas multidisciplinares, inovadora-
mente ativos em muitas áreas da produção 
cultural. Através de suas práticas artísticas 
transdisciplinares (artistas, performers, cu-
radores, músicos, programadores etc.), eles 
têm – consciente ou inconscientemente – 
experimentado uma mudança interna com 
relação à sua própria compreensão tradicio-
nal de “Cultura” e desenvolveram simbiotica-
mente um ponto de vista diferente sobre o 
que constitui a “Realidade”, criando trabalhos 
baseados em narrativas não lineares que ex-
ploram complexas formas de produção e 
concepção artísticas transdisciplinares que 
estão na intersecção (junção) da arte, da 
ciência e da tecnologia. 

A exposição pretende analisar e educar o pú-
blico sobre essa mudança de paradigma, ao 
expor artistas latino-americanos altamente 
representativos deste processo cultural 
emergente mutante e híbrido. Sua prática 
artística e sua compreensão da cultura têm, 
de várias formas, rompido as fronteiras do 
status quo, e têm desenvolvido, em diferen-
tes graus de complexidade, suas próprias 
interpretações holísticas interdisciplinares da 
cultura. Esta mudança de paradigma consti-
tui o leitmotif do P4P. 

A exposição vai confrontar o público com 
obras caracterizadas por experiências intera-
tivas contingentes, rizomáticas e aleatórias 
dentro de vários ambientes relacionais Imer-
sos-em-Novas-Mídias, conferindo ao público 
a oportunidade de envolver-se ativamente 
nas obras, e, assim, compreender melhor as 
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presente e do futuro. No lugar disso, e por 
causa das tecnologias de Novas Mídias, o 
signi"cado está em #uxo permanente, pro-
duzindo dados, disseminando informação e 
transformando o conhecimento com perpé-
tuas e mutáveis correntes de realidades inter-
relacionais. 

P4P ARTISTAS PARTICIPANTES

A seguinte exposição Arte de Novas Mídias 
em Espaços Públicos apresenta oito artistas 
latino-americanos multidisciplinares estabe-
lecidos e emergentes, todos os quais de-
senvolveram suas práticas artísticas criando 
e produzindo projetos interdisciplinares co-
laborativos socialmente engajados. 

Lucas Bambozzi (Brasil) – Projeção Pública
Andres Burbano (Colômbia) – Performance 
de som móvel
Biopus Collective (Argentina) – Instalação in-
terativa
Arcangel Constantini (México) – Instalação 
sonora telemática
Gisela Domschke (Brasil) – Instalação sonora 
e live-streaming
Claudio Rivera-Seguel (Chile) – In"ltração de 
Mídia Pública: grá"ca digital e vídeo

Claudio Rivera-Seguel



2009

plore different aspects of issues derived from 
this transitional era, and thus give us some 
initial glimpses into possible future social and 
environmental scenarios based on a strong 
sense of social autonomy and functioning 
within decentralised and horizontal organisa-
tional structures.

The Paralelo event was key in the develop-
ment of this intercultural project because 
it coincided with many of my ideas about 
ecology and a sustainable future, but most 
important because it clearly demonstrated 
the urgency and necessity for these types 
of discussions. Promoting  activities such as 
Paralelo project in Latin America would help 
establishing a much needed open dialog be-
tween central and marginal cultures.

P4P: NEW MEDIA COMPONENT 
OF THE 2009-2011 VANCOUVER  
BIENNALE

The following exhibition proposal of Latin 
American New Media Art wishes to explore 
the theme “in-Transit-ion” in relation to the 
notion of the exponential acceleration expe-
rienced by human evolution – in#uenced by 
the incorporation, adaptation and assimila-
tion of new technological, collaborative and 
knowledge-based associative practice within 
contemporary culture.

The exhibition’s working title, P4P, makes 
reference to the possibility for our society to 
make a transition towards a holistic under-
standing of the social realm. In this context 
humanity would evolve from the present pas-
sive Peer-to-Peer economic, political and so-
cial associative model towards a more active 
Peer-for-Peer collaborative and rhizomatic 

The motivation to participate in the Paralelo 
event in Sao Paulo (March of 2009) was due 
to my continued interest in the new social, 
economic and cultural transformations result-
ing from the introduction and assimilation, 
by the general public within their social net-
works, of new creative, productive and com-
municational Web 2.0 technologies.

In this context, the P4P exhibition deals with 
issues that are a product of this new emerg-
ing human condition. All the artists, in differ-
ent degrees of engagement, have developed 
unique forms of understanding and repre-
senting this new social paradigm. They all 
seem to understand that in this new social 
environment, the individual is becoming more 
and more disassociated with the notions of 
political dogmas and is becoming its own 
personal and social administrator. 

The new media public art works in P4P ex-

Claudio Rivera-Seguel
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ent cultural developments.

In synthesis, this curatorial proposal endeav-
ors to examine the role of New Media Art 
and Digital Culture within a new planetary 
Zeitgeist, as mentioned above, one based on 
the emerging “Peer-to-Peer” economic, po-
litical, and spiritual associative model that is 
presently fostering the development of a new 
“Depolarised Culture.” 

DEPOLARISED CULTURE

Technological advancements, of which digital 
culture is one facet, are developing at an
exponential rate. Within this social context, 
representing our realities has become a highly 
complex task, making it almost impossible to 
develop, analyse and disseminate new forms 
of meaning through traditional (rational and 
polarised) methodologies. Master narratives 
and universal, grand meta-theories are quick-
ly becoming a thing of the past.

Like it or not, mankind is living in an era of 
rapid technological assimilation, conse-
quently forcing us to produce new ways of 
deciphering reality. Since the arrival of mass 
media communication devices, and more 
recently, with the virtualisation of the digital 
realm, we have been slowly shifting from a 
linear, singularity-based notion of time and 
space towards a multi-polar, rhizomatic un-
derstanding of life.

Simplistic de"nitions are no longer useful or 
practical as tools for explaining and/or under-
standing past, present and future phenom-
ena. Instead, and because of New Media 
technologies, meaning is in permanent #ux, 
producing data, disseminating information 
and transforming knowledge within perpetual 

organisational and social networking environ-
ment.

The participants presented in P4P are all 
multidisciplinary artists, innovatively active in 
many areas of cultural production. Through 
their cross-disciplinary artistic practices (art-
ists, performers, curators, musicians, pro-
grammers etc.), they have – consciously or 
unconsciously – experienced an internal shift 
with respect to their own traditional under-
standing of “Culture” and have symbiotically 
developed a different point of view about 
what constitutes “Reality”, creating works 
based on non-linear narratives that explore 
complex forms of artistic conceptions and 
productions (collaborative, relational and 
open-ended) associated to transdisciplinary 
artistic practices that lie within the intersec-
tion (junction) of art, science and technology.

This exhibition intends to analyse and edu-
cate the public about this paradigm shift by
showcasing Latin American artists that are 
highly representative of this emerging hybrid 
cultural mutational process. Their artistic 
practice and understanding of culture have, in
various forms, broken down the boundar-
ies of the established status quo, and have 
developed in different degrees of complexity 
their own unique interdisciplinary and holistic 
interpretation of culture. This paradigm shift 
constitutes the leitmotif of P4P.

The exhibition will confront the audience with 
works characterised by random, rhizomatic 
and contingent interactive experiences within 
various New-Media-Immersed and relational 
environments, thus conferring the audience 
the opportunity to actively engage in the 
works, and thus, better understand the ideas 
and issues associated with an array of pres-

Claudio Rivera-Seguel



and shifting streams of inter-relational reali-
ties.

P4P PARTICIPATING ARTISTS

The following New Media Art in Public Spaces 
Exhibition showcases eight established and 
emerging New Media Multidisciplinary Latin 
American artists, all of which have developed 
their artistic practice creating and producing 
collaborative and socially engaged interdisci-
plinary projects.

Lucas Bambozzi (Brazil) – Public Projection
Andres Burbano (Colombia) – Mobile sound 
performance
Biopus Collective (Argentina) – Interactive in-
stallation
Arcangel Constantini (Mexico) – Telematic 
sound installation
Gisela Domschke (Brazil) – Live-streaming 
and sound installation
Claudio Rivera-Seguel (Chile) – Public Media 
In"ltration: Video and digital graphics
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e a informação.

Os números ajudam a compreender as mu-
danças estruturais sofridas. Divulgada em 
meados de 2008, a pesquisa “A Nova Classe 
Média” (realizada pelo Centro de Políticas So-
ciais da Fundação Getúlio Vargas) mostrava 
que essas transformações se intensi"caram 
nos últimos sete anos. A partir de 2002, a 
probabilidade de ascensão da classe C para 
a classe A nunca foi tão alta, assim como 
as chances de declínio para a classe E ja-
mais se mostraram tão baixas. A classe mé-
dia brasileira passou de 42% para 52% da 
população. O mesmo estudo promove uma 
comparação. Nos Estados Unidos  – nação 
que tem sido o modelo de riqueza e desen-
volvimento para a política nacional ao menos 
nas últimas cinco décadas – 53% da popu-
lação se de"nem como membros da “classe 
média”. Para os critérios brasileiros, a classe 
C é composta por famílias que possuem um 
rendimento entre R$ 1.064 (% 398, US$ 581) 
e R$ 4.561 (% 1.710, U$ 2.492) mensais. Em 
números absolutos, cerca de 23 milhões de 
pessoas passaram de uma classe para a 
outra.

Em 1978, em seu curso “La Préparation du 
Roman” – mais exatamente na terceira aula 
do curso ministrado no Collège de France, 
em Paris –, Roland Barthes fala a seus  alu-
nos, e faz um desvio do tema do curso a "m 
de promover um comentário sobre a situa-
ção social do mundo quando os anos 80 
começavam a aparecer no horizonte, envian-
do sinais no mínimo contraditórios se pensa-
dos em relação à década anterior, profunda-
mente marcada por um desejo e uma pulsão 
política “revolucionária”, nos mais diferentes 
sentidos que a palavra, no período, poderia 
representar. Naquele instante, para Barthes, 
o pior se multiplicava, e por uma razão. 
A classe média (a pequena burguesia, na 
gramática marxista) não havia conquistado, 
historicamente, o domínio do Estado ou da 

Em agosto de 2009, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) divulgou o resul-
tado do mais recente censo sobre o uso de 
aparelhos celulares no Brasil, indicando que 
três Estados no país haviam rompido a bar-
reira de um telefone por cidadão. São Paulo 
e Rio de Janeiro foram duas das esperadas 
e previsíveis localidades. Mato Grosso do 
Sul, localizado na região Centro-Oeste, um 
estado que no imaginário brasileiro é ainda 
“selvagem”, “idílico” e em plena  “natureza”, 
aparece ao lado dos dois maiores centros ur-
banos da nação. A população estimada no 
país é de 191.480.630. Os celulares são hoje 
utilizados por 161.922.375 pessoas. Esses 
números contêm uma in"nidade de signi"ca-
dos, e o mais evidente entre eles é a ace-
lerada transformação da sociedade brasileira 
nos últimos 15 anos, na qual mudanças 
de ordem política, social e econômica pro-
moveram uma alteração no modo como a 
nação se relaciona com a imagem, a história 

A TEMPERATURA  
DAS COISAS
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esferas coexistem, e procura-se construir 
uma cadeia de comunicação entre uma e 
outra realidade, entre um e outro pensamen-
to, e é nesse contexto que tem se realizado 
a produção contemporânea brasileira, com 
sua mais potente matéria-prima: a reinven-
ção das redes sociais.

Elas são construídas das mais diferentes 
maneiras. São ações coletivas ou individu-
ais fazendo uso de estratagemas para pro-
mover uma alteração em um fragmento do 
tecido social. A tecnologia, nesta situação, 
se mostra uma ferramenta de interação 
entre variadas partes. Trata-se de uma “in-
teligência” fazendo uso de toda técnica a 
sua disposição a "m de atingir um determi-
nado objetivo, que é a experiência artística 
acontecendo em meio à dimensão política 
de um novo imaginário que se forma. Nos 
debates em torno do pensamento e do sa-
ber gerados nessas condições se encontra 
a possibilidade de um real exame sobre os 
limites e as chances para a construção de 
novas relações sociais aptas a gerar uma 
até então inédita compreensão da experiên-
cia democrática, e de que modo é possível 
construir uma saudável negociação com o 
espaço de vivência e de convivência.

Marcelo Rezende é autor do romance Arno Schmidt (Planeta, 2005) e do 
ensaio Ciência do Sonho – A imaginação sem !m do diretor Michel Gon-
dry (Alameda, 2005). Curador da exposição Estado de Exceção (Paço 
das Artes, 2008) e cocurador dos projetos Comunismo da Forma (Galeria 
Vermelho, São Paulo, 2007), e À la Chinoise (Microwave International 
Media  Arts Festival, Hong Kong, 2007). Foi editor do projeto 28b, uma 
das plataformas da  28a  Bienal de São Paulo (2008).

circulação da riqueza. Logo, não havia toma-
do o poder político nem o econômico. Mas 
de alguma forma ela estava conseguindo se 
mostrar decisiva e in#uente de um modo tão 
sutil quanto perverso: havia conseguido fazer 
de seus valores (morais, estéticos etc.) os 
valores comuns de todas as classes. Não im-
porta qual o lugar na pirâmide social. Os va-
lores da classe média estavam se tornando, 
Barthes anunciava a seus alunos, os valores 
da sociedade ocidental.

A partir desse ângulo, os números em torno 
da realidade brasileira provocam questões 
de difícil resposta. Sobretudo quanto a algo 
impossível de ser de fato quanti"cado em 
números: o imaginário. Qual seria o imagi-
nário dessa nova classe média, surgida no 
início do século 21 e durante a revolução 
digital? Para a mesma pesquisa realizada 
pela FGV, há algumas coisas, nesse mar de 
dúvidas, que já se sabe. A primeira, a de 
que essa nova classe média difere da classe 
média tradicional ao se comportar de modo 
diferente quanto à informação recebida e os 
meios que a fornecem. São pessoas que 
descon"am do que é noticiado por jornais e 
revistas. Não se identi"cam com os projetos, 
o gosto e instituições valorizadas pela classe 
na qual acabam de entrar. Surgiram em um 
outro tipo de ambiente.

Há então agora um novo, #uido e desco-
nhecido imaginário, que ajuda a (re)formar 
uma imagem que o país tem em relação a 
si mesmo e suas relações com o mundo. 
Durante esse processo, diferentes estra-
tégias procuram mapear os efeitos dessa 
situação inteiramente inédita, na qual várias 
situações sociais e culturais se apresentam, 
indicando uma certa “temperatura” das coi-
sas. O país se encontra urbano, contemporâ-
neo, internacionalizado, rico, tecnológico 
e globalizado, para no instante seguinte se 
perceber ainda arcaico, primitivo, selvagem, 
isolacionista, de"ciente e miserável. As duas 
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The numbers help understand the structural 
changes that have happened. Published 
in mid-2008, the survey “The New Middle 
Class” (conducted by the Center of Social 
Politics of the Getúlio Vargas Foundation) 
showed that these transformations intensi-
"ed in the last seven years. Beginning in 
2002, the probability to ascend from class C 
to class B had never been as high. Likewise, 
the chances to fall to class E had never been 
as low. The Brazilian middle class went from 
42% to 52% of the population. The same 
study makes a comparison. In the United 
States – a country that has been a model 
of wealth and development for the national 
politics in the last "ve decades – 53% of the 
population de"nes itself as a member of the 
“middle class”. According to the national cri-
teria, class C is composed of families with an 
income between R$ 1,064 (% 398, US$ 581) 
and R$ 4,561 (% 1,710, U$ 2,492) per month. 
In absolute numbers, approximately 23 mil-
lion people have gone from one class to the 
other.

In 1978, in his course “La Préparation du Ro-
man” – more precisely in the third class of 
the course taught at the Collège de France, 
in Paris – Roland Barthes went off the theme 
of the course in order to make a commen-
tary on the world’s social situation when the 
80’s were beginning to loom over the horizon, 
sending signals that might be considered at 
least contradictory, if opposed to the previous 
decade, which had been deeply marked by 
a “revolutionary” desire and political drive. At 
that time, Barthes felt, for a good reason, that 
a bad situation was multiplying. Historically, 
the middle class (the bourgeoisie, according 
to Marxist grammar) hadn’t conquered the 
domain of the State or of circulation of wealth. 
Therefore, it hadn’t obtained either political 
or economical power. Somehow, however, 
it was managing to show itself decisive and 
in#uential, in a subtle and perverse way: it had 
managed to make its values (moral, aesthet-

In August 2009, Anatel (National Telecom-
munications Agency) published the result of 
the most recent census on the use of cellular 
devices in Brazil, showing that three states 
in the country had broken the barrier of one 
telephone per citizen. São Paulo and Rio de 
Janeiro were the expected and visible places, 
but Mato Grosso do Sul, located in the Mid-
West region, the state that remains wild, “idyl-
lic” and in the heart of nature”, appears next 
to them, two of the largest urban centers in 
the nation. The country’s estimated popula-
tion is 191,480,630 million. Cell phones are 
today used by 161,922,375 people. These 
numbers hold many meanings, the most evi-
dent of which is the accelerated transforma-
tion of Brazilian society in the past 15 years. 
Changes in the political, social and economic 
order have driven a change in the way the 
country relates to image, to history and to 
information.

THE TEMPERATURE  
OF THINGS
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These social networks are built in a variety of 
ways. They are both collective and individual 
actions that use strategies to drive change in 
a fragment of the social tissue. Technology, 
in this situation, shows itself as a tool for the 
interaction of the different parts. It is an “intel-
ligence” employing all the techniques placed 
at its disposal aiming at a certain goal: the 
artistic experience happening in the political 
dimension of a new imaginary that is taking 
shape. At the debates around these ideas 
and the knowledge generated in these con-
ditions, we have a chance to make a real 
examination of the limits and the chances to 
build new social relations, which are ready 
to generate an up to then unheard of under-
standing of the democratic experience, and 
ways to build a healthy negotiation with the 
space where one lives and inhabits alongside 
others.

Marcelo Rezende is the author of the romance “Arno Schmidt” (Planeta 
2005) and of the essay “The science of dreams – The never-ending imagi-
nation of the director Michel Gondry” (Alameda, 2005). He was curator 
of the exposition “State of Exception” (Paço das Artes, 2008) and co-cu-
rator the projects “Communism of Form” (Galeria Vermelho, São Paulo, 
2007), and “À la Chinoise” (Microwave International Media Arts Festival, 
Hong Kong, 2007.  Marcelo was the editor of the project “28b”, one of 
the platforms of the 28th São Paulo Bienal (2008).

ics, etc.) the values common to all classes, 
regardless of its place in the social pyramid. 
The values of the middle class were becom-
ing, Barthes announced to his students, the 
values of Western society.

From that perspective, the numbers around 
Brazilian reality bring up questions that are 
dif"cult to answer, especially in terms of 
something that is impossible to be quanti"ed 
– the imaginary. What might be the imaginary 
of this new middle class, born in the early 
21st century during the digital revolution? 
According to the same survey conducted by 
the FGV, there are a few things in this sea of 
doubt that we already know. The "rst is that 
this new middle class differs from the tradi-
tional middle class in terms of its behavior 
towards the information they receive and the 
means that supply it. They distrust the news 
published in newspapers and magazines; 
they don’t identify with the projects, the taste 
and the institutions valued by the class they 
have just entered. They have come up into a 
new environment.

There is now a new, #uid and unknown imagi-
nary that helps (re) shape the image that the 
country has of itself and of the world. Dur-
ing this process, different strategies seek to 
map out the effects of this never before seen 
situation, in which several social and cultural 
situations present themselves suggesting the 
“temperature” of things. The country sees 
itself as urban, contemporaneous, interna-
tionalised, rich, technological and globalised, 
and then, in the following instance, "nds itself 
archaic, primitive, wild, isolationist, de"cient 
and miserable. The two spheres co-exist, and 
one tries to build a communication chain be-
tween each of these realities, between each 
of these thoughts. It is in this context that 
contemporary Brazilian production has taken 
place, with its most powerful raw material, the 
reinvention of social networks.

209



20092009

de curadoria sobre a Lua. Antes e depois do 
Paralelo, vinha pensando sobre certas coisas 
– temas maiores – e falei com Helen e New-
ton Harrison sobre áreas de desastre depois 
das mudanças climáticas. Eles acreditam 
que artistas e pensadores precisam agir com 
prontidão e ocupar os espaços que serão 
deixados pela dissolução de governança, 
situações como comunidades insulares pós-
enchente, preparando o terreno. Isso estimu-
lou a ideia de infra-estruturas autônomas e 
foi associado à pesquisa sobre comunidades 
utópicas em minhas atividades pós-Paralelo, 
mas esses pensamentos também foram es-
timulados encontrando com pessoas como 
Felipe Fonseca e visitando o navio RV Hera-
clitus, ancorado na costa brasileira, que tem 
circunavegado o globo de forma mais ou me-
nos autônoma desde os anos 70.

Isso tudo se relaciona com as tentativas do 
Arts Catalyst de trabalhar com agências es-
paciais. O Arts Catalyst realiza uma forma 
de prática crítica, fazendo associações entre 
diferentes campos de investigação desta-
cando as implicações sociais da pesquisa, 
como, por exemplo, uma nova rede de pes-
quisa envolvendo a arte e a biologia sintética. 
Uma organização para o desenvolvimento da 
arte e da ciência como o Arts Catalyst ofere-
ce capacidade para sintetizar esses resulta-
dos e levar esse conhecimento ao domínio 
público. O desa"o aqui é que artistas e cien-
tistas alcancem um status de igualdade e 
conseguir isso em projetos e parcerias em 
campos diferentes.

Sobre esse tema, a sessão Open Space 
tratou de questões "losó"cas envolvendo a 
Exploração Espacial. O ponto de partida foi 
a a"rmação do cosmólogo russo Konstantin 
Eduardovich Tsiolkovsky que diz “a Terra é o 

(em conversa no ICA – Instituto de Arte Con-
temporânea – em Londres com Bronac Fer-
ran em 8 de outubro de 2009)

Bronac: a interrelação entre as esferas – na-
tureza, humanidade e tecnologia – foi para 
mim o motor de exploração por trás do Para-
lelo. Perguntas profundas e difíceis sobre o 
tema apareceram em muitas conversas in-
formais, bem como nas duas discussões do 
Open Space (Espaço Aberto)– aquela que 
você organizou sobre Espaço, e a sessão de 
Ecologia Profunda, acontecida logo depois, 
e que você de!niu em seu blog como ‘alta-
mente carregada’...fale-me primeiro por que 
você quis estar presente no Paralelo e tam-
bém por que estava tão interessado em falar 
de questões sobre o Espaço Sideral?

Rob: O Paralelo ajudou a desenvolver algu-
mas linhas já existentes no meu pensamen-
to. Havia discutido com Mike Stubbs ideias 

Reflexões sobre a 
Experiência do Paralelo 
e Além

Rob La Frenais

O professor Dr Rob La Frenais 
é crítico e curador de The Arts 
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disciplinar chamada Outlandia, concebida e 
projetada por Jo Joelson e Bruce Gilchrist, 
da London Fieldworks e que inclui casas nas 
árvores recém construídas em Fort William 
nas Highlands escocesas.

Senti que o fortalecimento desse relacio-
namento com Camila é um bom estudo 
de caso de como o Paralelo ajudou a fazer 
acontecer algo que existia potencialmente, 
mas que de outro modo nunca teria acon-
tecido. Também achei que possibilitou um 
olhar interessante sobre outros métodos de 
trabalho – ver como outras organizações, do 
mesmo país, funcionam realmente. O que fa-
cilitou o processo foi estarmos juntos em um 
país estrangeiro, e isso foi continuado aqui no 
Reino Unido com encontros de seguimento 
desde então.

Além disso, outro desencadeamento das 
conversas brasileiras tem sido o crescente 
relacionamento e ligações entre projetos com 
a organização sediada em Londres, Further-
"eld, que, embora ausente do Paralelo, tem 
explorado temas relacionados e que também 
estará envolvida em um novo projeto que 
simbolicamente desa"a as viagens aéreas 
regulares:  ‘Airship Network’, que acontecerá 
no ano próximo. Fomos apresentados em 
uma reunião liderada pela Proboscis na se-
quência do Paralelo – e percebemos a possi-
bilidade de grande sinergia. A reunião da Pro-
boscis ajudou de muitas maneiras a fomentar 
e estender a rede de britânicos que se en-
contraram no Brasil – embora os tópicos da 
discussão em Londres fossem: a pesquisa 
baseada na prática, como organizações 
artísticas podem interferir mais efetivamente 
em instituições acadêmicas, e a "nanciação, 
e os desa"os, oportunidades e "nanciamento 
inerentes a tudo isso.

berço da humanidade, mas não se pode viver 
em um berço para sempre”. O tema também 
foi enriquecido pela conversa com os New-
tons mencionada anteriormente. Isso levou a 
uma discussão sobre a relação humana com 
a natureza, que parece ser ao mesmo tempo 
em prol da natureza e contra ela, ou, como 
eu disse antes, “Os seres humanos batalham 
com um espasmo auto-induzido da ecologia 
planetária”.  

Bronac: Que grande frase! Você achou que 
o processo do Paralelo funcionou? 

Rob:  Achei fascinante ver como algo como 
o Paralelo conseguiu realmente ascender 
vertentes de colaboração e tornar isso viável 
para o futuro. Foi minha primeira introdução 
a algo parecido com um modelo caixa de 
areia (sandpit) e não sabia como ele funcio-
naria, (como nesse caso não havia dinheiro 
envolvido), estava bastante interessado em 
ver com que força interesses poderosos e di-
versos poderiam começar a pensar de modo 
diferente, por meio de uma experiência como 
o Paralelo, sobre como projetos podem 
acontecer e como podem funcionar juntos. 
O efeito foi catalisador e de"nitivamente levou 
a novos resultados.

Já existiam várias vertentes de colaboração 
ali, e a relação entre Camila Sposati e o Arts 
Catalyst evoluiu de forma muito importante. 
Embora já conhecêssemos seu trabalho (e 
estivêssemos envolvidos como an"triões 
secundários na sua residência da Artists 
Links), conhecê-la pessoalmente e vê-la 
em ação nós levou agora a convidá-la para 
fazer um projeto baseado em fumaça em 
Ben Nevis na Escócia – como parte do Great 
Glen Airshow (terceira Airshow de artistas), 
onde ela "cará na residência artística/inter-
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dois simpósios e um curso para alunos de 
artes plásticas sob o título de “Ciência sel-
vagem” no ano passado). Como a Índia, o 
Brasil oferece um contexto para rápidos 
desenvolvimentos que progridem em pouco 
tempo. Coisas estão acontecendo em cam-
pos emergentes nesses países que estão 
afetando a todos nós.  

Talvez assim tenhamos um país inteiro se 
unindo por trás das novidades – é notável ver 
o que poderá acontecer....

O Paralelo se tornou até certo ponto 
uma conferência em movimentação con-
tínua, com in!nitas vertentes interligadas, 
abrangendo todo o planeta, começando em 
um ônibus conferência parado em uma área 
perigosa de São Paulo, procurando um bar 
e terminando em uma espaçonave "utuan-
do entre ilhas pós-apocalípticas. 

Bronac:  Então, em retrospecto, houve uma 
in"uência catalisadora em você e no próprio 
Arts Catalyst?!

Rob: Na verdade, o processo de descons-
trução do evento, que aconteceu para mui-
tos dos que participaram, permaneceram no 
Brasil e viajaram juntos depois, foi um exercí-
cio útil e frutífero. Fiquei menos cético sobre 
metodologias avaliadoras graças a esse pro-
cesso de troca – e me senti (pelo menos até 
certo ponto) convertido ao culto da avaliação!
O Paralelo estimulou uma espécie de estado 
de espírito que nos permitiu começar a vi-
sualizar, de forma criativa, diferentes formas 
de trabalhar com o ensino superior e a aca-
demia de modo general. Houve assim uma 
mudança de percepção nessa área assim 
como em outras. 

Então, por um processo que poderíamos 
chamar de ‘serendipismo informado’, inten-
cionalmente emparentado com o serendipis-
mo (termo inspirado parcialmente por Bruce 
Gilchrist), fui abordado pelo A/V Festival que 
acontece no nordeste da Inglaterra na pri-
mavera do próximo ano, convidando-me 
para ser curador de um evento de dois dias 
(que também envolverá a Universidade de 
Newcastle), para efetivar algumas das ideias 
germinadas desde o Paralelo em relação a 
comunidades utópicas. Para fazer isso, pre-
cisaremos abordar a questão da facilitação 
que foi enriquecida pelo Paralelo (tanto os 
procedimentos que funcionaram lá quanto 
os que não foram bem sucedidos).

Houve além de tudo isso a inspiração do 
Brasil onde apenas arranhei a superfície do 
que estava acontecendo. Recentemente 
cheguei de um envolvimento muito mais 
longo (5 meses) com a Índia (onde organizei 
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things - bigger backdrop/themes - and talk-
ing to Helen and Newton Harrison about post 
climate change disaster areas. They main-
tain that artists and thinkers need to move 
in readiness into the spaces that will be left 
by the breakdown of governance situations 
like post-#ood island communities, prepar-
ing the ground. This stimulated the idea of 
autonomous infrastructures and I linked this 
with research into utopian communities in my 
post-Paralelo activities, but these thoughts 
were also stimulated by meeting people like 
Felipe Fonseca and a side visit to the RV 
Heraclitus, moored off Brazil, which has been 
circumnavigating the globe more or less au-
tonomously since the 70’s.

It relates to the Arts Catalyst’s attempts to 
work with space agencies. The Arts Catalyst 
engages in a form of critical practice, mak-
ing links across different research "elds ad-
dressing the social implications of research, 
for example a new research network involving 
art and synthetic biology.  An arts and sci-
ence development organisation like the Arts 
Catalyst offers capacity for synthesising re-
search and taking this into the public domain. 
The challenge here is in achieving equality 
of status between artists and scientists and 
realising this within projects and partnerships 
across different "elds. 

On this theme the Open Space session was 
about philosophical issues around Space Ex-
ploration. The starting point was Russian cos-
micist Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky’s 
assertion that ‘Earth is the cradle of humanity, 
but one cannot live in a cradle forever,’ but 
the theme was also informed by the conver-
sation with the Newtons mentioned earlier. 
That led to a discussion about the human 
relationship with nature, appearing to be both 

(in conversation at the ICA in London with 
Bronac Ferran on 8th October 2009)

Bronac: the interrelation between the 
spheres – nature, human, technology – was 
for me the lead driver behind Paralelo as 
an exploration. Deep and dif!cult questions 
about this came through in many informal 
conversations as well as the two Open Space 
discussions – the one which you ran on 
Space and the Deep Ecology session which 
followed and which you referred to in your 
blog as ‘highly charged’...tell me !rstly why 
did you wanted to attend Paralelo and also 
why were you so keen to address questions 
about Outer Space?

Rob: Paralelo for me helped to develop some 
existing strands of my thought. I’d been in 
discussion with Mike Stubbs about some 
curatorial ideas about the Moon. Before 
and after Paralelo I had been thinking about 
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Paralelo has helped make something hap-
pen which was there in potential but would 
otherwise never have happened. I also found 
it was a really interesting glimpse into other 
working methods - seeing how organisations, 
even from the same country, actually work. 
This was facilitated through being together 
in another country and has then been main-
tained here in the UK with follow up meetings 
since.

Added to this another spin-off from these 
Brazilian conversations has been the evolving 
relationship and project links with the Lon-
don-based organisation, Further"eld, which 
though not present at Paralelo, have been 
exploring very related issues and which will 
also be involved in a new project symbolically 
challenging regular air travel:  ‘The Airship 
Network’, which will take place next  year. We 
had been introduced at a meeting hosted by 
Proboscis following Paralelo – and realised 
there was a great deal of scope for synergy. 
The Proboscis meeting had in many ways 
helped to ferment and extend the network 
of UK people who came together in Brazil - 
though the topics of the discussion in London 
were: practice-based research, how arts or-
ganisations can interface most effectively with 
academic institutions, and funding, and the 
challenges, opportunities and funding inher-
ent within this.

