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SUMARIO 

Esta dissertac;:ao de mestrado trata de quest6es relativas ao video e 

a videoarte, levantadas a partir da obra da autora carioca Sandra Kogut. 

Aborda a constituic;:ao da imagem video e seu espac;:o e a condic;:i:io da 

videoarte. Analisa a trajet6ria da obra de Sandra Kogut e centra-se no 

estudo de um de seus trabalhos: Parabolic People. A partir deste, prop6e 

relac;:6es com o cubismo e com a metr6pole: sua imagem, seu espac;:o e 

sua poetica. 

ABSTRACT 

This dissertationdeals with issues related to the video and videoart, raised 

from the works of Sandra Kogut. It dwells on the constitution of video 

image and its space and the videoart condition. Analise Sandra Kogut's 

trajectory and centers on the study of one of her works: Parabolic People. 

From this work, proposes relations with the cubism and with the 

metropolis: its image, its space and its poetic. 
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INTRODU<;Ao 

Decifra-me ou te devoro. Como falar de video hoje, quando ja nao 

podemos mais detectar sua presenc;;a com clareza; quando a abrang€mcia 

da linguagem eletronica transcende o campo da arte; quando a ciemcia se 

deslumbra com sua imagem; quando as manifestac;;oes da arte digital 

tomam-no para si; quando o cinema nele tambem se espelha; quando ele 

batiza outros produtos; quando o cotidiano dele se apropria; quando as 

denuncias nele se apoiam. Video e arte, ci€mcia, cinema, televisao, 

publicidade, clip, multimidia, casamento, aniversario, ultrasonografia, 

matemidade, divertimento, escola, seguranc;;a, circuito interne, controle de 

velocidade, mosaico, paine!, locadora, filme. Frente a esta onipresenc;;a, 

desaparece. Onde esta? 0 que e? Se e tudo, torna-se nada. Enquanto te 

decifro, tudo devora a ti e a tudo devoras. 

Enfrentar este enigma exige o esforc;;o de quem navega por 

instrumentos, sem poder contar com teorias e conceitos que lhe deem 

conta, de forma a clarificar sua natureza voraz e mutante. Assim, e 

precise mapear este oceano a procura da carta que possa fornecer as 

coordenadas corretas para uma navegac;;ao segura, ainda que levando em 

conta os sobressaltos do percurso. 

Desse modo, procuramos circunscrever a questao do video a 
natureza de sua imagem, que determinara a linguagem propria do meio. 



Uma imagem e uma linguagem que terao sua expressao mais definida 

atraves de uma das configura96es que o video assume: a videoarte. Ao 

efetuar este recorte, surge urn vasto mar de realiza96es, que, como ja 

dissemos, aparece e desaparece em varias manifesta96es, migrando 

entre elas. A imagem a que nos referimos se transfigura, sua 

manifesta98o pela videoarte se transmuta. Miragem. 

Sera, portanto, necessaria achar urn ponto, urn porto onde atracar. 
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E este tomara a forma de uma obra, a obra de urn autor. Apesar de 

bastante definido por sua propria materialidade e existemcia, este porto, 

podera ter nomes diversos, podera ser mal indicado ou conhecido, 

sofrendo ele mesmo muta96es. Chacoalhado por tempestades e ventos 

novos, por passantes e viajantes. A obra de urn autor sofre de abalos, 

chacoalha e vi bra com a passagem de e por outros meios, indefine-se 

como o faz o video e sua imagem. 

Deixando de falar metaforicamente, o que procuramos, portanto, foi 

estabelecer o que seria uma possivel defini98o do meio e da imagem 

video. Entendida, segundo Bellour, como questao sempre aberta, 

buscamos apontar para aquela que nos parece sua questao central, 

decorrente de sua natureza e constitui98o: o espa9o. Dedicamos o 

primeiro capitulo a tratar desta questao, o que nos servira de orienta98o 

na dire98o da obra de urn autor e das quest6es espaciais que esta 

suscita. 

No segundo capitulo nos debru9aremos, portanto, sobre a obra de 

Sandra Kogut, videoartista brasileira que nos parece transitar com 

bastante desenvoltura pelo meio. Kogut enfrenta o video dando-lhe uma 



resposta na medida de sua indefiniyao e muta9ao. Sua obra e de dificil 

apreensao, modifica-se a cada novo projeto. A autora experimenta, 

pesquisa, inventa, instala, digitaliza, hibridiza, migra, mistura, muta. 

Assim, levantamos toda a sua trajet6ria, dentro do contexto da videoarte 

no Brasil, ate chegarmos a seu trabalho que lhe abrira a possibilidade 

para manifestar-se de forma madura: as Videocabines, que resultarao no 

trabalho sobre o qual de fato nos atereremos. 

Este sera Parabolic People. Urn trabalho reconhecido 

internacionalmente, polemico, nem sempre aceito com facilidade. Urn 

trabalho que tern como tema as metr6poles, e que, tomando-as como 

imagem, busca a conforma9ao de urn espa9o que possa conter sua 

dinamica no exiguo espa9o da tela. 0 terceiro capitulo e dedicado a 

analisa-lo, buscando estabelecer sua rela9ao com a questao do espa9o, 

levantada no primeiro capitulo e que vai nos remeter outras 

manifesta96es no campo da arte. Outras manifesta96es que, da mesma 

maneira, tambem se preocuparam com a questao espacial, ou ainda, que 

sao, de fato, o proprio espa9o. Assim, vamos tomar o cubismo como uma 

matriz, uma referencia na criayao de urn espa9o diverso do espa9o 

perspective. Ainda a partir de Parabolic People, vamos procurar 

compreender de que forma este se relaciona com a ideia, com a imagem 

das metr6poles contemporaneas, passando por outras expressoes da 

cidade pela arte e pela propria metr6pole como configurayao espacial e 

sua condi9ao cultural. 

Apresentaremos, por fim, dados que possam auxiliar na 

compreensao da obra de Sandra Kogut, de sua trajet6ria e de como foi 

idealizado e repercutiu Parabolic People. 0 apendice mostra uma 



entrevista com a autora, em que fica clara sua relac;:ao com o video, a 

videoarte e os meios audiovisuais, alem de comentarios sobre sua 

formac;:ao, carreira e sobre o projeto Parabolic People; o anexo 1 trata-se 

de um dossier de imprensa sobre as Videocabines e Parabolic People; o 

anexo 2 e um caderno de ilustrac;:oes sobre este ultimo trabalho. 

Navegando neste oceano turbulento que e o video e neste mar 

revolto que e a videoarte, procuramos estabelecer as coordenadas que 

pudessem auxiliar na sua compreensao. Frente a impossibilidade de 

definic;:i!io do video como arte, procuramos circunscrever uma obra, um 

trabalho, que, apesar deter seu sentido e significado pr6prios, podera 

justamente reafirmar a condic;:i!io do video como questao em busca de 

respostas. Nao te decifro e me devoras. 

5 
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A IMAGEM PLANA 
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1 
A IMAGEM PLANA 

A imagem videografica. Uma imagem camera, que pelas 

caracterfsticas de sua constitui~o tecnica, conformara, desde logo, urn 

espa9o diverso daquele estabelecido no renascimento e que desde entao 

e tornado como regra para representar, traduzir ou informar nossa 

percep9ao do espa9o, ou seja o espa9o perspective. Urn espa9o assim 

conformado, livre das regras limitadoras da perspectiva, sera permeavel 

as contamina96es, aberto a incorporar outros meios, sendo capaz de 

trazer em si outras qualidades do espa9o que nao apenas a geometria. 

A imagem video vai configurar urn espa9o plano, dadas as suas 

caracterfsticas tecnicas, sabre o qual a videoarte vai operar sua poetica. 

E enfrentando este limite, tendo-o como urn dado da linguagem, vai, 

rompendo com o quadro da tela do monitor, ganhar o espa9o nas suas 

tres dimens6es de fato, atraves da instala9ao. 

Nao e nossa inten9ao abarcar todas as possibilidades que o video 

pode sugerir, e sim circunscrever esta pequena tentativa de defini9ao ao 

campo da videoarte. Mesmo neste campo, sera diffcil alcan9ar uma (mica 

defini9c'lo. Frente a esta indefini9ao, nos restara apenas apontar para 

algumas de suas configura96es neste terreno, tendo como questao central 

o espa9o. 



Falar sobre video nao e, e talvez nunca tenha sido, tarefa facil. 

Depois de pouco mais de trinta anos de existencia, o video e uma 

resistencia que custa a ceder as definic;:oes, urn mutante em constante 

atualizac;:ao. No dizer de Raymond Bellour, o video continua a insistir 

como uma questao, por natureza ambigua e aberta, apontando para uma 

gama incontavel de respostas: "La question video: oui, parce que, apres 

une vingtaine d'annees d'existence, c'est comme question que Ia video 

continue a insister." 1 
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Pode-se afirmar que o video talvez seja o meio que melhor traduz a 

atual condic;:8o do campo audiovisual, em que as diversas formas de 

imagem se entrecruzam, se interpenetram; campo em que os artistas 

transitam com desenvoltura, da fotografia ao video, do cinema a 

infografia. Talvez por que esta amplitude deste "novo" campo audiovisual 

se de exatamente pelo alastramento da imagem eletronica no nosso 

cotidiano, o que contamina os outros meios audiovisuais, tanto nos seus 

procedimentos de produc;:ao, quanto na configurac;:ao das suas 

rea!izac;:oes 2 

Palavra incerta, que denomina uns tantos aparelhos, do 

videocassete reprodutor de imagens ao monitor do computador. Palavra 

duvidosa, que designa produtos variados, do filme a animac;:ao numerica. 

Presenc;:a ambigua, que se insere cada vez mais em diversas situac;:oes 

do cotidiano, dos circuitos fechados de seguranc;:a as casas de 

1 Bellour, Raymond. 'OLa Question Video", in fideo, Comll.1Urrications ll0 48. Paris, SeuiL 1988. pp.5-6. 
:; Sabre esta amplitude da ocorrencia da imagem eletr6nica. tv1achado comenta: ··o fen6meno da imagem 
eletr6nica e mliltiplo, variaveL insUiveL cornplexo e ocorre numa diversidade irn~nita de manifestav5es. ,. 
:tv1achado, Arlinda. ~Htiquina e Imagintirio, Sao Paulo, EDUSP, 1993, p.45. 



entretenimento, das escolas a propria televisao comercial, o video opera 

passagens. 

Para Bellour, o video e antes de mais nada um 'passante', 

justamente per realizar passagens entre as fronteiras das imagens, tanto 

entre as que o precedem, como a pintura e o conjunto das imagens 

produzidas pela camera, do qual ele tambem faz parte, com as que o 

video mesmo produz, e entre aquelas que ele aponta como novas 

imagens, onde ele tambem se insere. 

9 

0 video opera passagens, nao so entre os estados possiveis da 

imagem, entre as formas do fotografico e do cinematografico, mas 

tambem porque o meio video tern a capacidade de integrar e transformar 

todos os outros meios, um meio per onde tude passa: " ... Ia grande force 

de Ia video a ete, est, sera d'avoir opere de passages. La video est avant 

tout une passeuse. Passages (pour ce qui m'occupe) aux deux grands 

niveaux d'experience que j'ai evoques: entre mobile et immobile, entre 

l'analogie photographique et ce qui Ia transforme." (. . . ) "Passages, enfin, 

tenant au fait que tout (ou presque) passe aujourd'hui a Ia television (ou se 

definit en y resistant)." 3 

Ainda segundo Bellour, nestas passagens, configura-se um 'entre', 

um espa«;o. Um espa«;o flutuante e pouco assinalavel, constituindo a 

propria dispersao e varia«;ao. Para nos, este 'entre', este espa«;o que ai se 

constitui, sera encarnado per este passante que e o video. "L'entre

images est ainsi (virtuellement) /'espace de tous ces passages. Un /ieux, 

3 Bellour. Rayn1ond. L 'Entre-Images. Paris. La Difference. 1990, p.12. 
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physique e mental, multiple." 4 0 video e o proprio Iugar do entre-imagens, 

e o proprio espa90 designado por Bellour. 

Tomando de emprestimo este espa90 assinalado por Bellour, 

vamos partir para considerar a questao do espa90 como sendo a questao 

central da imagem video e, por conseguinte, da videoarte. Tanto a partir 

da constitui9ao tecnica desta imagem, como a partir da articula9ao interna 

de seu discurso, na produ9ao de sentido e significado em suas obras. 

Se considerarmos que de fato o video conforma urn espa9o a partir 

da constitui9ao tecnica de sua imagem e da sua linguagem, esta definida 

pelo hibridismo, isto nos levara a supor que a tela, o monitor, ou seja, seu 

Iugar de origem, seu suporte, termina por representar urn limite a ser 

rompido. De fato, este limite nao suporta as possibilidades espaciais do 

meio, o que leva o video a ganhar o espa9o em todas as suas dimens6es 

atraves da instala9ao. A instala9ao e este Iugar fisico e mental, multiple a 

que se refere Bellour. Urn espa9o da e na imagem video e, ate mesmo, 

fora dela. 

Bellour nao diz que o video e o entre-imagens. Para ele, o entre

imagens ocorre entre a fotografia, o cinema e o video. Mas nos 

permitiremos dizer que, em varias das suas afirma96es, poderiamos 

supor que e exatamente do video que ele esta tratando, como e o caso da 

cita9ao seguinte: "A Ia fois tres visible et secretement immerge dans les 

oeuvres, remodelant notre corps interieur pour lui prescrire de nouvelles 

positions, if opere entre les images, au sens tres general et toujours 

4 Ibidem. 



singulier du terme. Flottant entre deux photogrammes comme entre deux 

ecrans, entre deux epaisseurs de matiere comme entre deux vitesses, if 

est peu assignalable: if est !a variation et !a dispersion meme." 5 

!! 

Mesmo que se efetue urn recorte neste imenso continente que 

circunscreva apenas a videoarte, ja se apresentam problemas quanto aos 

limites de cada categoria do video, estas tambem em constante 

transforma<;ao, em que a classifica<;ao tradicional entre documentario, 

experimental, etc, toma-se cada vez mais precaria, mais confundindo do 

que facilitando a compreensao e a aprecia<;ao das obras. 