Bronac:  So looking back, it has had some-
thing of a catalytic in"uence on you and the 
Arts Catalyst itself?!

Rob: Actually the process of deconstruc-
tion of the event, which happened for many 
of those who attended, who stayed on in 
Brazil and travelled together afterwards, was 
a useful and fruitful exercise. I have grown 

for and against nature, or as I put excitedly 
to you earlier  ‘Humans wrestling with a self-
induced spasm of the planetary ecology’.  

Bronac: That’s a great phrase. Did you feel 
the Paralelo process worked? 

Rob:  I found it fascinating to see how some-
thing like Paralelo could actually ignite strands 
of collaboration and make these feasible for 
the future.  This was my "rst introduction to 
something like a sandpit model and I hadn’t 
been aware of how it might work, (though 
it was ‘a sandpit without money’ in this in-
stance) I was therefore very interested to see 
how quite strong, diverse and powerful inter-
ests might start to think differently, through an 
experience like Paralelo, about how projects 
might take place and how they might work 
together. The effect was catalytic and de"-
nitely led to new things happening.

There were a number of existing strands al-
ready there and the relationship between 
Camila Sposati and the Arts Catalyst has 
developed in a very important way. Although 
we already knew of her work (and were in-
volved as secondary hosts for her Artists 
Links residency) meeting her and seeing her 
in action has now led to us inviting her to 
do a smoke-based project on Ben Nevis in 
Scotland –as part of the Great Glen Airshow 
(the third Artists Airshow), where she will be 
based at the artistic/interdisciplinary residen-
cy space called Outlandia conceived and de-
signed by Jo Joelson and Bruce Gilchrist, of 
London Fieldworks and which include newly 
constructed tree houses in Fort William in the 
Highlands of Scotland.

I felt that the intensifying of this relationship 
with Camila is a good case-study of how 
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what might then happen...

Paralelo has to some extent become a con-
tinuous moving conference, with endlessly 
interlinking strands, raging on a planetary 
basis, starting on a conference bus stuck in 
a dodgy area of Sao Paulo, looking for a bar 
and ending in an airship "oating between 
post-apocalyptic islands.

less sceptical of evaluation methodologies 
through this process of exchange – so I felt 
(to some extent at least) converted to the cult 
of evaluation!

Paralelo stimulated a sort of state of mind that 
allowed us to begin visualizing creatively dif-
ferent ways of working with higher education 
and academia in general, so it shifted percep-
tion in this area as well as in other ways. 

And then by a process of  what I might call 
‘informed serendipity’, intentionality coupled 
with serendipity (a term inspired in part by 
Bruce Gilchrist), I  have been approached by 
the A/V Festival which takes place in Eng-
land’s North East region in spring next year 
inviting me to curate a two day event (which 
will also involve Newcastle University), to 
realise some of the ideas which have been 
in germination since Paralelo, relating to au-
tonomous infrastructures and how these can 
be combined with people working in utopian 
communities. To do this we will have to ap-
proach the issue of  facilitation in ways which 
have been informed by Paralelo (both in what 
worked there and what didn’t).

Then there was the inspiration of Brazil 
where I only scratched the surface of what 
was happening. I had recently come from a 
much longer involvement (5 months) with In-
dia (where I organised two symposia and a 
course for art students titled ‘Wild Science’ 
last year). Like India , Brazil offers a context 
for rapid developments which speed ahead in 
a short period of time. Things are happening 
in emerging "elds in those countries which 
are affecting us all.  

Maybe then you get a whole country pushing 
together behind new things – it is remarkable 

Visão do CCSP durante pausa entre sessões do Open  
Space/ View of the CCSP taken during break from Open 
Space sessions

Créditos/ Credits: Rombout Frieling 

Créditos/ Credits: Rombout Frieling 
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pareceu extremamente gratuito e antiquado, 
especialmente em se tratando do potencial 
criativo e tecnológico da empresa "nlandesa 
que dá nome ao lugar! – falávamos justamente 
do papel crucial das redes de comunicação 
portáteis para criar ambientes personalizados 
e singulares, de forma a atender às necessi-
dades e preferências individuais. Se eu tenho 
alergia à poeira, por que meu celular não é 
capaz de detectar quando um determinado 
ambiente está empoeirado, e me alertar a 
respeito? Se eu quero saber se a água de 
uma determinada torneira é potável, por que 
não disponho de sensores portáteis que me 
forneçam tal informação? Entre goles de café, 
falávamos sobre o quanto a ciência encontra-
se hoje distante do cotidiano do homem co-
mum, desenvolvida por alguns poucos que 
detém o conhecimento cientí"co. “É preciso 
expandir o conhecimento que hoje se en-
contra con"nado a esses guetos, e tornar a 
ciência popular e accessível a todos”, dizia-me 
Roger. “Precisamos tornar a ciência íntima”.

Alguns meses depois essas ideias ganharam 
a forma de um editorial, intitulado “Ciência Ín-
tima e Humanidades Duras3: Os projetos da 
Renascença e a Revolução Cientí"ca estão 
inconclusos. O conhecimento cientí"co não 
é culturalmente adequado. De muitas manei-
ras a ciência tem se tornado um cargo cult. 
Muitas pessoas usam o telefone celular para 
sua sobrevivência cotidiana, mas não pode-
riam explicar a diferença entre um fóton e um 
elétron. Uma razão poderia ser que a ciência 
tradicional não faz parte do sentido comum. 
A informação que  estuda um cientista está 
quase totalmente mediada por instrumentos 
cientí"cos. Eu posso descubrir quando meu 
instrumento está alucinando. Eu crio novas 
palavras para descrever fenômenos que ob-
servo. Posso manipular conceitos não funda-

Quando Roger Malina, astrofísico e editor exe-
cutivo da LEONARDO1, me convidou para um 
rápido café no subsolo do Teatro NOKIA, em 
Los Angeles, durante a SIGGRAPH’ 20082, 
eu tinha certeza de que em breve iríamos 
começar a trabalhar juntos em mais algum 
projeto fascinante. Pois - parafraseando Milton 
Friedman - também “nunca um cafezinho é de 
graça” com Roger Malina! A efervescência 
de suas ideias, sua extensa rede de contatos 
com pessoas visionárias ao redor do mundo, 
e sua incrível capacidade de articulação fazem 
com que conversar com ele invariavelmente 
desencadeie interessantes parcerias e colabo-
rações, sob a forma de projetos interdiscipli-
nares, envolvendo as áreas de artes, ciência 
e tecnologia.

Enquanto as luzes do subsolo do Teatro 
NOKIA mudavam ininterruptamente de cor, 
de um modo não-interativo e não relacionado 
ao que acontecia no ambiente – o que nos 
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atribuímos ao clima em nosso mundo íntimo, 
subjetivo, individual.

A busca de soluções para o desenvolvimento 
sustentável de nosso planeta demanda a cria-
ção de observatórios livres (open observato-
ries), espaços que incluam “artistas coletando 
dados com "ns culturais e artísticos, assim 
como líderes comunitários e pesquisadores 
buscando modos de pessoalmente mediar o 
acesso signi"cativo ao conhecimento cientí-
"co” (Malina, 2009), que permitam que co-
munidades pequenas desenvolvam um co-
nhecimento gerado localmente, facilitando a 
busca de soluções rápidas para as questões 
relacionadas com as mudanças climáticas e o 
meio ambiente. Esses observatórios possuem 
um grande potencial para alterar signi"cativa-
mente o modo como as pessoas lidam com 
a ciência, podendo de fato contribuir para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais sus-
tentável.

Surgia, assim, o projeto The Open Observato-
ry (O Observatório Livre), fruto de uma colabo-
ração entre a LEONARDO/International Soci-
ety for the Arts, Science and Technology (San 
Francisco, EUA), o Núcleo de Arte Eletrônica 
da PUC-Rio (Rio de Janeiro, Brasil), a Shristi 
School of Art & Design (Bangalore, Índia), o 
Royal College of Art (Londres, Inglaterra), o 
San Francisco Exploratorium (San Francisco, 
EUA), a Zurich University of the Arts (Suíça), e 
The Banff New Media Centre (Canadá).

Foram então estabelecidos os princípios que 
norteariam a criação de um Observatório 
Livre:

• Um observatório livre é organizado por uma 
comunidade interessada em trabalhar coleti-
vamente;

mentados pela minha experiência quando cri-
ança. Mas essa intimidade não é a experiência 
diária da maioria das pessoas”. (Malina, 2009)

De fato, muitos autores ressaltam o desco-
nhecimento da sociedade moderna em rela-
ção a aspectos cientí"cos importantes do 
seu cotidiano. Knebusch (2007) focaliza, por 
exemplo, o distanciamento das sociedades 
ocidentais no que concerne ao conhecimen-
to de aspectos climáticos. Se para nossos 
ancestrais o conhecimento do clima era um 
elemento crucial para a sua sobrevivência, o 
estilo de vida moderno – com seus ambientes 
climatizados arti"cialmente – nos deu o que 
se poderia chamar de uma “segunda pele”, 
e neutralizou nossa experiência sobre fatores 
climáticos. Como consequência, nosso en-
tendimento intuitivo a respeito de fatores e 
mudanças climáticas diminuiu consideravel-
mente ao longo dos séculos. Além disso, se 
por um lado a ciência organizou o corpo de 
conhecimentos meteorológicos em parâme-
tros tais como temperatura, pressão do ar e 
umidade, para citar alguns, por outro não há 
como se conceber o entendimento do clima 
senão em termos subjetivos, enquanto algo 
capaz de ser percebido em sua totalidade 
apenas por seres corpóreos e sensíveis. “A 
percepção do clima é a percepção de um 
arranjo, de uma con"guração da realidade. 
O clima é então um fenômeno multidimen-
sional, no qual estão combinadas as contri-
buições da natureza, da cultura, da história e 
da geogra"a, mas também do imaginário e do 
simbólico”, diz Knebusch (2007). E por meio 
dessas a"rmações ele enfatiza o importante 
papel da arte no que concerne, não apenas 
a ilustrar as descobertas cientí"cas, mas tam-
bém a tornar possível sentirmos e revelarmos 
nossa subjetividade em relação aos aspectos 
climáticos, e entendermos o signi"cado que 
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Em consonância com o conceito de Obser-
vatório Livre, Pereira (2008) sugere que “des-
pertando o interesse pela ciência, traremos 
subsídios para o desenvolvimento de projetos 
comunitários, resolvendo pequenos proble-
mas pontuais cuja solução não depende ne-
cessariamente do apoio de grandes institu-
ições,” e acredita que gradualmente, a partir 
do aumento do número de projetos, “a socie-
dade poderá desenvolver um olhar crítico em 
relação à sua in#uência no planeta, veri"cando 
que, muitas vezes, são as pequenas ações 
que, em conjunto, provocam as maiores mu-
danças”. 

O NÚCLEO DE ARTE ELETRÔNICA 
(PUC-RIO) E O PROJETO PIMAR

Para dar início ao seu Observatório Livre, o 
Núcleo de Arte Eletrônica selecionou o projeto 
PIMAR – Programa Integrado de Monitoria 
Remota de Fragmentos Florestais e de Cresci-
mento Urbano no Rio de Janeiro – um projeto 
piloto de monitoramento contínuo via imagens 
de satélite de alta resolução, com a "nalidade 
de identi"car os fragmentos #orestais de Mata 
Atlântica dos maciços da Tijuca e da Pedra 
Branca, e capaz de gerar informações sobre 
a pressão urbana exercida nas bordas dos 
remanescentes #orestais desses locais, e so-
bre o crescimento vertical e horizontal de áreas 
urbanas no entorno dos locais monitorados e 
também das áreas #orestais mapeadas.5

O Projeto PIMAR – desenvolvido pelo Nú-
cleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA) 
da PUC-Rio – conta com a parceria da Se-
cretaria Estadual do Ambiente (SEA), do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) – responsável pelo monitoramento do 
bioma Amazônico – e da FIRJAN, Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro. A partir da 

• Está instalado em um espaço físico de livre 
acesso para as pessoas que habitam a vizi-
nhança;
• O Observatório Livre opera projetos que 
proporcionam acesso e produção de dados 
cientí"cos e conhecimento para as pessoas 
que habitam o local, dados e conhecimen-
tos que são relevantes para a sobrevivência 
da comunidade e seu bem-estar como indi-
víduos; 
• Funciona de acordo a princípios de Livre 
Acesso (Open Source) e Arquivo Aberto (Open 
Archive);
• Opera de um modo sustentável mitigando o 
impacto que tem sobre o planeta;
• Trabalha intercomunicado com outros Ob-
servatórios Livres ou outros projetos com inte-
resses e metas emparentados;
• Usa princípios estabelecidos de gerencia-
mento tais como a prática de Alianças Estraté-
gicas e metodologias Creative Commons para 
a propriedade intelectual.

Além disso, foram sugeridas categorias de 
projetos que poderiam vir a ser desenvolvidos:

• Ciência Íntima: Apropriação e geração de 
dados cientí"cos por artistas, para serem 
usados em projetos nas áreas das artes e hu-
manidades duras.
• Micro-ciência: Dirigir pesquisa cientí"ca lo-
cal de interesse direto para a comunidade que 
for acolher o Observatório Livre. 
• Projetos “Ciência do Povo” ou “Ciência 
Amadora”: onde as pessoas podem contri-
buir para pesquisas mais abrangentes levadas 
a cabo em outros locais distantes. 
• Projetos “Crowdsourcing”4: que con-
tribuem com recursos tais como o tempo ser-
vido em computadores ou tempo voluntário, 
para projetos online.

Rejane Spitz
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tes poderão visualizar informações acerca de 
desmatamentos e outros crimes ambientais, 
assim como fazer denúncias e tornar-se pes-
soas engajadas na melhoria das condições 
ecológicas de seus arredores. O objetivo 
principal do portal é oferecer aos visitantes 
uma plataforma colaborativa, motivando-os 
a acompanhar as mudanças ambientais ao 
seu redor através de informações pertinen-
tes e visualmente interessantes. A partir de 
sua colaboração, os visitantes montarão uma 
rede social ecológica, opinando sobre o meio 
ambiente e denunciando crimes ambientais. O 
objetivo é criar uma “ouvidoria ambiental com 
respaldo técnico, para mostrar tecnicamente 
o problema apontado, (...) e assim informar à 
população o que está mudando com o tempo 
nas encostas do Rio”. Desta forma, as pes-
soas poderão acompanhar “em que medida 
o poder público está conseguindo ou não 
minorar ou estimular o crescimento #orestal”. 
(Bulhões, 2009)

O portal poderá ser personalizado por cada 
visitante a partir de uma biblioteca de infor-
mações e aparatos visuais que lhe permitirão 
escolher e organizar a interface do modo mais 
pertinente para suas preferências de navega-
ção. O público-alvo do portal agrega desde 
leigos sobre assuntos ambientais a técnicos 
e pro"ssionais da área, pessoas engajadas 
com o meio ambiente, membros de ONGs e 
ativistas ambientais. Além de permitir um ele-
vado nível de personalização dos elementos 
disponíveis no portal, ele também permitirá a 
transposição dos dados exibidos para dife-
rentes meios e plataformas, maximizando a 
abrangência da informação. Assim, mesmo 
aqueles que não tiverem acesso a computa-
dores – o que, no caso do Rio de Janeiro, 
é a situação de um enorme contingente de 
pessoas - poderão contribuir com o projeto 

construção de uma aplicação em software de 
Sistema de Informação Geográ"ca (SIG) para 
a atualização semi-automática de informa-
ções sobre cobertura vegetal e uso do solo, 
possibilita-se um aporte de dados constantes 
que favoreça a atuação e a integração de se-
cretarias e órgãos públicos. 

Um dos objetivos do projeto PIMAR é dis-
ponibilizar dados e resultados, conferindo 
transparência ao processo de monitoramento, 
conscientizando a população sobre a im-
portância ambiental desta dinâmica e incenti-
vando-a a participar como agente de controle 
da degradação ambiental e da expansão 
urbana. Para tanto, cabe ao Núcleo de Arte 
Eletrônica da PUC-Rio o desenvolvimento de 
um Portal na Internet para o projeto, visando:

• Otimizar a disponibilização de dados, resul-
tados e imagens fornecidos pelo software do 
Sistema de Informação Geográ"ca (SIG) de-
senvolvido pelo PIMAR;
• Adequar a apresentação dessas informa-
ções de forma a contemplar diferentes grupos 
de usuários, nos âmbitos nacional e interna-
cional, considerando ainda a diversidade de 
plataformas e navegadores existentes;
• Conferir transparência ao processo de moni-
toramento do meio ambiente;
• Conscientizar a população sobre a im-
portância ambiental desta dinâmica;
• Incentivar a população a participar como 
agente de controle da degradação ambiental 
e da expansão urbana no município do Rio de 
Janeiro, a partir do desenvolvimento de uma 
navegação que propicie o acesso intuitivo da 
população à informação, de forma interativa, 
criativa, lúdica e simpli"cada.

O Portal do Projeto PIMAR será um portal so-
cial sobre o meio ambiente, onde os visitan-
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através de seus dispositivos móveis.

Mais do que um simples repositório de da-
dos geográ"cos e ambientais, o projeto visa 
incentivar ações que provoquem mudanças 
signi"cativas na forma como as pessoas lidam 
com o meio ambiente. Além de informar, o 
portal convidará os visitantes a participar da 
preservação de forma ativa, usando os re-
cursos que tiverem disponíveis. Para isso, o 
foco na participação colaborativa é essencial. 
Neste momento em que as redes sociais fa-
zem parte da vida da maior parte dos usuários 
da Internet, nada mais natural que aproveitar o 
potencial dessas redes para informar, discutir 
e buscar soluções em um meio onde mesmo 
os pequenos gestos – quando conjugados 
através de ações colaborativas – podem pro-
duzir impactos profundos em nosso modo de 
vida.

1. Jornal da Sociedade Internacional para as Artes, Ciências e Tecno-
logia, MIT Press.
2. Conferência de Computação Grá!ca da ACM SIGGRAPH, realizada 
anualmente nos Estados Unidos.
3. Para Roger F. Malina, as “Humanidades Duras” são as artes e as 
ciências humanas essenciais para a transformaçao cultural que será 
necessária nas próximas duas geraçoes (nota do tradutor).
4. O crowdsourcing é um modelo de produção que utiliza a inteligên-
cia e os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet 
para resolver problemas, criar conteúdo ou desenvolver novas tecno-
logias, http://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing (nota do tradutor).
5. Ver http://www.nima.puc-rio.br/sobre_nima/projetos/pimar/
index.php

Referências

BULHÕES, Renata. De Olho nas Florestas do Rio. PUC Urgente. Pro-
jeto Comunicar, PUC-Rio, Rio de Janeiro, Nº 986 - 27 de abril a 3 de 
maio de 2009.

KNEBUSCH, Julien. The Perception of Climate Change. LEONARDO, 
Vol. 40, No. 2, p. 113, 2007.
MALINA, Roger F. Intimate Science and Hard Humanities. LEONARDO, 
Vol. 42, No. 3, p. 184, 2009.

Núcleo de Arte Eletrônica, PUC-Rio. Relatório de atividades da equipe 
de Design do PROJETO PIMAR. Rio de Janeiro: Junho/Julho 2009.
PEREIRA, Marcelo F. Observatório Livre: um projeto de Ciência Íntima. 
Programa de Pós-Graduação em Design, Departamento de Artes & De-
sign, PUC-Rio. Rio de Janeiro: 2008.

SPITZ, Rejane. Intimate Science for the Naked Eye: the role of artists 
and designers. Palestra proferida durante o evento PARALELO, Museu 
da Imagem e do Som, São Paulo, 31 de março de 2009.

Rejane Spitz



2009

less, especially considering the creative and 
technological potential of the Finnish enter-
prise that gives its name to this place! – we 
were exactly talking about the crucial function 
of portable communication devices to cre-
ate personalised and singular ambiences, in 
order to attend individual needs and prefer-
ences. If I am allergic to dust, why cannot my 
cell phone be capable of detecting a dusty 
environment, and send me an alert message? 
If I want to know if the water from a certain 
tap is potable, why not have portable sensors 
that can provide me this kind of information? 
Between sips of coffee, we talked about how 
much science is nowadays distant from the 
daily life of the common citizen, developed by 
just a few who master the scienti"c knowl-
edge. “It is necessary to expand the knowl-
edge which is today con"ned to these ghet-
tos, and turn science popular and accessible 
to all”, Roger was telling me. “We need to 
make science intimate”.

Some months later these ideas were trans-
formed into an editorial, entitled “Intimate 
Science and Hard Humanities3: The projects 
of the Renaissance and the Scienti"c Revolu-
tion, are incomplete. Scienti"c knowledge is 
not culturally appropriated. In many ways sci-
ence has become a cargo cult. Many people 
use the cell phone for daily survival but could 
not explain the difference between a photon 
and an electron. One reason may be that 
common science does not make common 
sense. The information I study as a scientist 
is nearly all mediated through scienti"c instru-
ments. I can tell when my instrument is hal-
lucinating. I develop new words to describe 
phenomena I encounter. I can manipulate 
concepts not grounded in my experience as 
a child. But this intimacy is not the daily expe-
rience of most people”. (Malina, 2009)

When Roger Malina, astrophysics researcher 
and executive editor of LEONARDO1, invited 
me for a quick coffee at the basement of the 
NOKIA Theatre, in Los Angeles, during SIG-
GRAPH’ 20082, I was sure that shortly we 
would start working together in a fascinat-
ing project. Citing Milton Friedman’s quote 
– “there’s no free coffee” with Roger Malina! 
The effervescence of his ideas, his extended 
network of contacts which includes vision-
ary people from all over the world, and his 
incredible capacity of articulation, turn any 
conversation into an interesting source of 
partnerships and collaborations, by means of 
interdisciplinary projects, involving the areas 
of arts, science and technology.

While the lights in the basement of the NOKIA 
Theatre changed colour uninterruptedly, in a 
non-interactive way and with no relation to 
what was happening in the ambience – what 
seemed extremely old fashioned and point-
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would include “artists collecting data for cul-
tural and artistic purposes, as well as com-
munity leaders and researchers seeking ways 
to mediate personally meaningful access to 
scienti"c knowledge” (Malina, 2009), that 
would allow small communities to develop a 
locally generated knowledge, making easier 
the quest for quick solutions to the problems 
related with weather changes and environ-
ment. These observatories have a great po-
tential to alter meaningfully the way people 
deal with science, and they can make a sub-
stantial contribution to the development of a 
more sustainable society. 

Thus The Open Observatory project was 
born, as the result of a fruitful collaboration 
between the LEONARDO/International Soci-
ety for the Arts, Science and Technology (San 
Francisco, USA), the Electronic Art Centre 
from PUC-Rio (Rio de Janeiro, Brazil), the 
Shristi School of Art & Design (Bangalore, 
India), the Royal College of Art (London, Eng-
land), The San Francisco Exploratorium (San 
Francisco, USA), the Zurich University of the 
Arts (Switzerland), and The Banff New Media 
Centre (Canada).

Then the principles that would guide the cre-
ation of an Open Observatory were estab-
lished:

• An open observatory is organised by a 
community of people interested in working 
together; 
• It is based in a physical location with open 
access to the people living in that place;
• The Open Observatory operates projects 
which enable access and generation of sci-
enti"c data and knowledge to the people 
living in that place, data and knowledge rel-
evant to their survival as a community and 

In fact, many authors point out the ignorance 
of modern societies regarding important sci-
enti"c aspects of their daily lives. Knebusch 
(2007) focuses, for example, on the detach-
ment of Western societies concerning the 
awareness of climatic aspects. For our an-
cestors knowing the weather was a crucial 
element for their survival, but the modern way 
of life – with its arti"cial air-conditioned atmo-
spheres – gave us what we could call as a 
“second skin”, and neutralised our experience 
on climatic factors. Under the circumstances, 
our intuitive understanding regarding climatic 
conditions and weather changes was dimin-
ished considerably throughout the centuries. 
Besides, even science having organised the 
whole meteorological data into parameters 
such as temperature, atmospheric pressure, 
and humidity, among others, on the other 
side there is no other way to conceive weath-
er understanding other than subjectively, as 
something solely capable of being felt in its 
wholeness by corporeal and sensitive beings. 
“The perception of climate is the perception 
of an arrangement, a con"guration of the real. 
Climate is thus a multidimensional phenom-
enon in which the contributions of nature, 
culture, history and geography are combined, 
but also the imaginary and the symbolic”, 
says Knebusch (2007). And by the means of 
these statements he emphasises the impor-
tant role of art not only serving the illustration 
of scienti"c discoveries, but also making our 
feelings possible and revealing our subjectiv-
ity in relation to weather aspects, and letting 
us understand the meaning that we attribute 
to climate in our intimate world, subjective 
and individual. 

The search for solutions for the sustainable 
development of our planet demands the cre-
ation of “open observatories”, spaces that 
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THE ELECTRONIC ART CENTRE  
(PUC-RIO) AND THE PIMAR PROJECT

To inaugurate its Open Observatory, the 
Electronic Art Centre selected the PIMAR – 
Remote Monitoring Integrated Programme 
for Forest Fragments and Urban Growth in 
Rio de Janeiro – a pilot project that will con-
tinuously monitor, via high resolution satellite 
images, with the purpose of identifying the 
forest fragments of Mata Atlântica from the 
regions of Tijuca and Pedra Branca, and that 
is capable of generating information about 
the urban pressure suffered at the borders 
of the remaining forests in these sites, and 
about vertical and horizontal growth of urban 
areas surrounding the monitored sectors and 
also of the mapped forest areas.5

The PIMAR Project – developed by the In-
terdisciplinary Centre of Environment (NIMA) 
from PUC-Rio – counts on the partnership of 
the State Secretary of Environment (SEA), the 
National Institute for Space Research (INPE) – 
responsible for monitoring the Amazon biome 
– and the FIRJAN, the Industries Federation 
of Rio de Janeiro. Starting with the creation of 
a software application from the Geographic 
Information System (SIG) for the semiauto-
matic actualisation of information about veg-
etal coverage and use of the land, it provides 
a constant data that enables the action and 
integration of diverse public entities and in-
stitutions. 

One of the goals of the PIMAR Project is to 
supply data and results, conferring transpar-
ency to the monitoring process, updating the 
population on the environmental importance 
of this dynamic, and stimulating them to par-
ticipate as control agents against the envi-
ronmental degradation and urban expansion. 
With this purpose in mind the Electronic Art 

well being as individuals;
• Subscribes to Open Source and Open Ar-
chive principles;
• Operates in a sustainable manner while 
mitigating the impact that it has on the world;
• Works in a network with other Open Ob-
servatories or other projects with overlapping 
interests and goals;
• Uses established principles of management 
such as Strategic Alliance practices and Cre-
ative Commons methodologies for intellec-
tual property.

In addition, four possible projects categories 
were suggested:

• Intimate Science: Appropriation and gen-
eration of scienti"c data by artists for use in 
projects in the arts and hard humanities.
• Micro-Science: Conduct local scienti"c 
research of direct interest to the community 
hosting the Open Observatory.
• People’s Science or Amateur Science 
projects: where people can contribute to larg-
er scienti"c research conducted elsewhere.
• Crowd-sourcing4 projects: which contrib-
ute resources, such as computer time or vol-
unteer time, to online projects.

In accordance with the concept of the Open 
Observatory, Pereira (2008) suggests that 
“awakening the interest in science will cre-
ate subsidiaries for the development of com-
munitarian projects, solving small punctual 
problems, in which the solutions do not de-
pend necessarily on the support of important 
institutions,” and he believes that gradually, 
with the increase in the number of projects, 
“society will develop a critical gaze in relation 
to this in#uence on the planet, verifying that, 
very often, small actions, on the whole, pro-
mote the greatest transformations”. 
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out, (...) and in this way maintain the popula-
tion informed of what is changing across time 
in the hillsides of Rio”. Hence, people will be 
able to follow “up to what extent public force 
is or not diminishing or stimulating the forest’s 
growth”. (Bulhões, 2009)

The portal can be personalised by each visitor 
by choosing from a library of information and 
visual apparatus that will allow him to select 
and organise the interface in the most mean-
ingful way according to his navigating prefer-
ences. The target users of the portal include: 
outsiders on ambient matters, technicians 
and professionals from the area, citizens that 
are already involved in environment issues, 
members from NGOs (Non-governmental Or-
ganisations) and environmental activists. Be-
sides allowing a high level of personalisation 
of the available elements in the portal, plat-
forms, extending the limits of the information. 
This way, even those who do not have access 
to computers – what, in the case of Rio de 
Janeiro, is the situation of an enormous con-
tingent of people – will be able to take part in 
the project from their mobile devices.

Much more than a simple depot of geograph-
ic and ambient data, the project aims as an 
incentive for actions that might produce sig-
ni"cant transformations in the way in which 
people act towards the environment. Besides 
informing, the portal will invite visitors to take 
part on preservation in an active way, using 
their available resources. For this purpose, 
the focus on collaborative participation will 
be essential. In the present moment, when 
social networks are part of the life of most 
of the internet users, there is nothing more 
natural than taking advantage of the potential 
of these networks to inform, discuss and "nd 
solutions in a medium where even small ges-

Centre from PUC-Rio assumes the develop-
ment of a web Portal for the project, aiming:

• To optimise the accessibility to data, results 
and images supplied by the software of the 
Geographic Information System (SIG) devel-
oped by PIMAR;
• To adequate the presentation of this infor-
mation in order to access different groups 
of users, both nationally and internationally, 
considering as well the diversity of existing 
platforms and navigators;
• To confer transparency to the environment’s 
monitoring process;
• To enlighten the population about the envi-
ronmental importance of this dynamic;
• To incentivise the population to participate 
as control agents of nature’s degradation and 
urban expansion in the Rio de Janeiro region, 
by developing a type of navigation that allows 
them to experience an intuitive access to in-
formation, in an interactive, creative, ludic and 
simpli"ed way.

The PIMAR Project’s web portal will be a 
social portal about the environment, where 
visitors will be able to visualise information 
about deforestation and other environmental 
crimes, as well as make denounces and en-
gage on the improvement of the ecological 
conditions of their neighbourhood. The main 
target of the portal is to offer visitors a col-
laborative platform, motivating them to follow 
the environmental transformations around 
them through pertinent and visually interest-
ing information. Based upon this collabo-
ration, the visitors will create an ecological 
social network, exposing their opinions about 
environment and denouncing crimes against 
nature. The goal is to create a “centre for en-
vironmental claims with technical support, to 
show technically the exact problem pointed 
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tures – if combined in collaborative actions – 
might have profound impact in our way of life.

1. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technol-
ogy, MIT Press.
2. Conference on Computer Graphics at ACM SIGGRAPH, event that 
takes place annually in the United States.
3. For Roger F. Malina, the “hard humanities” are the arts and humanities 
disciplines essential to the cultural transformation necessary within the 
next two generations (translator’s note).
4. Crowdsourcing is a model of production that uses intelligence and 
collective knowledge, and volunteers spread throughout the web to 
solve problems, create content and develop new technologies, http://
pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing (translator’s note).
5. See http://www.nima.puc-rio.br/sobre_nima/projetos/pimar/
index.php
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“FAÇO COM QUE A MATÉRIA INSTIGUE O HOMEM 
A SENTAR-SE ENQUANTO UMA CADEIRA SURGE 
E QUE FAÇA MOVER-SE NA VERTICAL TÃO RÁPIDO E LEVE COMO SE AN-
DASSE NA HORIZONTAL 
 
CREIO QUE O CORPO É O QUE SOMOS
QUE O CORPO É A FONTE PRIMORDIAL DA EXPERIÊNCIA HUMANA 
E UMA GRANDE PARTE DE NOSSO COMPORTAMENTO - INCONSCIENTE -,  
QUE NECESSITAMOS EXPLORAR E CELEBRAR AS CAPACIDADES 
INCRÍVEIS DO CORPO, E NÃO APENAS DA MENTE
CRIAR NOVAS EXPERIÊNCIAS, PERCEPÇÕES E APRESENTAR 
SOLUÇÕES PARA OS DESAFIOS GLOBAIS
QUERO QUE O HOMEM MOVA-SE COM HARMONIA 
EM NOSSO HABITAT EM CONSTANTE MUTAÇÃO.” 

“I MAKE MATTER MOVE MAN
TO SIT DOWN WHILE A CHAIR EMERGES
TO MOVE VERTICALLY AS QUICK AND LIGHT AS WALKING HORIZONTALLY

I BELIEVE THAT THE BODY IS WHO WE ARE
THAT THE BODY IS A PRIMARY SOURCE OF THE HUMAN 
EXPERIENCE AND MUCH OF OUR - UNCONSCIOUS - BEHAVIOUR
THAT WE NEED TO EXPLOIT AND CELEBRATE THE AMAZING 
CAPABILITIES OF THE BODY, INSTEAD OF JUST MIND
TO CREATE NEW EXPERIENCES, INSIGHTS AND PROVIDE 
SOLUTIONS TO OUR GLOBAL CHALLENGES
I WANT MAN TO MOVE HARMONIOUSLY IN OUR CHANGING HABIT.”
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aspectos relacionados com as ciências hu-
manas. O livro Software Studies: a lexicon 
(MIT Press, 2008) contém o resultado desse 
primeiro encontro, com textos analisando o 
“gênero” dos algoritmos, as propriedades 
culturais do código e as formas e estruturas 
gramaticais das linguagens de programação 
em relação às questões estéticas dos bancos 
de dados na contemporaneidade, os proces-
sos comunicacionais e ideológicos envolvidos 
no código, entre várias outros tópicos interdis-
ciplinares ligados à ciência da computação, 
engenharia e humanidades.

Em 2008, durante os dias 21 e 22 de maio, 
a Universidade da Califórnia em San Diego 
(UCSD) hospedou o Software Studies Work-
shop, com a participação de especialistas de 
várias partes do mundo com um único objeti-
vo: redigir os fundamentos dessa área de pes-
quisa e elaborar um instrumento metodológico 
para a implementação das pesquisas nesse 
campo que está ainda em elaboração.

O campo do Software Studies é uma área 
emergente, ainda em construção e tem 
como objetivo analisar mais detalhadamente 
as transformações que a cultura do software 
operou nas sociedades contemporâneas, 
não só olhando para os “efeitos” que o soft-
ware produz, mas observando a gramática 
do processo de signi"cação dessas imagens, 
atentando para os códigos que são utilizados, 
para os processos ideológicos que regulam a 
linguagem de programação, para os estudos 
de gênero que podem ser analisados quan-
do da leitura acurada de uma linguagem de 
processamento, entre várias outras camadas 
que passam atualmente despercebidas para 
mais de 90% dos pesquisadores na área das 
tecnologias da comunicação, informação e 
do conhecimento. Cada objeto criado via 

A linha de pesquisa dos estudos do software, 
ou somente Software Studies, foi delineada 
por Lev Manovich em seu livro The Language 
of New Media (MIT Press, 2001) e teve um 
impacto profundo no campo de estudos das 
novas mídias. A virada proposta por Manovich 
foi considerada como um passo inicial em di-
reção ao estabelecimento de uma crítica dos 
aparatos tecnológicos e demonstrou os limi-
tes a que estávamos con"nados quando ana-
lisávamos os sistemas computacionais a partir 
dos elementos externos do processamento 
da máquina, do hardware puro que mantinha 
os processos e produzia os efeitos em termos 
de imagem e cálculo.

Durante os dias 25 e 26 de fevereiro de 2006, 
Matthew Fuller, professor do Goldsmiths Col-
lege da Universidade de Londres, organizou 
o primeiro workshop sobre Software Studies 
em Roterdam e deu início a um projeto mais 
abrangente de analisar o software a partir de 
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conhecimento, ou seja, buscou alternativas 
à prática da manutenção dos sistemas pro-
prietários e se viu várias vezes diante de im-
passes em relação a que sistemas utilizar em 
seus websites, em suas operações internas, 
em seus processos de documentação e cata-
logação de dados, entre outros. A criação de 
uma prática mais aberta em relação ao campo 
do software fez com que o Brasil ocupasse 
um lugar de destaque nas comunidades que 
trabalham com Open Source, Softwares Gra-
tuitos, e nas agências de regulação da pro-
priedade intelectual ao redor do mundo. As 
perguntas que podemos fazer agora são: qual 
o signi"cado cultural que o Open Source teve 
para o Brasil em termos de democratização 
do acesso à informação? Quais as alterações 
culturais que podemos perceber com a uti-
lização de softwares não proprietários? Qual 
a visão que temos de um governo que propõe 
a utilização de Softwares ou sistemas não pro-
prietários em sua própria estrutura, tomando 
por exemplo o site do Ministério da Cultura, 
que utiliza o sistema Wordpress em suas pági-
nas na Internet? Como podemos desconstruir 
os processos computacionais operados via 
software e torná-los uma linguagem?

Essas e muitas outras perguntas o grupo de 
Software Studies tentará responder em suas 
reuniões a cada dois meses, que acontecerão 
no PACC da UFRJ, no Rio de Janeiro, mas 
que poderão se estender para outras institu-
ições interessadas em pensar essa nova reali-
dade com a qual estamos lidando.

A construção dessa iniciativa se deu ao longo 
de alguns anos, começando com a vinda do 
pesquisador Noah Wardrip-Fruin para o Brasil 
em 2006, para uma série de conferências em 
universidades e centros culturais e com o de-
senvolvimento de um pós-doutorado na área 

software cria uma nova realidade de uso da 
máquina, às vezes a transformando em equi-
pamento de projeção de imagens, máquina 
de calcular ou mesmo em uma máquina de 
relações sociais. Em todos esses exemplos, 
o que produz efeito real sobre a cultura é a 
forma com que se criam as linguagens e as 
signi"cações a que elas estão sujeitas, ou 
seja, o processo comunicacional mais uma 
vez é estruturado entre a forma da emissão e 
o conteúdo e ser emitido.

O papel do software é moldar o processo de 
emissão e ao mesmo tempo construir a ima-
gem a ser comunicada. Isso signi"ca dizer que 
o software ocupa ao mesmo tempo o lugar da 
linguagem e o do processo de signi"cação; é 
ao mesmo tempo a forma e o conteúdo do 
que se quer dizer, podendo ocupar os dois es-
paços ao mesmo tempo, diluindo a dicotomia 
clássica de forma irreversível e criando outras 
de forma ainda intangível.

O campo do Software Studies analisa a pro-
fusão da cultura do software e como o soft-
ware vem cada vez mais alterando processos 
em vários níveis, interferindo na forma como 
ensinamos, pesquisamos, conhecemos e 
consumimos, isso sem falar nos mecanismos 
de controle social e político que hoje em dia 
fazem parte das práticas de utilização do soft-
ware em todas as camadas das administra-
ções públicas, em quase todos os países do 
mundo.

O Brasil, como não poderia deixar de ser, tem 
tido um papel importante nas discussões so-
bre Software Studies em vários níveis. Desde 
o surgimento da Internet, o país buscou se 
alinhar com políticas relacionadas ao software 
que buscam alterar os processos pelos quais 
as sociedades se organizam em torno do 
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pelo pesquisador Derek Lomas. Recente-
mente o projeto foi agraciado com uma bolsa 
da Fundação MacArthur no valor de US$ 
180.000,00.
(Fonte: http://digitallearning.macfound.
org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=e
nJLKQNlFiG&b=5106077&ct=6920383 ).

O projeto parte da premissa de que mais im-
portante do que ter um computador é o que 
fazer com o equipamento, tendo em vista a 
popularização e a facilidade de acesso que 
cada vez mais irá se ampliar.

A iniciativa utiliza um computador de 10 
dólares fabricado na China e distribuído 
nos Estados Unidos, China e Índia. A CPU 
de 8 bits possui um consumo energético 
considerado “e"ciente” e é uma alternativa 
à reutilização de computadores, que, como 
apontam inúmeros estudos de consumo 
energético, um computador 486 consome 
o dobro da energia elétrica por hora com-
parado um servidor IBM que provê acesso 
à Internet para mais de 1.000 pessoas. Uma 
opção ecologicamente aceitável nesse sen-
tido é a reciclagem do lixo eletrônico.

A intenção de trazer esse projeto ao Brasil 
partiu de uma reunião que tive com Derek 
Lomas no Calit2 em 2008, quando do lan-
çamento o"cial do projeto. Posteriormente 
Derek participou de uma conferência no MIT 
onde encontrou outro pesquisador brasileiro, 
Miguel Chaves, que também decidiu se en-
gajar no projeto e começou a fazer contatos 
com empresas que fabricam o computador 
no Brasil para tornar viável a produção e a 
distribuição dessa plataforma no país. 

O projeto no Brasil ainda não está consoli-
dado, apesar dos inúmeros esforços que te-

de tecnologias interativas, software studies 
e comunicação, desenvolvido por mim en-
tre 2006 e 2007 junto ao departamento de 
Comunicação, sob a supervisão de Wardrip-
Fruin e Ted Nelson, com apoio da CAPES, 
na Universidade da Califórnia em San Diego 
(UCSD). Com essa iniciativa no Brasil preten-
demos analisar a forma com a qual o país 
poderá se inserir no campo da cultura do 
software e de que maneira poderemos ana-
lisar questões relacionadas à disseminação 
do conhecimento e da cultura vivendo em 
uma sociedade do software, regida pelas lin-
guagens do processo computacional e por 
métodos de comunicação mediados pelas 
estruturas dos computadores.

Os fundadores do Software Studies na Uni-
versidade da Califórnia em San Diego são 
Lev Manovich, diretor e Noah Wardrip-Fruin, 
diretor assistente. O Grupo Software Studies 
é dirigido no Brasil por Lev Manovich com a 
coordenação-geral de Cicero Silva.

PROJETOS EM ANDAMENTO

METABROWSER: culturas da visualização
-Cicero Silva

ANÁLISE CULTURAL DO MOVIMENTO 
OPEN SOURCE NO BRASL
-Cicero Silva e Jane de Almeida
Livro no prelo pela MIT Press a ser publicado 
entre 2010 e 2011

PROJETO PLAYPOWER (www.playpower.
org/br)
Criação de jogos digitais para plataformas 
computacionais de 8 Bits.
-O projeto Playpower é uma iniciativa do 
Calit2 e do CRCA da Universidade da Cal-
ifórnia em San Diego (UCSD) e é dirigido 

Cicero Silva
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mos feito, devido ao fato de muitas empresas 
não mais apostarem em sistemas de baixo 
custo e rentabilidade. O que estamos de-
senvolvendo para essa plataforma é um jogo 
experimental que simula o ENEM (Exame Na-
cional do Ensino Médio) para ser distribuído 
gratuitamente às populações mais carentes 
e que podem ter acesso a computadores de 
baixo custo.

O objetivo principal do projeto é mostrar 
que dentro em breve os custos de um com-
putador não serão mais desculpa para não 
provermos acesso aos seus recursos para 
uma grande parte da população que ainda 
está excluída. E quando o dia em que 90% 
da população tiver acesso a computadores, 
teremos de pensar em o que “rodar” nessas 
máquinas e como utilizá-las para "ns edu-
cacionais. É esse o objetivo "nal do projeto, 
fazer um design de jogos didáticos e"ciente 
para computadores de baixo custo com a 
intenção de popularizar o acesso com quali-
dade de conteúdos.
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Software Studies  
in Brazil
www.softwarestudies.com.br

Cicero Silva

Cicero Silva researcher and 
professor of new media art and 
digital communication. Cicero 
coordinates the Software Studies 
Group in Brazil. Currently he is an 
Associate Researcher at the Center 
for Research in Computing and 
the Arts (CRCA) at University of 
California, San Diego (UCSD). He 
is author of The Explorers: Open 
Source and Free Software in Brazil 
book (along with Jane de Almeida, 
forthcoming from the MIT Press). 

“genre” of algorithms, the cultural properties of 
the code and the shapes and grammar struc-
tures of the programming languages related 
to the aesthetic issues of the databases of 
contemporary times, the communication and 
ideological processes involved in the code, not 
to mention many other interdisciplinary topics 
related to computer science, engineering and 
human sciences.

In 2008, on May 21 and 22, the University of 
California in San Diego (UCSD) hosted the 
Software Studies Workshop, attended by ex-
perts from around the world, whose single goal 
was to draft the foundations of the research 
area and devise a methodological instrument 
for the implementation of the research in this 
"eld as it is still in the development stage.

Software Studies is an emerging area, still 
under construction, whose goal is to analyse 
in detail the transformations that the software 
culture has performed in contemporary societ-
ies, not only looking at the “effects” that soft-
ware produces, but also observing the gram-
mar of the process of signifying these images, 
paying attention to the codes used for the 
ideological processes that regulate the pro-
gramming language, to the genre studies that 
may be analysed during an accurate reading 
of a processing language, and to many other 
levels that presently may go unnoticed by over 
90% of researchers in the area of technology 
of communication, information and knowl-
edge. Each object designed through soft-
ware creates a new reality on how to use the 
machine. Often it transforms it into an image 
projecting equipment, a calculating machine 
or even a social relations machine. In all of 
these examples, what produces real effect on 
the culture is the way languages are created 
and the meanings to which they are subjected, 

The research line of software studies, or simply 
Software Studies, was outlined by Lev Manov-
ich in his book The Language of New Media 
(MIT Press, 2001) and had a deep impact on 
the study of new media. The turnaround pro-
posed by Manovich was considered the "rst 
step towards a criticism of technological de-
vices. It showed the limits that con"ned us as 
we analysed the computer systems through 
the machine’s external processing elements, 
as we analysed the pure hardware that held 
the processes and produced the effects in 
terms of image and calculation.

On February 25 and 26, 2006, Matthew Fuller, 
professor at the Goldsmiths College of London 
University, organised the "rst workshop on 
Software Studies in Rotterdam and kicked off 
a broader project to analyse software’s human 
science aspects. The book Software Studies: 
a lexicon (MIT Press, 2008) features the result 
of this "rst meeting, with texts analyzing the 
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questions we may ask now are: what cultural 
meaning has Open Source had for Brazil in 
terms of the democratisation of access to in-
formation? What cultural changes may we see 
with the employment of non proprietary soft-
ware? What vision do we have of a govern-
ment that proposes the use of non proprietary 
software or systems in its structure, as for ex-
ample the website of the Ministry of Culture, 
which uses Wordpress on its web pages? 
How can we deconstruct computer processes 
operated through software and turn them into 
a language?

The Software Studies Group will try to answer 
these and many other questions in its bi-
monthly meetings to be held at UFRJ’s PACC, 
in Rio de Janeiro. However, they may extend 
to other institutions interested in thinking about 
the new reality with which we are dealing.

The construction of this initiative took a few 
years, beginning with researcher Noah Ward-
rip-Fruin’s trip to Brazil in 2006, for a series of 
conferences at universities and cultural cen-
ters, and with the development of the post 
doctorate in interactive technologies, software 
studies and communication, developed by me 
between 2006 and 2007, alongside the Com-
munication department, under the supervision 
of Wardrip-Fruin and Ted Nelson, with the sup-
port of CAPES, at the University of California in 
San Diego (UCSD). With this initiative in Brazil, 
we plan to analyse the way through which the 
country may be inserted in software culture 
and how we may analyse issues related to the 
spread of knowledge and culture in a software 
society, regulated by the languages of com-
puter processes and by communication meth-
ods mediated by computer structures.

The founders of Software Studies at University 

i.e., the communication process once again is 
structured between the form of emission and 
the content being emitted.

The role of the software is to shape the emis-
sion process and simultaneously build the im-
age to be communicated. That means that the 
software occupies, at the same time, the place 
of language and of the signi"cation process. It 
is at the same time the form and the content 
of what is meant to say. It may take the same 
space at the same time, diluting the classical 
dichotomy of irreversible form, creating other 
still intangible forms.

Software Studies analyses the widespread 
software culture and how software has been 
altering processes at several levels, interfering 
with the way we teach, research, understand 
and consume, not to mention the mecha-
nisms of social and political control, which are 
part of today’s software usage practices at all 
layers of public administration, in almost every 
country in the world.

Brazil, as expected, has had a key role in the 
discussions of Software Studies. Since the 
appearance of the Internet, the country has 
sought to align itself with software-related poli-
cies that aim to alter the processes through 
which societies organise themselves around 
knowledge. In other words, it looked for al-
ternatives to the maintenance of proprietary 
systems and it found itself many times faced 
with impasses about what systems to use in 
its websites, in its internal operations, in its 
processes of documentation and data cata-
loguing, among others. The creation of a more 
open practice has positioned Brazil well in 
the communities working with Open Source, 
Free Software and at regulating agencies for 
intellectual practices around the world. The 
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uses twice as much electric power per hour 
than an IBM server providing Internet access 
to over 1.000 people. One environmentally ac-
ceptable option is the recycling of electronic 
garbage.

The plan to bring this project to Brazil start-
ed at a meeting I had with Derek Lomas at 
Calit2 in 2008, at the time of the project’s 
of"cial launch. Later, Derek attended an MIT 
conference, where he met another Brazilian 
researcher, Miguel Chaves, who also joined 
the project and started to make contact with 
computer manufacturers in Brazil in order to 
make viable the production and distribution of 
that platform in the country.

The project in Brazil is not yet consolidated, 
for, despite efforts to that effect, many com-
panies are no longer investing on low cost 
and low pro"tability systems. For this platform 
we are developing an experimental game that 
simulates the ENEM (National Secondary 
School Examination) to be distributed freely to 
needy populations, who may access low cost 
computers.

The main goal of the project is to show that 
soon computer costs will no longer be an 
excuse not to provide a large portion of the 
population with access to its resources. When 
90% of the population has access to comput-
ers, we will have to think about what we will 
“run” in these machines and how to use them 
for educational ends. This is the project’s main 
goal: to design ef"cient didactic games for low 
cost computers in order to popularise the ac-
cess to quality content.

of California in San Diego are Lev Manovich, 
director, and Noah Wardrip-Fruin, assistant di-
rector. The Group Software Studies is directed 
in Brazil by Lev Manovich with the coordination 
of Cicero Silva.

ONGOING PROJECTS

METABROWSER: cultures of visualisation
-Cicero Silva

CULTURAL ANALYSIS OF THE OPEN 
SOURCE MOVEMENT IN BRAZIL
-Cicero Silva and Jane de Almeida
Book to be published by MIT Press between 
2010 and 2011

PLAYPOWER PROJECT (www.playpower.
org/br )
Creation of digital games for 8 bits computer 
platforms.
-The Playpower project is an initiative by Calit2 
and CRCA at University of California in San Di-
ego (UCSD) and is directed by researcher Der-
ek Lomas. Recently, the project was awarded 
a US$ 180.000,00 grant from the MacArthur 
Foundation.
(Source: http://digitallearning.macfound.
org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=en
JLKQNlFiG&b=5106077&ct=6920383 ).

The project’s premise is that more important 
than having a computer is what to do with the 
equipment, since its popularisation and easy 
access tend to increase.

The initiative uses a 10-dollar computer made 
in China and distributed in the USA, China 
and India. The 8-bit CPU has “ef"cient” en-
ergy consumption and is an alternative to the 
re-use of computers. As several energy con-
sumption studies indicate, a 486 computer 

Cicero Silva
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Culturas da Escuta
A experiência diária do som e as habilidades 
de escuta são fortemente dominadas pela 
cultura visual, embora as culturas da escuta 
sejam cruciais para a experiência cultural e 
para compreender as relações humanas; do 
íntimo ao cívico, do local ao internacional. 

Eu geralmente escuto música no cora-
ção do barulho.
George Gershwin

Fios Sensoriais
Qual é a ética envolvida no desenvolvimento 
e na promoção de tecnologias biosensoras?
Como isto afeta questões sociais e culturais 
mais amplas, como as leis da privacidade?
Quem está tomando as decisões relaciona-
das ao uso de biosensores?
Como podemos abrir este debate para um 
público mais amplo?
Quais são os impactos ambientais e os cus-
tos de produção destes sensores? 

COMUNICAÇÃO • substantivo

1 a ação de comunicar.

2 uma carta ou mensagem.

3 (comunicações) meios de envio ou 
recepção de informações, como linhas de 
telefone ou computadores.

4 (comunicações) meios de transporte ou 
de traslado de bens, como estradas ou 
ferrovias.

Viajando entre Camadas 
ideias sobre ecologia,  
ambientes de mobilidade  
e tecnologias

Alice Angus, Giles Lane, 
Orlagh Woods
Proboscis é um estúdio de artistas 
que combinam suas práticas criativas 
a projetos de curadoria, design e 
consultoria, a !m de explorar  
questões sociais e culturais.

UK
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ta desses duzentos anos. Na verdade, 
eu nasci em 1737, e até eu comple-
tar quatorze anos nenhum acidente 
temporal ocorreu comigo. Depois, em 
1751, eu saí de Orkney para Glasgow. 
Quando cheguei, descobri que não 
era 1751 senão 1901, e que cento e 
cinquenta anos tinham sido queimados 
na minha viagem de dois dias.  
Edwin Muir,
The Story and the Fable (A História e a Fábula)

Eu pensei em um labirinto de labirintos, 
em um sinuoso labirinto crescente que 
abarcasse o passado e o futuro e que 
implicasse, de algum modo, os astros.
Jorge Luis Borges,
The Garden of Forking Paths (O Jardim dos Caminhos que se 
Bifurcam)

Grade
A turbulência do crescimento urbano e da 
migração pintam um quadro complexo sobre 
o  que pode signi"car a sustentabilidade am-
biental. O que acontece quando as pessoas 
migram para a cidade? Que conhecimento 
ambiental se perde ou se cria? O desa"o é 
colocar em foco estas realidades urbanas, 
tecendo uma grade de intervenções, imagi-
nando a cidade pelos olhos daqueles que 

Em um mundo em que a mídia é global, 
social, ubíqua e barata. Em um mundo 
de mídia em que o antigo público ago-
ra é composto de participantes cada 
dia mais ativos. Neste mundo, a mídia 
tem gradualmente menos a ver com a 
criação de uma mensagem única a ser 
consumida por indivíduos e, cada vez 
mais se aproxima da criação de um 
ambiente para convênios e suporte de 
grupos.
Clay Shirky, TED@State conference

CULTURA • substantivo

1 as artes e outras manifestações da 
conquista intelectual humana consideradas 
coletivamente.

2 uma compreensão ou apreciação re"nada 
destas últimas.

3 as instituições, costumes e conquistas de 
uma nação, povo ou grupo particular.
4 o cultivo de plantas, criação de animais ou 
produção de células ou tecidos.

5 preparação de células criadas em um 
meio arti"cial contendo nutrientes.

Eu nasci antes da Revolução Industrial, 
e agora tenho cerca de duzentos anos 
de idade. Mas eu pulei cento e cinquen-
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vivem nela; criando projetos físicos e virtuais 
para compartilhar conhecimento.

O ar é o mesmo, o solo é o mesmo, 
mas a estrada não é mais exatamente a 
mesma, os desenhos nas placas muda-
ram, as padarias não são as mesmas de 
um minuto atrás, os pães têm formatos 
diferentes, os pacotes de cigarro que 
foram jogados no chão são diferentes...
As fronteiras são linhas, linhas pelas 
quais milhões de pessoas morreram.  
Georges Perec,
Species of Spaces and Other Pieces (Espécies de Espaços e 
Outras Peças)

AMBIENTE • substantivo

1 o entorno ou condições em que uma pes-
soa, animal ou planta vive ou opera.

2 (o ambiente) o mundo natural, especial-

Proboscis

mente aquele afetado pela atividade humana.

3 considera-se a estrutura geral dentro da 
qual um usuário, computador ou programa, 
opera.

Ecos Humanos
A questão da energia renovável é geralmen-
te discutida em termos da criação de meios 
menos destrutivos de transformar a maté-
ria em energia para sustentar a indústria e 
os insumos ao consumidor. Este enfoque, 
desconsiderando ao corpo humano, deixa de 
lado as questões fundamentais do consumo 
e de como, nos seres humanos, a matéria se 
transforma não somente em energia cinética, 
mas em pensamento consciente, criativi-
dade, esperança, aspirações e imaginação. 

A criatividade é uma área do desenvol-
vimento humano que compreende o fu-
turo de nosso planeta. As formas tradi-
cionais de ver o mundo e de lidar com 
questões sociais não parecem mais 
adequadas. Nós claramente necessita-
mos de abordagens novas e criativas 
para os nossos problemas.
Thomas Homer-Dixon,
The Upside of Down (O Lado Superior do Lado Inferior)

...foi somente com o advento das re-
voluções agrícola e industrial...que 
a produção de alimentos em alguns 
países começou a se afastar da maioria 
da população...
...Hoje,..., nós estamos completamente 
desconectados, e por causa disso te-
mos menos chances de perceber quan-
do o ambiente está sendo ainda mais 
degradado...
Jules Pretty, 
Agri-Culture: Reconnecting People Land and Nature (Agri-Cultura: 
Reconectando Pessoas Terra e Natureza)
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Tweetomes: alguns epítetos sobre práticas de intercâmbio 
expressivo

Em cidades e vilarejos por toda a Ingla-
terra, o que antes era público agora é 
privado...Assim não haverá mendicân-
cia, pessoas sem teto, ou vestindo 
andrajos. Não haverá artistas de rua, e 
geralmente não haverá onde se sentar, 
exceto em áreas designadas. Vamos 
comer e beber onde nos mandarem...E 
quanto a manifestações políticas – nem 
pensem nisso. 
Paul Kingsnorth,
Cities for Sale, The Guardian (Cidades a Venda)

Créditos

Fotos de Mr Punch and The Plague Doctor, Thierry Bal 2007. 
Fotos de Bangkok, Vietnam e Melbourne Orlagh Woods 2008. 
Todas as outras imagens © Proboscis, os autores e artistas 2009. 
De!nições de askoxford.com. 
Imagens dos projetos de Proboscis: Na Margem das Águas, Ser em comum, 
Difusão, Dodolab, Paisagem In!nita, Arqueologia Diária, Experimentando a 
Democracia, Grade, Paisagens em Diálogo, Percepção Peterborough, Focin-
ho, Fios Sensoriais, Varredura Sonora, Cubos de Histórias, Vinhedo Sutton.
 
www.proboscis.org.uk

Na Margem das Águas
Nós estamos conectados uns aos outros 
através da água, pela nossa necessidade co-
mum por água e pelas redes, economias e 
poderes que controlam, regulam e permitem 
acesso à água.

MOBILIDADE • adjetivo
a qualidade de ser móvel.

1 capaz de mover ou de ser movido livre-
mente ou facilmente.

2 (de uma loja, biblioteca etc.) acomodado 
em um veículo de forma a poder se movi-
mentar.

3 capaz ou desejoso de se movimentar entre 
ocupações, lugares de residência ou classes 
sociais.

4 (dos traços da face) prontamente mudando 
expressões.

Paisagens em Diálogo
Movimentos e migrações de pessoas, mu-
danças nos dialetos, nas línguas e na vida 
pro"ssional servem como barreiras profun-
das entre as gerações. A perda das habili-
dades técnicas tradicionais e a distância das 
fontes de nossa alimentação servem para 
desconectar as pessoas da sua ligação com 
a terra e a natureza. Como pode, o conhe-
cimento tradicional e experimental do nosso 
ambiente, ser transferido para gerações sub-
sequentes no espaço líquido da cultura con-
temporânea? 

No mundo imanente dos dados nós 
podemos ocupar lugares por meio do 
proxy: construir nossas próprias ar-
quiteturas imaginárias (e ao mesmo 
tempo reais). 
Giles Lane, 
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Sensory Threads
What are the ethics involved in developing 
and promoting biosensor technologies?
How does this affect wider social and cultural 
issues, such as privacy laws?
Who is making the decisions regarding use 
of biosensors?
How do we open up this debate to a wider 
public?
What are the environmental impacts and 
costs of the production of such sensors?

In a world where media is global, so-
cial, ubiquitous and cheap. In a world 
of media where the former audience 
are now increasingly full participants.  
In that world, media is less and less 
often about crafting a single message 
to be consumed by individuals and is 
more and more often a way of creating 
an environment for convening and sup-
porting groups.
Clay Shirky, TED@State conference

COMMUNICATION • noun

1 the action of communicating.

2 a letter or message.

3 (communications) means of sending or re-
ceiving information, such as telephone lines 
or computers.

4 (communications) means of travelling or 
of transporting goods, such as roads or rail-
ways.

Cultures of Listening
The everyday experience of sound and the 
skills of listening are largely dominated by vi-
sual culture, yet cultures of listening are cru-
cial to cultural experience and understanding 
human relationships; from the intimate to the 
civic, local to international.

I frequently hear music in the heart of 
noise.
George Gershwin

Alice Angus, Giles Lane,  
Orlagh Woods
Proboscis is an artist-led
studio who combine artistic
practice with curatorial projects,
design and consultancy to
explore social, cultural and
creative issues.

UK

Travelling Through Layers 
thoughts on ecology,  
mobility environments  
and technologies
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CULTURE • noun

1 the arts and other manifestations of human 
intellectual achievement regarded collectively.

2 a re"ned understanding or appreciation of 
this.

3 the institutions, customs and achievements 
of a particular nation, people, or group.

4 the cultivation of plants, breeding of ani-
mals, or production of cells or tissues.

5 preparation of cells grown in an arti"cial 
medium containing nutrients.

I was born before the industrial revolu-
tion, and am now about two hundred 
years old. But I have skipped a hundred 
and !fty years of them. I was really born 
in 1737, and till I was fourteen no time 
accidents happened to me. Then in 
1751 I set out from Orkney to Glasgow. 
When I arrived I found that it was not 
1751 but 1901, and that a hundred and 
!fty years had been burned up in my 
two days journey.
Edwin Muir,
The Story and the Fable

I thought of a labyrinth of labyrinths, of 
one sinuous spreading labyrinth that 
would encompass the past and the fu-
ture and in some way involve the stars.
Jorge Luis Borges,
The Garden of Forking Paths

Lattice
The turbulence of urban growth and migra-
tion paint a complex picture of what environ-
mental sustainability might mean. What hap-
pens when people migrate to the city? What 
environmental knowledge is lost, or created? 
The challenge is to bring these urban realities 

into focus weaving a lattice of interventions, 
imagining the city through the eyes of those 
who live in it; creating physical and virtual 
projects to share knowledge.

The air is the same, the soil is the same 
but the road is no longer entirely the 
same, the graphics on the signposts 
have changed, the bakeries are not the 
same as those of a moment ago, the 
loaves are a different shape, the ciga-
rette packets that have been thrown on 
the ground are different ... The bound-
aries are lines, lines for which millions 
of people have died.
Georges Perec,
Species of Spaces and Other Pieces

ENVIRONMENT • noun

1 the surroundings or conditions in which a 
person, animal, or plant lives or operates.

2 (the environment) the natural world, espe-
cially as affected by human activity.

3 computing the overall structure within 
which a user, computer, or program operates.

Human Echoes
The issue of renewable energy is often dis-
cussed in terms of creating less destructive 
means of transforming matter into energy to 
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tions, places of residence, or social classes.

4 (of the features of the face) readily changing 
expression.

Landscapes in Dialogue
Movements and migrations of people, 
changes in dialects, languages and working 
lives serve as profound barriers between the 
generations. The loss of traditional skills and 
distance from the sources of our food serve 
to disconnect people from their link with land 
and nature. How can traditional and experi-
ential knowledge of the environment be trans-
ferred to subsequent generations in the liquid 
space of contemporary culture?