Podemos mesmo dizer que esta classifica<;ao se tornou obsoleta, 

com o ja estabelecido rompimento com os suportes limitadores da tela do 

monitor, para conquistar outra dimensao e outros suportes. Portanto 

teriamos duas categorias: o single channel e a instala<;ao. Assim define 

Bellour estas duas categorias como extremos: "L'image meme de /'art 

video est doutesse. Ne serait-ce que materiellment, elle est deja prise 

entre des extremes: d'un cote !'installation, qui !'attache a l'espace des 

musees, des lieux d'exposition; de !'autre Ia bande, qui convient aux 

nouvelles biblioteques audiovisuelles, mais semble destinee par nature a 
Ia television.'' 6 

Este recorte configura tambem urn outro continente, se 

observarmos que a videoarte se associa, tomando para si ou 

comparecendo como componente, a outros meios e mecanismos de 

representa<;ao, na forma de esculturas eletr6nicas, performances e 

5 Ibidem. 
6 Bellour. Raymond. "La Question Video". in iideo, Communications n° 48, Paris. SeuiL 1988, pp.S-6. 



ambienta<;6es multimidia, entre outras formas de arte contemporanea, 

que nao se pode tambem defini-las todas, ja que nao se pode prever 

quando uma nova utiliza<;ao para o video surgira. 

0 video e hoje um objeto hibrido, Ionge de qualquer pureza ou 

especificidade, que, ao contrario, tende a multiplicar sua identidade 

incorporando outras linguagens para a sua realiza<;ao. Arlindo Machado 

nos da a dimensao da complexidade atual do video: "Trata-se de 

enfrentar o desafio e as resistencias de urn objeto hfbrido, 

fundamenta/mente impuro, de identidades multiplas, que tende a se 

dissolver cama/eonicamente em outros objetos ou a incorporar seus 

modos de constituiqao." 7 

12 

Uma forma de arte determinada porum meio assim mutante, tem 

como materia uma imagem tambem caracterizada desta forma. A imagem 

video, ou melhor, a imagem eletronica e uma imagem instavel. Se 

quisermos situa-la historicamente, a imagem eletronica se coloca entre a 

imagem cinematografica e a imagem numerica. 

Nas duas bordas, a imagem eletronica se debate, se confunde, 

negando e afirmando seus pr6prios limites, colocando-se como questao. 

Se per um lado, a imagem eletronica se define enquanto imagem camera 

e portanto herdeira da perspectiva renascentista, per outro se define como 

uma imagem mais maleavel e manipulavel e portanto, mais afinada com 

as imagens numericas, que prescindem da camera na sua produ<;ao. 

Machado. Op. Cit.. p. 46. 
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Dentro do conjunto das imagens produzidas pela camera, a imagem 

video vai compartilhar procedimentos e efeitos com a fotografia e o 

cinema, principalmente com este ultimo. Contudo, nao e nosso intuito ter 

a imagem cinematografica como paradigma para definir a imagem 

eletr6nica, mas sim apontar suas peculiaridades a partir daquilo que as 

duas tern em comum. 

Apesar de se referir a questao te6rica acerca da videoarte, a 

constata9ao de Bellour pode se aplicar a tudo quanto envolve a imagem 

eletr6nica e a videoarte. Bellour chama a aten9ao para o fato de que 

o video em geral e mais precisamente a videoarte carecem de defini96es 

pr6prias, de teorias que deem conta de suas manifesta96es. "II y a une 

sorte d'instabilite, d'insatisfaction theorique, dans le 'milieu video' et ses 

entours. II n'y a ni a Ia deplorer ni a s'en rejouir. II taut plut6t 

Ia constater." 8 

A imagem camera pode ser definida, na sua genese, por tres 

instancias. Primeiro, a situa9ao da tomada, em que se pressup6e uma 

exterioridade, urn objeto a ser representado por urn sujeito, atraves da 

media9ao da camera. Segundo, a aparencia da imagem, produzida por 

um dispositivo monocular, que conforma uma imagem especular e 

perspectiva com um ponto de vista central. E terceiro, a existencia de um 

sistema, que envolve a propria camera, um projetor e o espectador. 

A capta9ao da imagem com a camera de video pressup6e a 

situa98o de tomada, repetindo um procedimento sedimentado desde o 

surgimento das cameras fotograficas. No entanto, a imagem captada 

8 Bellour. Op. Cit., in Video. Communication n. 48, p. 6. 
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nesta tomada nao tern o mesmo valor de documento ou de representa<;ao, 

que contem no cinema e na fotografia. E evidente que com esta afirma<;ao 

parece estarmos negando o papel mais largamente assumido pela 

imagem video, ou seja, a documenta<;ao, seja jomalisticamente, seja por 

motives outros. Mas estamos considerando a imagem videografica 

circunscrita ao campo da videoarte, onde de fato, se presta pouco a 
documenta<;ao. 

Quando se trata da videoarte, a imagem captada eletronicamente 

nao e urn fim em si mesmo, mas se apresenta como materia prima para 

uma realiza<;ao posterior, para uma manipula<;ao atraves dos 

instrumentos e procedimentos da p6s-produ<;ao. A p6s-produ<;ao 

desempenha urn papel tao importante quanto a propria tomada. Mesmo a 

tendencia atual de utiliza<;ao de imagens geradas por cameras de 

vigilancia de sistemas de seguran<;a, raramente sao utilizadas sem a 

interferencia da p6s-produ<;ao. E este papel tende a se tornar mais 

importante e evidente, quanto mais se inserem no processo, 

equipamentos digitais. "lmagem 'ruidosa', que denuncia continuamente 

sua natureza tantasmatica, a figura videografica se caracteriza, antes de 

mais nada, pela sua extraordinaria capacidade de metamorfose. Pode-se 

ne/a intervir infinitamente, subverter seus valores cromaticos, inverter a 

relar;ao figura e fundo, tornar transparentes os seres representados e, 

havendo recursos de processamento digital (como ocorre, por exemplo, 

na fotografia e/etr6nica), a figura registrada resulta apenas num modelo 

gerador, a partir do qual se pode fantasiar largamente. " 9 

9 Machado. Op. Cit .. p. 49. 
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Por ser captada por meio de uma camera, esta imagem tambem vai 

ter uma aparemcia perspectiva e especular, mas devido as suas 

caracteristicas tecnicas, ou seja, uma imagem texturizada, granulosa e 

instavel, -- caracteristicas dadas exatamente por ser constituida por urn 

feixe de eletrons, ou pequenos pontes luminosos em movimento 

constante, chamados de pixel, abrevia<;ao de picture element, a menor 

particula da imagem -- esta apar€mcia tende a se diluir nestes mesmos 

caracteres tecnicos, nas tramas reticuladas da imagem. 

Esta imagem, portanto, nao se presta a representar o espa<;o em 

profundidade. Ao contrario tern a tendemcia de achata-lo, de trazer o 

espa<;o para o primeiro plano. Podemos mesmo dizer que, de maneira 

radical, a imagem eletronica esta restrita a urn unico plano, o que a 

caracteriza como uma imagem essencialmente plana. 10 

Quante ao sistema, este ainda permanece quando se trata de obras 

em video que visam o single channel, produzidas para serem veiculadas 

por meio da televisao ou de urn monitor de video. Mas este sistema e 

apenas uma das possibilidades de exibi<;ao de trabalhos videograficos, 

uma op<;ao entre outras, dependendo do sentido de cada obra, podendo 

ser total mente corrompido pelas diversas manifesta<;6es que a imagem 

eletronica tende a assumir, que ganham o espa<;o para alem do monitor. 

Mesmo que consideremos a ocorrencia do tripe deste sistema, no 

caso da imagem eletr6nica este tern suas peculiaridades. A imagem nao 

e projetada por meio de urn facho de luz que atravessa uma pelicula 

10 "A TV, como meio visual que capta o espa<;:o em mosaico, tende a planificar o campo de 
representa<;:iio. ·• Plaza. Julio. Tradw;:ao Intersemi6tica. Sao Paulo, Perspectiva. 1987. p. 55. 
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transparente, mas sim impressa de dentro para fora, atraves do tubo 

cat6dico que espalha pontes de energia eletrica na tela. Decio Pignatari 

descreve este processo de projet;ao da imagem eletronica: "Na televisao, 

nao se trata do efeito de lanterna magica, que e o do cinema: um facho de 

luz vazando uma pelfcula, positivo processado de um negativo, com 

diferentes camadas fotoqufmicas de luz e cor (o cinema esta na tradigao 

ou na linhagem direta da fotografia); nao: a imagem televisual resulta de 

um chuveiro de eletrons projetados num anteparo ou 6culos do olho, que 

e o screen do cinesc6pio: a imagem esta se formando e sumindo em 

microssegundos: e a cor-luz rea/mente; a eletricidade colorida." 11 

As tres instancias sao verdadeiras quando se tala da imagem 

eletronica, porem, em cada uma delas havera peculiaridades 

caracteristicas, fazendo com que as semelhanc;:as entre a imagem do 

video e as outras imagens tambem produzidas pela camera, como a 

fotografia e o cinema, sejam apenas aparentes. lsto devido ao fato de que 

a propria constituit;ao da imagem se dara de maneira totalmente 

d iferente. 12 

A imagem video e gravada eletronicamente em uma banda 

magnetica, atraves da conversao dos elementos do campo visual em 

sinais de energia eletrica. Nao ha quadro, como na imagem impressa em 

pelicula, em que a imagem se da em sua totalidade, inteira. Neste 

quadro, a imagem esta congelada, tanto na fotografia, como no cinema. 

11 Pignatari. Decio. Signagem da Televisao. Sao Paulo. Brasiliense. 1984. p.l6. 
12 Para urn maior aprofundamento da constitui<;ilo da imagem videogd.fica. Arlindo Machado dedica urn 
capitulo acerca do assunto em seu liwo A Arte do video: "0 retalhamento da fignra ... Silo Paulo. 
Brasiliense. 1988. pp. 40-53. 
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No video, a imagem e constituida por linhas horizontais -- de 

varredura --,em campos alternados, que reconstroem a figura atraves de 

pontos luminosos, denominados pixel. NflO se encontrara jamais a 

totalidade daquilo que foi tornado pela camera. 0 que se tern, sao 

fragmentos da figura decomposta numa reticula, a partir da qual a 

imagem sera recomposta nunca de maneira fixa, mas sim durante o 

proprio movimento. 

Dizer que a imagem video nao e fixa, vai muito alem do fato de ela 

nao ser impressa num fotograma, num quadro. lsto implica em dizer que 

esta imagem esta em constante transformayao, pois seus elementos 

tecnicos constitutivos, as linhas e os pixels, se modificam quando entram 

em relayao, se contaminam mutuamente e constantemente no seu proprio 

movimento. 0 que nos remete a ideia de espa9o, dado que este suporta o 

movimento, o deslocamento em si mesmo. Poderiamos dizer que, 

enquanto a imagem registrada em pelicula capta e eterniza o tempo, 

fracionado pelos instante inscritos nos quadros fixos, o video registra de 

fato o movimento no decorrer do tempo, o que nos sugere a ideia de 

espayo. 13 

A imagem eletr6nica e, portanto, uma imagem carregada de textura, 

granulosa, o que acarreta uma defini9ao precaria. Esta particularidade 

derivada da tecnica, define limites quanta a profundidade de campo, pois 

quanta mais afastados os objetos da objetiva da camera, mais estes se 

confundirao com as linhas e os pontos da textura. 

13 
•• .. e o tempo, ern video, e traduzido ern linha de varredura. ou seja, ern espa<;o." Machado. Arlindo. 

A Arte do Video. Sao Paulo, Brasiliense. 1988, p. 55. 



Dois outros fatores surgem a partir da forma como a imagem 

eletronica se constitui. Primeiro, temos o fato de que, por ser uma 

imagem constituida ou gerada por sinais de energia eletrica, ela e mais 

maleavel, mais mole, menos Integra, o que propicia uma maior 

manipulac;ao na articulac;ao de sentidos, sejam estes narrativos, 

puramente plasticos ou poeticos. E segundo, esta imagem vai tender, se 

inclinar a ganhar o espac;o, a romper os limites da caixa, da tela do 

monitor, para se articular com outros meios, com outros suportes, 

instaurando uma outra relac;ao de sentidos com o espectador. 
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No primeiro caso, estamos falando do que se convencionou chamar 

de linguagem videografica. Por mais confusoes que a palavra linguagem, 

de inspirar;ao lingulstica, possa causar, esta e utilizada para designar um 

modo de operac;ao, uma norma na articulac;ao de significados, a partir das 

possibilidades do proprio meio. "Na verdade, o nome nao e muito 

adequado para se dar conta dos processos de articulaqao de sentidos que 

ocorrem no video. 0 terrno 'linguagem', de inspiraqao lingufstica, pode dar 

ideia de um parentesco enganoso com as chamadas lfnguas naturais, de 

extraqao verbal, e isso pode dar origem a uma compreensao equivocada 

do video enquanto sistema significante ou enquanto processo de 

comunicaqao. Muitas vezes fa/a-se em 'linguagem', nos meios 

audiovisuais, num sentido puramente norrnativo." 14 

No entanto, esta norma, ou esta gramatica do video, nao tern um 

carater de regra, como nas linguas faladas e escritas. Ao contrario, as 

normas tern um espectro bastante estreito e parecem estar Ia, existir, para 

14 Machado, Arlinda. "0 Video e sua Linguagem", in Ensaios sabre a Contemporaneidade, Books on 
Disk, Vol. L Copyright do autor, 1993, linhas 31-38. Tambem publicado em Re;ista da USP n° 16. 
'Palana-imagem •. Sao Paulo. EDUSP, !992. 
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serem quebradas e negadas. Nao existe, portanto, o erro. lsto pelo fato de 

o video ser um meio hibrido, congregando ou relacionando outros meios 

para a sua produ9ao. Segundo Machado, " ... a mfdia eletronica opera 

numa fronteira de intersecqtio de linguagens, donde a obsolescencia de 

qua/quer pretenstio de pureza ou de homogeneidade." 15 

Fala-se muito que a melhor maneira de se conformar ou representar 

atraves da imagem videografica e utilizando 0 primeiro plano. 0 primeiro 

plano seria a propria expressao do video. lsto porque o video nao suporta 

a profundidade e dissolve as figuras distantes na sua textura. Mas 

exatamente este limite do meio, pode ser explorado para se alcan9ar um 

certo tipo de significado. 

Se para o cinema, esta questao da linguagem parece ser de mais 

facil compreensao, devido a eficacia da adapta9ao de um sistema 

narrative literario na consolida9ao da industria cinematografica, de tal 

modo que qualquer ruptura com esta gramatica estabelecida e encarada 

como revolu~o (eo caso do cinema russo de vanguarda e da Nouvelle 

Vague), em se tratando de video, a questao assume uma dire~o 

diametralmente inversa. 

Por ser uma imagem maleavel e mutante, onde nao encontramos 

jamais uma totalidade, como no fotograma, o video se presta a qualquer 

tipo de articula~o. Urn plano pode ser sobreposto, colorizado, 

seccionado, repetido dentro dele mesmo, pervertido de todas as 

maneiras. Desse modo, a ideia de sequencia desaparece, pelo fato de 

que varios eventos podem estar ocorrendo simultaneamente na mesma 

15 Idem. linhas 96-98. 



tela, sobrepostos, lado a lado, em janelas e uma quase infindavel gama 

de possibilidades. 