In the immanent world of data we can 
occupy places by proxy: building our 
own imaginary (and yet real) architec-
tures.
Giles Lane, 
Tweetomes: some epithets on practices of pithy exchange

In towns and cities all over England, 
what was once public is now private … 
So there will be no begging, no being 
homeless, no wearing hoodies. There 
will be no busking, and often there 
will be no sitting either, except in des-

power industry and consumer devices. This 
focus, at a remove from the human body, 
sidesteps the fundamental questions of con-
sumption and how, in human beings, matter 
is transformed not only into kinetic energy but 
into conscious thought, creativity, hope, aspi-
rations and imagination.

Creativity is an area of human develop-
ment that encompasses the future of 
our planet. Traditional ways of seeing 
the world and dealing with social is-
sues no longer seem adequate. Clearly 
we are in need of new and creative ap-
proaches to our problems.
Thomas Homer-Dixon,
The Upside of Down

…it was not until the advent of the ag-
ricultural and industrial revolutions...
that food production in some countries 
began its drift away from the majority 
of the population... …Today,…, we are 
largely disconnected, and because of 
that we are less likely to notice when 
the environment is further degraded…
Jules Pretty, 
Agri-Culture: Reconnecting People Land and Nature

At the Waters Edge
We are connected to each other through wa-
ter, by our common need for water and to the 
networks, economies and powers that con-
trol, regulate and assign access to water.

MOBILITY • adjective
the quality of being mobile.

1 able to move or be moved freely or easily.

2 (of a shop, library, etc.) accommodated in a 
vehicle so as to travel around.

3 able or willing to move between occupa-

Proboscis
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ignated areas. You will eat and drink 
where you are told to ... And as for po-
litical demonstrations – don’t even think 
about it.
Paul Kingsnorth,
Cities for Sale, The Guardian

Credits

Photos of Mr Punch and The Plague Doctor, Thierry Bal 2007. 
Photos of Bangkok, Vietnam and Melbourne Orlagh Woods 2008. 
All other images © Proboscis, the authors and artists 2009. 
De!nitions from askoxford.com. 
Images from Proboscis’ projects: At the Waters Edge, Being in Common, 
Diffusion, Dodolab, Endless Landscape, Everyday Archaeology, Experienc-
ing Democracy, Lattice, Landscapes in Dialogue, Perception Peterborough, 
Snout, Sensory Threads, Sound Scavenging, StoryCubes, Sutton Grapevine.

www.proboscis.org.uk



2009

244

e se mistura. Traço comum da inventividade 
cotidiana, do improviso, da descoberta es-
pontânea, da transformação de realidades 
a partir da multiplicidade de usos. O mais 
trivial dos objetos, lotado de usos potenci-
ais: na solução de problemas, no ornamento 
improvisado, na reinvenção pura e simples. 
O potencial de desvio e reinterpretação em 
cada uso. A inovação tática, acontecendo no 
dia-a-dia, em toda parte.

Gambiarra é um termo em português que 
no dicionário denota um tipo de extensão 
elétrica, mas que, no mundo real adotou 
(naturalmente?) outro signi"cado, ao qual só 
podemos tentar aproximações: improviso, 
solução temporária, bricolage, desconstru-
ção, precariedade. É tida como consequên-
cia de uma sociedade ainda não totalmente 
amadurecida: como não temos as estruturas 
apropriadas, as ferramentas adequadas, os 
pro"ssionais especializados (ou o dinheiro 
para contratá-los), improvisamos. Deslo-
camos a "nalidade desse objeto, solucio-
namos as coisas por algum tempo, e assim 
vamos levando. 

Mas a gambiarra é muito mais do que isso. O 
ideal de sociedade hiperespecializada, com 
conhecimento compartimentado, guardado 
em gavetinhas e vendido em embalagens 
brilhantes, já deu sinais de esgotamento. A 
aceleração da aceleração do crescimento 
econômico já começou a vacilar (e nem va-
mos falar em crise, ok?). O modelo de desen-
volvimento do século XX não fechou a conta: 
os países ricos não conseguiram integrar as 
populações de imigrantes, criaram uma sen-
sação de estabilidade e prosperidade total-
mente ilusória, transformaram toda produção 
cultural e toda solução de problemas em 
comércio. Em nome do pleno emprego e 
de uma sociedade totalmente funcional, as 
pessoas comuns perderam uma habilidade 
essencial: a de identi"car problemas, anali-
sar os recursos disponíveis e com eles criar 

A gambiarra aparece como a arte de fazer. 
A reexistência do faça-você-mesmo. Sem 
todo o ferramental, sem os argumentos 
apropriados, mas com o conhecimento acu-
mulado pelas gerações. Fazer para modi"car 
o mundo. Um contraponto ao empreendedor 
selvagem. Fazer para transformar aquilo que 
era inútil num movimento ascendente de 
criatividade. A inovação está presente no 
DNA pós-moderno, no pós-humano. Numa 
vida gasosa. Abrimos aqui parênteses para 
fazer uma crítica a Bauman com suas di-
versas modernidades líquidas. O líquido 
se acomoda ao recipiente. Seja um copo, 
um vaso ou apenas a terra contra a qual o 
oceano se deixa existir. O gasoso #ui no es-
paço, no tempo e no ser em existência. Não 
só líquida ou gasosa, a pós-modernidade é a 
multiplicidade de estados que se misturam, 
na con#uência da Ipiranga com a São João, 
na coexistência de todos os níveis de desen-
volvimento econômico e tecnológico. Uma 
gambiarra que remixa, modi"ca, transforma 
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criatividade tática
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soluções. Em vez de usar a criatividade para 
resolver problemas, as pessoas pegam o 
telefone e o cartão de crédito. Todos vítimas 
da lógica do SAC!

Esse movimento embute a semente de sua 
própria reação. O faça-você-mesmo é a se-
quela dele. As novas gerações assumem a 
necessidade de ação. Não dá para "car com 
a boca escancarada cheia de dentes esper-
ando a morte chegar. Há que se fazer a dife-
rença. Mesmo nos países ricos e nos centros 
urbanos brasileiros, a repressão ao impulso 
inventivo cotidiano causa uma insatisfação 
que acaba sendo canalizada para atividades 
criativas. Inventores e inventoras em poten-
cial buscam em seus pares reconhecimento 
e troca, e a gambiarra renasce. 

A entrada das novas tecnologias nos tem 
aberto alguns espaços. As pessoas estão 
cada vez mais construindo atalhos para a 
participação em rede. Grupos de a"nidade 
se encontrando para organizar hacklabs, 
iniciativas faça-você-mesmo, software livre, 
robótica de baixo custo, hardware aber-
to e experimentos de diversas naturezas. 
Nesse sentido, a gambiarra, nosso traço tão 
brasileiro da gambiarra, não é atraso ou ina-
dequação, mas sim um aviso e um apelo ao 
mundo: desenvolvam essa habilidade essen-
cial, e a sensibilidade que ela exige em rela-
ção a objetos e usos. Não se alienem de sua 
criatividade! Não acreditem nas estruturas do 
mundo ocidental que querem transformar a 
criatividade (as “indústrias criativas” e todas 
as suas falácias) em nada mais que um setor 
da economia, restrito e regulamentado. Cria-
tividade não consiste em submissão individu-
al ao mercado “criativo” que tudo transforma 
em produto, mas no estímulo à capacidade 
de invenção em todas as áreas.

A gambiarra ainda não virou produto. Pre-
cisamos resistir a isso. Nosso espírito antro-
pofágico facilita, mas as tentações de uma 

sociedade plenamente consumista estão 
sempre na esquina (ali na frente do shopping 
center, para ser exato). Curiosamente, não é 
a precarização das pontas que faz do mundo 
globalizado uma ameaça para a gambiarra. 
O perigo é justamente o outro lado, que traz 
o espectro de um tipo burro de desenvolvi-
mento para os quase-desenvolvidos. Não 
podemos acreditar demais no sonho civiliza-
do de uma sociedade em que toda aplicação 
de conhecimento vira consumo, porque isso 
destrói o potencial de criação nas pontas que 
vai ser cada vez mais importante.

Da mesma forma, é também fundamental 
questionar o uso de um referencial da gam-
biarra como mero instrumento de renovação 
estética, sem tratar desse aspecto impor-
tante de entender a criatividade como pro-
cesso distribuído e transformador. Fica no 
ar a pergunta de Aracy Amaral citada em 
artigo de Juliana Monachesi1 questionando a 
chamada “estética da gambiarra” na mostra 
Rumos Artes Visuais 2005-2006 – Para-
doxos Brasil: “Será que uma circunstância 
necessária com que os artistas brasileiros 
se deparam para produzir, ou trabalhar com 
o descarte acabou se tornando um maneir-
ismo?”. A gambiarra não pode ser mero or-
namento formal para ocupar galerias – para 
desenvolver toda sua potência, ela precisa 
ser legitimada, perder a aura de atraso e en-
volver cada vez mais gente na perspectiva 
de criatividade tática. Essas são as bases da 
Gambiologia. Não pretendemos um elogio 
da precariedade, do que é abaixo do ideal, 
daquilo que está aquém. Não, estamos atu-
ando e construindo um mundo em que toda 
condição apareça como abundância. Com o 
espectro da invenção latente no dia-a -dia, 
qualquer problema é pequeno. Basta exer-
citar o olhar.

1. http://netart.incubadora.fapesp.br/portal/Members/julmona-
chesi/2005/rumos2
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of the everyday ingenuity, of the impromptu, 
the spontaneous discovery, the transforma-
tion of realities from the multiplicity of usage. 
The most trivial of objects, full of potential 
uses: in the solution of problems, in the im-
provised ornament, in pure and simple re-
invention. The potential of shifting and rein-
terpreting the present in each use. The tactic 
innovation, happening everyday, everywhere. 

According to the Portuguese dictionary, the 
word Gambiarra entails a sort of electric 
extension, but in real life it has (naturally?) 
adopted another meaning, for which we 
can only "nd a few synonyms: improvisa-
tion, temporary solution, bricolage, decon-
struction, precariousness. It is said to be a 
consequence of a society that is not already 
completely mature: as we don’t have the 
proper structures, the adequate tools, the 
specialised professionals (or the money to 
hire them), we improvise. We dislocate the 
"nality of one and another object, "nd out a 
temporary solution and, this way, life goes on. 

But gambiarra is much more than this. The 
ideal of a hyper-specialised society – with 
fragmented knowledge, kept in little shelves 
and sold in shiny wrappings – has already 
given signs of exhaustion. The acceleration 
of the economic growth has already started 
to vacillate (and we are not even going to talk 
about crisis, ok?). The 20th century’ model 
of development hasn’t kept its promises: 
the rich countries didn’t manage to integrate 
the populations of immigrants, they created 
a feeling of stability and prosperity that was 
totally illusory, and they transformed into 
marketing all cultural production and solution 
of problems. In the name of full employment 
and of a totally functional society, common 
people have lost an essential skill: that of 
identifying problems, analysing the resources 
available and, with them, creating solutions. 
Instead of using creativity to solve problems, 
people grab the phone and the credit card. 

The gambiarra appears as the art of do-
ing. The re-emergence of the do-it-yourself. 
Without all the conceptual tools, without the 
proper arguments, but with the knowledge 
accumulated by generations. To do in order 
to change the world. A counterpoint to the 
wild entrepreneur. To do in order to transform 
something that was useless in an ascend-
ing movement of creativity. The innovation 
is present in the post-modern DNA, in the 
post-human. In a gaseous life. We open a 
parenthesis here to critique Bauman and his 
diverse liquid modernities. The liquid adapts 
to the recipient. It can be a glass, a vase, or 
simply the earth against which the ocean lets 
itself be. The gaseous #ows in space, in time 
and in the being in existence.
Post-modernity is not only liquid or gaseous, 
it is the multiplicity of states that are mixed, 
in the con#uence of the Ipiranga Avenue with 
São João Avenue1, in the co-existence of all 
levels of economic and technological devel-
opment. A gambiarra that remixes, modi"es, 
transforms and mixes itself. A common trait 
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They are all victims of the logic of the Cos-
tumer Services!

This movement encompasses the seed of its 
own reaction. The do-it-yourself is its sequel. 
The new generations assume the need for 
acting. You can’t stay with your mouth wide 
open, full of teeth, waiting for death to come2.  
One must make a difference. Even in the rich 
countries and in the Brazilian urban centres, 
the repression of the everyday inventive im-
pulse causes a lack of satisfaction that ends 
up being channelled to creative activities. 
Potential inventors search, in and with their 
peers, acknowledgement and exchange, 
and gambiarra is reborn. The arrival of new 
technologies has opened us some spaces. 
People are building more and more shortcuts 
to participate in networks. Af"nity groups are 
meeting to organise hacklabs, do-it-yourself 
initiatives, free software, low cost robotics, 
open hardware and experiments of various 
natures. In this sense, the gambiarra, our so 
Brazilian trait of the gambiarra, is not a delay 
or an inadequacy, but rather a warning and 
an appeal to the world: develop this essen-
tial skill and the sensibility that it demands 
in relation to objects and their usage. Don’t 
alienate your creativity! Don’t believe in the 
western structures that want to transform 
creativity (the “creative industries” and all its 
fallacies) in nothing more than a sector of the 
economy, restricted and regulated. Creativity 
is not about the individual submission to the 
“creative” market that transforms everything 
into a product, but rather the stimulation of 
the ability of invention in all areas.

Gambiarra hasn’t yet become a product. We 
must resist to this. Our anthropophagic spirit 
helps, but the temptations of a fully consum-
erist society are always around the corner 
(right there, in front of the shopping centre, to 
be precise). Curiously, it is not the precarious-
ness of the extremes that makes the global 

world a threat to gambiarra. The danger is 
right on the other side: the spectrum of a 
stupid kind of development for the almost-
developed. We can’t have too much faith in 
the civilised dream of a society in which all 
knowledge enforcement becomes consump-
tion, because this destroys the creative po-
tential of the extremes that will be more and 
more important. 

Similarly, it is also essential to question the 
use of gambiarra as a mere instrumental 
reference of aesthetic renovation, without 
considering this important aspect of under-
standing creativity as a diffused and trans-
forming process. A question made by Aracy 
Amaral – and quoted in an article written by 
Juliana Monachesi3 questioning the so called 
“aesthetic of the gambiarra” in the magazine 
Rumos Artes Visuais 2005-2006 – Paradox-
os Brasil – is still in the air: “Has this neces-
sary condition in which Brazilian artists are 
in the situation of producing or working with 
wastes, become a mannerism?”. Gambiarra 
cannot be a mere formal ornament to occupy 
galleries – so it can develop into all its po-
tency it has to be legitimised, lose its aura 
of delay and attract more and more people 
in the perspective of tactic creativity. These 
are the basis for the ‘Gambiology’. We don’t 
aspire to a praise of precariousness, of what 
is below the ideal, of what is beneath. No, 
we are working and building a world where 
every condition is that of abundance. If the 
spectrum of invention is latent in everyday 
life, any problem is small. You just have to 
train your eyes. 

1. An important crossing of avenues in São Paulo City’s centre, which is 
quoted in a famous song by the Brazilian composer Caetano Veloso. 
2. A quote of the Brazilian rock composer Raul Seixas from the song 
‘Ouro de Tolo’ (Fool’s Gold): “Eu é que não me sento no trono de um 
apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a 
morte chegar” (I won’t sit down in the throne of an apartment with a 
wide open mouth full of teeth waiting for death to arrive). 
3. http://netart.incubadora.fapesp.br/portal/Members/julmona-
chesi/2005/rumos2 
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Analívia Cordeiro mostra por meio de pro-
jeções parte da obra e do pensamento do 
artista Waldemar Cordeiro, seu pai. Cordeiro 
é uma espécie de “enfant terrible” da arte 
brasileira, em grande parte por sua idéia de 
criação como gesto socialmente refundador. 
Cordeiro tratava seus projetos com a ciência 
(sobretudo a ciência da computação, a geo-
metria e a matemática) do mesmo modo que 
tratava suas ações com o paisagismo. Em 
Cordeiro há uma permanente idéia de expan-
são. Para ele, a única forma possível foi tentar 
emancipar a arte de seu próprio sistema, não 
utilizando a ciência como ferramenta, mas tra-
balhando com aquilo que ela estava disposta 
a lhe dar. Para expandir era preciso abolir uma 
hierarquia entre a arte e o que está ao seu re-
dor. Como quando se transplanta uma muda 
para outro jardim e se acredita que ela pode 
crescer e se expandir nesse novo ambiente.

A experiência brasileira parece estar sempre 
em algum ponto impreciso entre a necessi-
dade, o improviso e o inusitado. Enquanto é 
preciso se integrar a uma narrativa contem-
porânea e universal, enfrenta logo depois uma 
situação particular, brasileira (uma atmosfera 
presente na apresentação de Cicero da Silva 
e Marcus Bastos) que exige diferentes e inten-
sas formas de negociação, sobretudo entre 
uma tecnologia como aparelhagem cientí"ca 
e outra, nascida de um descompasso entre 
centro e periferia nos últimos 500 anos. Mas 
como retomar essa história, propondo uma 
solução nova, quando a história agora exige 
e vai desmontando essa mesma separação 
entre “centro” e “periferia”? A tecnologia é um 
discurso único, que serve a todos, e também 
uma série de construções particulares na qual 
a cultura de cada lugar é a possibilidade de 
uma escolha, uma oposição contra um só dis-

Como é possível entender uma “tecnologia 
mental”? O pesquisador Laymert Garcia dos 
Santos oferece a questão quando lembra o 
que é, em essência, o saber, o conhecimento: 
um melhor entendimento do mundo e do lugar 
que se ocupa nele. Laymert fala da falência 
no pensamento que tem o novo como um "m 
em si mesmo, por não reconhecer ser apenas 
o instante de uma longa trajetória. Laymert 
desloca o tema (Arte, Ecologia, Design e Tec-
nologia no Brasil) do primeiro painel do “Para-
lelo” para outra situação quando procura uma 
resposta nos povos indígenas e na #oresta 
brasileira. Como o ensaísta Édouard Glissant, 
Laymert lembra que nas relações mediadas 
pela tecnologia (e por extensão na sociedade, 
na política e na arte) esconde-se outra exigên-
cia: a imaginação. Toda crise é uma crise, de 
início, de imaginação e imaginar signi"ca pen-
sar de modo diferente.

A natureza, ainda

Marcelo Rezende
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curso. Universaliza-se a experiência brasileira 
ou “abrasileriza-se” a história universal? Ou as 
duas coisas a um só momento?

Nessa negociação entre o caso particular e a 
experiência universal (em um sistema global) 
a natureza se coloca como um campo de 
batalha ideológico. A luta se dá em torno do 
lugar ocupado pelo homem e em qual con-
texto sua relação com a natureza acontece. 
E é nesse processo que a pesquisa artística 
continua envolvida, na forma de interferências 
em diferentes circuitos, indo de uma espécie 
de renovado e ainda pouco identi"cável triba-
lismo (a comunidade e as redes comunitárias) 
a uma aproximação direta com a ciência, fa-
zendo do laboratório uma versão do atelier. 
Mas isso não impede que a arte se molhe, 
se banhe nesse mar ideológico. No olhar do 
homem diante da natureza pode existir um 
desejo de pureza, mas nunca uma realidade 
de pureza.

O holandês Koert van Mensvoort (artista, 
engenheiro, “showman”) coloca a natureza 
como uma inesgotável construção mental, 
algo que, de fato, existe como um laboratório 
para o homem, e que mesmo sob o disfarce 
dos discursos ambientalistas, sob as ações 
sustentáveis ou sob a recuperação de um 
modelo de desenvolvimento menos destruti-
vo, não perde essa sua marca. Ela continua 
sendo ainda uma projeção, uma fantasia em 
torno de um éden tanto a ser recuperado 
quanto completamente esquecido – isso de-
pende da posição ideológica de cada um. De 
qualquer modo, como toda fantasia, o éden é 
de fato inalcançável.

“Não existe uma de"nição única para labo-
ratório. É essa mesma inde"nição que o torna 
fascinante. Você pode pensar na arquitetura. 
O laboratório começa nas partes mais pro-
fundas, no porão – os espaços secretos que 
separam e contém o exterior e que estão mais 
perto da terra. Esse era o lugar do alquimista. 
O laboratório se moveu no início da era mo-
derna para os domínios do cavalheiro, alguma 
coisa entre uma propriedade bem administra-
da e um parlamento em miniatura. Assim, não 
acredito que o laboratório tenha uma única 
de"nição, e que esta seja estável no tempo. 
O que é interessante para nós culturalmente 
e tecnicamente é entender como o laboratório 
funciona como um lugar que re#ete a cultura 
ao seu redor, e como um modelo do modo 
como seus usuários imaginam o mundo que 
querem criar”.  Uma de"nição do historiador 
Peter Galison. Um pensamento que permeia 
o projeto “Paralelo” nas mais diferentes falas.

Koert van Mensvoort foi um dos estudos de 
caso no segundo painel. De que forma res-
ponder artisticamente a um caos ambiental, 
essa a pergunta que provocou diferentes 
propostas apresentadas. A artista britânica 
Jane Prophet discute seu projeto e pesquisa 
o comportamento (e a indeterminação desse 
comportamento) das células tronco. Jane pro-
cura uma tradução capaz de comunicar este-
ticamente esse fenômeno. Aqui, o laboratório 
procura a representação de uma experiência 
vivida, mas não vista. Jane precisa imaginar 
o que já existe.

O caso de Jane Prophet é “interior” (a nature-
za do corpo); a dos brasileiros Alexandre Freire 
e Flavia Vivacqua é “exterior” – a natureza de 
uma comunidade.
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Há uma diferença constante entre o discur-
so de brasileiros e europeus. Para estes, a 
paisagem é pensada como uma teoria. Para 
os brasileiros, existe uma urgência em viver 
a natureza e fazer dela uma ferramenta para 
a reorganização da comunidade e, portanto, 
do mundo. De um lado existe um desejo de 
mergulhar no mundo como ele se construiu, 
a "m de lidar com ele a partir do fato e não 
da projeção. Do outro, um caminho inverso: é 
preciso que ele se reconstrua de maneira dife-
rente. Em um debate, encontro ou conversa, 
essas posições podem ser tão excludentes 
quanto complementares.

Rombout Frieling, ao lidar com esse mundo 
como ele se deu, apresenta no segundo 
painel objetos que procuram adequar o 
homem (o corpo, o movimento, o percurso do 
homem) ao ambiente criado por esse mesmo 
homem. Há uma ironia em suas criações, 
talvez mesmo uma ironia perversa. Seus ob-
jetos são inusitados e extremamente realistas 
quanto a à necessidade da qual pretendem 
dar conta. Mas a todo instante parecem inter-
rogar seu futuro usuário: será mesmo possível 
viver de outro modo, com outra relação com o 
espaço, a cultura e a técnica?

Marcelo Rezende
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Analívia Cordeiro exhibits through projections 
part of the work and thought of the artist 
Waldemar Cordeiro, her father. Cordeiro is a 
kind of “enfant terrible” of Brazilian art, mostly 
because of his idea of creation as a socially 
re-founding gesture. Cordeiro dealt with his 
projects in science (mainly computer science, 
geometry and mathematics) in the same way 
he did with his interventions in landscaping. 
In Cordeiro, there is a permanent idea of ex-
pansion. For him, the only possible way was 
to emancipate art from its own system, not 
using science as a tool, but working with 
what it was willing to give. For this expansion 
to happen it was necessary to abolish a hi-
erarchy between art and what surrounds it. 
Just like when a young plant is transplanted 
to another garden, and one believes that it is 
possible for it to grow and to expand in this 
new environment.

The Brazilian experience seems to always be 
in some imprecise point between necessity, 
improvisation and the unexpected. While it 
is necessary to integrate this experience to 
a universal contemporary narrative, it imme-
diately faces a particular Brazilian situation 
(an atmosphere present in the speeches of 
Cicero da Silva and Marcus Bastos), that 
demands different and intense forms of ne-
gotiation, above all between technology as 
scienti"c apparatus and another form of tech-
nology born out of a discrepancy between 
the center and the periphery in the last 500 
years. But how to recover this history, pro-
posing a new solution, when history itself now 
demands and is deconstructing this separa-
tion between “center” and “periphery”? Tech-
nology is a general speech, that serves all, 
and it is also a series of individual construc-
tions in which the culture of each place is the 

How is it possible to understand a “mental 
technology”? The researcher Laymert Gar-
cia dos Santos brings up this issue when 
he recalls what, in essence, is knowledge: 
a better understanding of the world and of 
the place one occupies in it. Laymert speaks 
of the breakdown of the kind of knowledge 
that has novelty as an end in itself, for it does 
not recognise itself as merely an instant in a 
long trajectory. Laymert displaces the theme 
of the "rst panel of “Paralelo” (Art, Ecology, 
Design and Technology in Brazil) to another 
context, by searching for an answer in indig-
enous people and in the Brazilian forest. Just 
as the essayist Édouard Glissant, Laymert 
recalls that within the relationships mediated 
by technology (and, by extension, within so-
ciety, politics and arts) there is another hidden 
need: imagination. Every crisis is, in its origin, 
a crisis of imagination, and imagining entails 
thinking diversely.

Marcelo Rezende
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possibility of a choice, opposing an absolute 
speech. Is this the universalisation of a Bra-
zilian experience or the “Brazilianisation” of 
universal history? Or both, at the same time?

Nature becomes an ideological battle"eld 
within the negotiation between the individual 
case and the universal experience (in a global 
system). The struggle happens around the 
place occupied by man, and in the context 
his relationship with nature occurs. The artis-
tic research is still involved in this process, by 
interfering in different circuits, from a kind of 
renovated and still not very identi"able tribal-
ism (the community and the community net-
works) to a direct approach towards science, 
making the laboratory a version of an art 
studio. But this doesn’t stop art from getting 
wet, from diving into this ideological sea. In 
man’s view of nature there may exist a desire 
for purity, but never a reality of purity.

Koert van Mensvoort (Dutch artist, engineer 
and “showman”) presents nature as an in-
exhaustible mental construction, something 
that in fact exists as a laboratory for man, and 
that even under the disguise of the environ-
mentalist speech, in the form of sustainable 
acts or of the recuperation of a less destruc-
tive development model, it doesn’t lose this 
trait, it continues to be a projection, fantasy 
of an Eden to be retrieved as much as com-
pletely forgotten – this depends on the ideo-
logical position of each one. Either way, like 
every fantasy, Eden is, in fact, unreachable. 

“There isn’t an absolute de"nition for labo-
ratory. And it is this ambiguity that makes it 
fascinating. You may think about architecture. 
The laboratory starts in deeper grounds, in the 

basement – the secret spaces that separate 
and contain the exterior and that are closer to 
the earth. This was the place of the alchemist. 
The laboratory moved in the beginning of the 
modern era to the domains of the gentle-
man, something in between a well managed 
property and a miniature parliament. There-
fore, no, I don’t believe that the laboratory 
has only one de"nition, and that it is stable in 
time. What’s interesting to us, culturally and 
technically, is to understand how the labora-
tory works as a place that re#ects the culture 
that surrounds it, and as a model of the way 
its users imagine the world they want to cre-
ate”. A de"nition by historian Peter Galison. A 
thought that permeates the “Paralelo” project 
in a number of different speeches.

Koert van Mensvoort was one of the case 
studies in the second panel. How to respond 
artistically to an environmental chaos, this is 
the question that provoked many of the pro-
posals presented. British artist Jane Prophet 
discusses her project and research on be-
havior (and on the indetermination of this 
behavior) of stem cells. Jane searches for a 
translation that is able to communicate this 
phenomenon aesthetically. Here, the labora-
tory searches for a representation of a lived, 
but unseen, experience. Jane needs to imag-
ine what already exists.

Jane Prophet’s case is “interior” (the nature of 
the body); that of Brazilians Alexandre Freire 
and Flavia Vivacqua is “exterior” – the nature 
of a community.
There is a constant difference between the 
speech of Brazilians and that of Europeans. 
For the latter, landscape is thought of as 
theory. For the Brazilians, there’s an urgency 

Marcelo Rezende
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in living nature, and of turning it into an instru-
ment for the reorganization of the community 
and, therefore, of the world. On the one hand, 
there exists a desire to dive into the world as 
it was built, so as to deal with it as a fact and 
not as a projection. On the other hand, an 
inverse path: it is necessary for the world to 
reconstruct itself in a different manner. In a 
debate, meeting or conversation, these po-
sitions may be as excluding as they can be 
complementary.

Rombout Frieling, whilst dealing with this 
world as it is, presents in the second panel 
objects that seek to adapt man (the body, the 
movement, the trajectory of man) to the en-
vironment created by this same man. There’s 
an irony in his works, maybe even a perverse 
irony. His objects are unexpected and ex-
tremely realistic of the need they intend to 
grasp. At every moment, however, they seem 
to interrogate its future user: is it really pos-
sible to live differently, with a different relation-
ship with space, culture and technique?

“O PAÍS SE ENCONTRA 
URBANO, CONTEMPORÂNEO, 
INTERNACIONALIZADO, 
RICO, TECNOLÓGICO E 
GLOBALIZADO, PARA NO 
INSTANTE SEGUINTE SE 
PERCEBER AINDA ARCAICO, 
PRIMITIVO, SELVAGEM, 
ISOLACIONISTA, DEFICIENTE 
E MISERÁVEL.” 

“ONE MOMENT THE 
COUNTRY SEES ITSELF AS 
URBAN, CONTEMPORARY, 
INTERNATIONAL, WEALTHY, 
TECHNOLOGICAL AND 
GLOBALISED;  THE NEXT 
INSTANT IT PERCEIVES ITSELF 
AS ARCHAIC, PRIMITIVE, WILD, 
ISOLATIONIST, DEFICIENT AND 
MISERABLE.” 

Marcelo Rezende 

Marcelo Rezende é escritor e editor e atua como 
curador de projetos de mídias digitais. 

Marcelo Rezende is a writer and editor and acts 
as curator of media projects.
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siderando referências a suas memórias e a 
reproduções de documentos, Analívia narrou 
brevemente a vida de seu pai, desde a educa-
ção em pintura na Escola de Belas Artes em 
Roma até o advento e militância pela Arteônica 
– arte + eletrônica. Mesmo para os que con-
hecem o conjunto da obra de Waldemar Cor-
deiro – graças à exposição retrospectiva de 
seu trabalho e a publicações disponíveis em 
livrarias e bibliotecas – a exposição de Analívia 
trouxe surpresas pelo enfoque na concepção 
conjunta do paisagismo, da teoria visual e das 
artes plásticas, uma concepção que, de forma 
inusitada, reunia as palavras chave do painel: 
arte, ecologia, design e tecnologia.

Uma dessas práticas foi seu trabalho em 
paisagismo, iniciado em 1954, por meio de 
parcerias em projetos de arquitetos e urba-
nistas como Vilanova Artigas. Analívia mostrou 
alguns projetos de jardins, destacando o mé-
todo adotado para a implantação de espécies 
nativas, que envolvia retirada de mudas em 
matas ciliares e seu cultivo em um terreno par-
ticular de Waldemar, sem estufa e em situação 
climática distinta da de seu ambiente original, 
embora adequada ao seu crescimento. A par-
tir da sua convivência com seu pai, Analívia 
crê que um ponto fundamental na concepção 
desses espaços paisagísticos era a explora-
ção da teoria da gestalt visual – em particular 
dos princípios de proximidade e de similari-
dade.  No período seguinte, anos sessenta, 
os projetos de Cordeiro para praças, parques 
infantis e espaços públicos de maior escala 
passaram a explorar também a idéia de opera 
aperta – tal como elaborada e discutida por 
Umberto Eco. 

Seguindo a cronologia, Analívia leu um tre-
cho do manifesto lançado por Cordeiro na 
exposição internacional Arteônica, primeira 

O público que acompanhou o primeiro pai-
nel do Paralelo acabou assistindo também 
à abertura do evento, na qual falaram repre-
sentantes de cada uma das instituições que 
colaboraram para sua realização – todos pon-
tuaram que seu principal objetivo seria reunir 
pro"ssionais interessados em se conectar em 
redes internacionais de discussão e colabora-
ção.

DO CONCRETISMO À ARTEÔNICA

Numa visada abrangente, esse evento, pen-
sado como plataforma de encontros trans-
diciplinares internacionais, começou sob a 
sombra de um artista brasileiro já falecido. A 
primeira convidada a falar, Analívia Cordeiro, 
embora tenha um trabalho próprio como 
videoartista e bailarina, utilizou sua fala para 
compartilhar conceitos e informações sobre a 
pessoa e o trabalho de seu pai, o artista plásti-
co Waldemar Cordeiro (1925-1973). Con-

Relato do painel:  
Arte, ecologia, design  
e tecnologia no Brasil1 
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mostra de arte eletrônica no Brasil, em 19712. 
Desse mesmo período, apresentou a primeira 
obra visual de Cordeiro que empregava com-
putadores, Derivadas de uma Imagem, reali-
zada em parceria com Giorgio Moscarti, do 
Departamento de Física Núclear da Universi-
dade de São Paulo (USP). Essa criação, que 
envolvia a transcrição de uma imagem para o 
computador e o cálculo eletrônico da derivada 
das linhas de dígitos que a compunham, ge-
rava informações para a reprodução de uma 
imagem outra. A imagem resultante constitui 
uma modalidade de síntese formal da imagem 
original, mostrando os contornos dos rostos 
do casal de namorados que integravam a ima-
gem original. Segundo Moscati, a programa-
ção então concebida é análoga ao princípio 
fundamental da cognição visual retiniana, o 
que aponta para a reciprocidade da relação 
entre arte e ciência estabelecida por Cordeiro.

Entre essas duas práticas, o paisagismo e as 
artes visuais, poderia se supor um abismo, 
que uma biogra"a sentimental explicaria como 
a separação entre a obra do trabalhador, que 
tem de sustentar a família, e a obra do artista, 
obcecado por suas experimentações. A partir 
de seu testemunho, Analívia apresentou uma 
chave para uma leitura uni"cada: ela a"rmou 
que se tratava sempre do estudo rigoroso 
de um homem europeu que olha simultanea-
mente para, de um lado, o desenvolvimento 
da arte e da ciência em todo o mundo e, de 
outro, para as peculiaridades da natureza e 
da sociedade brasileiras. O texto que fechou 
a apresentação, Hipótese para o Desenvol-
vimento Artístico do Brasil (1969), pontua o 
posicionamento político da abordagem artísti-
ca de Cordeiro, que vai além de seu trabalho 
com a Arteônica e do momento histórico es-
pecí"co do "nal da década de 1960. Trata-se 
de um quadro comparativo entre a arte do 
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‘sistema tradicional’ e a do ‘novo sistema’, 
representado pela tendência da arte eletrôni-
ca, que transcrevo a seguir, a partir da leitura 
de Analívia:

“O Brasil é o maior laboratório de experiências 
do mundo.  O vulto da demanda e a men-
talidade aberta às inovações são fatores pon-
deráveis para a caracterização das condições 
gerais da arte do Brasil. As tentativas es-
porádicas e isoladas de estagnação, corolário 
de uma almejada estrati!cação social de gru-
pos que caíram ou estão caindo do cavalo e 
de ex-esquerdistas frustrados, não chegam 
a modi!car substancialmente o panorama. 
Portanto, é hora de uma ação radical, para se 
fazer algo que ainda não foi feito em grande 
escala, em parte alguma. 

As Belas Artes modernas não representam 
mais nada, bijuteria insigni!cante para camu-
"ar os vazios da ignorância e/ou da casmur-
rice embolada. É mais importante desenhar 
um letreiro do que pintar um quadro para um 
living de !no gosto. A relação direta da teoria 
com a prática é hoje essencial. Não se trata 
da arte aplicada, mas da arte operacional, 
ao nível da segunda revolução industrial, nas 
nossas condições complexas de país em de-
senvolvimento, caracterizadas pelos grandes 
contrastes que se re"etem na problemática 
da comunicação. O artista precisa matutar 
atentamente sobre a situação se não quiser 
entrar mal. 

Desde o último pós guerra, surgiu no Brasil 
uma concepção artística nova,  atualmente 
em franco desenvolvimento, apesar das ten-
tativas de envolvimento de epígonos arrivistas 
que não hesitam em servir ao sistema tradi-
cional.
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O quadro comparativo abaixo apresenta as-
pectos que caracterizam os dois sistemas 
artísticos dominantes. As conclusões !cam a 
cargo do leitor:

VISUALIZANDO CULTURA

Na seqüência, houve a apresentação de 
Cícero Dias, pesquisador brasileiro vinculado 
ao grupo Software Studies, em torno do qual 
organizou sua apresentação. Sem discutir 
propriamente a organização e a infraestru-
tura desse grupo fundado por pesquisadores 
como Jack Burnham e Lev Manovich, Cícero 
procurou alinhavar suas motivações, referen-
ciais e linhas de pesquisa, o que nem sempre 
é tarefa simples. 

Dentre as motivações apresentadas, destaca-
se a avaliação do software como ponto de ar-
ticulação fundamental da sociedade contem-
porânea. Nó regulador, ferramenta que torna 
possíveis os principais processos produtivos, 
comunicacionais e sociais, o software seria 
objeto de estudo multidimensional, unidade 

que compreende estruturas ideológicas, lin-
guagens e culturas sociais. Como exemplos 
dos estudos promovidos, Cícero destacou 
três projetos: Esculpindo Imagens, análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qualitativa de todas as imagens digitais dis-
poníveis em um site de armazenamento e ge-
renciamento de imagens, músicas e relaciona-
mentos; VideoGamePlay, análise dos padrões 
temporais em jogos digitais; e Playpower, de-
senvolvimento de software educacional para 
hardware de baixo custo. 

Afora o projeto Playpower, em que a atenção 
ao software aparece de forma evidente, a 
relação das propostas com o mote do grupo 
apareceu de forma obscura. De que maneira 
as iniciativas de análise de produtos e ban-
cos de dados culturais se relacionam com 
os estudos multidimensionais propostos pelo 
grupo? A visita aos sites citados na apresen-
tação esclarece o intuito dos projetos, que se 
organizam sob a alcunha de análises culturais, 
‘emprego de visualização interativa e análise 
de dados para pesquisa, ensino e apresenta-

Paulo Miyada
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Marcus novamente evitou estabelecer-se con-
fortavelmente sobre uma noção, aprofundá-la 
e exempli"cá-la, preferindo especular so-
bre os fundamentos e desdobramentos da 
ação do homem sobre o mundo, a partir de 
considerações do escritor norte-americano 
Henry David Thoureau. Ao mesmo tempo, 
procurava levantar experiências que renovas-
sem o repertório de táticas possíveis para o 
uso da tecnologia, como as culturas informais 
de reparos e upgrades de aparelhos celulares 
que Jan Chipchase pesquisou em países afri-
canos, na Índia e na China. 

Justamente nesse segundo movimento de 
abertura de referências e repertórios, a fala 
de Marcus teve de ser interrompida, sem 
chegar a uma conclusão. Mesmo inconclusa, 
ela demonstrou um ponto: é possível cons-
truir conceitos sobre modos de consumo, 
produção e renovação do ambiente pela ar-
ticulação das inúmeras re#exões e experiên-
cias publicadas sobre o assunto. Entretanto, 
a coerência do resultado depende que se as-
suma a parcialidade e o contexto de um dis-
curso pessoal.

PANORAMAS COMO TAXONOMIAS 

Justamente na contramão da re#exão pessoal 
de Marcus, a também artista e pesquisadora 
Karla Brunet apresentou um esboço do que 
seria um amplo panorama dos trabalhos que 
articulam arte, meio ambiente e ecologia. Ten-
do como modelo o trabalho historiográ"co de 
Jeffrey Kastner e Brian Wallis sobre Land Art, 
Karla elencou as categorias design/recicla-
gem, projetos de inversão, documentação/
conscientização/educação, visualização de 
dados, projetos pessoais e experimentação 
tecnológica. Assumindo se tratar de uma 
formulação provisória, Karla ilustrou-a com 

ção de dinâmicas e artefatos culturais’3, o que 
resolve apenas em parte a dúvida veri"cada 
na apresentação. Sem menosprezar o poten-
cial desses estudos, eles parecem excessiva-
mente unidimensionais quando comparados 
com o panorama que constitui o mote do 
grupo, a ponto de fazerem lembrar as dis-
cussões relatadas por Décio Pignatari acerca 
dos estudos estatísticos literários4.

CULTURA DE REPAROS

O palestrante seguinte foi Marcus Bastos, 
pesquisador e artista que construiu uma cu-
riosa fala sobre seu processo de preparação 
para montar sua palestra. Assumindo não ser 
um especialista no assunto, Marcus a"rmou 
ter iniciado sua preparação pela pesquisa 
sobre conceitos como sampling, remixing e 
mashing-up, a qual o levou a ensaiar suas 
próprias articulações conceituais em torno de 
uma possibilidade de reutilização dos produ-
tos e eventos ‘no plano simbólico da lingua-
gem’, algo que caminhava para uma de"nição 
de uma ‘samplertropofagy’. 

Ao invés de esclarecer essa de"nição, Mar-
cus abriu um parêntese para comentar sobre 
o momento em que percebeu a contradição 
inerente à sua pesquisa que, tentando de"nir 
conceitos sobre a ação ecológica do homem, 
consultava e consumia quilos e quilos de pa-
pel impresso, consumia energia elétrica, etc. 
Essa ruptura levou à investigação das quan-
tidades de energia e de matéria de fato con-
sumidas por todo o mundo, o que, por sua 
vez, apontou para a necessidade de outra 
modalidade de design, pautada pela possibili-
dade de completar ciclos de produção, uso e 
reciclagem sem perda material, como advo-
gado por William McDonough no livro Cradle 
to Cradle. 
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exemplos para cada categoria, sem chegar 
a criticar o alcance de cada trabalho ou dos 
grupos de trabalhos. 

Como seria retomado na rodada de pergun-
tas, essa abordagem tem uma limitação ób-
via: enquanto não for feita com extremo rigor 
cairá no universo das taxonomias falhas, quer 
dizer, das taxonomias que não cobrem todos 
os casos de estudo possíveis e, mais grave, 
que têm contradições e sobreposições entre 
as categorias que organizam. Além dessa limi-
tação metodológica, apontaria uma limitação 
contextual: quando não estão no pólo da his-
toriogra"a e, por não assumirem sua parciali-
dade como eixo estruturador, esses panora-
mas taxonométricos não conseguem articular 
novas práticas e conceitos. Eles estão fada-
dos a aparecer como enumerações acríticas 
ou pan#etárias, dependendo do realizador. 

FLORESTA, PROTAGONISTA  
MULTIMÍDA

Encerrando a rodada, o professor de "loso"a 
Laymert Garcia dos Santos organizou sua fala 
como uma grande provocação. Primeiro, um 
diagnóstico: o mundo inteiro deixa para trás 
a era do excesso e vive uma nova situação 
provocada pela ‘crise do valor do valor’. Em 
seguida, o prognóstico: novos atores, que, 
por motivos diversos, viveram à margem da 
modernidade e da era do excesso, serão con-
vocados para apresentarem outras visões de 
mundo, de arte e de cultura como alternativas 
aos modelos em declínio. E "nalmente, um 
destaque: a cultura brasileira será chamada 
para contribuir com sua especi"cidade, que 
se desenvolveu mais ou menos protegida da 
modernidade euro-americana, quer dizer, com 
a biodiversidade e a diversidade etno-cultural.

Na linha de chegada dessa provocação, Lay-
mert defendeu a oportunidade de criar novas 
modalidades de articulação com as culturas 
milenares indígenas e com a natureza do ter-
ritório, articulações que lidam com o outro 
como design, arte e tecnologia de pleno di-
reito, e não simplesmente como ‘étnicos’. 
O horizonte seria de uma contemporanei-
dade que não precise aniquilar os rastros de 
tradições milenares, mas que, pelo contrário, 
trabalhe junto com ela.

Seu principal exemplo para tais articulações 
foi o trabalho que está desenvolvendo com a 
ópera do Zentrum für Kunst und Medientech-
nologie (ZKM) de Karlshure, uma ópera mul-
timídia sobre a Amazônia, na qual a #oresta 
seria o protagonista. Laymert não deu muitos 
detalhes do projeto, mas disse que se tratava 
de um diálogo, em confronto e em oposição, 
entre a imagem da #oresta formada pelo xa-
manismo e pelas culturas milenares indígenas, 
e aquela formada pelas ciências ocidentais.

POSSIBILIDADES ILIMITADAS  
PELA DEMANDA DO PAÍS  

O debate que seguiu às apresentações teve 
a maior parte de colocações endereçadas 
a Laymert, cuja fala foi a única claramente 
organizada como uma provocação para a 
platéia. Porém, como muitas vezes acontece 
quando uma provocação é mal entendida, o 
tom era de veri"cação da coerência da hipó-
tese inicial de Laymert. O problema é que a 
discussão da existência ou não de uma crise 
da arte e da cultura ocidental e da neces-
sidade ou não de uma abertura para as cul-
turas milenares não converge para um ponto 
comum entre as falas apresentadas ou para 
a pauta do painel.

Paulo Miyada
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1. Registros em video deste painel podem ser vistos no Fórum Per-
manente: Museus de Arte; entre o público e o privado http://www.fo-
rumpermanente.org/
2. A mostra Arteônica foi idealizada e produzida por Waldemar Cordeiro 
na FAAP, em São Paulo, 1971.
3. “Cultural Analytics: using interactive visualization and data analysis for 
research, teaching and presentation of cultural dynamics and artifacts” 
In: http://lab.softwarestudies.com/2008/09/projects.html (acessado 
em 16 de Abril) 
4. Contrariamente ao referido por alguns, Guimarães Rosa era muito 
vaidoso e cioso de sua obra. Certa vez, num dos dois longos colóquios 
que com ele mantivemos, no Itamaraty, exibiu-nos o datiloscrito de um 
conto inédito, perguntando-nos ao mesmo tempo, por que a prosa 
literária brasileira contemporânea (1964) parecia tão frouxa, desos-
sada, amebóide, em comparação com a sua, mais ‘pedregosa… e 
viril’. Respondemos, a um primeiro exame da amostragem representada 
pelo datiloscrito, que isso poderia resultar, entre outras coisas, de uma 
frequência maior de grupos consonantais. Achou curioso. Quis saber em 
seguida qual o escritor cuja prosa equipararíamos à dele. Resposta: ‘En-
tre os vivos, nenhum’. Rosa: ‘E entre os mortos… Machado?’. Resposta: 
‘Não, Oswald de Andrade’. Visivelmente, não gostou do nome. E mais 
tarde, botamos um de seus contos no computador e lhe enviamos o 
resultado, que con!rmava a observação inicial: uma pequena porcenta-
gem a mais de consoantes. Uma pRosa é uma pRosa é uma pRosa…” 
In: Pignatari, Décio. “Informação, Linguagem, Comunicação”. p. 63

Acredito que a discussão poderia ir mais 
longe se fosse endereçada à outra provo-
cação que foi lançada durante as falas, mas 
que não foi notada. Trata-se da apresentação 
do trabalho de Waldemar Cordeiro, na qual 
percebo dois argumentos que podem ser 
discutidos em relação a cada um dos traba-
lhos apresentados no evento, assim como ao 
próprio mote do evento, como apresentado 
na sessão de abertura. O primeiro desses ar-
gumentos diz respeito ao uso da tecnologia 
mais recente e à colaboração transdisciplinar, 
que, no último texto selecionado por Analívia, 
aparecem como elementos cujo signi"cado 
só nasce quando atingem um público mais 
amplo que a pequena parcela da população 
envolvida com o meio artístico e/ou acadêmi-
co. Esta foi representada, por metonímia, 
por grande parte do público presente no 
auditório do MIS. O segundo desses argu-
mentos diz respeito a uma abordagem do 
ambiente natural e da ecologia, que só tem 
lastro quando é coerente com uma aborda-
gem do ambiente humano como um todo, 
englobando inclusive as interfaces virtuais e 
os contextos especí"cos de cada ação.

Minha principal inquietação em relação aos 
debates do painel foi a ausência da contra-
posição de argumentos transversais aos dis-
cursos paralelos trazidos pelos participantes. 
Eles com certeza poderiam estar presentes 
na obra e discurso de Waldemar Cordeiro, 
garantindo uma rica discussão de onde e 
porque podem se articular arte, ecologia, de-
sign e tecnologia.
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ther’s life, from his education in painting at the 
School of Fine Arts in Rome until the advent 
and his militancy for Arteonic – Art + electron-
ics. Even those who knew the work of Walde-
mar Cordeiro – through the retrospective ex-
hibition of his work and publications available 
at bookstores and libraries – were surprised 
by Analívia’s explanation, which focused on a 
combined conception of landscaping, visual 
theory and visual arts, a conception that, in an 
unexpected way, contained the key-words of 
the panel: art, ecology, design and technology. 

One of Waldemar’s practices was his work 
in landscaping, initiated in 1954 in partner-
ship with architects and town planners such 
as Vilanova Artigas. Analívia showed some 
projects of gardens, highlighting the method 
adopted for the implantation of native spe-
cies, which involved the removal of small 
plants from ciliary forests and their cultivation 
in Waldemar’s private land, without the use of 
a greenhouse and in a distinct climatic situa-
tion from their original environment, but which 
was also adequate for their growth. From her 
knowledge of her father’s ideas, Analívia be-
lieves that an essential point in the conception 
of these landscapings was the exploration of 
the visual gestalt theory – in particular of the 
principles of proximity and similarity. In the fol-
lowing period, during the 60’s, Cordeiro’s proj-
ects for squares, playgrounds and large scale 
public spaces started to explore the idea of 
opera aperta – as elaborated by Umberto Eco.

Following the chronology of Cordeiro’s work, 
Analívia read an excerpt of the manifest he 
launched at the International Exhibition Arteo-
nic, "rst electronic art showcase in Brazil, in 
19712. From the same period, she showed 
Cordeiro’s "rst visual work that made use of 
computers, Derivadas de uma Imagem (De-

The audience that followed the "rst panel of 
Paralelo ended up watching the opening of 
the event as well, in which they heard repre-
sentatives of each of the institutions that col-
laborated with the event. All stated that their 
main objective was to gather professionals in-
terested in constituting international networks 
for discussion and collaboration.

FROM CONCRETE ART TO ARTEONIC

From a broader perspective, this event, which 
was thought out as a platform for international 
trans-disciplinary meetings, started under the 
"gure of a late Brazilian artist. The "rst guest 
to speak, Analívia Cordeiro, despite having her 
own work as videoartist and ballerina, used her 
speaking time to share concepts and informa-
tion on the person and work of her father, the 
visual artist Waldemar Cordeiro (1925-1973). 
Sharing her memories and document repro-
ductions, Analívia spoke brie#y about her fa-

Report of Panel:  
Art, Ecology, Design  
and Technology  
in Brazil1

 

Paulo Miyada

Paulo Miyada is an architect 
graduated from FAU-USP and 
develops practical and theo-
retical projects on audiovisual 
representations of cities. At 
present, he is Curatorial 
Assistant for the São Paulo 
Bienal.



2009

rivatives of an Image), carried out in partner-
ship with Giorgio Moscati, a researcher of the 
Nuclear Physics Department of The University 
of São Paulo (USP). This work, which involved 
the transposition of an image to the computer 
and the electronic calculation of the derivative 
of the lines of digits that compose it, generated 
information for the reproduction of another im-
age. The resulting image constitutes a formal 
synthesis of the original image, showing the 
contours of the faces of a young couple that 
were part of the original image. According to 
Moscati, the programming so conceived is 
analogous to the essential principle of visual 
retinal cognition, which points to the reciproc-
ity of the relationship between art and science.

Between these two practices, landscaping 
and visual arts, one could assume the exis-
tence of an abyss, which a sentimental biogra-
phy might explain as the separation between 
the work of the laborer, who has to support a 
family, and the work of the artist obsessed by 
his experimentations. Based on her testimony, 
Analívia presented a key for a uni"ed under-
standing of her father’s dichotomy, stating that 
he was just a European man who studied rig-
orously and who looked simultaneously, on the 
one hand, to the development of art and sci-
ence around the world and, on the other hand, 
to the peculiarities of Brazilian nature and so-
ciety. The text that closed the presentation, 
Hipótese para o o desenvolvimento artístico 
do Brasil (Hypothesis for the Artistic Develop-
ment of Brazil) (1969), points out the political 
positioning of Cordeiro’s artistic approach, 
which goes beyond his work with Arteonic and 
the speci"c historical moment of the late 60’s. 
This text is a comparative chart between the 
art of the ‘traditional system’ and that of the 
‘new system’ represented by the electronic 
art trend, which I transcribe as follows, from 
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Analívia’s reading:

“Brazil is the largest laboratory for experi-
mentation in the world, the greatness of the 
demand and the open-mindedness towards 
innovation are possible factors for the overall 
conditions of Brazilian art. The sporadic and 
isolated attempts towards stagnation, a corol-
lary of a desired social strati!cation of groups 
that fell or are falling in disbelief and of frus-
trated ex-left wingers don’t substantially mod-
ify the panorama. Therefore, it is time to take 
radical action, to realise something that hasn’t 
been done in a large scale anywhere.

The modern Fine Arts don’t represent anything 
anymore, cheap and insigni!cant jewelry to 
camou"age the emptiness of ignorance and/
or of deep-rooted stubbornness. It is more 
important to draw a sign than to paint a pic-
ture for a ‘!ne tasting’ living-room. The direct 
relationship between theory and practice is 
essential today. It’s not about applied art, but 
operational art, in the context of the second 
industrial revolution, in our complex condi-
tions as a developing country, characterised 
by huge contrasts that re"ect on the issues 
of communication. The artist must ponder the 
situation attentively if he doesn’t want to start 
out badly. 

Since the last post-war, a new artistic con-
ception appeared in Brazil and is developing 
fast, despite the attempts of involvement on 
the part of social climbing epigones who don’t 
hesitate to serve the traditional system.

The comparative chart below presents as-
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pects that characterise the two dominant ar-
tistic systems. The conclusions are up to the 
reader:

The fast reading of this text pitched to the au-
dience denounces an obsolete system, limited 
by the taste of the dominant classes and that 
fails to reach more than 1% of the population, 
and at the same time pointed to the renovat-
ing works of technical-quali"ed-original artists, 
willing to explore and correspond to the possi-
bilities unlimited by the demands of the coun-
try, using in an operational form (theoretically 
and practically) all of the natural and arti"cial 
means. Well, but what does this proposal add 
to the contemporary debate on arts, beyond 
demonstrating a splendid antecedent? We’ll 
return to this in the conclusion of the text.

VISUALIZING CULTURE

After Analívia, there was a speech by Cícero 
Dias, Brazilian researcher who organized his 

presentation around the Software Studies 
group, to which he is connected. Without ac-
tually focusing on discussing the organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
and infra structure of this group founded by 
researchers such as Jack Burnham and Lev 
Manovich, Cícero tried to align its motivations, 
references and research lines, which is not al-
ways an easy task.

Within the motivations presented, a highlight 
was the evaluation of software as an essential 
point of articulation of contemporary society. 
The software – as a regulating core, as a tool 
that makes possible the main productive, com-
municational and social processes, a unit that 
comprises ideological structures, languages 
and cultures – would be object of multidimen-
sional studies. As examples of these studies, 
Cícero highlighted three projects: Esculpindo 
Imagens (Sculpting Images), qualitative analy-
sis of all digital images available in an image, 
music and relationship storing and managing 
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Instead of explaining this de"nition, Marcus 
opened a parenthesis to comment on the 
moment in which he realized the contradic-
tion that was inherent to his research: trying 
to de"ne concepts about the ecological act of 
man, he researched and consumed tons and 
tons of printed paper, electric energy etc. This 
rupture lead him to investigate the amount of 
energy and matter effectively consumed by 
the entire world, which, in turn, pointed to the 
need of another form of design, oriented by 
the possibility of completing cycles of produc-
tion, use and recycling without loss of material, 
as advocated by William McDonough in the 
book Cradle to Cradle.  

Marcus once again avoided sticking comfort-
ably to one single idea, going deeper into it and 
exemplifying it. He preferred instead to look at 
the basis and consequences of man’s action 
in the world, referring to the considerations of 
North American author Henry David Thoreau. 
At the same time he tried to raise examples 
of initiatives that could renew the repertoire of 
possible tactics for the use of technology, such 
as the informal culture of repairing and upgrad-
ing mobile phones that Jan Chipchase re-
searched in African countries, India and China. 

In this second part of Marcus’ speech, when 
he was opening references and new rep-
ertoires, he had to be interrupted, without 
coming to a conclusion. Nevertheless, he 
demonstrated one point: it is possible to con-
struct concepts about modes of consumption, 
production and renewal of the environment by 
articulating different re#ections and published 
initiatives on the subject, but the coherence of 
the result depends on assuming the bias and 
context of a personal speech. 

website; VideoGamePlay, analysis of tempo-
ral patterns in digital games; and Playpower, 
development of educational software for low 
cost hardware. 

Besides the Playpower project, in which at-
tention to the software is evident, the relation 
between the other proposals with the motif 
of the group appeared in an obscure form. In 
what way do the initiatives of product analy-
sis and cultural database relate to the multi-
dimensional studies proposed by the group? 
Visiting the websites mentioned in the pre-
sentation clari"es the intention of the projects, 
which are organised under the designation of 
cultural analysis, ‘the use of interactive visu-
alisation and data analyses for research, edu-
cation and presentation of cultural dynamics 
and artifacts’3. This only partially answers the 
doubt I mentioned above about the presenta-
tion. Without underestimating the potentiality 
of these studies, they seem excessively one-
dimensional when compared to the panorama 
that constitutes the motif of the group, to the 
point of bringing to memory the discussions 
presented by Décio Pignatari about statistic 
literary studies4. 

CULTURE OF REPAIRING 

The next speaker up was the researcher and 
artist Marcus Bastos, who constructed a curi-
ous speech about the preparation process of 
the speech itself. Assuming not to be a spe-
cialist in this matter, Marcus said he started his 
preparation by researching concepts like sam-
pling, remixing and mashing-up, leading him to 
try out his own conceptual articulations about 
the possibility of reusing products and events 
‘in the symbolic level of language’, which end-
ed up pointing towards the de"nition of ‘sam-
plertropofagy’ (sampler + anthropofagy). 
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PANORAMAS AS TAXONOMIES

Exactly in the opposite direction of Marcus’ 
personal re#ection, the artist and researcher 
Karla Brunet presented a rough draft of what 
could be a wide panorama of works that ar-
ticulate art, environment and ecology. Having 
as model the historiographic work of Jeffrey 
Kastner and Brian Wallis about Land Art, Karla 
listed the categories of design/recycling, in-
version projects, documentation/awareness/
education, data visualisation, personal proj-
ects and technological experimentation. As-
suming this as a provisory formulation, Karla 
illustrated it with examples for each category, 
without criticising the scope of the works or of 
the work groupings. 

As inquired in the question round, this ap-
proach has an obvious limitation: if it is not 
carried out with extreme rigor, it will become 
one more #awed taxonomy, that is, the type 
that doesn’t cover all of the possible case 
studies and, what’s worse, that is organised 
in categories containing contradictions and 
overlapping points. In addition to this method-
ological limitation, I would point out a contex-
tual one: when they are not situated inside the 
realm of historiography, these taxonometric 
panoramas – because they don’t assume their 
partiality as a structuring axis – can’t articulate 
new practices and concepts. They are des-
tined to appear as uncritical or in#ammatory, 
depending on who produces them.

FOREST, MULTIMEDIA PROTAGONIST

Closing the round table, the professor of phi-
losophy Laymert Garcia dos Santos organised 
his speech as a great provocation. First, a di-
agnosis¬: the whole world leaves behind the 
era of excess and lives a new situation as a 

result of ‘the crisis of the value of value’. Fol-
lowing, the prognosis¬: new actors that for 
different reasons lived aside of modernity and 
of the era of excess will be called upon to pres-
ent other worldviews and different views on art 
and culture as alternatives to the models in de-
cline. And, then, a highlight:¬ Brazilian culture 
will be called to contribute with its speci"city  
developed more or less protected from Euro-
American modernity, that is, with  biodiversity 
and ethnical and cultural diversity.

At the end of this provocation, Laymert argued 
for the opportunity to create new forms of dia-
logue with millenary indigenous cultures and 
with the nature of the territory. These dialogues 
deal with the other as design, art and technol-
ogy in their full right, and not simply as ‘ethni-
cal’. The horizon would be of a contemporary 
era that does not have to wipe out the traces 
of millenary traditions, but, on the contrary, 
that works with them.

His main example for this kind of dialogue was 
the work he is developing with the opera of 
the Zentrum für Kunst und Medientechnolo-
gie (ZKM) de Karlsruhe, a multimedia opera 
about the Amazon, in which the forest would 
be the protagonist. Laymert didn’t give a great 
deal of details about the project, but said that 
it consists of a dialogue, in confrontation and 
in opposition, between the image of the for-
est formed by shamanism and millenary indig-
enous cultures and that of western sciences.

UNLIMITED POSSIBILITIES ARISING 
FROM THE COUNTRY’S DEMAND 

The debate that followed the presentations 
had questions addressed mostly to Laymert, 
whose speech was the only one that was 
clearly organised to provoke the audience. 
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and thought of Waldemar Cordeiro, guaran-
teeing a rich discussion of where and why one 
can articulate art, ecology, design and tech-
nology.

1. This panel can be seen at Fórum Permanente: Museus de Arte; be-
tween the public and private domain http://www.forumpermanente.
org/
2. The showcase Arteonic was conceived and produced by Waldemar 
Cordeiro at FAAP, in the city of São Paulo, Brazil, 1971.
3. “Cultural Analytics: using interactive visualisation and data analysis for 
research, teaching and presentation of cultural dynamics and artifacts”. 
Available at: http://lab.softwarestudies.com/2008/09/projects.html 
(accessed in 16th April) 
4. “Differently from what is af!rmed by a few, Guimarães Rosa was 
very vain and jealous of his work. In one of the two long conversations 
that we maintained with him, at the Itamaraty, he showed us the typed 
up text of an unpublished short story, asking us at the same time why 
does the Brazilian literary contemporary prose (1964) seemed to him so 
slacky, boneless and amoeba-like in comparison to his, more ‘rocky... 
and manly’. We answered, in a !rst exam of the samples represented by 
the typed text, that this could result, among other reasons, of a higher 
frequency of consonant groups. He found it curious. He wanted to know 
after that who would be the writer whose prose we would compare to 
his. Answer: ‘among the living, none’. Rosa: ‘And among the dead... 
Machado?’. Answer: ‘No, Oswald de Andrade’. It was obvious he didn’t 
like the name. Later, we put one of his short stories on the computer and 
sent him the result that con!rmed the initial observation: a small percent-
age more of consonants.. A pRose is a pRose is a pRose... (Uma pRosa 
é uma pRosa é uma pRosa)” In: Décio Pignatari. Informação, Linguagem, 
Comunicação. p.63.

However, as it often happens when a provo-
cation is misunderstood, the tone set was 
to verify the coherence of Laymert’s initial 
hypothesis. The problem is that the discus-
sion around the existence or not of a crisis of 
western art and culture and the need or not 
of an opening for millenary cultures does not 
converge either into a common denomina-
tor between the ideas presented nor into the 
theme of the panel.

I believe that the debate could have gone 
further had it addressed another provocation 
brought up during the speeches but which 
went unnoticed. Referent to the presentation 
of the work of Waldemar Cordeiro, in which I 
see two arguments that can be discussed in 
relation to each of the works presented at the 
panel, as well as in relation to the theme of the 
event itself, as presented in the opening ses-
sion. The "rst of these arguments has to do 
with the use of a more recent technology and 
transdisciplinary collaboration. In the last text 
selected by Analívia, they appear as elements 
that only have meaning if they reach a wider 
audience than the small part of the population 
involved in the artistic and/or academic envi-
ronment. This small public is metonymically 
represented by most of the audience present 
at MIS (Museum of Image and Sound). The 
second argument has to do with an approach 
of the natural environment and ecology, which 
is only consistent when coherent with an ap-
proach to the human environment as a whole, 
including the virtual interfaces and the speci"c 
contexts of each action.