Estamos ainda tratando apenas da linguagem videografica dentro 

dos limites do suporte monitor, ou tela, o que nos coloca em uma das 

duas categorias do video, hoje denominada 'single channel'. Muito das 

experiencias e propostas realizadas em 'single channel', tern como 

prop6sito discutir ou romper com a linguagem televisual do sistema 

broadcast. 

0 que implica considerar que a imagem eletr6nica e tambem urn 

sistema de comunicac;:ao, de grande amplitude, fato que pressup6e uma 

linguagem compreensivel na mesma escala de amplitude. Desse modo, 

existe, mesmo que minimamente, uma sistematizac;:ao na articulac;ao de 

significados que garanta a eficiencia da comunicac;ao. 

20 

Quando entramos no terrene da videoarte e este sistema de 

articulac;ao, par mais instavel e maleavel que seja, que esta sendo 

negado, corrompido ou pervertido. 0 que faz a videoarte e, a partir desta 

base, operar mutac;oes para a construc;ao de novas sentidos. Alga 

comparavel a poesia em relac;:8o a gramatica e a lingua. A videoarte, 

segundo Machado, faz com que o sistema se transforme " ... num sistema 

que manifesta coerencia em cada obra particular, mas nao tem valor 

universal ou normativo, nao pode ser reduzido a um con junto de leis 

Msicas de articular;ao, quando muito apenas a um repert6rio geral de 

tendencias." 16 

16 Idem. linhas 202-205. 
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Segundo Octavio Paz, a poesia, atraves da linguagem, atraves do 

embate com as pr6prias palavras que a constituem, quer dizer o indizivel: 

"Urn poema puro nao poderia ser composto de patavras e seria 

litera/mente indizfvel. Ao mesmo tempo, urn poema que nao lutasse contra 

a natureza das palavras, obrigando-as a ir mais a/em de si mesmas e de 

seus significados relativos, urn poema que nao tentasse faze-las dizer o 

indizfvel, permaneceria simples manipulaqao verbal. 0 que caracteriza o 

poema e sua necessaria dependencia da palavra tanto como sua /uta por 

transcende-la." 17 

Esta ultima caracteristica apontada por Paz para a poesia, e o que 

tambem vai dotar a videoarte de um carater poetico. A videoarte 

necessita do aparato tecnico, do suporte de teleprojegao, mas tambem 

I uta por transcende-los na busca de significagao do indiziveL Necessita da 

imagem, mas procura destrui-la, tirar-lhe do meio que lhe parece natural, 

seu ben;o: o monitor. E vai ganhar complexidade como fato poetico na 

medida em que conseguir romper com os limites da tela, ganhando o 

espago real, tridimensionaL lsto vai se dar atraves da instalagao. 

A video instalagao, alem de travar um embate com a propria 

linguagem do video, vai trazer para si, ou para comunicar seu sentido, 

outras instancias enunciadoras, convidando o espectador a imergir dentro 

de urn espago real, onde entre outras coisas, estao presentes imagens 

videograficas. 

Segundo a definigao de Anne-Marie Duguet, uma video instalagao 

tern por elementos constitutivos basicos urn equipamento eletronico, um 

,. Paz. Octmio. 0 A reo e a Lira. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 1982, p. 225. 



espago ou ambiente e o corpo do espectador. "Comme /'objet de /'art 

minimal, /'image est mise en situation et n'est plus qu'un terme dans une 

relation qui met en jeu conjointement: Ia machine optique et eletronique 

(une source de lumiere, une camera et un moniteur ou un 

videoprojecteur), l'espace environnant ou une archicteture specifique, le 

corps du visiteur repris dans /'image ou simplement implique dans Ia 

perception du dispositif." 18 

Assim, a video instalagao ganha o espago, instaurando obras em 

situagao, devolvendo a imagem video ao espago tridimensional, 

perspective, onde os sentidos do espectador estao todos sendo 

convocados a participar, na tentativa de ler o indizivel sentido da obra. 
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Se desde os anos 60, as artes desencarnam suas especificidades, 

diluindo-se umas em diregao as outras, a videoarte encarna as 

contradigoes deste fato. Em sua busca por definir a videoarte, Jean-Paul 

Fargier afirma que a especificidade do video existe, para logo depois 

aceitar resignado que jamais a tenha encontrado. Em "Les effets de mes 

effets sont mes effets (lntime conviction)", Fargier busca provar a 

existemcia desta especificidade do video, comegando, na primeira linha a 

afirma-la, para na ultima nega-la: "La Specificite Video existe. Je l'ai 

rencontree." (. .. ) "La Specificite Video, je ne sais pas ce que c'est, je ne 

l'ai jamais rencontree." 19 

18 Duguet, Anne-Marie. "Dispositifs··. in l·ldeo, Communication no 48. Paris, Seuil. 1988. pp. 221-242_ 
p.228. 
19 Fargier. Jean-Paul. "Les elfets de mes effets sont mes effets (!mime conviction)'", in f7deo, 
Communications n' 48. Paris, Seuil. 1988, pp. 93-100. 
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A videoarte, esta arte sem especificidade, chacoalhada por todos 

os lados por meios anteriores e posteriores a si propria, sofre de 

distensao. Entre uma imagem cujas caracteristicas tecnicas dotam-na de 

uma definiyao precaria, granulosa, texturizada, opaca, que tende a 

achatar objetos e sujeitos em um mesmo plano, e o espac;o conquistado, 

as tres dimens6es, o real, para onde se derrama buscando romper limites 

e tomar novas formas, a videoarte permanece incerta. 

Se nao podemos contar com teorias que lhe deem conta, nem 

encontrar a especificidade do video e muito menos elaborar uma 

definic;ao convincente para a videoarte, resta-nos seguir os passos de 

uma obra, buscar seu sentido poetico intrinseco, procurando atribuir-lhe 

significado. E este sera sempre incerto, texturizado, plano, como a 

imagem a que se refere. 



2. 
A 0BRA DE SANDRA KOGUT 
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2.1 
0 CONTEXTO 

Se a videoarte e coisa recente dentro do contexte internacional das 

artes plasticas, tendo completado pouco mais de 30 anos, no Brasil a 

defasagem e de pelo menos 1 0 anos. Apesar de nao ser a nossa intenc;ao 

trac;ar uma Hist6ria da videoarte no Brasil, muito menos uma Hist6ria da 

videoarte no mundo, tarefa esta para historiadores qualificados, nos 

parece apropriado salientar que a data mais longinqua (e mesmo incerta) 

de que se tern noticia de uma realiza<;ao em video, em esfera mundial, 

fora dos pad roes broadcast das grandes redes de televisao, e 1963.1 0 

autor do feito que viria a transformar a relac;ao e a abordagem do meio 

video, ate entao utilizado estritamente no ambito comercial e jornalistico, 

na mao de poderosas cadeias de comunica<;ao, e Nam June Paik. 

Esta data e atribuida as primeiras experiencias de Paik de inversao 

dos circuitos internes do aparelho de televisao, a fim de modificar a 

constituic;ao da imagem, denominados Distorted TV Sets. A experiencia 

limitava-se a intervir apenas na imagem recebida pelo televisor, nao 

envolvendo a captac;ao da imagem pela camera. De qualquer modo, esta 

e considerada por alguns autores, como a manifesta<;ao fund ad ora do que 

veio a configurar-se posteriormente como videoarte. E o caso do proprio 

1 "Por v·olta de !963. o jovem coreano Nam June Paik ... " Assim Arlinda Machado se refere ao 
descrever a e:\JJCriencia pioneira de Paik. Machado. Arlinda. A Arte do Video. Sao Paulo. Brasiliense. 
1988. pll7. 
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Machado: "Ao faze-lo, ele certamente nao podia imaginar que nao apenas 

estava dando a linha diretriz de todo o posterior desenvolvimento da arte 

do video, como tambem provocava uma reversao no sistema de 

expectativas figurativas do mundo da imagem tecnica. " 2 

Mesmo se procurarmos estabelecer urn marco inicial para a 

videoarte, que compreenda as etapas de produ~ao convencional, ou ao 

menos a capta~ao de imagens pela camera, encontraremos dificuldades e 

nos restara a indefini~ao. Apontando para os problemas e os mitos na 

constru~o de uma hist6ria do video, Marita Sturken tampouco consegue 

definir datas precisas: " ... -- a Ia fin des annees soixante, /'avenement de 

Ia camera portative a entralne un elan dynamique qui a vu les artistes e 

les activistes se munir de cameras pour entreprendre une revolution 

electronique. Selons les dire, Nam June Paik a ete le premier- en 

rentrant chez lui avec un nouveau portapak , if a enregistre une bande de 

Ia visite du pape a New York, qu'il a presente le soir meme au Cafe a 
Gogo." 3 

Se ha incertitude no estabelecimento do inicio ou, de forma mais 

abrangente, de uma hist6ria da videoarte na esfera internacional, no 

Brasil o problema apresenta maiores dificuldades, ja que nunca se fez, 

ao menos que se tenha notlcia ate o presente momento, urn levantamento 

detalhado das obras produzidas por aqui ao Iongo do tempo. 

'Ibidem. 
3 Sturken. Marita. "Les grandes esperances et !a construction d"unc histoire··. in Video. Communications 
n' 48. Paris. Seuil. 1988. pp. 125-148; p. 129. 



So contamos com os dados reunidos por Arlinda Machado, sendo 

ele quase que o unico pesquisador que se dedica a estudar a arte do 

video. 4 Machado divide a experiencia brasileira da videoarte em tres 

mementos: a primeira gerac;:ao dos pioneiros, a segunda gerac;:ao dos 

independentes e a terceira gerac;:ao dos video criadores. 5 

A primeira gerac;:ao era composta por artistas plasticos que, nos 

anos 70, buscavam novas meios para expressar suas ideias. De modo 

geral, seus trabalhos se resumiam ao registro de performances, 

fundamentalmente uma confrontac;:ao do artista com a camera, sem a 

preocupac;:ao de formular uma linguagem propria do video. Praticamente 

nada restou dessas primeiras obras em video. 
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Surge nos anos 80 a segunda gerac;:ao, dos independentes. Nesta 

outra fase da videoarte brasileira, o enfoque e documental, abordando 

temas sociais com um formate jomalistico diferente. Aglutinados em 

grupos, em tomo de produtoras independentes, estes realizadores tinham 

como horizonte a propria televisao. 

A terceira gerac;:ao aparece nos anos 90 com trabalhos diffceis de 

serem classificados, sintetizando as experiemcias das decadas anteriores. 

Sao trabalhos mais pessoais, menos militantes e engajados, que tern 

como marca a explorac;:ao das possibilidades plasticas e esteticas 

proprias a linguagem do video. 

' Arlinda Machado escreveu vanes ensaios e liVTos dedicados ao video. Dentre eles. podemos destacar A 
Arte do Video. Silo Paulo, Brasiliense. 1988. 
5 Cf. Machado, Arlinda. "Video Art: The Brazilian Adventure". in 
http://mitpres.mit.edu/e-joumals/Leonardo/isastlspec.projects/machado.html 
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Esta defasagem de pelo menos dez anos, entre as primeiras 

investidas de artistas plasticos brasileiros nos anos 70 e as primeiras 

experiemcias intemacionais dos anos 60, pode ser explicada pelo fato da 

videoarte estar intimamente ligada ao desenvolvimento tecnol6gico e a 
dissemina9ao destas novas tecnologias em escala comercial.6 

Justamente nos anos 70 e que chegam ao pais, por meios nao muito 

licitos, porem usuais, as primeiras cameras portateis de video e os 

primeiros video cassetes. Segundo Almeida: "Os primeiros apare/hos 

aportaram no pais porvolta de 1978. Eram essencialmente modelos VHS, 

adquiridos no Japao ou nos Estados Unidos e introduzidos no pais 

atraves de 'facilidades' alfandegarias. " 7 

Sera s6mente na decada seguinte, que esta dissemina9ao 

tecnol6gica se dara no Brasil, com o lanyamento do primeiro videocassete 

e da primeira camcorder produzidos em territ6rio nacional. Ao mesmo 

tempo, a produ9ao nacional de videoarte, ou video independente, ganham 

visibilidade com o surgimento das primeiras mostras e festivais 

destinados a exibiyao exclusiva da videoarte. Ainda segundo Almeida, o 

primeiro videocassete fabricado no Brasil, foi lanyado no mercado em 

1982 e a primeira camcorder em 1983 8 , os dois produtos lan9ados pelo 

mesmo fabricante. Mais adiante, ele nos fomece as datas dos primeiros 

6 '·Au milieu des annees soixante. l'avenement de Ia technologie de Ia video portative a prix abordable a 
inaugure uru ere qui devait voir le marche grand public de Ia \ideo s'etendre et se developper avec une 
e'-"traordinaire rapidite, au point qu'en vingt ans les magnetoscope de salon et camera portative 
deviendraient monnaie courante dans notre societe." Sturken, Op.Cit, p. 127. 
' Almeida, C. J. M. 0 que e video, Sao Paulo, Brasiliense. Col. Pimeiros Passos. 1985, p.28. 
8 ·'Esta situa,ao foi se desenvolvendo ate Mar10o de 1982, quando e estabelecido mn verdadeiro divisor de 
aguas dentro da hist6ria do video no Brasil. ( ... ) a Sharp lan10a no mercado o primeiro videocassete 
nacional, utilizando o formato VHS." Almeida. Op.Cit., p. 29. 



festivais de video9 ocorridos no Brasil, coincidentemente nos mesmos 

anos em que foram lanc;ados os equipamentos nacionais. 
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Podemos assim, considerar que e de fato na decada de 80 que ha o 

estabelecimento da videoarte entre nos. Analisando o conjunto da 

produ<;:ao brasileira no inicio daquela decada, vamos notar algumas 

peculiaridades que fundamentam e caracterizam a quase totalidade das 

obras, e que dizem respeito, principalmente, a postura frente a televisao. 

A caracteristica mais marcante do trabalho destes realizadores, era 

ter como horizonte o proprio universe cultural da televisao, intervindo 

criticamente a partir da inser<;:ao dentro do proprio meio. 0 que alimenta 

este desejo de fazer televisao acima de tudo, e a cren<;:a na possibilidade 

de constitui<;:ao de uma nova televisao, que pudesse expressar, atraves 

de procedimentos alternatives aos praticados de maneira convencional, 

uma outra visao de mundo, mais sintonizada com a realidade do pais, 

uma outra sensibilidade, mais democratica. 