My main concern about the panel debates 
was the absence of counter arguments that 
would be transversal to the parallel discus-
sions brought up by the participants. They 
could surely have been presented in the work 
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entre arte, políticas culturais e pesquisa, e 
também sobre a necessidade de gerar novas 
equações que consigam responder a cenários 
diversos. A diretora do Arts and Humanities 
Research Council (AHRC), Susan Amor, falou 
muito brevemente sobre a proposta do AHRC 
em "nanciar pesquisas de “alta qualidade” e 
o apoio a projetos internacionais por meio de 
intercâmbios. Apesar das boas intenções, fal-
tou à apresentação uma especi"cidade maior 
sobre a prática e os meandros de como os 
"nanciamentos são realizados.1

Com o doutorado sobre o “vale eletrônico” no 
Brasil, localizado em Santa Rita do Sapucaí, 
Minas Gerais, o professor José Geraldo de 
Souza apresentou um estudo de caso sobre 
essa região. Seguiu-se um longo panorama 
da transformação industrial, tecnológica e 
educacional da cidade desde a década de 
1950. Embora o município tenha se bene"-
ciado desse desenvolvimento tecnológico, o 
professor esclarece que a produção artística 
e cultural do município é, ainda, irrelevante se 
comparada ao êxito das outras áreas de atu-
ação. 

Em contraste, Annette Wolfsberger expôs 
a iniciativa de "nanciamento de trabalho in-
terdisciplinar por uma organização indepen-
dente, a Virtueel Platform (Plataforma Virtual)2, 
subsidiada pelo Ministério da Cultura e da 
Ciência da Holanda.

Criada como “instrumento de lobby para os 
media labs holandeses”, a Plataforma Virtual 
funciona como mediador entre as políticas 
públicas e aqueles que precisam de "nancia-
mento. “O governo holandês não quer decidir 
a política cultural do país”, diz Wolfsberger. “É 
por isso que existem diversas organizações: 
para não haver uma in#uência direta.” Um 

Nem sempre a equação entre projeto artístico 
e modelos de "nanciamento tem como re-
sultado um produto "nal e palpável, como 
uma obra de arte em um museu. Quando 
tratamos de iniciativas relacionadas a práti-
cas interdisciplinares, no mínimo, devemos 
levar em conta as inúmeras variáveis que 
acompanham longos períodos de trabalho 
e, fato amplamente constatado, os trâmites 
institucionais necessários para providenciar 
recursos para uma importante etapa desse 
processo: a pesquisa. Se as considerações 
da mesa do debate “Pesquisa e práticas in-
terdisciplinares” não foram tão convidativas e 
estimulantes quanto eu esperava, é porque, 
em grande medida, seus participantes opta-
ram pelo caminho comum do discurso o"cial 
dos fazedores de políticas públicas. 

De início, a mediadora Bronac Ferran, do 
Royal College of Arts, anunciou que a dis-
cussão seria tratada com base no “triângulo” 
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dos principais ramos de subsídio da plata-
forma são as organizações de e-culture, um 
conceito retomado diversas vezes por Wolfs-
berger em sua apresentação, que tenta ex-
pressar não apenas um novo rumo para as 
artes, como também o interesse em mapear 
as transformações sócio-culturais dentro 
das propostas interdisciplinares. Wolfsberger 
cita projetos subsidiados pelo e-culture de 
maneira inovadora e que, segundo ela, ultra-
passam as formas tradicionais, como o Killer 
TV [www.killertv.nl], uma televisão interativa 
online, e Couscous Global [www.couscous-
global.com], uma plataforma transnacional de 
discussão e de troca de experiências pessoais 
por meio de relatos e vídeos. 

Tais projetos, em especial o Couscous Global, 
parecem dialogar com algumas considera-
ções feitas pelo professor Calvin Taylor da 
Universidade de Leeds, outro convidado da 
mesa. Quando ressalta a conexão direta en-
tre sustentabilidade e localidade em tempos 
de globalização, Taylor acredita que projetos 
interdisciplinares devem ajudar as pessoas a 
aprender ou adotar o que existe de interes-
sante em outros contextos. No entanto, ele 
parece cético em relação à metáfora da rede 
como arranjo social. “Redes não são neces-
sariamente benignas, pois dependem das as-
sociações entre seres humanos. Elas podem 
se fechar e excluir, pois costumam reunir pes-
soas que re#etem de modo parecido, e não 
necessariamente codi"cam o seu conheci-
mento. Em nossas discussões, precisamos 
saber como as redes se responsabilizam pe-
rante os cidadãos”.

DESTRUIÇÃO CRIATIVA E  
OUTRAS NUANCES SOBRE CRÍTICA  
E COLABORAÇÃO

O momento crítico da mesa veio a seguir, 
com as apresentações de Afonso Luz, Co-
ordenador do Programa Cultura e Pensa-
mento da Secretaria de Políticas Culturais do 
Ministério da Cultura, e do professor Calvin 
Taylor. Ambos enfatizaram o pensamento 
sobre políticas públicas dentro da atual con-
juntura da crise econômica mundial. No con-
texto brasileiro, Afonso Luz observou que, na 
última década, a cultura foi dinamizada pelas 
exigências do mercado. Ao invés de atender 
às necessidades da população, as políticas 
públicas passaram “a atender às demandas 
da sociedade em função de pressões corpo-
rativas e interesses econômicos”. 

Qual seria o cenário de atuação das práticas 
artísticas interdisciplinares no Brasil? Afonso 
Luz cita uma dualidade entre os modelos de 
pesquisa e o mercado das obras de arte, pois 
ambos são insu"cientes para se pensar em 
alternativas econômicas de "nanciamento. 
Da mesma forma, o modelo de indústrias cri-
ativas e consultorias internacionais converte, 
no mercado global, inteligência e criatividade 
em produtos.3 No caso brasileiro, o artista 
interdisciplinar "caria, na visão do represen-
tante do Minc, com a função de “construtor 
de soluções” e organizador de “produtos de 
comunicação”. “A criação estética ganharia 
um modo de reprodução social com alguma 
sustentabilidade econômica.” Trocando em 
miúdos, arte e interdisciplinaridade ganhari-
am o papel de criar interfaces para o conhe-
cimento, socializando-o através da criação 
de “produtos” e não só pela pesquisa. 

Nesse momento, "quei pensando quais tipos 
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de produtos podem ser esses? Mais do que 
gerar processos de trabalho, pesquisa apro-
fundada, documentação e estudo, o artista 
interdisciplinar "cará fadado a propor eventos 
e a estimular o consumo? Afonso Luz cita, 
por exemplo, o caso da videoarte brasileira, 
com duas décadas de pesquisa no Brasil, e 
a necessidade de se estabelecer uma nova 
dinâmica com a sociedade. Embora a vi-
deoarte possa até ser considerada um caso 
isolado, diminuir o peso de uma pesquisa 
por uma realização de um produto "nal pode 
levar a prática artística a lidar, cada vez mais, 
com prazos escassos, modelos burocráticos 
de seleção e curadoria e dinheiro apertado. 
  
Calvin Taylor conseguiu fugir de todo um 
protocolo da representação institucional para 
falar de forma mais aberta e interessante so-
bre o tema do painel. Ele começou contando 
dois episódios pessoais: sua presença como 
convidado em uma reunião cujo objetivo era 
pensar um “parque de criatividade” para o 
setor "nanceiro em Leeds, tendo que lidar 
depois com a falência de um dos bancos 
do projeto e de outro a ser assumido pelo 
governo; e o convite oferecido pelo governo 
da Lapônia, com o intuito de revisar suas 
políticas culturais, econômicas e tecnológi-
cas. Esses dois convites o "zeram perceber 
que a crise global também bateu na “porta de 
casa” e que mais importante do que pensar 
em programas de subsídios para os próxi-
mos dez ou vinte anos em um país, valeria 
a pena restaurarmos nosso sentido de con-
"ança. 

“O que podemos trazer para essa discussão 
é o conceito de Joseph Schumpeter sobre 
a ‘destruição criativa’.4 Os ciclos econômi-
cos são destrutivos nas oportunidades e nas 
capacidades, mas criam a demanda de uma 

nova forma de pensar. Em termos de políti-
cas públicas, é aí que nos encontramos.” Em 
seus argumentos, Taylor parece centrar-se 
em alternativas e no caminho de novas idéias 
sobre o que os artistas podem fazer no âm-
bito do debate sobre a questão da seguran-
ça alimentar, meio ambiente e visões de um 
futuro menos catastró"co. Coletivos como 
os norte-americanos Critical Art Ensemble 
[www.critical-art.net] e subRosa [www.cy-
berfeminism.net], os dinamarqueses do N55 
[www.n55.dk] e uma de suas coalizões, o 
Learning Group [www.learningsite.info], o co-
letivo argentino Ala Plastica [www.alaplastica.
org.ar], exposições itinerantes como Beyond 
Green: Toward a Sustainable Art5 e projetos 
como Interações Florestais [www.terrauna.
org.br/interacoes#orestais/IF.html], realizado 
em uma ecovila no interior de Minas Gerais, 
parecem sinalizar um passo fundamental 
para novas idéias, ao tratarem das relações 
entre arte, ciência, ecologia e práticas co-
laborativas através de um compromisso 
ético estabelecido ao se apontar  problemas, 
formular questões e propor transformações 
conscientes.   

Nesse ponto, duas considerações "nais de-
vem ser colocadas. A primeira, sobre a per-
gunta de Taylor a respeito das artes serem 
ou não um sistema de inovação. Ao invés de 
delegar este trabalho apenas aos especia-
listas, me parece fundamental, na pesquisa 
interdisciplinar, que os artistas possam tra-
balhar no campo da ciência e da tecnologia 
não apenas de forma institucionalizada como 
muitos experts estão acostumados a fazer, 
mas por meio de incertezas e da valoriza-
ção de processos de trabalho como “ama-
dores”, como fazem os coletivos Critical Art 
Ensemble e subRosa, entre outros. De modo 
geral, o amador resiste à especialização, mas 
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também sabe que o relacionamento versátil 
com especialistas é importante para uma 
colaboração multidisciplinar, para reforçar 
novos conceitos, diálogos e idéias. Como diz 
a artista Claire Pentecost, é pelo status do ar-
tista como amador que coletivos como Criti-
cal Art Ensemble são capazes de apresentar 
assuntos importantes na esfera social da arte 
e da cultura, esclarecendo a transformação 
do conhecimento privatizado por cientistas.6

 
O segundo aspecto a ser considerado nas 
práticas interdisciplinares é a possibilidade 
de formular uma nova crítica institucional, de 
maneira a apontar na arte como a produção 
desse conhecimento é apropriada, seja para 
o bem ou para ou mal. Seria algo próximo 
daquilo que Brian Holmes chama de “in-
vestigações extradisciplinares”: “A ambição 
extradisciplinar consiste em levar a cabo 
investigações rigorosas em áreas tão distan-
tes da arte quanto "nanças, biotecnologia, 
geogra"a, urbanismo, psiquiatria, o espectro 
eletromagnético etc. Produzir, nessas áreas, 
‘o livre jogo das faculdades’ e a experimen-
tação intersubjetiva – características da arte 
moderna –, mas também tentar identi"car 
nesses domínios os usos instrumentais ou 
espetaculares que freqüentemente se fazem 
da liberdade subversiva do jogo estético”7. 

1. O que, felizmente, pode ser visto no site da instituição: http://www.
ahrc.ac.uk. 
2. http://www.virtueelplatform.nl
3. Sobre os conceitos de “indústria criativa” e de “classe criativa”, ver 
FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class: And How It’s Trans-
forming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Nova York: Basic 
Books, 2003, ou o site http://creativeclass.com. Para uma leitura mais 
crítica sobre o tema, recomendo o livro editado por Geert Lovink e Ned 
Rossiter, MyCreativity Reader: A Critique of Creative Industries. Am-
sterdã: Institute of Network Cultures, 2007. O pdf do livro encontra-se 
disponível em: <http://www.networkcultures.org/_uploads/32.pdf>.
4. Ver SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democra-
cia. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961. O livro encontra-se 
disponível em pdf no endereço http://www.ordemlivre.org/!les/
schumpeter-csd.pdf
5. O catálogo da exposição encontra-se disponível em: http://
smartmuseum.uchicago.edu/publications/Beyond_Green_Cata-
logueWEB.pdf
6. PENTECOST, Claire. “Trials of the Public Amateur”, setembro de 
2004. Disponível em: <http://2004.memefest.org/shared/docs/
theory/claire_pentecost-selections_from.doc>.
7. HOLMES, Brian. “Extradisciplinary Investigations. Towards a New 
Critique of Institutions”, 2007. Disponível em: <http://transform.eipcp.
net/transversal/0106/holmes/en>.
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scenarios. The director of the Arts and Hu-
manities Research Council (AHRC), Susan 
Amor, spoke very brie#y about the AHRC pro-
posal in funding “high quality” researches and 
the support for international projects through 
exchanges. Despite her best intentions, the 
presentation lacked speci"cation of the prac-
tice and greater detail on how the funding is 
undertaken.2

With a PhD on the “electronic valley” in Brazil, 
located in Santa Rita do Sapucaí, in the state 
of Minas Gerais, professor José Geraldo de 
Souza presented a case study of this region. 
He built a large panorama concerning the in-
dustrial, technological and educational trans-
formation of the city since the 1950’s. Even 
though the city has gained from this techno-
logical development, the professor explains 
that its artistic and cultural production is, still, 
irrelevant in comparison to the success of 
other areas.

In contrast, Annette Wolfsberger presented 
the funding initiative of interdisciplinary work 
by an independent organisation, the Virtueel 
Platform3, subsidised by the Ministry of Cul-
ture and Science of Holland.  

Created as “lobby instrument for Dutch me-
dia labs”, the Virtual Platform works as a 
moderator between public policies and those 
who need funding. “The Dutch government 
does not want to decide the cultural policy of 
the country”, said Wolfsberger. “That is why 
several organisations exist, in order to pre-
vent direct in#uence.” One of the main sec-
tors subsidised by the platform are e-culture 
organisations, a concept used several times 
by Wolfsberger in her presentation. It aims to 
express not only a new direction for the arts, 
but also the interest in mapping the socio-

Not always does the equation artistic project 
and funding models result in a tangible and 
"nal product, like a work of art in a museum. 
When we deal with initiatives related to inter-
disciplinary practices, we should at least take 
into consideration the countless variables 
that accompany long periods of work and 
the widely acknowledged hardships involved 
in the institutional procedures necessary to 
provide resources for a very important step of 
this process: research. If the considerations 
of the debate table “Interdisciplinary research 
and practice” weren’t as stimulating and invit-
ing as I expected, it is because, for the most 
part, its participants chose the of"cial speech 
of public policies doers.

Moderator Bronac Ferran, from the Royal 
College of Arts, initiated by announcing that 
the discussion would be focused on the 
“triangle” between art, cultural policies and 
research, and also on the need to generate 
new equations that could respond to diverse 
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cultural transformations inside the interdis-
ciplinary proposals. Wolfsberger mentions 
projects that were subsidised through e-cul-
ture in an innovative way that goes beyond, 
as she states, the traditional forms, such as 
Killer TV [www.killertv.nl], an interactive online 
television, and Couscous Global [www.cous-
cousglobal.com], a transnational platform of 
discussion and exchange of personal experi-
ences through reports and videos.

Such projects, especially the Couscous Glob-
al, seem to dialog with some of the consider-
ations made by Professor Calvin Taylor of the 
University of Leeds, who was also one of the 
guests of the round table. When he highlights 
the direct connection between sustainability 
and location in times of globalisation, Taylor 
believes that interdisciplinary projects should 
help people to learn or to adopt what is inter-
esting in other contexts. However, he seems 
skeptical about the metaphor of the net as a 
social arrangement. “Nets aren’t necessarily 
benign, as they depend on the associations 
between human beings. They can close-up 
and exclude, because they tend to unite 
people that re#ect in a similar way, and don’t 
necessarily codify their knowledge. In our dis-
cussions, we need to know how nets assume 
responsibility before the citizens”.  

CREATIVE DESTRUCTION AND  
OTHER ASPECTS OF CRITIQUE  
AND COLLABORATION

The critical moment of the round table came 
next, with the presentation of Afonso Luz, 
Coordinator of the Programa Cultura e Pen-
samento (Culture and Thought Program) of 
the Secretariat of Cultural Policies of the Bra-
zilian Ministry of Culture, and Professor Calvin 
Taylor’s presentation. Both emphasised the 

issues concerning public policies within the 
current context of the world economic crisis. 
In the Brazilian context, Afonso Luz observed 
that, in the last decade, culture production 
was dynamised in response to market de-
mands. Instead of serving the needs of the 
population, public policies started to “attend 
to the demands of society responding to cor-
porate pressures and economic interests”. 

What would the operating context be for 
interdisciplinary artistic practices in Brazil? 
Afonso Luz mentions a duality between re-
search models and the art market, both in-
suf"cient for the conception of economic 
alternatives of funding. Also, in the global 
market, the model of creative industries and 
international consultants converts intelligence 
and creativity into products.4 In the Brazilian 
case, the interdisciplinary artist would have, in 
the opinion of the representative of the Minis-
try of Culture, the job of “solution constructor” 
and “communication products” organiser. 
“Aesthetic creation would gain a social repro-
duction mode with some degree of economic 
sustainability”. To cut a long story short, art 
and interdisciplinarity would gain the role of 
creating interfaces for knowledge, socializing 
it through “products”, not only research.

At that point, I thought about what sort of 
products these could be. More than generat-
ing work processes, in-depth research, docu-
mentation and study, would the interdisciplin-
ary artist be burdened to propose events and 
to stimulate consumption? Afonso Luz men-
tions, for example, the case of video-art in 
Brazil, with two decades of research, and the 
need of establishing new interaction dynam-
ics with society. Even though video-art may 
be considered an isolated case, reducing the 
weight of research for the bene"t of a "nal 
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product may cause artistic practice to deal 
increasingly with short deadlines, bureaucrat-
ic models of selection and curatorship, and 
tight budgets.

Calvin Taylor managed to escape from the 
protocol of institutional representation to 
speak about the theme of the panel in a more 
open and interesting manner. He started 
off talking about two personal experiences. 
First, when he was invited to a meeting to 
conceive a “creativity park” for the "nancial 
sector of Leeds, later having to deal with the 
bankruptcy of one of the project’s bank and 
of another bank being taken over by the gov-
ernment; and, second, the invitation made 
by the government of Lapland, with the in-
tention of revising its cultural, economic and 
technological policies. These two invitations 
made him realise that the global crisis had 
also “knocked at our door” and, rather than 
considering grant programs for the next ten 
or twenty years in a country, it would be worth 
restoring our sense of trust.

“What we can bring to this discussion is the 
Joseph Schumpeter’s concept of ‘creative 
destruction’.5 The economic cycles are de-
structive in opportunities and in capabilities, 
but create the need for new ways of think-
ing. In terms of public policies, this is the 
point where we "nd ourselves.” In his argu-
ments, Taylor seems to focus on the path to 
new ideas about what artists can do for the 
debate on the issues of food security, the en-
vironment and visions of a less catastrophic 
future. Collective groups such as the North 
American Critical Art Ensemble [www.critical-
art.net] and subRosa [www.cyberfeminism.
net], the Danish of N55 [www.n55.dk] and 
one of their coalitions, the Learning Group 
[www.learningsite.info], the Argentine col-

lective Ala Plástica [www.alaplastica.org.ar], 
itinerant exhibitions like Beyond Green: To-
ward a Sustainable Art6 and projects like Inte-
rações Florestais (Forest Interactions) [www.
terrauna.org.br/interacoes#orestais/IF.html], 
carried out in an ecovillage in the countryside 
of the state of Minas Gerais, Brazil, seem to 
indicate a fundamental step for new ideas, by 
treating the relations between art, science, 
ecology and collaborative practices in estab-
lishing the ethical commitment to point out 
problems, formulate questions and propose 
conscious transformations. 

At this point, two "nal considerations must be 
made. The "rst one refers to Taylor’s ques-
tion about the arts being or not an innovation 
system. Instead of delegating this job only to 
specialists, it seems essential in interdisci-
plinary research that artists can work in the 
"eld of science and technology, not only in 
an institutionalised way, like many experts are 
used to doing, but rather through uncertain-
ties and the valuing of working processes as 
‘amateurs’, as collectives like Critical Art En-
semble and subRosa are doing. In general, 
the amateur resists specialisation, but he is 
also aware that a versatile relationship with 
specialists is important for a multidisciplinary 
collaboration, to strengthen new concepts, 
dialogues and ideas. As said the artist Claire 
Pentecost, it is because of the artists’ ama-
teur status that collectives like Critical Art En-
semble are able to present important issues 
in the social sphere of art and culture, reveal-
ing the transformation of knowledge made 
private by scientists.7

The second aspect to be considered in in-
terdisciplinary practices is the possibility of 
formulating a new institutional critique, in or-
der to point out, in art, how the production 
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of this knowledge is appropriated, for better 
or worse. That would be something like what 
Brian Holmes calls ‘extradisciplinary investi-
gations’: ‘The extradisciplinary ambition is to 
carry out rigorous investigations on terrains 
as distanced from art as "nance, biotech, 
geography, urbanism, psychiatry, the elec-
tromagnetic spectrum, etc., to bring forth on 
those terrains the “free play of the faculties” 
and the intersubjective experimentation that 
are characteristic of modern art, but also to 
try to identify, within those same domains, 
the spectacular or instrumental uses so often 
made of the subversive liberty of aesthetic 
play’.8

1. This panel can be viewed at http://www.forumpermanente.org/
2. What, fortunately, can be found in the institution’s website: http://
www.ahrc.ac.uk.
3. http://www.virtueelplatform.nl
4. On the concepts of ‘creative industry’ and ‘creative class’, see 
FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class: And How It’s Trans-
forming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic 
Books, 2003, or the website http://creativeclass.com. For a more critical 
reading about the subject, I recommend the book edited by Geert 
Lovink and Ned Rossiter, MyCreativity Reader: A Critique of Creative 
Industries. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2007. The PDF 
of the book is available at this link: <http://www.networkcultures.
org/_uploads/32.pdf>. 
5. See SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democra-
cia. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961. The book is also 
available in PDF at <http://www.ordemlivre.org/!les/schumpeter-
csd.pdf>   
6. The catalogue of the exhibition is available at: <http://smartmuse-
um.uchicago.edu/publications/Beyond_Green_CatalogueWEB.pdf>
7. PENTECOST, Claire. “Trials of the Public Amateur”, September 
2004. Available at: <http://2004.memefest.org/shared/docs/theory/
claire_pentecost-selections_from.doc>.
8. HOLMES, Brian. “Extradisciplinary Investigations. Towards a New 
Critique of Institutions”, 2007. Available at: <http://transform.eipcp.
net/transversal/0106/holmes/en>.
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meio de engenharia genética – obra que pos-
teriormente se revelou uma farsa. Segundo 
Gisela, o que tornou a situação especialmente 
problemática foi que o projeto constituía parte 
da pesquisa de Laura para o Mestrado, em 
2004. Como obra de arte, por mais "ccional 
que seja, a planta cabeluda não deixa de ser 
instigante; pelo contrário, talvez se torne uma 
criação ainda mais válida. Mas o que entra 
em questão é o diploma de Laura, não sua 
qualidade como artista. Então, o que separa 
esse trabalho conceitual de um fracasso 
acadêmico? Parece haver uma incompatibi-
lidade entre o exercício poético traiçoeiro e o 
rigor que mantém a Academia coesa, talvez 
porque sejam ambos arbitrários. Se é assim, 
por que interessaria ao artista conquistar o 
reconhecimento de uma Instituição construída 
sobre valores que sua própria prática rela-
tiviza? Aí entram debates cruciais sobre fato 
e "cção, e sobre a distância inevitável entre a 
ética do cientista e a permissividade do artista 
– ambas necessárias, cada qual para o seu 
exercício particular.

Cabe ressaltar que não é fácil encontrar sites 
que ponham em questão o trabalho de Laura. 
Com uma busca rápida na Internet, somente 
o Museum of Hoaxes parece ter alguma coisa 
a apontar3.  Mesmo numa entrevista de Laura 
ao blog We-Make-Money-Not-Art, de 2007, 
a veracidade do Cactus Project não é ques-
tionada4.  Parece-me que isso torna tudo ain-
da mais problemático, de uma forma ou de 
outra. O sistema de autorização dos circuitos 
de arte é praticamente o oposto do constante 
escrutínio sobre o trabalho do pesquisador ou 
do engenheiro. Sob o regime cientí"co con-
temporâneo, o que são obras de arte não 
passariam de hipóteses ou provas super"ciais 
de conceito, a serem testadas à exaustão. No 
entanto, são elas que são expostas, aprecia-

Para os que tiverem o interesse despertado 
pelo texto, sugiro assistir à gravação dispo-
nível aqui no Fórum Permanente*, que apre-
senta o painel registrado na íntegra. O vídeo 
pode facilitar a compreensão das questões 
levantadas por esse relato, que adotou um 
viés mais crítico do que descritivo. Além disso, 
o vídeo ainda inclui apresentações da artista 
holandesa Wapke Feenstra e dos projetos 
britânicos FACT (Foundation for Art and Cre-
ative Technology), Mixed Reality Laboratory e 
Active Ingredient, que escaparam ao direcio-
namento temático adotado.

O último painel do Paralelo buscou especiali-
zar a discussão do binômio arte e ciência co-
locando em questão os conceitos de lugar e 
público. Ele começou promissor, com a pauta 
levantada por Gisela Domschke, convidada 
de supetão para abrir o debate. Gisela falou 
do Cactus Project1,  da artista Laura Cinti2,  
um cacto com cabelo humano criado por 
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das e negociadas. E não esqueçamos que a 
arte possui muito mais publicidade lato sensu 
que a ciência. Essa pode ser uma combinação 
ameaçadora, considerando que as invenções 
do artista podem causar efeitos tão podero-
sos quanto as do cientista. Talvez a ciência 
use a arte para abrir exceções e contornar sua 
própria ética. Não seria hora de colocarmos à 
prova esse outro efeito de realidade, pelo bem 
da própria arte e em defesa da parábola?

Nesse sentido, convido os leitores a ponderar 
sobre o novo trabalho de Eduardo Kac, Natu-
ral History of the Enigma, que possui estrutura 
muito semelhante ao de Laura5.  Como tais 
obras contribuem com o desenvolvimento da 
pesquisa genética e com a real humanização 
das questões que direcionam tal pesquisa? 
Se elas se assumissem como "cção cientí"ca, 
será que ainda seriam interessantes? Ou será 
que, por outro lado, poderiam ir além em sua 
própria aventura? Pergunto, pois nada parece 
justi"car a escultura e a série de litogra"as que 
Kac produziu em cima de sua petúnia trans-
gênica – nada além da histórica fetichização 
que ainda direciona o mundo da arte. Esses 
objetos contradizem qualquer rigor cientí"co 
por trás do projeto – o mesmo rigor que o 
torna poeticamente relevante. Seu resultado 
"nal são metáforas, produto de uma técnica 
que não possui qualquer conexão direta com 
a pesquisa que as justi"ca, alienando essa 
pesquisa, e segmentando ciência (de ponta) 
e arte (caríssima) da maneira mais ingênua. 
O que podemos tirar dessa contradição? 
Talvez estejamos simplesmente acompa-
nhando a consolidação das plantas alteradas 
com genes humanos como um novo gênero 
artístico.

Sem ter a noção dessa distância metodológi-
ca entre arte e ciência, e dos paradoxos que 
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ela provoca, não é possível aproximar esses 
campos de maneira crítica, talvez nem sequer 
frutífera. O artista aparece como um agente 
que simplesmente dá a ver os efeitos de 
uma pesquisa na qual ele não está engajado. 
Nesse caso, seu papel não é o de um mero 
acessório pedagógico ou mercadológico? 
Um funcionário de divulgação? Ao focar esse 
nível super"cial de envolvimento do público, o 
painel reuniu projetos de forma pouco empol-
gante.

Essa super"cialidade também pode ser peri-
gosa, como num caso apresentado pelo 
próprio Tapio Makela, sem que ele se desse 
conta. Tapio abriu o"cialmente o painel com 
uma reprise da palestra que havia dado no 
sábado anterior, na distante Helsinki6.  Evo-
cando Guy Debord e Donna Haraway, ele fa-
lou da urgência em de se responsabilizar pelo 
ambiente, de ser capaz de responder sobre 
e por ele. Para tanto, disse ser necessário 
que a informação ambiental seja apresentada 
de forma não só acessível, como também 
“esteticamente radical” – contrariando o que 
ele chamou de “panda"cação” da natureza. 
Nesse ponto entraria o trabalho do artista.

Como exemplo bem-sucedido dessa esté-
tica comovente, Tapio citou a obra Nuage 
Vert, um poderoso canhão de laser verde 
que desenha o contorno da fumaça emitida 
por uma empresa de energia de Helsinki7.  O 
brilho da projeção é proporcional ao consumo 
de eletricidade dos moradores – doravante, a 
obra ilustra a poluição da fábrica em relação 
ao desperdício de energia. Assim, segundo 
a lógica de Tapio, Nuage Vert possibilitaria 
uma maior compreensão do ambiente, da 
infraestrutura da cidade e da forma tudo isso 
responde às mais simples ações do homem. 
O problema é que, do mesmo modo os críti-
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cos de arte não se importam se o trabalho de 
Laura Cinti é real ou não. O público, hipno-
tizado pela espetacular silhueta na fumaça, 
sequer chega a perguntar quanta energia a 
própria obra consome. Se o artista não se 
responsabiliza sequer por seus próprios mé-
todos, como podemos pretender que a arte 
nos leve a uma responsabilidade geral sobre 
o ambiente?

Existe aí uma crença datada no poder da in-
formação e na capacidade do artista de co-
municar, como se por si só isso resolvesse 
algo. É o que percebemos também na fala de 
James Wallbank, do Access Space Network8.  
O Access Space é um tipo de rede de telecen-
tros, criada em prol da regeneração artística 
da região de Shef"eld, no Reino Unido. Esses 
laboratórios de mídia são espaços abertos a 
qualquer cidadão que queira fazer sua própria 
pesquisa auto-dirigida. O cerne do projeto é 
um conjunto de metodologias para a gestão 
e o uso de tecnologias recicladas e de baixo 
custo. Em seu depoimento, James expôs a 
di"culdade de criar um público e propagar 
essas técnicas, lamentando que, em nove 
anos de existência, somente oito unidades 
do Access Space tivessem se constituído. 
Para ele, isso parecia constituir certo fracasso, 
ainda mais considerando o resultado de um 
equivalente brasileiro: os Pontos de Cultura9.  
O projeto do MINC, surgido depois do Ac-
cess Space, já possui pelo menos dez vezes 
mais unidades funcionais que sua contraparte 
britânica. Da forma como o caso foi colocado, 
a de"ciência do Access Space parecia ser 
simplesmente de comunicação. Encontrando 
um modo e"caz de disseminar sua ideologia 
e técnicas, a rede entraria em pleno funcio-
namento e cresceria de forma exponencial. 
Humildemente, James requisitava a assistência 
dos brasileiros para a solução desse problema.

Mas ora, vista por outro ângulo, a e"cácia dos 
Pontos de Cultura aponta justamente para a 
insu"ciência da comunicação e a importância 
de outras estruturas na constituição dessas 
realidades. Como apontou Felipe Fonseca ao 
"nal do painel, o sucesso da idéia de metar-
reciclagem10 é relativo à situação brasileira, 
e super"cial se comparado à penetração de 
outros projetos semelhantes (como o próprio 
Access Space). Por mais autônomos que se 
pretendam, os Pontos de Cultura são o resul-
tado de políticas estratégicas do próprio go-
verno federal, e não o efeito espontâneo de 
uma sociedade civil consciente e organizada.

A"nal, o que pode essa tal consciência? É a 
pergunta que me provocou a apresentação de 
Rejane Spitz. Como todos os outros partici-
pantes da mesa, Rejane parecia motivada por 
uma inquietação sincera: o interesse em ligar 
a alta ciência aos desa"os diários da popula-
ção, relacionando o conhecimento gerado lo-
calmente com pesquisas mais amplas. Nesse 
sentido, ela relatou a experiência inicial do pro-
jeto PIMAR, uma parceria do Departamento 
de Geogra"a da PUC-Rio com a Secretaria 
do Meio Ambiente e o Instituto Estadual de 
Ambiente do Rio de Janeiro11. O PIMAR tem 
por objetivo gerar imagens analíticas de áreas 
re#orestadas na região urbana do Rio de Ja-
neiro, de modo a possibilitar o mapeamento 
e monitoramento dessas áreas. Rejane está 
diretamente envolvida com o braço online do 
projeto, que envolve gente ligada à área cul-
tural/artística e líderes comunitários das áreas 
monitoradas, de forma a criar dialogo entre 
os resultados da pesquisa e as comunidades 
locais (quatro das principais favelas do Rio de 
Janeiro).

Mas ora, de que adianta a população saber 
que um desmatamento não é de 800 hectares, 
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suposto open space. O que o indivíduo pode 
fazer a respeito?

O discurso do VJ Spetto, que aconteceu 
após o painel, recolocou em foco o artista no 
meio disso tudo. A princípio, ele parecia com-
prometido como provocador agente duplo. 
Infelizmente, seu freestyling não alcançou a 
mesma qualidade de seus remixes, e produziu 
pouco mais do que uma incoerência super-
"cial. Ele próprio tratou de esgotar as con-
tradições que expôs com uma overdose de 
irreverência – com direito a imagens de “Cher 
Guevara” e outros trocadilhos audiovisuais. 
Ao "nal se rendeu, apologeticamente, assu-
mindo que sua função é entretenimento – isto 
é, manter entre, e não levar além. Se acredi-
tarmos que o mundo será deixado às bara-
tas e tudo o que podemos fazer é “bullshit”, 
como o próprio Spetto diz, então talvez só o 
que reste seja mesmo soltar a batida e apli-
car uns "ltros estroboscópicos. Nesse caso, 
o artista "ca mesmo muito bem no papel de 
bobo-da-corte.

http://www.forumpermanente.org/.event_
pres/encontros/paralelo-tecnologia-e-o-
meio-ambiente/relato-painel-4   

* Ver http://www.forumpermanente.org/
1. http://www.thecactusproject.com/
2. http://c-lab.co.uk/default.aspx?id=15&authorid=1
3.http://www.museumofhoaxes.com/hoax/weblog/comments/580/
4. http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2007/04/
alignleft-you-b.php
5. http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html
6. http://2009.pixelache.ac/
7. http://www.pixelache.ac/nuage-blog/
8. http://www.access-space.org/
9. http://www.cultura.gov.br/programas_e_acoes/programa_cul-
tura_viva/pontos_de_cultura/index.php
10. http://www.metareciclagem.org/
11. http://www.nima.puc-rio.br/sobre_nima/projetos/pimar/
index.php
12. http://www.wwf.org.br/informacoes/horadoplaneta/
13. http://www.breathingearth.net/

mas de quatro campos de futebol? A possibili-
dade de abstrair essa quantidade re#ete numa 
real compreensão do que está acontecendo? 
E, mais importante, essa compreensão abre 
espaço para qualquer forma de reação e"caz, 
senão para a culpa, para o desespero e para 
a Hora do Planeta?12  Como a própria Rejane 
coloca, a favela causa desequilíbrio ambien-
tal, mas ela é inevitável – principalmente para 
seus moradores. Essa con"guração urbana 
não pode ser contornada com simples sepa-
ração de lixo. Ela é o resultado de questões 
sociais, econômicas e políticas muito mais 
complexas, além de qualquer indivíduo, artista 
ou pesquisador.

Eu olho para o Breathing Earth13, um site real-
mente impressionante mencionado por Re-
jane, e não sei o que fazer. Mais do que nunca, 
me parece que uma real e profunda “tomada 
de consciência” implicaria em se posicionar 
contra tudo que está aí. Nesse sentido, a re-
cusa quase romântica do carro, da internet e 
do próprio sistema de arte é menos ingênua 
do que a crença que podemos usá-los para 
superar as crises em que eles estão imersos – 
e mesmo essa recusa não seria muito e"caz, 
já que outros sete bilhões de pessoas estar-
iam fazendo o contrário. Agora, o que acon-
teceria se todos os sete bilhões parassem?

Talvez no centro de todas essas questões 
esteja uma incompreensão elementar do que 
é público – algo que não pode ser separado 
de certa prática (como a arte ou a ciência) ou 
das Instituições (como este evento), portanto 
algo impossível de se envolver ou formar. O 
público está lá, ativamente, mesmo que você 
não diga que todos os participantes do pai-
nel são “mediadores” e não os deixe lançar 
perguntas à platéia. O público está lá, mesmo 
numa programação fechada que se dá em um 
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Laura Cinti2, a cactus with human hair created 
through means of genetic engineering – work 
that later proved to be a sham. According to 
Gisela, what turned this situation into an es-
pecially problematic one was that the project 
was part of Laura’s Master degree research 
work, in 2004. As an art work, as "ctional as 
it may be, the hairy plant is still instigating. On 
the contrary, it may even become a more valid 
work. But the issue at hand is Laura’s diploma, 
not her quality as an artist. So, what separates 
this conceptual work from academic failure? 
There seems to be an incompatibility between 
treacherous poetic exercise and the rigor that 
maintains the cohesiveness of academy, may-
be because both are arbitrary. If this is so, why 
would it interest the artist to gain recognition 
from an institution built upon values that are 
questioned by her own practice? Here emerge 
crucial debates about fact and "ction, and 
about the inevitable distance between the eth-
ics of the scientist and the permissiveness of 
the artist – both necessary, each in their par-
ticular exercise.

I should highlight that it isn’t easy to "nd web-
sites that question Laura’s work. In a fast 
search through the internet, only the Museum 
of Hoaxes seems to have something to say 
about it3. Even in an interview with Laura on 
the We-Make-Money-Not-Art blog in 2007, 
the veracity of the Cactus Project isn’t ques-
tioned4. It seems to me that this makes every-
thing even more troublesome, in one way or 
another. The system that authorises art circuits 
is practically the opposite of the constant scru-
tiny the researcher’s and the engineer’s work 
goes through. Under the contemporary scien-
ti"c regime, art works would be no more than 
hypothesis or super"cial proofs of concepts, 
to be tested exhaustively. However, they are 
the ones that are exhibited, appreciated and 

For those who may become interested after 
reading this text, I suggest watching the video 
recording available here at the Permanent Fo-
rum*, where the full recording of the panel is 
available. The video may facilitate the compre-
hension of the issues brought up by this report, 
which adopted a more critical than descriptive 
perspective. The video also includes presenta-
tions of the Dutch artist Wapke Feenstra and 
of the British projects FACT (Foundation for Art 
and Creative Technology), Mixed Reality Labo-
ratory and Active Ingredient, which didn’t "t in 
the thematic scope adopted.

The last panel of Parallel intended to spe-
cialise the discussion of the binomial art 
and science bringing the concepts of place 
and public into debate. It started out with a 
promising guideline brought up by the guest 
speaker Gisela Domschke, who was called 
at the last minute to open the debate. Gisela 
spoke about the Cactus Project1, of the artist 
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negotiated. And let us not forget that art has 
a lot more of lato sensu publicity than science. 
This may be a threatening combination, con-
sidering that the artist’s inventions may cause 
effects as powerful as those of the scientist. 
Maybe science uses art to open exceptions 
and to bypass its own ethics. Isn’t it time to put 
to the proof this other reality effect, for the sake 
of art itself and in defense of the parabola?

In this context, I invite the reader to ponder 
about the new work by Eduardo Kac, Natu-
ral History of the Enigma, which is very similar 
in structure to Laura’s5. How do these works 
contribute to the development of genetic re-
search and to the real humanisation of the is-
sues that orient such research? If they assume 
themselves as science "ction, would they 
still be interesting? Or would they, diversely, 
go beyond in their own adventure? I ask this 
because nothing seems to justify the sculp-
ture and the series of lithographs that Kac 
produced from his transgenic petunia – noth-
ing more than the historical fetishism that still 
orients the art world. These objects contradict 
any scienti"c rigor sustaining the project – the 
same rigor that makes it poetically relevant. Its 
"nal result are metaphors, product of a tech-
nique that doesn’t have any direct connection 
with the research that justi"es them, alienating 
this research, and segmenting science (high 
tech) and art (extremely expensive) in the most 
naive way. What can we take from this contra-
diction? Maybe we’re simply following the es-
tablishment of genetically modi"ed plants with 
human genes as a new artistic genre.

Without the awareness of this methodological 
distance between art and science, and of the 
paradoxes it produces, it isn’t possible to bring 
these "elds together in a critical manner, may-
be not even in a fruitful way. The artist appears 
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as an agent that simply presents the results 
of a research in which he is not engaged. In 
this case, isn’t his role that of a mere peda-
gogical or marketing accessory? A publicity 
employee? By focusing on this super"cial level 
of involvement of the audience, the panel as-
sembled projects in not such an exciting way.

This super"ciality may be dangerous as well, 
like in a case presented by Tapio Makela, with-
out him taking notice of this. Tapio of"cially 
opened the panel with a rerun of the speech 
that he had given on the previous Saturday, 
in distant Helsinki6. Evoking Guy Debord and 
Donna Haraway, he spoke about the urgency 
in becoming responsible for the environment – 
of being able to respond about and for it. For 
that, he said it is necessary that the environ-
mental information be presented in a not only 
accessible, but also an “aesthetically radical” 
way – contradicting what he called “panda"ca-
tion” of nature. It’s at this point that the work of 
the artist would enter. 

As a successful example of this moving aes-
thetic, Tapio mentioned the work Nuage Vert, 
a powerful green laser #oodlight that draws 
the contours of the smoke coming out of an 
energy company in Helsinki7. The projection’s 
brightness is proportional to the consumption 
of electricity of the people who live there – 
from now on, the work illustrates the pollution 
of the factory in relation to the energy waste. 
Therefore, according to Tapio’s logic, Nuage 
Vert could enable a wider understanding of the 
environment, the infrastructure of the city and 
the way all this responds even to the simplest 
acts of man. The problem is that, the same 
way art critics don’t care if Laura Cinti’s work 
is real or not, the audience, hypnotised by the 
spectacular silhouette of smoke, doesn’t even 
ask themselves how much energy the work 
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itself consumes. If the artist isn’t responsible 
even for his own methods, how can we intend 
art to lead us to a general responsibility for the 
environment?  

Here we "nd an outdated belief on the power 
of information and on the ability of the artist 
to communicate, as if that alone could re-
solve something. It’s what we hear as well in 
the speech of James Wallbank, from Access 
Space Network8. Access Space is a kind of 
telecenter net, created for the regeneration of 
the artistic region of Shef"eld, in the United 
Kingdom. These media laboratories are open 
spaces for any citizen who wants to do his own 
self-oriented research. The heart of the project 
is an ensemble of methods for the manage-
ment and use of low-cost recycled technolo-
gies. In his testimony, James talked about the 
dif"culty of creating an audience and to propa-
gate these techniques, regretting the fact that 
in nine years of existence, only eight units of 
Access Space had been established. For him, 
this seemed to represent a kind of failure, even 
more so considering the results of a Brazilian 
equivalent: the Pontos de Cultura9 (Culture 
points). The project of the Ministry of Culture of 
Brazil (MinC), originated after Access Space, 
already has at least ten times more functioning 
units than his British counterpart. The way the 
case was presented, the de"ciency of Access 
Space seemed to be simply a matter of com-
munication. In "nding an ef"cient way to dis-
seminate its ideology and techniques, the net 
would go into full function and grow exponen-
tially. Humbly, James requested the assistance 
of Brazilians for the solution of this problem.

But seen from another angle, the ef"ciency of 
the Pontos de Cultura points exactly to the 
insuf"ciency of communication and the im-
portance of other structures in the creation 

of these realities. As Felipe Fonseca pointed 
out at the end of the panel, the success of 
the idea of metarecycling10 is relative to Bra-
zilian reality, and super"cial if compared to 
the penetration of other similar projects (like 
the Access Space itself). No matter how au-
tonomous they intend to be, the Pontos de 
Cultura are the result of strategic policies of 
the federal government, and not the effect of 
an aware and organised civil society.

But after all, what can this awareness 
achieve? This is the question that Rejane 
Spit’s presentation provoked on me. As all 
other participants of the round table, she 
seemed motivated by a sincere concern: 
the interest in connecting high science to the 
daily challenges of the population, relating 
the knowledge generated locally to broader 
researches. She then spoke about the initial 
activities of the PIMAR project, a partnership 
between the Department of Geography of the 
Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-
Rio) with the Secretariat of the Environment 
and the Environment State Institute of Rio 
de Janeiro11. The PIMAR has the objective 
of generating analytical images of reforested 
areas in the urban region of Rio de Janeiro to 
enable the mapping and monitoring of these 
areas. Rejane is directly involved with the on-
line arm of the project, which involves people 
connected to the cultural/artistic area and 
community leaders of the monitored areas to 
create a dialogue between the results of the 
research and the local community (four of the 
main slums of Rio de Janeiro). 

But how does it help the population to know 
that deforestation isn’t of 800 acres but 
four soccer "elds? Does the possibility of 
abstracting this measurement re#ect a real 
understanding of what is happening? And, 



after the panel reset the focus on the artist in 
the midst of all this. At "rst, he seemed com-
mitted as a provocative double agent. Unfor-
tunately, his free styling didn’t reach the same 
quality as his remixes, and produced just a bit 
more than a super"cial incoherence. Spetto 
himself managed to use up all the contradic-
tions that he brought up with an overdose of 
irreverence – including images of “Cher Gue-
vara” and other audiovisual wordplay. At the 
end he surrendered, apologetically, assuming 
that his function is entertainment – that is, to 
“maintain”, and not to go beyond. If we be-
lieve the world will be left to the cockroaches 
and that all that we can do is “bullshit”, as 
Spetto himself says, maybe what’s left for us 
to do is just to pump up the jam and apply 
some stroboscopic "lters. In this case, the 
artist looks really good in the role of the jester.

* See http://www.forumpermanente.org/
1. http://www.thecactusproject.com/
2. http://c-lab.co.uk/default.aspx?id=15&authorid=1
3. http://www.museumofhoaxes.com/hoax/weblog/com-
ments/580/
4. http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2007/04/
alignleft-you-b.php
5. http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html
6. http://2009.pixelache.ac/
7. http://www.pixelache.ac/nuage-blog/
8. http://www.access-space.org/
9. http://www.cultura.gov.br/programas_e_acoes/programa_cul-
tura_viva/pontos_de_cultura/index.php
10. http://www.metareciclagem.org/
11. http://www.nima.puc-rio.br/sobre_nima/projetos/pimar/
index.php
12. http://www.wwf.org.br/informacoes/horadoplaneta/
13. http://www.breathingearth.net

more importantly, does this understanding 
make room for any form of ef"cient action, or 
rather for guilt, despair and the Earth Hour?12 
As Rejane herself said, the slum causes en-
vironmental imbalance, but it is inevitable – 
especially for the people who live there. This 
urban con"guration cannot be bypassed with 
mere trash separation. It is the result of much 
more complex social, economic and political 
issues, which go beyond any individual, artist 
or researcher.

I look at Breathing Earth13, a very impressive 
website mentioned by Rejane, and I really 
don’t know what to do. More than ever, it 
seems to me that a real and profound envi-
ronmental awareness would imply positioning 
oneself against everything that is around. In 
this respect, the almost romantic refusal to 
use the car, the internet and the art system 
itself is less naive than the belief that we can 
use them to overcome the crisis in which they 
are immersed – and even this refusal would 
not be ef"cient, as other seven billion people 
are doing the opposite. Now, what would 
happen if all seven billion stopped?

Maybe in the center of all these issues lies 
a basic misunderstanding of what audience 
means – something that cannot be separated 
from a certain practice (like art or science) or 
from Institutions (like this event), therefore 
something impossible to involve or form. The 
audience is there, actively, even if it is not 
said that all of the participants of the panel 
are “moderators” and if they are not allowed 
to pitch questions to the audience. The audi-
ence is there, even in a closed program that 
happens in a supposedly open space. What 
can the individual do in this respect?

The speech from VJ Spetto that happened 
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Environmental eZine
http://www.lilith-ezine.com/articles/envi-
ronmental/

UNsustainable UNconference [“Insus-
tentável Inconferência”] 
(9 de maio, 12h, grátis, FACT http://www.
fact.co.uk) Tem o conhecimento de seu pú-
blico ou de seus participantes como centro 
do programa. http://climateforchange.fact.
co.uk/unsustainable_unconference

Manifesto pela Mudança
Uma “inconferência” (unconference) é uma 
conferência “cara-a-cara” conduzida pelos 
participantes e que estrutura sua própria 
agenda e instalações para o debate inclusivo. 
A Insustentável Inconferência (UNsustain-
able UNconference) se origina da resposta 
da FACT para o Ano do Meio Ambiente da 
cidade, e a necessidade urgente de se ter um 
fórum para se avançar em ecologia e diálogo 
sobre a sustentabilidade da sociedade. Con-
duzido paralelamente ao nosso primeiro pro-
jeto que explora essa questão, Clima para as 
Mudanças, a “Incoferência” convida comuni-
dades de interesse que se engajaram nesse 
projeto e que estão funcionando por meio de 
redes auto-organizadas e modelos alternati-
vos da produção tanto de capital quanto de 
cultura. 
Durante os debates, os participantes vão 
produzir um Manifesto pela Mudança; es-
boçado por múltiplos autores, focados em 
visualizar e identi!car os princípios aos quais 
aderir para viver num mundo mais susten-
tável. Um Plano das Pessoas (People’s Plan) 
mais que um Plano Mestre (Master Plan).
Serão convidados especialistas, consultores 
que participam do discurso cívico sobre mu-
dança social e mudanças climáticas, e todos 
são convidados a contribuir – http://climate-

forchange.fact.co.uk/unsustainable_un-
conference

Campo de Inovação Social 
CAMPO DE INOVAÇÃO SOCIAL é um ex-
perimento do uso de tecnologia social para 
as mudanças sociais. 
Opera no Reino Unido e parece que logo 
deve estar no Brasil. 
http://www.sicamp.org/

“Polêmica do banheiro” abaixo o moral 
espacial
Cosmonautas na Estação Espacial Interna-
cional (ISS, na sigla em inglês) dizem que não 
têm mais permissão de usar os banheiros 
estadunidenses. 
A ISS, outrora um lugar onde astronautas po-
diam compartilhar a comida e os banheiros, 
parece estar enredada num impasse pare-
cido com os dos tempos da Guerra Fria. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/
world/7973747.stm

10 Mandamentos para o Século XXI 
é uma obra de arte de Tea Mäkipää, 
encomendada pela Bienal de Sharjah 
8 – 2007
“O objetivo do projeto é evocar a discussão e 
provocar no observador o sentimento pesso-
al de responsabilidade em sua vida cotidiana 
e nas escolhas nela implicadas. O segundo 
objetivo é aliviar a confusão e frustração nos 
assuntos ecológicos, por meio de escolhas 
muito simples. O projeto se refere a soluções 
técnicas atuais, em vez de melhores ideias e 
práticas do futuro. A obra de arte é não-co-
mercial, na tentativa de que seja acessível às 
pessoas de qualquer cultura, idade, religião 
ou status social”.
http://www.10commandments.nu/

Paralelo Links & Blogroll
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laborações genuínas entre artistas e 
cientistas 
http://www.artscatalyst.org/

Bibliobox
Este arquivo itinerante contém informações 
sobre projetos artísticos no contexto rural 
e pode ser aberto, revelando uma pequena 
apresentação. 
http://www.bibliobox.org

Brazil: A Natural Knowledge Economy 
[Brasil: uma Economia do Conheci-
mento Natural] 
O autor é Kirsten Bound, e o artigo pode ser 
baixado sob licença creative commons [cria-
ção compartilhada] em 
http://www.demos.co.uk

Rede brasileira de projetos de P&D 
http://www.descentro.org/
http://www.contexto.descentro.org

boundaryobject
Agência de pesquisa e desenvolvimento que 
trabalha nacional e internacionalmente “nos 
espaços entre” arte, design, ecologia, ciên-
cia, tecnologia, lei e políticas.
http://www.boundaryobject.org

Bricolabs
Rede distribuída para o desenvolvimento 
global e local de infraestruturas genéricas 
que são aprimoradas pelas comunidades. 
http://www.bricolabs.net

Mudanças Climáticas na exposição da 
FACT
h t t p : / / a n d y m i a h . w o r d p r e s s .
com/2009/02/17/climate-for-change/

Ver também:

access-space.org
http://www.access-space.org/

Agência de Desenho Cultural e Sus-
tentabilidade
http://www.nexocultural.com.br

Um evento sobre artistas e cientistas 
que trabalham/pensam/imaginam/se 
engajam nas intersecções entre as 
artes e as ciências. 
Presidido por Piero Scaruf! (p@scaruf!.com)
Parte de uma série de eventos culturais 
Patrocinado por: ZKM|Center for Art and 
Media
http://www.scaruff i .com/leonardo/
mar2009.html

Arco, arte e sustentabilidade
artigo de PAULA ALZUGARAY, março 2008
http://www.canalcontemporaneo.art.br/
quebra/archives/001632.html

arte.mov - International Festival of Mo-
bile Art [Festival Internacional de Arte 
em Mídias Móveis]
http://www.artemov.net

Blogue de Arte e Ecologia
http://mtblog.typepad.com/arts_ecol-
ogy/2008/10/page/2/

The Arts and Humanities Research 
Council [Conselho de Pesquisas em 
Artes e Humanidades]
Apoia pesquisas para o avanço do conheci-
mento em cultura humana e criatividade.
http://www.ahrc.ac.uk/Pages/default.
aspx

Arts Catalyst, uma agência de arte e 
ciência que defende e promove co-
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FACT (Foundation for Art and Creative 
Technology [Fundação para a Arte e a 
Tecnologia Criativa])
http://fact.co.uk/

Centro Cultural São Paulo
(Espaço do Paralelo)
http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.
asp

CODE: Chances and Obstacles in the 
Digital Ecology [Mudanças e Obstácu-
los na Ecologia Digital]
Na conferência CODE: Collaboration and 
Ownership in the Digital Economy [Colabo-
ração e Propriedade na Economia Digital], 
so!sticação conceitual intimamente ligada ao 
primitivismo estético. Florian Cramer escreve 
sobre os altos e baixos.
http://www.example.com  
http://www.metamute.org/en/CODE:-
Chances-and-Obstacles-in-the-Digital-
Ecology

Centro Tecnologia e Sociedade FGV
http://www.direitorio.fgv.br/cts/index.html

CORO – Coletivos em rede e organiza-
ções
http://www.corocoletivo.org

De berço a berço: refazer a maneira 
como pensamos nossas coisas 
Livro de William McDonough escrito com seu 
colega, o químico alemão Michael Braungart. 
Trata-se de um manifesto que conclama pela 
transformação da indústria humana por meio 
de design ecologicamente inteligente. Por 
meio de esboços históricos sobre as raízes 
da revolução industrial; comentário sobre 
ciência, natureza e sociedade; descrições de 
princípios chave do design; e exemplos con-

vincentes de produtos inovadores e estraté-
gias de negócios que já estão reformatando 
os espaços de mercado, McDonough e 
Braungart argumentam que um sistema in-
dustrial que “retira, produz e degeta” pode 
tornar-se o criador de bens e serviços que 
geram valor ecológico, social e econômico.
http://www.mcdonough.com/cradle_to_
cradle.htm

Ver também:
Seis Projetos Criativos de Upcycling 
http://sustainablog.org/2008/09/09/six-
creative-upcycling-projects/

CLEAR
Conjunto de iniciativas do Cumbria Institute 
of the Arts [Instituto de Artes de Cúmbria] 
para artes ambientais e da paisagem**. O 
CLEAR tem um objetivo especí!co – explorar 
e promover como a artes podem contribuir 
para nosso entendimento da paisagem e do 
meio ambiente. O instituto enxerga o seu tra-
balho como parte de uma nova e crescente 
cultura de pesquisa cujas disciplinas provêm 
das humanidades e ciências; e sugere que 
este desenvolvimento promete uma aborda-
gem mais coerente daquelas que até o mo-
mento foram áreas distintas do conhecimen-
to e da pesquisa. 
http://www.clear.cumbria.ac.uk

Hora do Planeta
Sábado, 28 de março de 2009
http://www."ickr.com/photos/earthhour_
global/sets/72157615780247025/
http://www.earthhour.org

Website do Edwin Datschefski 
http://www.biothinking.com/
Edwin tem muito conhecimento e genero-
sidade. Biopensar (BioThinking) signi!ca ver 
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Good Copy, Bad Copy [Cópia Boa, Có-
pia Má] 
Um documentário sobre o estado atual dos 
direitos autorais e da cultura.
http://www.goodcopybadcopy.net/

Fundos para vidas mais verdes
O Defra lançou um novo fundo para pro-
mover vidas mais verdes. Mais de 6 mihões 
de libras esterlinas estão disponíveis para o 
apoio a projetos e programas por parceiros 
do Reino Unido entre novembro de 2008 e 
março de 2011.
http://www.defra.gov.uk/corporate/how-
do-we-work/third-sector/strategy/greener-
living-fund.htm

HeHe Group
http://hehe.org.free.fr/index.html

i-commons
Incubada pela Creative Commons, a iCom-
mons é uma organização com uma am-
pla visão de desenvolver um fronte uni!cado 
global de compartilhamento, por meio da 
colaboração com educação aberta, acesso 
ao conhecimento, software livre, acesso livre 
à publicação, e comunidades culturais livres 
ao redor do mundo. 
http://icommons.org/

Ecologia da Informação 
Artigo de Felix Stalder sobre como “ecologia 
da informação objetiva compreender as pro-
priedades do meio ambiente com o intuito 
de usar seu potencial, evitar seus perigos e 
in"uenciar positivamente no seu desenvolvi-
mento”
http://felix.open"ows.com/html/infoeco.
html

o mundo como um único sistema, e desen-
volver novas técnicas derivadas da ecologia 
para design sustentável, industrial e organiza-
cional.

Ecofont
Ideias atraentes muitas vezes são simples: 
quanto de uma letra pode ser removida sem 
perder a leitura? Após muitos testes com 
todo tipo de formatos, os melhores resulta-
dos foram alcançados com o uso de peque-
nos círculos. 
http://www.ecofont.eu/ecofont_pt.html

Website de Flavia Vivacqua 
http://"aviavivacqua.wordpress.com

FORA TV - Tecnologia e Meio Ambiente
Entrevistas que valem a pena assistir, por 
exemplo a do cofundador da Sun Micro-
systems, Bill Joy, que clama por um pensa-
mento diferente em física, química e biologia, 
argumentando que apenas novas tecnolo-
gias poderão reduzir o aquecimento global. 
Veja: “Os softwares foram aprimorados nos 
problemas mais difíceis mais do que os hard-
wares nos últimos 20 anos” e mais em
http://www.fora.tv/2009/02/11/Bill_Joy_in_
Conversation_with_Brent_Schlender#Bill_
Joy_10x_Better_Tech_Needed_to_Fight_
Climate_Change

Das Práticas às Políticas: Em Direção 
a uma Cultura de Mídia Europeia 
http://www.virtueelplatform.nl/page/545/en

The Global Artists’ Diaspora and the 
LambdaRail
Leonardo Vol. 39, Issue 5 (2006)
http://leonardo.info/isast/journal/toc395.
html
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Laboratório Itinerante para Investiga-
ção da Percepção 
Abriga colaborações interdisciplinares e 
prática estética por meio de investigação de 
linguagem, memória, fenômenos e percep-
ção.
http://www.itinerantlaboratory.org

Land That Could Be: Environmental-
ism and Democracy in the Twenty-First 
Century [A Terra que poderia ser: am-
bientalismo e democracia no século 
21]
Neste livro, o ambientalista e advogado Wil-
liam Shutkin descreve um novo tipo de ativis-
mo ambiental e social, que se espalha pela 
nação, que associa a busca por qualidade 
ambiental com a busca por saúde cívica e 
economias locais sustentáveis. Face aos 
desa!os postos pelas frequentemente cor-
rosivas forças de mercado e a difundida 
alienação social, este ambientalismo cívico 
criando nada menos que um novo discurso 
público e uma visão social dinâmica fundada 
na ação ambiental.
http://www.earthscape.org/p3/shw01/

Lidec: Laboratório de Inclusão Digital 
e Educação Comunitária
http://weblab.tk

Lixo Eletrônico
Este blogue tem por objetivo agregar referên-
cias e informações sobre a questão do Lixo 
Eletrônico no Brasil e no mundo.
http://lixoeletronico.org

Lottolab studio
Cria instalações públicas, performances e 
programas educacionais. 
http://www.lottolab.org/

Manifesto Antropófago
de O. de Andrade, in Revista de Antropofagia 
n.1, 1928, São Paulo
http://www.uol.com.br/bienal/24bienal/
nuh/p_manifesto.htm1

Para baixar:
Digitofagia Cookbook
http://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&client=!refox-a&rls=org.mozilla:en-US
:of!cial&hs=y07&ei=Yy25Scj9EpnMsAPZ3
OlA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&
cd=1&q=digitofagia+cookbook&spell=1

Energy Conservation - National Geo-
graphic Report [Conservação de Ener-
gia – Relatório da National Geographic]
por Peter Miller / Fotogra!a por Tyrone Turner 
Não faz muito tempo, minha mulher, PJ, e eu 
tentamos uma nova dieta – não se tratava de 
perder um pouco de peso, mas de respon-
der uma incômoda questão sobre mudanças 
climáticas. Cientistas relataram recentemente 
que o mundo está se aquecendo ainda mais 
rápido do que previsto apenas alguns anos 
antes, e que as consequências poderiam ser 
severas se não reduzíssemos as emissões 
de dióxido de carbono e outros gases que 
estão aquecendo nossa atmosfera. Mas o 
que podemos fazer em relação a isso como 
indivíduos? E as emissões da China, Índia e 
outras nações em desenvolvimento, nossos 
esforços realmente farão alguma diferença?
http://ngm.nationalgeographic.
com/2009/03/energy-conservation/miller-
text

Paisagens Manufaturadas. 
Filme feito por Edward Burtynsky que foca 
no impacto do homem sobre a paisagem – 
resgatando fatos até das “margens do que 
conhecemos” (mostra, por exemplo, a im-
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Metrópolis – III Mobilefest 2008
Matéria no programa Vitrine da TV Cultura 
sobre o III Mobilefest 2008.
http://videos.tvcultura.com.br/vitrine-
videos/20081122-mobilefestival-56k-150k-
300k.wmv

Jornal Nacional – III Mobilefest 2008
Matéria no Jornal Nacional, TV Globo, sobre 
o III Mobilefest 2008.
http://jornalnacional.globo.com/Telejor-
nais/JN/0,,MUL863808-10406,00-CELULA
R+PODE+AJUDAR+A+MELHORAR+QUAL
IDADE+DE+VIDA.html

Museu da Imagem e do Som, São Paulo
(Espaço do Paralelo)
http://www.mis-sp.org.br/

MyVillages [MinhasVilas]
Uma iniciativa internacional de artistas, fun-
dada em 2003 por Kathrin Böhm (Alemanha/
Reino Unido), Wapke Feenstra (Holanda) 
e Antje Schiffers (Dinamarca). Nosso inter-
esse é o rural como um espaço para e de 
produção cultural.
http://www.myvillages.org