Descrevendo o que seria o desejo fund ante por tras das 

realiza<;:6es desta gera<;:ao, Arlindo Machado define assim a sua marca : 

"0 projeto era o seu tanto ut6pico, mas trazia, pelo menos, a marca de 

uma decisao que caracterizaria definitivamente esta geraqao: a vontade 

de fazer televisao acima de todos os obstacu/os." 10 

Dois fatores podem explicar este enfoque das realiza<;:6es da 

videoarte nos anos 80. 0 primeiro eo fato de que, como se acredita, esta 

9 "A primeira manifesta<;iio representativa deste genero. a Mostra Nacional de Video. ocorreu en 
Novembro de 1982. na cidade de Sao Paulo·· Almeida, Op.Cit., p. 89-90. 
10 Machado, Arlindo. Maquina e Imaginario, Sao Paulo. EDUSP, 1993, p. 254. 
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gerac;:ao cresceu assistindo televisao, sendo a primeira gerac;:ao a ter a 

TV como urn dos componentes de sua formac;:ao cultural, ja que a 

televisao se estabeleceu no pais nos anos 50. 0 segundo e a propria 

situac;:ao da televisao no Brasil, ao menos naquele momento, em que as 

grandes redes dominam o espac;:o da comunicac;:ao televisual, de maneira 

nada democratica. 

Esta postura critica frente a televisao, que traz em seu bojo o 

desejo de transformac;:ao, com o estabelecimento de uma forma 

alternativa de linguagem televisiva dentro da propria televisao, atraves da 

inserc;:ao de programas independentes, alheios aos interesses macic;:os 

por tras das grandes redes, e curiosa, se a compararmos com as 

primeiras investidas internacionais no campo da videoarte. 

Apesar dos quase quinze anos que separam estas duas 

experiemcias, a proposta da videoarte no exterior era de quebrar o 

sistema figurative e narrative dominante na TV, atraves de imagens 

distorcidas, quase desintegradas, como auxilio de sintetizadores de 

video. 

Machado aborda a questao ao discutir sobre o modelo pictorico 

renascentista: "De fa to, se pudessemos hoje resumir numa frase a 

tendencia geral que a chamada video-arte perseguiu na Europa nos 

utimos vinte anos, dirfamos que se trata, antes de mais nada, de distorcer 

e torturar ate o limite da desintegraqao a velha imagem do sistema 

figurativo. (. . .) Pois bern : o que a video-arte intemacional se propos a 

rea/izar foi justa mente o aniquilamento desse sistema figurativo, como 



alias ja vinha acontecendo desde muito antes no terreno das artes 

plasticas." 11 
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Por outro lado, paralelamente a destrui~o da imagem do video 

com prop6sitos ph:'lsticos, uma outra corrente compartilha a mesma 

postura critica frente ao meio, tendo a propria televisao como horizonte, 

procurando dar visibilidade a sua produc;:ao, tal qual a produc;:ao brasileira 

dos anos 80. 

A diferenc;:a e que esta corrente da videoarte no exterior, vai 

procurar estabelecer novos canais de difusao, totalmente alternatives. E o 

caso dos grupos independentes americanos que, sendo marginalizados 

pelas grandes redes, se aglutinam, a partir do final dos anos 60, em tomo 

do 'apelido' Guerrila Television , forjado pelo grupo Raindance em Nova 

lorque.12 

Nao se tern noticia de se haver construido urn sintetizador de video 

no Brasil, enquanto que no exterior, o acesso a tecnologia se da de 

maneira mais facil e direta, permitindo experimentac;:6es que pervertem a 

organizac;:ao audiovisual televisiva. Alijada deste acesso tecnol6gico, a 

videoarte no Brasil se limita a transgredir a linguagem televisiva no campo 

11 Machado, Arlindo. "As perspectivas da ;ideoarte no BrasiL" in Guia do Video no Brasil, Sao Paulo, 
Olhar Eletronico (ed.), 1984, pp. 34-42; p. 34. 
12 William Boddy, em seu texto que re;isita a 'Guerrilla', co1oca assim a motiva9ilo destes grupos : "Le 
fosse qui separaitles chaines de television etles nouveaux independants de Ia ;ideo semblait plus 
infranchissable encore que le gouffre entre le cinema de Hollywood etles cineaste independants. La 
television a rejete une grand partie du travail independant en vertn de motifs esthetiques, po1itiques, voire 
technologiques (Ia ;ideo petit format etait jugee techniquement impropre a Ia diffusion), et cette 
exclusion a rassemble divers producteurs independants en une meme marginalite, creant une 
communaute etroitement liee qui prenait en charge non seulement Ia production, mais egalement Ia 
distribuition, Ia diffusion. l'exegese critique et !a publicite." Boddy, William. "Paper Tiger Tele>ision: !a 
tele de guerilla revisitee", in Video, Communications no 48, Paris, SeuiL 1988, pp 155-166; p.l56. 
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da enunciac;:ao. "Nao sem motivo, a arle do video no Brasil, por torqa nao 

propriamente de uma limitaqao, mas de urn monolitismo tecno/6gico, tende 

a rgredir a uma especie de pre-hist6ria da figurac;ao, dobrando-se, com 

inocencia, as determinaqoes mais elementares do instrumento tecnico. 

Nao por acaso, as entrevistas constituem o /ugar-comum do grosso da 

produqao mais recente. " 13 

E no inicio dos anos 80, com o avanc;:o tecnol6gico, mesmo que 

timido, no pais (avanc;:o este que nao permitia, como no exemplo norte

americana, a constituic;:ao de canais pr6prios para difusao e veiculayao, 

mas simplesmente tornava possivel estruturar produtoras de video) e a 

invasao de equipamentos domesticos, que surge esta safra de 

realizadores, reunidos em grupos independentes, preocupados sobretudo, 

em forjar uma linguagem alternativa para aquela imposta pelas grandes 

redes, no seio delas mesmas.14 

Estamos considerando, portanto, que e justamente esta produc;:ao 

da decada de 80, a que da inicio ao estabelecimento efetivo da videoarte 

no Brasil, mesmo que esta tenha como objetivo a inserc;:ao nos meios 

televisivos convencionais. E isto se da grac;:as a acessibilidade a 
tecnologia, mesmo que incipiente e inicial. Desse modo, estes grupos 

independentes podem ser considerados descendentes, mesmo que com 

motivac;:oes ideol6gicas diversas, daqueles grupos americanos que, no 

13 Machado, Guia do video no Brasil, p.36. 
1
' "Por outro !ado, o desenvolvimento da TV e da industria eletr6nica criou cond.i96es para a emergencia 

de uma nova gera9ao de produtores, preocupada em encontrar alternativas de linguagem a TV papai
mamae que as redes adotam" Priolli, Gabriel. '·Enquanto dona Globo nao vern", in Guia do Video no 
Brasil. Sao Paulo. Olhar Eletr6uico (ed.). 1984, pp.27-31: p. 29. 



final dos anos 60, se apropriaram da tecnologia do video com o objetivo 

de estabelecer novos parametres para o meio. 
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Ainda assim, Machado considera a produgao independente 

comprometida com o aprofundamento da fungao cultural da televisao, 

investindo na experimentagao e dando visibilidade aos problemas sociais 

do pais. Segundo ele, o video independente podia cumprir: " ... uma 

funr;ao cultural de vanguarda, no sentido positive do terrno: ampliar os 

horizontes, explorar novos caminhos, experimentar outras possibilidades 

de utilizar;ao, reverter a relar;ao de autoridade entre produtor e 

consumidor, de modo a forr;ar um progresso da instituir;ao convencional 

da televisao, demasiadamente inibida pe/o peso dos interesses que sao 

nela colocados emjogo." 15 

Com a diferenga, ressaltamos, deter como objetivo a propria 

televisao. "Ora, mas o objetivo maior dos grupos independentes, a medio 

ou Iongo prazo, era a pr6pria televisao e isso implicava uma /uta diffcil, de 

natureza ao mesmo tempo polftica e cultural. No fundo, todos e/es 

a/mejavam abrir um espar;o dentro da industria do broadcasting e co/ocar 

suas ideias criativas ao exame crftico da grande massa de espectadores. 

Praticamente nenhum dos grupos surgidos nos anos oitenta alimentou 

ideias de marginalidade ou de gueto cultural." 16 

Dentro deste quadro, o primeiro grupo a conquistar urn espago na 

programagao tradicional de uma emissora, mesmo que de alcance 

circunscrito a grande Sao Paulo, e o Olhar Eletronico, na TV Gazeta de 

15 Machado. Arlinda. jJaquina e lmaginaria, Sao Paulo. EDUSP. 1993. p. 254. 
16 Idem. p.255. 



SP, em 1983. Oeste momenta em diante, a televisao vern absorvendo 

estes novos talentos, que imprimem uma modifica98o na linguagem 

estabelecida pelas redes17
. Outro grupo tambem desponta no cenario 

televisivo nesta mesma epoca, o TVDO. 
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Estes dois grupos, tern, acima de tudo, a vontade de intervir 

criticamente na televisao, discutindo a concep98o formal e o conteudo dos 

programas. Assim, nao se filiam a onda internacional da videoarte, que 

trabalha no campo estritamente videografico, quase que exclusivamente 

com imagens abstratas, como e o caso de Paik, embora fa98m incurs6es 

por esta vertente, mas sim pertencem aquela corrente dos grupos 

independentes que formavam a Guerrila Television. 

Sua import€mcia para a videoarte brasileira e capital, pois sao estes 

grupos que abrem frente no meio televisivo e desse modo garantem 

visibilidade aquela prodUI~:ao, dando mostras de que podia-se fazer urn 

trabalho alternative as regras estabelecidas e ao mesmo tempo encontrar 

espac;:o para veicula98o e urn publico carente de novidades. Tanto o Olhar 

como a TVDO podem ser considerados responsaveis pelo crescimento e 

ate pelo estabelecimento da videoarte no pais. 

Entretanto, neste quadro tambem existem as vozes dissonantes. E 
o caso de Sandra Kogut. Trabalhando de forma isolada no Rio de Janeiro 

e contemporaneamente aos grupos paulistanos, ela trilha urn caminho 

pessoal, individual. Nao podemos dizer portanto, seguindo o raciocinio do 

video independente que se organiza em torno de grupos, que ela fac;:a 

,. '· Programas ou series como Annaqao Jlimitada ou TY Piraza. grandes sucessos da Rede Globo. jamais 
teriam sido possiveis nao fosse a introdu10iio pelos independentes de urn estilo jovem de produ10iio, com 
alta dose de humor critico e criatividade." Idem. p.256. 



parte desta segunda gera9(3o e mesmo Arlindo Machado a insere na 

terceira gera9(3o de video criadores dos naos 90.18 
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Tal afirma9(3o nao nos parece de todo verdadeira. De fato, os 

trabalhos mais significativos, ou pelo menos aqueles mais conhecidos e 

por issso mais reconhecidos de Kogut sao aqules realizados nos anos 90. 

Contudo, sua produ9ao nos anos 80 e bastante intensa e significativa para 

o transcorrer de sua propria obra, bem como para o conjunto da 

videografia brasileira. 

Seus primeiros trabalhos sao como que uma recupera9(3o das 

experiencias dos realizadores da primeira gera9ao dos anos 70. Sao 

registros de performances da propria videoartista ou de outros artistas 

plasticos. Mas Kogut tambem faz incurs6es no campo das instala96es, 

criando as Videocabines em 1988, o que vai coloca-la dentro do 

esquadrao dos realizadores singulares, encabe9ados por Otavio Donaci e 

suas video performances batizadas de Video Criaturas. 

E justamente com as Videocabines que o trabalho de Kogut 

compartilha a marca da gera9ao dos independentes. Nao so pelo fato da 

ralizadora carioca ter como objetivo a inser9ao de seus trabalhos no seio 

da propria televisao, mas tambem, como vamos demonstrar, no sentido 

formal, nas referencias de linguagem e na visao critica do pais e do 

proprio meio televisual. 

18 Cf. Machado. Arlindo. Video Art: The Brazilian Adventure. in 
http://mitpres.mit.edu/e-joumals/Leonardo/isast!spec.projects/machado.html 
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Fazendo refer€mcia a toda esta gerac;:ao de videoartistas dos anos 

80, Machado aponta para o que chama de 'uma outra antropologia' dada 

por procedimentos com relac;:8o a enunciac;:ao. Para n6s interessa apenas 

relacionar esta abordagem ao trabalho de Sandra Kogut. "Essa geragao 

passa agora a rejeitar representagoes totalizadoras, deixa patente nas 

obras as suas pr6prias duvidas e a parcialidade de sua intervenqao, 

interroga-se sobre os limites de seu gesto enunciador e sua capacidade 

de rea/mente conhecero outro." 19 

A estrategia e dar voz ao sujeito enfocado, ou ao objeto 

representado, para que este possa construir o seu proprio sentido, 

deixando para isso visiveis ate mesmo as tecnicas de produc;:ao, 

desmistificando-as. 0 resultado e a proximidade ao inves do 

distanciamento caracteristico provocado pela camera. Comentando esta 

estrategia, diz Machado : " ... o 0/har Eletr6nico vai buscar, em seus 

trabalhos mais consequentes, quebrar qualquer relaqao de saber ou de 

autoridade que possa existir entre o realizador e o sujeito enfocado, 

evitando sobrepor as imagens deste ultimo um pretenso discurso da 

verdade e criando dispositivos para que o enfocado possa responder ele 

pr6prio, com autonomia, as indagagoes do primeiro." Mais adiante 

completa e resume : "Devolver a palavra ao povo, deixar que o enfocado 

se coloque livremente, fazer com que as tecnicas de produgao se tornem 

transparentes aos protagonistas - tais sao alguns dos principios 

norteadores do trabalho do 0/har . .. " 20 

19 Machado. cVftiquina e Imagintirio. p.263. 
20 Idem, p.266. 



37 

Vamos verificar que a obra de Sandra Kogut, principalmente com a 

elaborac;:ao das Videocabines, parte da mesma postura em relac;:ao ao 

gesto enunciador. 0 procedimento utilizado nao mais privilegia aquele 

que tem a posse da camera, o produtor, como aquele que e capaz de 

produzir um conhecimento, uma verdade sabre o que e representado. Os 

papeis de cada um desses agentes sao colocados numa relac;:ao de 

equivalencia, onde nao ha imparcialidade, mas sim uma colaborac;:ao em 

que ambos interagem, podendo ate mesmo trocar de papel. 

As Videocabines representam uma radicalizac;:ao deste 

procedimento, em que de fato nao ha ninguem manipulando a camera, 

onde a isenc;:ao do realizador e total. A este cabe orquestrar o resultado 

final atraves das possibilidades de articulac;:ao de linguagem propria do 

video. 
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2.2 
A TRAJETORIA 

"Sandra Kogut est venue au monde par inadvertance, en 1965, 

dans un pays aux contours incertains: le Bresil. 

Son berceau, (if n'y avait sans doute pas de place ailleurs) fut place 

au dessus d'une pile de journeaux en provenance du monde entier, coince 

entre un televiseur allume 24 heures sur 24, et les genoux d'une grand 

mere specialisee dans les histoires juives et les chants d'Europe centrale. 

Par Ia fenetre toujours ouverte de sa chambre lui parvenait les echos 

permanents, moites et fulgurants de Ia rue bresilienne. (. . .) Son 

imaginaire s'est constitue par strates successives qui s'empilent et 

s'additinnent sans se contredirent: Ia vieille Europe des lointains grands 

parents, le vertige tropical, le fait televisuel, /es comics US et le Coca-cola, 

le sentiment ulcere de Ia difference, l'appartenance a une communaute 

partagee, l'horreur de Ia vutgarite, /'indifference aux normes . .. " 21 

Nao poderia haver melhor definic;ao, quase perfeita, de Sandra 

Kogut, do que esta acima. Tambem nao poderia haver ninguem melhor do 

que Pierre Bongivanni para faze-la. Bongiovanni adotou Sandra Kogut e 

seu trabalho em 1991 e com ela convive ate hoje no CICV- Centre 

'
1 Bongiovanni. Pierre. "Sandra Kogut", in Chimaera 1&2. CICV. 1991. p. ll8. 



International de Creation Video (hoje acrescido do nome do compositor 

frances Pierre Shaeffer), onde Kogut desenvolve trabalhos ate hoje. 

39 

Quase perfeita, pois podemos fazer uma (mica ressalva a esta 

defini9ao. Ao contrario do que muitos dizem e pensam, inclusive 

Bongiovanni, na casa dos Kogut nao se via televisao e assim Sandra nao 

teve a televisao como componente de sua educayao, comum aqueles da 

gerayao nascida nos anos 60. Tal fato, revelado pela propria realizadora 

em entrevista concedida em 199522
, derruba o argumento de Bongiovanni, 

que colaborou para a cristalizayao da imagem da videoartista embebida 

por imagens televisivas. 

Entretanto, como disse Pierre Bongiovanni, Sandra Kogut veio ao 

mundo por inadvertencia. Nascida no Rio de Janeiro em 1965, teve uma 

educa9ao que pode ser encarada como fora dos padr6es considerados 

normais. Neta de imigrantes russos, foi educada em escola francesa ate 

os 18 anos. Nao estudou portuguese Hist6ria do Brasil. 

Em meio a jornais do mundo inteiro, escutando pela voz da av6 

cantos da Europa central, o olhar de Sandra foi educado atraves das 

janelas. A do apartamento da primeira infEmcia na agitada Copacabana, a 

do autom6vel pelas ruas atribuladas do Rio. E nas janelas que se pode 

encontrar sua referencia mais significativa e nao na televisao. A outra 

referencia e justamente a mistura. Mistura de linguas, de raizes, de 

imagens, de sons, que em ultima analise sao caracteristica de urn pais 

miscigenado como o Brasil. 

"Ver Apenclice: Entrevista. p.l28. 



Praticamente isolada no Rio de Janeiro (em Sao Paulo ja haviam 

comec;ado a trabalhar, em meados de 1982 o grupo Olhar Eletr6nico e a 

TVDO de Tadeu Jungle e Walter Silveira) fez seus primeiros trabalhos 

com equipamentos VHS emprestados, registrando performances de 

artistas plasticos. 
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Uma de suas caracteristicas mais marcantes e o nao preconceito 

em relar;:ao aos meios ou veiculos. Sandra faz videos, comerciais, 

videoclips, programas para a TV, instalar;:oes, cinema, programas 

interativos via Internet. Toda imagem que se move e para ela material de 

trabalho, de investigar;:ao e experimentar;:ao. Fato que nem sempre lhe 

trouxe beneficios, pelo menos no Brasil, onde ainda parece que as 

especificidades permanecem cristalizadas.23 

Em 1982 prestou vestibular para a Faculdade de Economia. Depois 

de um ano desistiu e prestou novo vestibular para a Faculdade de 

Filosofia. Passou em segundo Iugar, recebeu uma bolsa de estudos, mas 

ainda nao estava satisfeita. Queria fazer cinema. Contudo as condir;:6es 

para estudar cinema no Rio de Janeiro nao eram das melhores. 

Em 1983, Sandra descobre o video, atraves de amigos que 

trouxeram uma camera VHS portatil. Anteve a utilizat;:ao da maquina para 

fins outros que nao o simples registro de cenas domesticas a que se 

destinava tal camera. Foi entao que viu no jornal um anuncio nos 

classificados de um curso de video, oferecido por uma das inumeras 

23 A esse respeito, Kogut se manisfestou em 1996. ao ver seu filme 'Ui e Ca' ser recusado nos principais 
festivais de cinema do pais. ao mesmo tempo em que era convidado a participar de festivais no mundo 
todo e fazer carreira vitoriosa. "Niio estamos mais organizados em grupos separados ( se e que estivemos 
mesmo urn dia), somos todos autores capazes de transitar num universe audiovisual do some da imagem 
em movimento." Cf. OEstado de Sao Paulo, Cademo 2. 17/03/96. 



pequenas produtoras, semi amadoras que trabalhavam com 

equipamentos VHS, que proliferavam por todos os lug ares naquela 

epoca. Fez o curso de camera, foi imediatamente convidada para 

trabalhar na propria produtora onde fez o curso e desde entao nao parou 

mais de trabalhar com video. 
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Ja nessa epoca circulava no meio das artes plasticas, junto a 

artistas da Gerac;:ao 80 e desse convivio surgiram os primeiros trabalhos 

de videoarte. Nesta linha esta seu primeiro trabalho, lntervenr;ao Urbana 

(1984, 18}, uma performance realizada por ela mesma no MAM, do qual 

nao restam mais registros. 

Seguiram-se as video performances 'Calendula Concreta' e '0 caso 

da menina loura que ficou com o brar;o mulato', em parceria com o Grupo 

6 Maos, formado pelos artistas plasticos Alexandre Dacosta, Ricardo 

Basbaum e Jorge Barrao, realizadas por 3 anos consecutivos, 1985, 86 e 

87. 

Ainda dessa relac;:ao com as artes plasticas, Sandra realiza Egoclip 

(1985, 15}, 0 Gigante da Malasia (1986, 16), 7 horas de sono (1986, 7h) 

e A G Profunda (1987, 11). 7 horas de sono e A G Profunda sao 

parcerias com Jorge Barrao. 0 primeiro foi produzido apenas com uma 

camera fixa, ligada ininterruptamente, que registra a videomaker e Jorge 

Barrao, com quem foi casada, simplesmente dormindo. 

Ja Egoclip e uma parceria com 'A Dupla Especializada', criac;:ao dos 

artistas plasticos Alexandre Dacosta e Ricardo Basbaum. 0 video gira em 

torno das peripecias da dupla, que passeia pela cidade, canta, recita 



Ha uma interessante passagem, em que a Dupla Especializada 

aparece em urn supermercado atraves de imagens gravadas pelo sistema 

de cameras de vigilancia. Nada suspeito surge na tela, alem dos dois 

artistas escolhendo produtos entre as prateleiras e enchendo seus 

carrinhos. Entretanto, Sandra parece antecipar a onda mais atual de 

produ96es da videoarte em todo o mundo, que recorrem a imagens de 

assaltos e cenas de violencia registradas por cameras de vigilancia como 

materia. 

Fig.2 A Dup!a Especlalizada em imagens co1hidas das cameras de vigHancia, Egocfip. 



poemas, comanda urn ficticio programa de televisao em que recebe 

cartas de espectadores improvaveis e promeve sorteios entre eles. 0 

objetivo parece nao ser esciarecer nada, pelo contn3rio, a estrutura e 
fragmentada, recheada de imagens sem urn sentido coerente. Sem 

duvida o video esta em conssonancia com o carater non sense da Dupla 

Especializada. 

EspecjaHzada em a;;ao em Egoclip. 



Em 0 Gigante da Malasia, a mesma estrutura fragmentada e pouco 

esclarecedora, persegue o inverossimel aparecimento do tal gigante pelo 

Rio de janeiro. lnumeros depoimentos de pessoas que alegam ter visto o 

gigante sao permeados por imagens de 6nibus lotados, de bailarinas em 

performance em espac;:os publicos, de receitas cuiinarias sendo 

preparadas. Ao final de tudo, entra em cena um espectador de televisao 

Hpico, sentado em uma poltrona, de pijamas, comendo vorazmente e 

encarando os espectadores do video. Talvez esteja ai uma prefigurac;:ao 

das preocupac;:oes de Kogut com a relac;:ac do espectador com o proprio 

meio televisivo. 

Fig_ 3 0 espectador prepara-se para assistir TV, 0 Gigante da l'Vlaf8sia. 
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Este dois trabalhos ilustram bastante bern esta fase inicial, que 

podemos chamar de amadora, domestica, em que a realizadora nao conta 

com a disponibilidade de quaisquer recursos. Kogut esta em busca por 

estabelecer sua linguagem, sua identidade propria. Sua principal 

referencia sao as experi€mcias daqueles artistas com quem estava em 

contato. Esse contato fez com que Sandra encarasse o video como 

apenas urn outro suporte para fazer artes plasticas e chega a dizer 

textualmente que se considerava, nessa epoca, uma artista plastica que 

tinha como suporte o video.24 

Entretanto ja se encontram nestes trabalhos a profusao de imagens 

desconexas, a saturayao de elementos na tela, o trabalho intense com o 

audio e o som. Pela carencia de recursos, estes varies estratos nao se 

misturam, nao se sobrep6em, permanecendo em uma sequencia linear 

que reafirma seu carater non sense. 

Simultaneamente a estes trabalhos, em 1985 Sandra e convidada a 

trabalhar no Circa Voador, como responsavel pela gravac;:ao dos shows e 

pela montagem de programas a partir do material gravado, para posterior 

exibic;:ao em telao. E no Circa que comec;:a a fazer contatos com bandas e 

musicos que tambem comec;:avam nos anos 80, como 'Os Paralamas do 

Sucesso', 'Legiao Urbana', 'Blitz' e Fausto Fawcett, que mais tarde 

resultara na realizac;:ao de videoclips para a Globo. E tambem no Circa 

Voador que Kogut trava contato com artistas de outras areas da cultura 

tipicamente carioca dos anos 80. E o caso do grupo de teatro 'Asdrubal 

trouxe o trombone', que resultou na parceria com Regina Case no 

programa Brasil Legal da Rede Globo. 

24 Ver Apendice: Entre\~Sta. pp. 127-128. 
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Talvez tenha sido esta, no Circo Voador, a mais importante 

experiemcia para que Sandra come9asse a sedimentar tanto sua carreira 

como videoartista quanto uma sintaxe audiovisual propria. Sua passagem 

pelo Circo Voador lhe renderam basicamente dois pontos fundamentais: 

primeiro o contato com a musica e segundo a possibilidade de adquirir 

seu proprio equipamento. 

Da relayao com a musica, Sandra pode experimentar formas de 

alinhavar o discurso sonoro ao discurso visual, o que lhe permitiu destruir 

a pureza das imagens, recortando, sobrepondo, fragmentando. E al que 

descobre o som como elemento estruturador a ser trabalhado com o 

mesmo cuidado dado a imagem. E em 1986, o Circo vai em temporada 

para o Mexico. Surge a chance de, na volta ao Brasil, fazendo escala no 

Panama, comprar um equipamento profissional de video. Sandra associa

se a Roberto Berliner e volta trazendo na bagagem uma ilha de edi9ao U

Matic. 

Monta entao, no mesmo ano, juntamente com Roberto Berliner, 

uma produtora, que a faz abandonar o curso de comunica9ao da PUC-RJ. 

E a Anteve, um jogo de palavras de duplo sentido: antena + TV e do 

verbo antever: estar antenado e antever. A Anteve vai sobreviver as 

dificuldades do relacionamento dos dois socios, que nao partilham a 

mesma visao sobre o video, nem o mesmo desejo em faze-los, ate 

meados de 1989, a partir de quando Sandra segue sozinha com a 

produtora. 

Assim, com um equipamento a sua disposi9ao, a musica se 

apresenta como a possibilidade de elaborar uma linguagem, uma sintaxe, 



que tem como fundamento o fato de que o material captado pela camera 

e materia prima para a elabora9ao de um significado a partir da p6s

produyao. Com os relacionamentos travados no Circo Voador, Kogut 

realiza diversos videoclips. 
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Mas nao s6 de videoclips se configura esta fase. Com Anteve, ela 

ainda produz comerciais para a TV, videoclips, documentarios e realiza 

seu primeiro trabalho de proje9ao: um especial, uma especie de 

documentario do show d'Os Paralamas do Sucesso, batizado de V o 

Video, exibido na televisao pelo SBT. Oeste especial, resulta o videoclip 

'A Novidade' (1987), que e contemplado como premio de melhor video 

musical no Rio Cine Festival e melhor edi9ao na Jomada Maranhense de 

Video. 

Mais importante que produzir e dirigir videos de todas as 

classifica96es, Sandra pesquisa as possibilidades de constru9ao da 

imagem. Com uma simples ilha de corte seco, sem mesa de efeitos ou 

quaisquer outros recursos, inventa fusoes, misturando frame a frame duas 

imagens, flashes e outros efeitos feitos 'a mao' 25 

1988 marca uma nova fase em sua carreira. E quando faz sua 

primeira incursao no campo das instala96es ao mesmo tempo em que 

come9a a ser notada intemacionalmente. Convidada pela equipe de 

produyao do Fantastico a dirigir o videoclip da musica Juliette26
, de 

Fausto Fawcett, Sandra utiliza o repert6rio de 'descobertas' feitas durante 

25 Ver Apendice: Entrevista, p. 146. 
26 0 videoclipJuliette teve carreira bastante premiada: Medalha de Ouro no 31st New York International 
Film and TV FestivaL Finalista do Clio Awards of New York, Melhor edi<;iio e Melhor roteiro no IV 
Festival VideoBrasil. Ver Videografia, pp. 212-215. 
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o periodo de pesquisas com edi<;ao para elaborar urn trabalho complexo e 

de dificil digestao. 

Uma co-produ<;ao da Anteve com a TV Globo, Sandra Kogut assina 

o roteiro, a dire<;ao e a edi<;ao do clip Juliette. A musica de Fausto 

Fawcett conta a est6ria do naufragio de urn navio, batizado como 

sugestivo nome de 'Sargentelli', carregado de mulatas, em plena praia de 

Copacabana. A suposta responsavel pelo ocorrido e uma lourinha 

procurada pela policia, a ninfeta 'Boticelli' Juliette. 