Mundo Aquecido
Conforme José Augusto Pádua em resenha 
no Mais! de 15 de março de 2009, o livro 
“Seis Graus adverte que ações contra o 
aquecimento global são urgentes e neces-
sitam de medidas sérias de governos e so-
ciedade”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/
fs1503200911.htm

Open Business – Compartilhar mode-
los de negócios 
http://openbusiness.cc/

posição humana de mercúrio na paisagem 
da China).
[http://www.theenvironmentalblog.
org/2007/06/manufactured-landscape-
must-see.html]
http://www.youtube.com/
watch?v=KZiKBKnesnU

MetaReciclagem
Uma rede aberta espalhada por diferentes 
partes do Brasil (e outros países). Seus mem-
bros realizam de maneira descentralizada 
dezenas de projetos e ações relacionados 
com a apropriação de tecnologia e produção 
de mídia como uma metodologia participa-
tiva para educação, engajamento social e 
inovação. Contribuímos para estabelecer 
cerca de uma dúzia de laboratórios autôno-
mos low-tech e alguns projetos !nanciados 
pelo governo.
http://rede.metareciclagem.org/
http://rede.metareciclagem.org/livro/
metareciclagem-faq-english

Metrópolis – Frans Karjcberg
Matéria no programa da TV Cultura sobre a 
exposição “Frans Krajcberg: Natura”, com 
leitura de trecho do Manifesto do Rio Negro 
por Cristiane Torloni e entrevista em que Fe-
lipe Chaimovich ressalta o lugar pioneiro do 
artista polônes radicado no Brasil na relação 
entre arte e ecologia.
http://mais.uol.com.br/view/1xu2xa5tnz3h/
metropolis--frans-krajcberg-natura-
0402306CD8812326?types=A&

MOBILEFEST – Festival Internacional 
de Arte Móvel e Criatividade
Festival transdisciplinar de arte em mídias 
móveis/sem !o baseado no Brasil.
http://www.mobilefest.org
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PaperIncommunicado
Este paper, mais que apresentar um estudo 
de caso, tenta delinear o contexto no qual 
grupos relacionados à cultura digital e ele-
trônica, e a ideologia que as circunda, orga-
nizado para in"uenciar programas do Minis-
tério da Cultura do Brasil. Uma breve olhada 
na história da adoção dos Softwares Livres e 
de Código Fonte Aberto (FLOSS, na sigla em 
inglês) pelo governo brasileiro é necessária, 
embora saibamos que quando essa publica-
ção vier à luz tudo pode ter mudado. Além 
disso, apresentamos a história do projeto 
dos “Pontos de Cultura”, mais que simples 
ação governamental, seu objetivo é alcançar 
as periferias geográ!cas e sociais do Brasil 
com estratégias integradas para gerar au-
tonomia, sustentabilidade e ação em rede, 
baseada no fomento à produção de mídia e 
cultura colaborativa livre. 
http://www.colab.info/wiki/index.php/
PaperIncommunicado

PLAYPOWER: Computador de 10 dólares
http://www.playpower.org

PositiveGun
Resistência Grá!ca Pací!ca
http://www.elianaabitante.blogspot.com/

Website da Proboscis
http://proboscis.org.uk/

PureData Festival Sao Paulo
http://www.nmartproject.net/netex/?p=711

Intervenção Radical: A contribuição 
brasileira ao Movimento Internacional 
de Arte Eletrônica
Projeto especial on-line Leonardo, editado 
por Eduardo Kac.
http://www.leonardo.info/isast/spec.proj-

ects/brazil.html

Ver também:

A arte brasileira e a experiência tec-
nológica: Lista cronológica de experi-
mentos artísticos com tecnociências no 
Brasil 
http://www.leonardo.info/isast/spec.proj-
ects/brazilchron.html

Gilberto Gil: a voz tropicalista pela cul-
tura digital livre 
http://eco-rama.net/2008/08/09/gilberto-
gil-the-tropicalist-voice-for-an-open-
digital-culture/

Para baixar:

Collaborative and Transdisciplinary 
practices in Cyberart: from Multimedia 
to Software Art installations 
[Práticas colaborativas e transdisciplinares 
em Ciberarte: De Multimídia a instalações de 
Arte de Softwares]
por Diana Domingues e Eliseo Reategui
http://www.banffcentre.ca/bnmi/programs/
archives/2005/refresh/docs/conferences/
Diana_Domingues.pdf

Redcatsur
Rede Latino-Americana de Arte, Ciência e 
Tecnologia
http://www.ceiarte.com.ar/?q=node/160

[re]design
[re]design é uma empresa social que propa-
ga ações sustentáveis por meio do design.
http://www.redesigndesign.org/
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A comunidade de Santa Marta no Rio 
consegue acesso grátis a banda larga 
sem !o 
http://tecnologia.terra.com.br/
interna/0,,OI3616172-EI4802,00.html

Semiconductor
Faz trabalhos com imagens em movimento 
que mostram o mundo físico em "uxo; ci-
dades em movimento, trocas de paisagens 
e sistemas em caos. Desde 1999, os artistas 
britânicos Ruth Jarman e Joe Gerhardt traba-
lham com animação digital para transcender 
os limites de tempo, escala e forças naturais; 
eles exploram o mundo além da experiência 
humana, questionando nossa existência.
http://www.semiconductor!lms.com/

SuperFund – um site por dia
Cada dia de um ano, começando no dia 1º 
de setembro de 2007, o Superfund365 visi-
tou um site tóxico num programa Superfund 
liderado pela Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA. Começamos a jornada na região 
de Nova Iorque e trilhando nosso caminho 
através do país, terminando o ano no Havaí. 
Hoje, o arquivo consiste em 365 visualiza-
ções de alguns dos piores sites tóxicos nos 
EUA, aproximadamente um quarto do total 
da Lista Nacional de Prioridades (NPL na si-
gla em inglês) do Superfund. Neste percurso, 
escrevemos uma atualização por e-mail com 
destaques e entrevistas em vídeo. 
http://www.superfund365.org/

Terra Una
Espaço multifuncional que une moradia, arte, 
educação, e ecologia.
http://www.terrauna.org.br

Website de Tiffany Holmes 
Professora Adjunta de Estudos em Arte e 

Reembalando a natureza: entrevista com 
Philip Ross
É fácil ver Philip Ross como uma nova versão 
de um velho espírito de investigação, em que 
estética, descoberta pessoal e conhecimen-
to cientí!co são ligados, e todos parecem 
desembocar nos férteis limites da indústria 
local. Em São Francisco, isso signi!ca com-
putação e biotecnologia, e o trabalho de 
Ross usa ambas. Este nova-iorquino tem um 
corpo de obras de arte centrado na interação 
humana com materiais biológicos, como fun-
gos, plantas e moluscos. Ross também foi 
curador da exposição BioTechnique no Yerba 
Buena Center for the Arts, e frequentemente 
dá aulas e palestras, como as que ele deu 
no dia 2 de dezembro para micologistas 
amadores no Oakland Museum of California. 
Entre seus atuais projetos há um esforço de 
longo prazo de desenvolver um grande edifí-
cio a partir de cogumelos, e um novo salão 
(“Critter”) no Estúdio para Projetos Urbanos, 
um centro cultural único, inaugurado em 
2008 por Alison Sant e Marina MacDougal. 
Ross descreve o estúdio como um “coletivo 
de coletivos” com a contribuição de cerca de 
cinco ou seis programadores, todos similar-
mente interessados em ecologia, educação, 
tecnologia e outros campos relacionados. — 
John Alderman
http://www.rhizome.org/editorial/2228

Reverberações
Festival cultural independente e gratuito que 
desde 2004 conecta os principais coletivos 
de arte, artistas, produtores culturais, pesqui-
sadores, ativistas e pensadores de diferentes 
regiões do país e do exterior.
http://www.reverberacoes.com.br

Website de Artes e Ecologia da RSA 
http://www.rsaartsandecology.org.uk/home
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Tecnologia 
http://www.tiffanyholmes.com/Teaching/

Transmediale
Festival anual sobre o papel das tecnologias 
digitais na sociedade contemporânea. 
http://www.transmediale.de

Uncommon Ground: New culture of 
collaboration [Solo incomum: nova 
cultura de colaboração]
http://www.virtueelplatform.nl/#2827

webxylothek
Um arquivo-árvore em crescimento na inter-
net, que mostra árvores nas ruas da cidade 
holandesa de Tilburg. O banco de dados 
cresce com a participação da vizinhança. 
(Holandês)
http://www.webxylotheek.nl

We20
Uma nova iniciativa. we20 [nós20] é um lugar 
onde você pode organizar encontros de 
mentes e fazer planos para o seu futuro. 
we20 foi concebida como uma iniciativa 
pública para fazer paralelo ao G20, criando 
uma ponte entre os líderes do G20 e eu. O 
atual objetivo para os planos do we20 é en-
contrar soluções de curto e longo prazo para 
a crise econômica global. we20 é um lugar 
neutro e independente.
http://we20.org/dashboard/

Natureza Selvagem e Vida Digital 
Edição especial do Almanaque Eletrônico 
Leonardo “Wild Nature and Digital Life” [“Na-
tureza Selvagem e Vida Digital”], editada por 
Dene Grigar e Sue Thomas.
http://leoalmanac.org/journal/Vol_14/
lea_v14_n07-08/home.asp

FILE Labo
O FILE Labo é um território livre para criação 
e invenção; uma rede independente e co-
laborativa para o desenvolvimento de arte, 
ciência e tecnologia, situado em São Paulo, 
no Centro Cultural do SESI Vila Leopoldina, 
e concebido sob uma plataforma de co-
laboração entre criadores e pro!ssionais de 
diferentes áreas. Ali você encontra colabora-
dores de áreas técnicas e político-culturais, 
que acompanham e dão apoio ao desenvol-
vimento de sua proposta.
http://www.!lelabo.com.br

Software Studies Initiative Brazil
O Software Studies é um novo campo de 
pesquisa intelectual que está começando a 
surgir. O primeiro livro que tem essa temática 
como título foi publicado pelo MIT Press em 
Junho de 2008 (Matthew Fuller, Org., Soft-
ware Studies: A Lexicon). O Grupo sobre 
Software Studies tem a intenção de ser a 
peça chave para estabelecer esse campo de 
pesquisa na área acadêmica. Os projetos se-
lecionados se tornarão os modelos de como 
efetivamente poderemos estudar a “socie-
dade do software”. Através de workshops, 
publicações, seminários e congressos na 
UCSD e nos laboratórios a!liados, dissemi-
nados tanto pela web quanto em publicações 
impressas, pretendemos disseminar a ampla 
visão do Software Studies na sociedade. Ou 
seja, nós entendemos o software como uma 
camada que permeia todas as áreas das 
sociedades contemporâneas. Como conse-
qüência, se quisermos entender as técnicas 
contemporâneas de controle, comunicação, 
representação, simulação, análise, toma-
das-de-decisão, memória, visão, escritura 
e interação, nossa análise não poderá será 
completa se não considerarmos a camada 
do software.
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Sendo o primeiro centro nessa área, o Grupo 
de Software Studies da UCSD tem a opor-
tunidade única de moldar como essa cama-
da do software será compreendida e estu-
dada por outras universidades, programas e 
centros de pesquisa nos anos que virão.
http://www.softwarestudies.com.br

ver também:

A Digiwild LEAD (Leonardo Electronic 
Almanac Discussion)
http://leoalmanac.org/resources/lead/digi-
wild/index.asp
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access-space.org
http://www.access-space.org/

Agência de Desenho Cultural e Sus-
tentabilidade (Cultural Design and 
Sustainability Agency)
http://www.nexocultural.com.br

Arco, arte e sustentabilidade (Arco, art 
and sustainability)
artigo de PAULA ALZUGARAY, março 2008
http://www.canalcontemporaneo.art.br/
quebra/archives/001632.html

arte.mov - International Festival of Mo-
bile Art
http://www.artemov.net

Arts & Ecology Blog
http://mtblog.typepad.com/arts_ecol-
ogy/2008/10/page/2/

The Arts Catalyst
a science and art agency which argues for 
and sets up genuine collaborations between 
artists and scientists
http://www.artscatalyst.org/

The Arts and Humanities Research Council
supports research that furthers our under-
standing of human culture and creativity
http://www.ahrc.ac.uk/Pages/default.aspx

Bibliobox
A traveling archive, it contains information 
about art projects in the rural context and can 
be folded out to reveal a small presentation
http://www.bibliobox.org

Brazil: A Natural Knowledge Economy
author Kirsten Bound, downloadable under 
creative commons license from
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http://www.demos.co.uk

The Brazilian Art and Technology Ex-
perience 
A Chronological List of Artistic Experiments 
with Technosciences in Brazil
http://www.leonardo.info/isast/spec.proj-
ects/brazilchron.html

Brazilian network of R&D projects
http://www.descentro.org/
http://www.contexto.descentro.org

boundaryobject
a research and development agency working 
nationally and internationally ‘in the spaces 
between’ art, design, ecology, science, tech-
nology, law and policy
http://www.boundaryobject.org

Bricolabs
A distributed network for global and local 
development of generic infrastructures incre-
mentally developed by communities
http://www.bricolabs.net

Centro Cultural São Paulo (São Paulo 
Cultural Center) 
(Paralelo’s venue)
http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.
asp

Centro Tecnologia e Sociedade Funda-
ção Getúlio Vargas (Technology and So-
ciety Centre Fundação Getúlio Vargas)
http://www.direitorio.fgv.br/cts/index.html

CLEAR
Cumbria Institute of the Arts landscape and 
environmental arts research** initiatives. 
CLEAR has one speci!c aim - to explore and 
promote how the arts can contribute to our 



very simple. The project refers to current 
technical solutions, instead of better ideas 
and practices of the future. The artwork is 
non-commercial, trying to be accessible to 
people of any culture, age, religion or social 
status.”
http://www.10commandments.nu/

CORO - Coletivos em rede e organiza-
ções (CORO – Networked collectives 
and organisations)
http://www.corocoletivo.org

Cradle to Cradle: remaking the way we 
think our things
William McDonough’s book, written with 
his colleague, the German chemist Michael 
Braungart, is a manifesto calling for the 
transformation of human industry through 
ecologically intelligent design. Through his-
torical sketches on the roots of the industrial 
revolution; commentary on science, nature 
and society; descriptions of key design 
principles; and compelling examples of 
innovative products and business strate-
gies already reshaping the marketplace, 
McDonough and Braungart make the case 
that an industrial system that “takes, makes 
and wastes” can become a creator of goods 
and services that generate ecological, social 
and economic value.
http://www.mcdonough.com/cradle_to_
cradle.htm

Six Creative Upcycling Projects
http://sustainablog.org/2008/09/09/six-
creative-upcycling-projects/

Digitofagia Cookbook
http://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&client=!refox-a&rls=org.mozilla:en-US
:of!cial&hs=y07&ei=Yy25Scj9EpnMsAPZ3

understanding of landscape and the environ-
ment. It sees its work as part of a growing 
new research culture whose disciplines are 
drawn from the humanities and sciences. 
It suggests that this development promises 
a more coherent consideration of what has 
been until now discrete areas of knowledge 
and research.
http://www.clear.cumbria.ac.uk

Climate for Change at FACT expo
http://andymiah.wordpress.
com/2009/02/17/climate-for-change/

CODE: Chances and Obstacles in the 
Digital Ecology
At the conference CODE: Collaboration and 
Ownership in the Digital Economy, concep-
tual sophistication rubbed shoulders with 
aesthetic primitivism. Florian Cramer reports 
on the highs and lows.
http://www.example.com http://www.
metamute.org/en/CODE:-Chances-and-
Obstacles-in-the-Digital-Ecology

Collaborative and Transdisciplinary 
practices in Cyberart: from Multimedia 
to Software Art installations
by Diana Domingues and Eliseo Reategui
http://www.banffcentre.ca/bnmi/programs/
archives/2005/refresh/docs/conferences/
Diana_Domingues.pdf

10 Commandments for the 21st Centu-
ry is an artwork by Tea Mäkipää, Com-
missioned by Sharjah Biennial 8 – 2007
“The aim of the project is to evoke discus-
sion, and to appeal to viewer’s personal 
feeling of responsibility on the level of daily 
life and choices. The second aim is to relieve 
the confusion and frustration of facing 
ecological issues, by making the choices 
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OlA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&
cd=1&q=digitofagia+cookbook&spell=1

Earth Hour
Saturday, 28 march 2009
http://www.flickr.com/photos/earthhour_
global/sets/72157615780247025/
http://www.earthhour.org/home/

Ecofont
Appealing ideas are often simple: how much 
of a letter can be removed while maintain-
ing readability? After extensive testing with 
all kinds of shapes, the best results were 
achieved using small circles.
http://www.ecofont.eu/ecofont_pt.html

Edwin Datschefski’s website
http://www.biothinking.com/
Edwin has a lot of knowledge and generosity. 
BioThinking means looking at the world as a 
single system, and developing new ecology-
derived techniques for industrial, organisa-
tional and sustainable design

Energy Conservation - National Geo-
graphic Report
By Peter Miller / Photography by Tyrone 
Turner
Not long ago, my wife, PJ, and I tried a new 
diet—not to lose a little weight but to answer 
a nagging question about climate change. 
Scientists have reported recently that the 
world is heating up even faster than predict-
ed only a few years ago, and that the conse-
quences could be severe if we don’t keep re-
ducing emissions of carbon dioxide and other 
greenhouse gases that are trapping heat in 
our atmosphere. But what can we do about it 
as individuals? And as emissions from China, 
India, and other developing nations skyrock-
et, will our efforts really make any difference?
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http://ngm.nationalgeographic.
com/2009/03/energy-conservation/miller-
text

Environmental eZine
http://www.lilith-ezine.com/articles/envi-
ronmental/

An event about Artists and Scientists 
who work/think/imagine/engage at the 
intersections of the Arts and Science
Chaired by Piero Scaruf! (p@scaruf!.com)
Part of a series of cultural events
Sponsored by: ZKM|Center for Art and Media
http://www.scaruf!.com/leonardo/
mar2009.html

FACT 
(Foundation for Art and Creative Technology)
http://fact.co.uk/

FORA TV - Technology and Environment
interviews worth watching including Sun Mi-
crosystems co-founder, Bill Joy who call for 
disruptive thinking in physics, chemistry, and 
biology, arguing that only new technologies 
can reduce global warming. ‘The software 
has improved on the hardest problems more 
than the hardware in the past 20 years’ and 
more at
http://www.fora.tv/2009/02/11/Bill_Joy_in_
Conversation_with_Brent_Schlender#Bill_
Joy_10x_Better_Tech_Needed_to_Fight_
Climate_Change

From Practice to Policy: Towards a Eu-
ropean Media Culture
http://www.virtueelplatform.nl/page/545/en

Gilberto Gil: the tropicalist voice for an 
open digital culture
http://eco-rama.net/2008/08/09/gilberto-



opment positively”
http://felix.open"ows.com/html/infoeco.html

Itinerant Laboratory for Perceptual Inquiry
Fosters interdisciplinary collaborations and 
aesthetic practice through the empirical in-
quiry of language, memory, phenomena and 
perception.
http://www.itinerantlaboratory.org

Land That Could Be: Environmental-
ism and Democracy in the Twenty-First 
Century
In this book environmentalist and lawyer Wil-
liam Shutkin describes a new kind of environ-
mental and social activism spreading across 
the nation, one that joins the pursuit of envi-
ronmental quality with that of civic health and 
sustainable local economies. In the face of 
challenges posed by often corrosive market 
forces and widespread social disaffection, 
this civic environmentalism is creating noth-
ing less than a new public discourse and 
dynamic social vision grounded in environ-
mental action.
http://www.earthscape.org/p3/shw01/

Lidec: Laboratório de Inclusão Digital 
e Educação Comunitária
(Lidec: Digital Inclusion and Community Edu-
cation Laboratory)
http://weblab.tk

Lixo Eletrônico
This blog aims to compile references and 
information on electronic waste in Brasil and 
abroad 
http://lixoeletronico.org

Lottolab studio
creates public installations, performances 
and educational programmes

gil-the-tropicalist-voice-for-an-open-
digital-culture/

The Global Artists’ Diaspora and the 
LambdaRail
Leonardo Vol. 39, Issue 5 (2006)
http://leonardo.info/isast/journal/toc395.
html

Good Copy Bad Copy
a documentary about the current state of 
copyright and culture
http://www.goodcopybadcopy.net/

Greener living fund
Defra has launched a new fund to promote 
greener living. Over £6 million is being made 
available to support both projects and pro-
grammes by national delivery partners be-
tween November 2008 and March 2011.
http://www.defra.gov.uk/corporate/how-
do-we-work/third-sector/strategy/greener-
living-fund.htm

HeHe Group
http://hehe.org.free.fr/index.html

i-commons
Incubated by Creative Commons, iCom-
mons is an organisation with a broad vision 
to develop a united global commons front by 
collaborating with open education, access to 
knowledge, free software, open access pub-
lishing and free culture communities around 
the world.
http://icommons.org/

Information Ecology
Felix Stalder´s article on how “information 
ecology aims at understanding the properties 
of this environment in order to use its poten-
tial, avoid its dangers and in"uence its devel-
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http://www.lottolab.org/

Manifesto Antropófago (Anthropopha-
gic Manifest)
by O. de Andrade, in Revista de Antropofagia 
n.1, 1928, Sao Paulo
http://www.uol.com.br/bienal/24bienal/
nuh/p_manifesto.htm1

A Manifesto for Change
An unconference is a participant driven face-
to-face conference that sets its own agenda 
and facilities inclusive debate.
The UNsustainable UNconference comes 
out of FACT’s response to the city’s Year of 
Environment, and the urgent need to have a 
forum to advance the ecology and dialogue 
around the sustainability of society. Held 
alongside our !rst project that explores this 
question, Climate for Change, the UNcon-
ference invites communities of interest who 
have been engaged in this project and who 
are operating through self-organising net-
works and alternative models of both capital 
and cultural production.
During the course of the debate the partici-
pants will generate a Manifesto for Change; 
drafted by multiple authors, looking at envis-
aging and identifying the principles to adhere 
to, to live in a more sustainable world. A Peo-
ple’s Plan rather than a Master Plan.
There will be invited experts, consultants 
who are participating in civic discourse on 
social change and climate change, and all 
are invited to contribute - http://climatefor-
change.fact.co.uk/unsustainable_uncon-
ference

Manufactured Landscapes
Film made by Edward Burtynsky that focuses 
on man’s impact on the landscape - bring-
ing back’ from the margins of consciousness’ 
(featuring for eg man’s imposition of mercury 
onto landscape of China).

Paralelo Links & Blogroll

http://www.theenvironmentalblog.
org/2007/06/manufactured-landscape-
must-see.html
http://www.youtube.com/
watch?v=KZiKBKnesnU

MetaReciclagem
An open network spread in different parts of 
Brasil (and beyond). Its members carry out in 
a de-centralized fashion dozens of projects 
and actions regarding the appropriation of 
technology and media production as a par-
ticipative methodology for education, social 
engagement and innovation. We have con-
tributed to establishing nearly a dozen auton-
omous low-tech labs and some government 
funded projects.
http://rede.metareciclagem.org/
http://rede.metareciclagem.org/livro/
metareciclagem-faq-english

Metrópolis - Frans Karjcberg
matéria no programa da TV Cultura sobre a 
exposição “Frans Krajcberg: Natura”, com 
leitura de trecho do Manifesto do Rio Negro 
por Cristiane Torloni e entrevista em que Fe-
lipe Chaimovich ressalta o lugar pioneiro do 
artista polônes radicado no Brasil na relação 
entre arte e ecologia
http://mais.uol.com.br/view/1xu2xa5tnz3h/
metropolis--frans-krajcberg-natura-
0402306CD8812326?types=A&

MOBILEFEST - International Festival 
of Mobile Art and Creativity
Transdiciplinar mobile and wireless festival 
based in Brazil
http://www.mobilefest.org

Museu da Imagem e do Som, São Paulo
(Museum of Image and Sound, São Paulo)
(Paralelo’s venue)



PLAYPOWER: US$ 10 computer
http://www.playpower.org

PositiveGun
Resistência Grá!ca Pací!ca
http://www.elianaabitante.blogspot.com/

Proboscis website
http://proboscis.org.uk/

PureData Festival Sao Paulo
http://www.nmartproject.net/netex/?p=711

A Radical Intervention: The Brazilian 
Contribution to the International Elec-
tronic Art Movement
Leonardo Online Special Project, Guest Ed-
ited by Eduardo Kac
http://www.leonardo.info/isast/spec.proj-
ects/brazil.html

Redcatsur
Red Latinoamericana de Arte, Ciencia y 
Tecnologí¬a
http://www.ceiarte.com.ar/?q=node/160

[re]design
[re]design is a social enterprise that propa-
gates sustainable actions through design
http://www.redesigndesign.org/

Repackaging Nature:An Interview with 
Philip Ross
It’s easy to see Philip Ross as a recent em-
bodiment of an age-old spirit of inquiry, where 
aesthetics, personal discovery, and scienti!c 
knowledge are linked, and all seem to tap into 
the fertile edges of local industry. In San Fran-
cisco that means computing and biotechnol-
ogy, and Ross’s work makes use of both. The 
transplanted New Yorker has a body of art-
work that centers around human interaction 
with biological materials like fungus, plants, 

http://www.mis-sp.org.br/

MyVillages
An international artist initiative, founded in 
2003 by Kathrin Böhm (Ger/UK), Wapke 
Feenstra (NL) and Antje Schiffers (D). Our 
interest is the rural as a space for and of cul-
tural production.
http://www.myvillages.org

Mundo Aquecido 
José Augusto Pádua states in article submit-
ted in Mais! (15 de março de 2009), that “Six 
Degrees warns that actions for global warm-
ing are urgent and require serious measures 
by government and society”
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/
fs1503200911.htm

Open Business 
Let’s Share Business Models
http://openbusiness.cc/

PaperIncommunicado
This paper, more than presenting a case 
study, tries to outline the context in which 
groups related to digital and electronic cul-
ture, and the ideology that surrounds them, 
organized to in"uence programs of the Brazil-
ian Ministry of Culture. A brief overview of the 
history of Free and Open Source Software 
(FLOSS) adoption in the Brazilian Government 
is necessary, even though we are aware that 
when this publication is out everything may 
have changed. Further, we present the story 
of the “Pontos de Cultura” (Cultural Hotspots) 
project, more than simple governmental ac-
tion, it aims to reach geographic and social 
boundaries of Brazil with an integrated strate-
gy of generating autonomy, sustainability, and 
network action, based on fomenting media 
production and free collaborative culture.
http://www.colab.info/wiki/index.php/
PaperIncommunicado
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and mollusks. Ross was also curator of the 
BioTechnique exhibit at Yerba Buena Center 
for the Arts, and frequently teaches classes 
and gives lectures, such as one he delivered 
December 2 to amateur mycologists at the 
Oakland Museum of California. His current 
projects include a long-term effort to grow 
a large building out of mushrooms, and a 
new, ongoing salon (“Critter”) at the Studio 
for Urban Projects, a unique cultural center 
opened in 2008 by Alison Sant and Marina 
MacDougal. Ross describes the studio as “a 
collective of collectives,” with about !ve or six 
contributing programmers, all similarly inter-
ested in ecology, education, technology and 
other related !elds. — John Alderman
http://www.rhizome.org/editorial/2228

Reverberações (Reverberations)
Independent and free cultural festival that 
connects the main art collectives, artists, cul-
tural producers, researchers, activists from 
different regions of the country and abroad, 
since 2004.  
http://www.reverberacoes.com.br

RSA Arts and Ecology website
http://www.rsaartsandecology.org.uk/home

Santa Marta community in Rio gets 
free broadband wireless access
http://tecnologia.terra.com.br/
interna/0,,OI3616172-EI4802,00.html

Semiconductor
Make moving image works which reveal our 
physical world in "ux; cities in motion, shift-
ing landscapes and systems in chaos. Since 
1999 UK artists Ruth Jarman and Joe Ger-
hardt have worked with digital animation to 
transcend the constraints of time, scale and 
natural forces; they explore the world beyond 
human experience, questioning our very ex-

Paralelo Links & Blogroll

istence
http://www.semiconductor!lms.com/

Social Innovation Camp
SOCIAL INNOVATION CAMP is an experi-
ment in using social technology for social 
change
Operating in the UK and I hear it may be in 
Brazil soon.
http://www.sicamp.org/

Software Studies Initiative Brazil
Software Studies is a new research !eld for 
intellectual inquiry that is now just beginning 
to emerge. The very !rst book that has this 
term in its title was published by The MIT 
Press in June 2008 (Matthew Fuller, ed., Soft-
ware Studies: A Lexicon). In August 2008 The 
MIT Press approved Software Studies book 
series, with Matthew Fuller, Noah Wardrip-
Fruin and Lev Manovich as editors.
The Software Studies Initiative intends to play 
the key role in establishing this new !eld. The 
competed projects will become the models 
of how to effectively study “software society.” 
Through workshops, publications, and lec-
tures conducted at UCSD and disseminated 
via the web and in hard copy publications, we 
will disseminate the broad vision of software 
studies. That is, we think of software as a lay-
er that permeates all areas of contemporary 
societies. Therefore, if we want to understand 
contemporary techniques of control, commu-
nication, representation, simulation, analysis, 
decision-making, memory, vision, writing, and 
interaction, our analysis can’t be complete 
until we consider this software layer. By be-
ing the very !rst center of its kind, The UCSD 
Software Studies Initiative has the unique op-
portunity to shape how this software layer will 
be understood and studied by other universi-
ties, programs, and centers in years to come.
http://www.softwarestudies.com.br



Transmediale
annual festival concerning the role of digital 
technologies in contemporary society
http://www.transmediale.de

Uncommon Ground: New culture of 
collaboration
http://www.virtueelplatform.nl/#2827

UNsustainable UNconference
(May 9, 12.00pm, free admission, FACT 
http://www.fact.co.uk) relies on the knowl-
edge of its audience-participants as the core 
programme.
http://climateforchange.fact.co.uk/unsus-
tainable_unconference

webxylothek
A growing tree-archive on the Internet show-
ing trees in the streets in the Dutch city of Til-
burg. The database grows through participa-
tion by the neighborhood. (Dutch)
http://www.webxylotheek.nl

We20
A new initiative. we20 is a place where you 
can organise meetings of minds and make 
plans for your future.
we20 was inspired as a public initiative to 
run alongside the G20, creating a bridge be-
tween the G20 leaders and you. The current 
objective for we20 plans is around !nding 
short and long term solutions to the global 
economic crisis. we20 is an independent and 
neutral place.
http://we20.org/dashboard/

Wild Nature and the Digital Life
Leonardo Electronic Almanac “Wild Nature 
and Digital Life” Special Edition edited by 
Dene Grigar and Sue Thomas
http://leoalmanac.org/journal/Vol_14/
lea_v14_n07-08/home.asp

see also

the Digiwild LEAD (Leonardo Electron-
ic Almanac Discussion)
http://leoalmanac.org/resources/lead/digi-
wild/index.asp

SuperFund - a site a day
Each day for a year, starting on September 1, 
2007, Superfund365 visited one toxic site in 
the Superfund program run by the U.S. Envi-
ronmental Protection Agency (EPA). We be-
gan the journey in the New York City area and 
worked our way across the country, ending 
the year in Hawaii. Today the archive consists 
of 365 visualisations of some of the worst 
toxic sites in the U.S., roughly a quarter of the 
total number on the Superfund’s National Pri-
orities List (NPL). Along the way, we wrote an 
email update with highlights and conducted 
video interviews.
http://www.superfund365.org/

Terra Una
Multifunctional space that unites housing, art, 
education and ecology 
http://www.terrauna.org.br

Tiffany Holmes’ website
Associate Professor of Art and Technology 
Studies
http://www.tiffanyholmes.com/Teaching/

‘Toilet row’ lowers space morale
Cosmonauts on the ISS say they are no lon-
ger permitted to use US facilities
The International Space Station, once a place 
where astronauts would share food and facili-
ties, is said to be embroiled in a Cold War-like 
stand-off.//
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/7973747.
stm
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