Kogut toma como cenario imagens cliches, cartoes postais de 

Copacabana, misturadas a cenas de suas ruas, imagens de seus predios, 

do movimento real da velha 'Copa'. A frente deste cenario desfila toda 

sorte de objetos, como liquidificadores, televisores, autom6veis, os velhos 

discos long plays. Entre o fundo e estas figuras, aparecem o cantor e em 

colabora<;ao especial Fernada Abreu. Entre o fundo e as figuras, desfilam 

mulatas 'Sargentelli', grafismos, letras, numeros, outros tantos objetos e a 

lourinha 'Boticelli'. 

Nada escapa com integridade a manipula<;ao operada por Sandra 

Kogut. 0 fundo, OS cartoes postais de Copacabana, e espelhado, 

estilha<;ado, recortado, duplicado. Sabre ele os objetos estereotipados 

atravessam a tela fazendo percursos pouco previsiveis, sincopados, 

'gagos', parecendo em urn frame, para desaparecer logo depois e 

reaparecer mais adiante em Iugar inesperado. A propria imagem do 

cantor e pervertida numa especie de sinal de video defeituoso. 



Fig. 4 J'uHette 

;:::!G 5 •. fuffette 
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6 Juliette 

Kogut cria tres pianos dissociados: tres estreitos estratos de 

esoaco. auebrando oua!auer oossibi!idade de orofundidade oersoectiva. 
' .> ' ' ' ' ' ' • ' 

A ' . . - • . ' ' vs oojetos sao acnataaos score o e por sua vez passarr: como 

folhas de papel sabre os proiagon~stas ou entre estes e o Tambem 

n§o h8 hierarquia. Tudo entre estes tres planes e colocado e-m 

equivalencia. cidade) Copacabana) o iic!uidifi,~ad()f 1 o cantor. 

quartldade de lnforma98o e tao grande! a sequencia das jmage:1s 

esoaco criadc. aue torna-se uma tarefa ardua acomoanhar a sec~JSncia 
1 _,. ' ' ' ' 

• "" ' ' .& T • < • ; ' .-de rrames soore a qual se constrOJ o sern1ao ao cnp. 



Engavetado, vetado pelo diretor da TV Globo encarregado pela 

produc;:ao, o clip nao foi ao ar. lronicamente, o clip s6 seria veiculado no 

Fantastico, depois de ganhar a Medalha de Ouro no Festival de Nova 

torque e ter sido comprado por outra emissora, a MTV. Tern inicio a sua 

carreira intemacional e o namoro com a TV Globo, hoje ja um Iongo 

casamento, onde comec;:ou produzindo videoclips e terminar porter sob 

sua direyao um programa mensa!, o Brasil Legal. Tambem inicia-se a 

extensa lista de premiac;:6es, que fez de Sandra a videoartista brasileira 

mais premiada e reconhecida intemacionalmente entre o final dos anos 

80 e inicio dos 90. 
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Neste mesmo ano de 88 realiza sua primeira instalac;:ao na 

exposic;:ao NOVOS NOVOS, juntamente com outros artistas plasticos, na 

Galeria de Arte Centro Empresarial, RJ. Era uma cabine, a Cabine Video 

n° 1, para exibic;:ao de um video quase incompreesivel, feito de inumeras 

imagens, todas com o espac;:o de um unico frame. Comec;:a assim, com 

esta primeira experiencia com a cabine, uma tonga investigac;:ao sabre 

suas possibilidades, sabre seu significado, sabre sua utilizac;:ao, que 

durara por mais 4 anos. Da novidade que representou esta instalac;:ao 

para aquele momenta no Rio de Janeiro, vern o convite para uma 

exposiyao individual na mesma galeria, no ano seguinte. Elabora entao 

cinco instatac;:6es, dentre elas tres cabines. 

Neste momenta Sandra ja conta com os elementos que vao 

constituir uma linguagem propria, singular, que marcara toda a sua obra 

posterior. Uma linguagem frenetica, agregando multiples discursos, 

multiplas imagens, centrada num trabalho de p6s-produc;:ao intense, 

aliada as cabines, uma forma de captac;:ao que busca a isenyao do 
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reaHzadorJ que procura '""1""" como sujeitc, como objeto) a rea!izayao do 

traba!ho. 

Em seu trabalho seguinte; Rio iifii-Hill Hoje (1989: 9) Sandra nao 

a traba!har com recurso mlnimos e j8 com o repert6rio de experiencias 

adquirldas com a rea!iza~o da serie de musicais, Kogut trabaiha os sons; 

os ruidos\ o audio: da mesma maneira que trabaiha as !magens nos 

videoclips. 0 sentldo de Rio Hoje se de§) principalmente: atraves da 
. . ..... .... . .).. ' . ' . - . oanaa sonora. t-e!;..O oara serum docume~..ano score a reinauauracao ao , ~ ~ 

museul destruido pe!as chamas de um incendio em 1978. onde todos os . . 
convidados, artistas plasticos, autoridades politicas. etc, sao convocados 

a dar seu parecer sobre o museu; sobre a exposigao, sobre suas pr6prias 

7 LiT: des depo:mentos ·cHpaC:cs' em l=?io IVlANJ 
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Toda e qualquer articulac;:ao convencional, todo o discurso e 

estilhac;:ado, quebrado, sincopado. A ninguem e permitido concluir a fala, 

restando apenas fragmentos de som sobrepostos, colocados em 

continuidade. 0 resultado e pura contradic;:ao, contraste em estado bruto, 

o fragmentado em continuidade. 0 mal estar frente a este nao-discurso ou 

'desdiscurso' e inevitavel. E a explicat;:ao esta no fato de que Kogut 'clipa' 

o audio, colocando a reboque as imagens, invertendo o processo habitual, 

ou seja, 'videoclipar' imagens a servic;:o de uma musica dada a priori. 

Tudo por que as pessoas nao e permitido concluir suas falas, o 

sentido do discurso nao se da, como seria esperado. 0 que foi captado 

pela camera, e considerado por Sandra como pretexto para construir o 

seu proprio discurso, em seu proprio ritmo, com sua musicalidade, sua 

poetica videografica. Entretanto, nao so de audio e construido este 

trabalho. lmagens da reinaugurac;:ao, das pessoas nas ruas, das obras 

expostas na ocasiao, das cenas dos escombros ap6s o incendio, tudo e 

misturado a caracteres graficos, letras, numeros, constituindo, enfim, a 

marca autoral da realizadora. 

Dando continuidade a ideia das cabines, Kogut cria finalmente a 

sua versao definitiva com as Videocabines, em 1990. Depois de colher 

milhares de depoimentos de pessoas comuns nas ruas do Rio de Janeiro, 

faz uma exposic;:ao em forma de instalac;:ao no Centro Cultural Laura 

Alvim, na Estac;:ao Carioca do metro e no festival Fot6tica no MIS,SP. 

Dois trabalhos derivam destas Videocabines: As Videocabines sao 

caixas pretas (1990, 9') sobre o qual nos debruc;:aremos mais atentamente 

adiante e What do you think people think Brazil is? (1990,5'). Este 



segundo intensifica c trabalho de ediyao, ou seja, de p6s-produc;:ao. Sao 

agregados ao discurso de turistas tecendo comentarios sobre o Brasil, 

letras e grafismos produzidos por computador e imagens cliches do pais, 

resuitando na construc;:ao de um outre discurso, este elaborado pela 

autora. 

Aqui ja se apresentam alguns dos elementos mais fortes e 

caracteristicos da linguagem da autora. Os multiples discursos, em 

llnguas variadas, caraoateres graficos tambem em diversas linguas. 0 

espac;:o da tela e estratificado. seccionado por faixas co!oridas que varrem 

o video horizontalmente, janelas trazem imagens sobre imagens, orlando 

o quadro dentro do quadro. as imagens evocam objetos emblematicos da 

cultura do pals: objetos tlpicos da cu!tura do turismo) da imagem do Brasil 

para o estrangeiro. 

Fig.8 VVhat do you think people think Brazii is? 
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Flg,9 Vi/hat do you think people think Brazil is? 

: 'J VVnat do you think peopie think Brazil is? 
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Mais uma vez, o resultado beira o caos, a esquizofrenia, o exotismo 

de uma babel modema da periferia do mundo. Sandra transforma em 

imagens os sons, as palavras escritas e faladas, os simbolos, os 

grafismos, articulando os sentidos e criando urn novo significado para o 

discurso. 0 que dizem as pessoas pouco importa, mas e a partir mesmo 

destas palavras ditas, desta materia-prima que a autora vai costurar, tecer 

urn significado, re-escrever o texto, atraves de uma linguagem particular. 

Urn terceiro trabalho mantera ainda urn parentesco com os 

resultados das Videocabines. Este sera o videoclip Manuel (19B9l7
, de 

Ed Motta, realizado utilizando o mesmo procedimento de colocar a 

camera a disposi<;ao das pessoas, minimizando o controle e a 

interferencia das instancias de produ<;ao, s6 que desta vez, em estUdio, 

onde as pessoas se expressavam dan<;ando, ao ritmo da musica do 

cantor. 

Vern entao Parabolic People, que veremos tambem adiante, no ano 

seguinte, produzido pelo CICV (Centre International de Video Creation 

Pierre Shaeffer) a convite de Pierre Bongivanni e uma longa estada de 

colabora<;ao com o Centro que dura ate hoje. Desta parceria ainda vao 

ser realizados dois outros trabalhos. 

En Franqais (1993, 22'20')28 mistura imagens de fic<;ao e 

documentais, em suporte video e pelicula 16mm. Trata-se de urn trabalho 

pessoal, sobre sua propria vida na Fran<;a, seus romances, seu cotidiano, 

feito a partir de imagens captadas durante todo o tempo em que esteve 

"0 clip foi premiado com a Medalha de Bronze no 32° New York International Film and TV Festival. 
Ver Videografia, pp. 212-215. 
"Grand Prix na 41' edi9iio do Kurzfilmtage de Oberhausen (AJemanha). Ver Videografia, pp. 212-215. 
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em Montebeliard, trabalhando sobre Parabolic People. Talvez seja seu 

trabalho mais intimista, feito de impress6es, de imprecis6es, de flous e 

fades. A propria Kogut refere-se a este trabalho como sendo auto-ficc;:ao. 

Aqui tambem ha a presenc;:a de grafismos, de idiomas diversos, de 

imagens desconexas, costuradas a partir de um ritmo por sua vez menos 

intense, contudo compensado por uma carga mais pesada de 

pessoalidade. 

0 que nos parece interessante e que Kogut parece antecipar e ja 

perverter a onda mais atual da videoarte que descobriu as imagens 

registradas por cameras de vigilancia como materia para trabalhos de 

arte. Entretanto, a camera de vigilancia de Kogut nao esta apontada para 

pequenos furtos em supermercados, delitos noturnos, assaltos a mao 

armada e sim para ela mesma, sobre sua vida cotidiana, sobre suas 

relac;:6es pessoais, sabre sua intimidade, revelando suas transgress6es 

mais secretas. 

0 outre trabalho e La e Ca (1995, 28')29
, sua (mica experiencia com 

cinema ate entao, largamente exibida pelas televis6es da Europa. 

Durante a filmagem, Kogut utilizou o video como suporte para auxiliar na 

produc;:ao, como forma de apreensao e compreensao das imagens e do 

todo que ia se formando. Todo feito nos suburbios do Rio de Janeiro, o 

filme usa recursos pr6prios do video, as imagens sao fragmentadas, o 

discurso e sobreposto, entrecortado. 0 filme vai se tecendo como uma 

teia, um poema feito de versos aut6nomos. 

29 Premia do Festival na 42' ediyao do Kurzfilmtage de Oberhausen (Alemanha). Foi exibido nos 
segnintes canais de tele\isao: Canal Plus da Franya. Espanha e Belgica: lute, Alemanha: BBC 1. BSTV. 
Australia e KCET. EUA Ver Videografia, pp. 212-215. 
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Mas esta incursao no cinema nao representa para Kogut uma 

grande transformagao. Acostumada a transitar por varios formatos da 

videoarte e por diversos midia, ela e o que pode se chamar de artista do 

audiovisual. Todo suporte e objeto de experimentayao, de criayao de 

linguagem. Dentro desta 16gica, ja trabalhou com imagem sintetica, como 

diretora da Globograph, um brayo da Rede Globo dedicado a pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias; ja fez um programa para a 

Internet que chamou de TELEEYES; trabalha para a televisao brasileira, 

onde realiza, desde 1995, o programa mensal protagonizado por Regina 

Case, o Brasil Legal, e francesa (France 3 Sud), onde dirigiu o programa 

Adiu Monde (1997, 27'23''), um documentario sobre os habitantes dos 

vales d'Aspe e d'Ossau, nos Pirineus. 

Sandra trilha este percurso investigative, de experimenta9ao e 

inven9ao, bastante singular, trabalhando sobre o tema da rapidez, do 

volume de informagao, da saturayao. Muito mais do que uma critica a um 

estado das coisas do mundo contemporaneo, ela faz uma leitura deste 

fato para escrever poesia, uma poesia cuja escrita e eletr6nica e digital, o 

video como ferramenta, como metalinguagem, metapoesia do mundo. 

Uma poetica estabelecida sobre imagens entrecortadas, 

estratificadas em camadas superpostas, com amplas aberturas, janelas, 

que constroem e reconstroem discursos multiplicados e que abrem 

possibilidades de leituras sempre renovadas a cada olhar. Uma poetica 

colorida por ruidos, sons e vozes que expressas dentro do mesmo espirito 

vertiginoso. 
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2.3 
AS VIDEOCABINES 

E deste percurso, ou dentro deste procedimento criativo, que vai 

surgir Parabolic People. Mas nao podemos falar deste video, sem antes 

analisar a instala~o da qual tambem resultou : As videocabines, que sao 

seu tema de trabalho desde 1988. 

A ideia das cabines surgiram para Sandra Kogut ocasionalmente, 

quando em certa ocasiao foi perguntada, durante uma entrevista feita em 

conjunto com outros video artistas, qual seria a maneira atraves da qual 

ela gostaria de exibir seus videos. A diferenga da resposta praticamente 

unanime dos outros entrevistados, Kogut disse que seria dentro de uma 

cabine, onde o espectador estivesse isolado, no escuro, tranquilamente 

sentado em uma poltrona confortavel, concentrado apenas nas imagens a 
sua frente 30 

Pouco tempo depois, a primeira cabine foi apresentada sob o titulo 

de Cabine Video N° 1 na exposigao coletiva chamada NOVOS NOVOS, 

em que Sandra era a (mica videoartista e que aconteceu na galeria de 

arte do Centro Empresarial Rio, entre os dias 4 e 30 de Abril de 1988 no 

Rio de Janeiro. Esta mesma instalagao foi apresentada tambem em Sao 

30 N3.o conseguimos determinar a data. nem o local, nem os participantes desta entrevista. Provavelmente 
teni sido durante algum dos festivais do anode 87. S6 pudemos afirmar isto a partir do depoimento da 
propria Sandra Kogut. Ver Apendice: Entrevista, p. 136. 
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Paulo, no mesmo ana, no MIS. 0 que propunha com esta Cabine Video 

N°1 era simplesmente um espa9o individual, uma cabine de 2X2X2,5 

metros, equipada com uma poltrona e um monitor, para assistir TV. 0 

video consistia de uma sequencia de frames, o que tomava as imagens 

praticamente inapreensiveis aos olhos, acompanhada da musica de Brian 

Eno. 

A instala9ao causou impacto, chamando a aten9ao do publico, o 

que levou os organizadores da coletiva a convidarem-na para uma 

exposi9ao individual. No ana seguinte, entre os dias 13 e 24 de Julho, 

acontece a exposi9ao contando com cinco instala96es: Aparelho 

Receptor, Telespectador, TV Ergometrica, Caminho das Vertigens e 

Cabines. 31 Exceto Aparelho Receptor, um monitor de video em que varias 

pessoas recepcionam os visitantes, dando-lhes boas vindas, as demais 

instala96es sao experimenta96es com o monitor retirado de seu papel 

tradicional, propondo outras posi96es no espa9o para este, que aparece 

deitado, empilhado, tornado par imagens inusitadas, envolvido par 

situa96es divertidas. 

E o case TV Ergometrica (tambem chamada de Passeio 

Ergometrico) em que um monitor e colocado frente a uma bicicleta 

ergometrica e que, a medida em que o espectador pedala, desfilam 

imagens de ruas, avenidas e paisagens. Em Telespectador, o espectador 

se recorda dos livros infantis que cortam em fatias horizontais as paginas 

recheadas de personagens que podem ser misturados uns aos outros, 

31 Cf. Jornal do BrasiL 13/07/89. Ver Anexo I: Dossier de Imprensa. p. 165. 
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PASSEIO ERGOMETRICO 

Ca.r.ro usado :na. gxava.c;:ao do video da. i:nsta.
la.<;:ao ''Pa.sseio Ergoznet:dc:o''. A c:i!Unera. foi c:o
loc:a.da. de:ntro deu:m. c:a.ixote fo.1..aa.do de espu:m.a. 
e a..rna.rrado no capO do ca..:r.rom 

Passeio Ergometrico 
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13 Teiespectador 
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cabe<;a de um, tronco de outro. Dentre elas ja aparecem as videocabines. 

Sao quatro torres compostas de tres monitores cada. Gada monitor exibe, 

de perfil, de frente ou de costas, a cabe<;a, o tronco e os pes de 

personagens previamente misturados. Passeio das Vertigens e formado 

por quatro monitores deitados sobre o chao e sob um piso de vidro por 

onde o espectador passeia. De uma tela para a outra a profundidade 

aumenta, ate a ultima, que da a sensayao de se estar sobre um predio de 

quarenta andares. 

Contudo, apesar da diversidade das proposic;:oes deste conjunto de 

instalac;:oes reunidos na exposiyao, sao as cabines que vao aparecer de 

fato como uma ideia original, provocando a curiosidade dos visitantes e 

sobre as quais Kogut vai lanc;:ar-se, daquele momento em diante. Nesta 

exposic;:ao de 89, eram tres: a primeira, equipada com uma poltrona, 

passava frames em sucessao, acompanhados por musica, repetindo a 

instalac;:ao do ano anterior; a segunda exibia pessoas da rua, que foram 

convidadas a entrar em uma cabine para serem registradas por um 

minuto; a terceira era equipada com uma camera de video e registrava as 

expressoes dos espectadores da exposic;:ao. 

Da ideia inicial de cabines para projec;:ao, ou melhor, para exibic;:ao 

de videos, que propiciassem um ambiente de concentrac;:ao e conforto 

para o espectador, vern uma segunda situayao, a de cabines de 

gravac;:ao. Kogut amplia o uso e o carater das cabines e sao estas ultimas, 

as de gravac;:ao que lhe renderao material para realizar alguns de seus 

trabalhos mais marcantes, como e o caso de What do you think people 

think Brazil is? 
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Da primeira experiemcia, na qual as pessoas entravam caladas, 

permanecendo assim porum minuto, Sandra passou a convoca-las para 

se expressarem verbalmente. No mesmo ano de 89, a videocabine serviu 

de tribuna popular acerca das elei96es presidenciais. lnstalada no Largo 

da Carioca por seis horas, do meio-dia as seis da tarde, as vesperas do 

primeiro turno das elei96es, foram colhidos cerca de trezentos 

depoimentos. Cada um que entrava na cabine, era convidado a expressar 

suas opini6es politicas, uma plataforma eleitoral, criticar candidates ou 

lan98r-se como tal. 0 resultado foi exibido no extinto Jomal de Vanguarda 

da TV Bandeirantes.32 

Transportado para o estudio de grava~o. o artificio de convidar 

pessoas a se expressar frente a uma camera de video, e repetido para 

realizar o clip Manuel (1989, de Ed Motta, mais uma vez em co-produ9ao 

com a TV Globo. S6 que neste caso, as pessoas sao convidadas a dan9ar 

ao ritmo da musica, em frente a um fundo chromakey, onde 

posteriormente serao acrescentados grafismos, texturas e anima96es. 

0 procedimento sobre qual se baseaiam As Videocabines e 

bastante simples, apresentando, contudo, resultados bastante coerentes 

com seu objetivo. Consiste em montar uma cabine equipada com uma 

camera de video fixa, montada sobre um tripe e percorrer diversos pontes 

da cidade, convidando as pessoas a entrar para manifestarem-se. Mais 

tarde, o material gravado sera editado e uma nova cabine, desta vez 

equipada com uma poltrona e um monitor exibira um video, que tambem 

podera ser exibido em outros locais, prescindindo da cabine. 

30 Cf 0 Estado de Silo Paulo. 23/!1/89. Ver Anexo I: Dossier de lmprensa, p. 166. 
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0 objetivo era, a principio, tambem simples: dar a palavra ao povo, 

desmistificando o aparato tecnico.33 Entretanto, este objetivo vai se 

tornando cada vez mais complexo a medida que as experimenta96es com 

as cabines vao se intensificando. Ao final, Sandra tinha em mente urn 

projeto planetario, formando uma rede de cabines 'self-service', que 

possibilitariam a comunica9ao entre as pessoas de forma autonoma, sem 

a interferencia que tradicionalmente envolve o aparato da produ9ao 

televisiva. 

Em 1990, As videocabines voltam a carga, agora como urn projeto 

bancado por recursos financeiros obtidos num concurso promovido pela 

Fiat. lnstaladas em diversos pontes do Rio de Janeiro34
, em diferentes 

dias, por varias semanas, passam a ser uma tribuna popular, nao mais 

tematicas, mas urn espa9o aberto, onde o usuario, o transeunte, decide o 

assunto sobre o qual vai falar. A (mica regra e o tempo disponivel: trinta 

segundos, que nem sempre e respeitado. 0 trabalho da equipe de 

produ~o, resumida praticamente a propria Sandra Kogut e Felipe Sa35
, 

se restringia a chamar as pessoas, explicar-lhes o objetivo da cabine, 

sugerir-lhes temas, tornando o mais descompromissada possivel a 

participa9ao dos que entravam naquele cubiculo fechado. No total, foram 

gravados 1440 depoimentos contados pela propria realizadora. 

33 Ver Apendice: Entrevista. p. 136-137. 
" As Videocabines foram instaladas nos seguintes pontes do Rio de Janeiro: Copacabana. Ipanema. 
Largo da Carioca e Rnas 7 de Setembro e 13 de Maio. Cf. Tribuna da Imprensa. 2/10/90. Ver Anexo l: 
Dossier de Imprensa. p. 168. 
" Felipe Pimentel de Sa fez parte da equipe de Sandra Kogut em diversos trabalhos. sempre encarregado 
pelas imagens. Eo caso de 'Juliette'. 'Manuel" e '\Vhat do you think people think Brazil is?'. entre 
outros. Mais tarde acompanharia Sandra Kogut na realiza<;iio de 'Parabolic People' e 'En Fram;ais'. 
Tambem colaboraram para a realiza<;iio das Videocabines: Julia Valladares. Carlos Ferreira. Waldemir 
Telles Cabe<;a. Ana Beatriz Galvilo e Rodrigo Toledo. Ver Ficha Tecnica, pp. 216-218. 
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Desse material resultaram as exposi<;oes na Esta<;ao do Metro do 

Largo da Carioca (Sandra fez questao de mostrar o trabalho acabado em 

um local bastante popular, para que os '1440 diretores anonimos', como 

ela se referia aos participantes, pudessem assisti-lo), do dia 16 a 26 de 

Outubro e logo depois no Centro Cultural Laura Alvim, do dia 29 de 

Outubro a 4 de Novembro. Eram seis cabines de exibi<;ao, cada uma com 

uma programa<;ao diferente e ininterrupta, que se repetia a cada quinze 

minutos. Dias depois, As Videocabines, reduzidas a cinco, seriam 

exibidas e premiadas no Fot6tica Festival lnternacional de Video, em Sao 

Paulo. 

Entretanto, do todo deste trabalho, sobressai-se o video que se 

torna a propria imagem das Videocabines. Trata-se de As Videocabines 

sao caixas pretas (1990, 9}. 0 video e praticamente uma explica<;ao, uma 

especie de bula, do que vem a ser as videocabines. Sandra escolhe uma 

amostragem dos depoimentos colhidos na rua, e a eles agrega 

informa<;oes, inserindo caracteres que fornecem dados tecnicos sobre as 

cabines, sobre seu funcionamento, sobre suas inten<;oes. 

Sao nove minutos em que os 'visitantes' oferecem conselhos, 

receitas, revelam segredos intimos, sugerem respostas para os misterios 

da vida, fazem perguntas, sempre sendo interrompidos ou sobrepostos 

por frases explicativas, dados sobre as cabines, palavras tomadas de 

seus pr6prios discursos. Os vinte e oito 'personagens' selecionados na 

edi<;ao, cantam, tocam instrumentos, fazem gracejos, contam piadas, 

professam sua fe religiosa, dao receitas contra a queda de cabelo. Um 

deles revela como foi 'convidado' a entrar na cabine, em troca de um 

sanduiche. 
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Frases como '0 que voce tern a dizer a urn desconhecido?', ou 

'Para que serve sua TV?' e 'Qual a melhor maneira de se assistir urn 

video?', sao intercaladas as peripecias dos visitantes, sobrepostas sabre 

sua imagem, dando mostras de que Sandra procura de fato oferecer uma 

alternativa para o distanciamento entre as pessoas comuns e o aparato 

tecnico. Utilizando caracteres brancos sabre fundo negro, que se mistura 

ao proprio fundo negro do interior da cabine, Sandra dispoe os objetivos 

da cabine e seu funcionamento: 'TV 24 Hs', 'Sao caixas pretas individuals 

de 2 x 2 x 2,5 metros', 'Onde cada urn pode entrar e fazer o que quiser', 

'Danos da bola por 30 Segundos', 'As videocabines foram montadas na 

cidade', 'Caixas eletronicas 24 Hs pela cidade'. Ao final, surge o 

esclarecimento definitive: 'As Videocabines sao uma rede paralela de 

exibic;ao e gravac;ao onde as pessoas travam urn contato intima atraves 

da parafernalia eletronica.' 

Portanto, do objetivo primeiro, ou seja, criar um ambiente 

apropriado para assistir videos, ao passo seguinte, dar voz ao povo, 

Sandra parte para intenc;oes mais pretenciosas. Eis aqui, tomando todas 

as informac;oes que desfilam no video, o que poderia ser considerado o 

estatuto das Videocabines, seu objetivo, agora apresentado de forma 

acabada: "As Videocabines sao caixas pretas individuals de 2m X 2m 

onde o visitanete entra e estabelece um contato intimo e pessoa/ com a 

TV, seja como telespectador, seja como realizador de videos. Sao uma 

rede paralela e altemativa de utilizar;ao da parafemalia eletr6nica, onde 

duas pessoas que nao se conhecem travam contato atraves da TV e onde 

o telespectador comum pode utilizar a tecnologia do modo que /he seja 

mais conveniente." 



:=igs. ; 5 e 16 As vicieoa-abines sao calx as pretas. 

Durante o Festival da Fo!6tica: As 'Videocabines encantam um 

conv!dacios nao s6 pe!o que este da cab1ne. mas que 
. - ' ' ' . ~ - . . ' ' ~ -· aa rea9ao cas pessoas que aa cao:ne saHa:-n. t:ste con;naaao e l-'!erre 

BongiovannC que: a respeito da lmpressao que teve daqueie trabaiho de 

que ies image diffusees ,oar 
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/es moniteurs, ce furent les reaction des personnes sortant des cabines 

apres que/que minutes de visionnement : detendus, souriant, ou 

franchement hi/ares, heureux ... Ceci, le premier jour. Le lendemain il en 

fut de meme, ainsi que les jour suivants. Cette faqon, rare, notamment 

dans le cadre d'un festival, de provoquer dans le public un tel 

contentement, fut pour moi un veritable choc." 36 

Arranjado para iniciarem-se os trabalhos no ano seguinte (1991 ), 

antes disso Bongiovanni tratou de analisar e escrever urn Iongo artigo 

sobre Sandra Kogut e sua obra em Chimaera, publica<;ao do CICV37 

Neste artigo, a realizadora brasileira e definida como uma mestic;a e uma 

mutante, vinda de urn pais de contornos incertos. Criada entre referemcias 

do estrangeiro dadas pelos avos e a jane Ia debrU<;:ada sobre a rua 

brasileira em desordem, e assim que Sandra aponta seu olhar para o 

mundo, revelando imagens simples de significancia universaL38 

Alguns dos pontes levantados no artigo acerca das Videocabines 

sao bastante relevantes. Dentre eles, a questao da confrontat;:ao dos 

protagonistas com a camera, que ultrapassa o estrato da confontat;:ao 

com o aparato tecnico, para revelar uma confrontat;:ao entre o sujeito e o 

espelho de si mesmo. As cabines teriam, segundo Bongiovanni, por sua 

propria natureza despojada e de neutralidade, em que nao ha 

interferencias entre o sujeito e o dispositive, a vocat;:ao de provocar a 

confissao, de trazer a tona um desejo intima e autentico de comunicar o 

36 Bongionanni. Pierre. "'Parabolic People: Le Manifeste Du Merveilleu:C, in Chimaera 11. CICV. 
Montbeliarcl 1992. p. 9. 
r Trata-se do numero inaugural do peri6dico. Chimaera 1&2. Montbeliard CICV, 1991. 
38 Bongiovanni. Pierre. "Sandra KoguC. in Chimaera 1&2. Montbeliard CICV, 1991. p.ll8-l25. 0 
artigo foi escrito em Dezembro de 1990. 
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que quer que seja, para quem quer que seja.39 E provavel que 

Bongiovanni tenha materializado e formalizado o argumento sugerido por 

urn dos visitantes que aparecem em As Videocabines sao caixas pretas, 

que definia as cabines como urn possivel confissionario popular40 

Outra questao importante apontada no artigo e o fato das cabines 

configurarem urn espar;o, que se situa entre o publico e o privado, urn 

espar;o dado, disponivel, urn territ6rio a ser ocupado, que poderia tornar

se urn servir;o de utilidade publica, self-service, de onde poderia-se enviar 

uma mensagem qualquer a qualquer urn, algo semelhante aos bancos 

eletronicos e as maquinas de fotografia automaticas. 

Teremos urn entendimento algo diferente do de Bongiovanni, no 

que concerne a relat;ao dos protagonistas com a camera e destes com os 

espectadores. Nos parece que as Videocabines vao remeter ao Cinema 

das Origens, no que diz respeito a atrar;ao que exercerao a partir de sua 

instalat;ao em locais de transito e movimento das grandes metr6poles. 

Cinema de Atrar;6es. Este e o termo criado por Tom Gunning41 para 

designar a concepr;ao de cinema que se tern ate 1906-07. 0 termo e 

derivado do manifesto para a criar;ao de urn novo modelo para a 

39 ·'Ainsi, entrant dans la cabine et mettant en scene 'sao parole, chacun est conduit a se dire 
interieurment: · c ·est d · abord a rnoi que je rn · adresse pour me dire une chose que peut -etre j 'avais deja 
oublie: je sais parler, j'ai de chases capitales ou sans importance a dire. et c'est un grand plaisir que de 
les enoncer a haute voix, dans un espace neutre mais protege, pour personne et pour tout le rnonde. pour 
entendre le son de 'rna' voix puisque personne d'autre que moi n'est Ja pour !'entendre'." Bongiovanni. 
Pierre. "Sandra Kogut", in Chimaera 1&2, Montbeliard, CICV, 1991, p.l2l. 
40 Segue a transcrivao da declara(f<io encontrada no \'ideo As Vldeocabines silo caixas pretas: '"Gostei da 
ideia de urn confessionario fora da igreja, no rneio da rua. urn neg6cio bern popular. . :· 
41 Gunning. Tom. "The Cinema of Attractions- Early Film. Its Spectator and The Avant-Garde'', in 
Elsaesser, Thomas (org), Early Cinema Space. Frame, Narrative. BFI Publishing, London, 1992. 
pp.56-62 



representac;ao teatral, escrito por Serguei Eisenstein em 1923.42 Apesar 

das diferenc;as entre as duas formas de representac;ao, o teatro eo 

cinema, existem aproximac;6es que validam sua aplicac;8o. 
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Nos dois casos, o termo e retirado do contexto da feira, do parque 

de divers6es 43
. Porem, rna is importante e a justificativa de Gunning para 

a utilizac;ao do termo: "I pick up this term partly to underscore the relation 

to the spectator that this later avant-garde practice shares with early 

cinema: that of exhibitionist confrontation rather than diegetic absorption. 'M 

0 cinema das origens e portanto, urn cinema baseado na 

habilidade, no poder de exibir, que abriga, no seu caso, duas partes: a 

parte da imagem e a parte da maquina. As imagens sao atrac;6es que 

constr6em uma relac;ao com o espectador em que este e submetido, em 

que sua atenc;ao e solicitada, atraves da interpelac;8o pelo olhar e pelos 

gestos dos atores em direc;ao a camera e, em ultima instancia, ao proprio 

espectador. Ao mesmo tempo, o cinema exibe-se como tecnica, como 

novidade tecnol6gica, e a maquina tambem se constitue como atrac;8o.45 

42 Encontramos no livro de Ismail Xavier as definir;Oes de montagem de atray5es e de atrar;ao, sendo esta 
Ultima a que nos interessa : "Uma atra<;ao e qualquer aspecto agressivo do teatro. ou seja. qualquer 
elemento que submete o espectador a urn impacto sensual e psicol6gico ... " in "0 Discurso 

Cinematografico··. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1984, cap.IV. p. !07-ll4; p.l07. 
43 "However. it is important to realize the contex"t from which Eisenstein selected the term. Then, as now, 
the 'attraction" was a term of the fairgronnd, and for Eisenstein and his friend Yutke,ich it primarily 
represented their favourite fairground attraction. the roller coaster. or as it was known then in Russia, the 
American Monntains." Gunning. Op. Cit .• p.59. 
44 Ibidem. 
45 "Early audiences went to exhibitions to see machines demonstrated (the newest technological wonder. 
following in the wake of such widely exhibited machines and marvels as X-rays, or earlier. the 
phonograph), rather than to view films. It was the Cinematographe, the Biograph or the Vitascope that 
were advertised on the variety bills( .. .)'" Gunning, T.. Op. Cit., p.58 
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Nestes primeiros anos, o publico acorria as exibi96es de cinema 

para ver as maquinas demonstradas, mais do que para ver filmes, 

remontados de acordo com cada exibidor, que por sua vez arranjavam o 

espa9o de exibi9ao das mais variadas formas. 0 proprio universe ficcional 

destes filmes nao construia urn espa9o fechado em si, mas ao contrario, 

dirigia-se para fora, na dire9ao de urn espectador reconhecido e solicitado 

constantemente, colocado em situa9ao de igualdade como ator.46 

Da mesma forma, as Videocabines funcionam como as maquinas 

do cinema do inicio do seculo, exercendo uma atra9ao e uma curiosidade 

nos transeuntes dos centres urbanos por onde passou. Ao mesmo tempo, 

aqueles que entravam nas cabines sabiam de antemao da existencia dos 

futures espectadores. Sao de fato convidados a enviar uma mensagem 

para o mundo, para qualquer pessoa em qualquer Iugar. Portanto, estes 

protagonistas olham diretamente para a camera, forntal e fixa, solicitando 

a aten9ao de urn espectador desconhecido, porem reconhecido. 

Outro fator importante e que vai nos remeter ao cinema das 

origens, sera o ambiente no qual se instalam a Videocabines. A cidade, o 

centro da metropole, contem em si elementos, por sua propria dinamica, 

fazem com que se assemelhe as feiras e parques de divers6es. E no 

cora9<'io da metropole onde aparecem os mais estranhos personagens, 

46 Andre Gaudreault escreve sobre este ultimo aspecto especificamente. que se refere ao olhar dos atores 
para a camera: "Le dispositf mis eu place aux debuts du cinema est done base fondamentalement sur une 
confrontation acteur/spectateur. une confrontation qui repose sur la reconnaissance mutelle de Ia 
presence de l' Autre dans r espace situe en face de soi ( ... ) C est done dire qu ·au depart . aux debuts du 
cinema. spectateur et acteur sont a egalite. Tous deux regardent et se savent regardes." Mais adiante: 
"Le monde represente perd ainsi une partie de son autonomic puisque l' action montree s • appuie sur une 
reconnaissance C'-l)licite de l'activite scopique d'une instance ex1erieure ace monde represente. celle du 
spectateur, au moment de Ia projection du film et. done, celle de Ia camera au moment de Ia prestation de 
l'acteur." in "Ce QueJe Vois DeMon Cine ... ou Le Regardant regarde". in Gaudreault. A (org!, ''Ce 
Que Je Vois De cHon Cine ... .. Paris. Klincksieck. !988, pp. 13-17: p. 13 e p.14. 
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exibindo-se atraves de gags ou demonstrado gadgets de toda utilidade ou 

inutilidade, curiosidades. A cidade eo circa, espontaneo e democn3tico, 

onde a cabine sera mais uma atra9i!10 burlesca. 

Assim, as Videocabines serao urn dispositivo tecnico que tera o 

papel de atra9ao. Atrai os atores urbanos, que, exibicionistas, 

reconhecem os espectadores para tambem solicitarem-lhes a aten9ao. 

Este sera urn dos aspectos que comparecera como componente de 

Parabolic People, como veremos adiante. 

Desse modo, come9a Parabolic People. Bongiovanni prop6e a 

Sandra ampliar o projeto das Videocabines para outras cidades, em 

outros paises. Da resistencia inicial de Sandra, que tinha duvidas de que 

pudesse ocorrer o mesmo que no Rio de Janeiro, resultando no trabalho 

ali exibido, ate em Sao Paulo, iniciam uma longa conversa9ao, que 

tornaria-se uma longa parceria entre Sandra eo CICV.47 

rVer Apendice: Entre\iSta, pp. 141-142. 



3. 
0 ESPACO EM CAMADAS 
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3.1 
PARABOLIC PEOPLE 

"Se h8 um trabalho, dentro da mais recente vaga dos novos 

realizadores brasileiros de video, que deve ser examinado de perto e com 

todo o cuidado e o da carioca Sandra Kogut. Ele parece concentrar e 

exprimir com rara felicidade as tendencias mais decisivamente inovadoras 

da arte do video, ao mesmo tempo em que radicaliza o processo de 

eletrificar;ao da imagem iniciado por Nam June Paik e de desintegrar;ao de 

toda e qualquer unidade ou homogeneidade discursiva." 1 

Parabolic People, sem duvida ratifica esta afirmar;:ao de Machado. 

E o trabalho de Sandra mais consistente, mais abrangente no que 

concerne ao trabalho com a linguagem videografica, que ela sempre 

explorou em sua obra. A estrutura deste trabalho e bastante complexa e 

inovadora, o que torna dificil uma analise ou descrir;:ao. 

Misto de intervent;:ao urbana, instalat;:ao, videoarte e programa de 

televisao, Parabolic People caracteriza-se como um projeto ambicioso, de 

amplitude, que vai amadurecendo ao passo que a obra da realizadora 

Sandra Kogut se desenvolve, ao Iongo de quatro anos. De 1988, quando 

foram realizadas as primeiras experi€mcias das Videocabines, dentro 

1 Machado, Arlindo. As AHiltiplas Jane/as De Sandra Kogut: in Chimaera 11, monographie Sandra 
Kogut. Montbeliarcl 1992. p.36. 
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projeto Novos Novas no Rio de Janeiro, a 1991, quando foi concluido, no 

CICV, Centre International de Creation Video de Montbeliard Belfort, 

Franga. 

Sob a direyao de Pierre Bongivanni, o CICV, depois rebatizado em 

hornenagem ao musico conternporaneo frances Pierre Schaeffer, tern 

como objetivo a investigayao de novos formatos de programas para a 

televisao, convidando videoartistas para realizarem seus projetos. 

Convidado pela curadoria do Festivallnternacional da Fot6tica de 1990, 

Bongiovanni teve entao a oportunidade de vera instalayao Videocabines. 

0 diretor do CICV ja conhecia o trabalho de Sandra Kogut desde 

1990, quando convidou-a para participar da 'Manifestation Video de 

Montbeliard', em Junho daquele ano. Atento as novidades no terreno da 

videoarte, o trabalho da realizadora chamou-lhe a atengao, depois de 

haver conseguido reconhecimento internacional atraves de premiag6es 

sucessivas nos Estados Unidos e Brasil nos tres anos anteriores. 

Encantado com o sucesso junto ao publico alcangado pelas 

Videocabines e, mais do que isso, cativado por aquilo que viu no interior 

das cabines e pela proposta do projeto, Bongiovanni comenta sua propria 

experiencia com as Videocabines, durante o Festival: "Entrant a montour 

dans Ia cabine et malgre une connaissance aleatoire du portugais, je 

compris pourquoi et comment le visionnement de ces messages 'a Ia 

chaine' pouvait generer ce snetiment de bonheur tranqui/le que j'avais cru 

pouvoir identifier sur le visage du public: les personnes filmees et 

setectionnees par Sandra Kogut representaient un echantillon d'humanite, 

avec ce qu'el/e peut a voir de derisoire et d'essentiel, de convenu et de 
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suprenant, d'actuel et de demode; des hommes et de femmes inconnus et 

familiers, des proches, des voisins, des amis, des parents, des doubles de 

nous-meme." 2 lnicia durante o Festival a discutir com Sandra a 

possibilidade de ampliar o projeto e por fim lhe prop6e realizar uma serie 

de televisao experimental.3 

Bongiovanni volta para a Franc;:a nao s6 com o projeto das 

Videocabines, mas com a artista que inaugurara o CICV, que abrira suas 

portas como Centro de pesquisas. Na verdade Sandra tirara das caixas 

ate os equipamentos digitais que compunham a ilha de edic;:ao, que 

chegavam ao antigo castelo que abrigava o CICV.4 

Em Abril de 1991, Bongiovanni retomaria ao Brasil para acertar os 

ultimos detalhes do projeto, que envolveria em torno de U$ 500 mil5 

investidos em equipamentos, produc;:ao, viagens, pessoal, p6s-produc;:ao e 

divulgac;:ao. Neste momento o projeto ja estaria batizado com seu titulo 

definitivo, dado por Fausto Fawcett6 . Este, alias, ja havia utilizado o termo 

'parab61ico' para designar a abordagem de Sandra frente ao video, no 

catalogo da exposic;:ao individual realizada em 89: "A materia de sua 

inteligfmcia e feita de fragmentos de furia parab6/ica." 

2 Bongiovanni. Pierre. Parabolic People: Le Manifeste Du Merveilleux_ in Chimaera 11, monographie 
Sandra Kogut, Montbdiard. CICV, 1992, p. 9. 
3 "De discussion en discussion, je finis par lui proposer d' etendre 1 'experience des videocabines aux cinqs 
continents et de tenter Ia realisation d'une serie TV experimental, transnationale, multilingue, a vocation 
universelle." Bongiovanni, Pierre. Parabolic People: Le Manifeste Du Merveilleux. in Chimaera 11, 
Monographie Sandra Kogut, Montbeliard. CICV. 1992. p. 10. 
4 Cf. Apendice: Entrevista, pp. 140-143. 
5 Cf. 0 Globo, 18/4/1991. Ver Anexo 1: Dossier de lmprensa, p.? Outras fontes afirmam que o projeto 
consumiu em torno de U$ 800 mil. Cf. Fo1ha de Sao Paulo. 9/12/1991. Ver Anexo 1: Dossier de 
Imprensa, p.173. 
6 Cf. 0 Globo, 3/4/1991. Ver Anexo 1: Dossier de lmprensa, p.? Entretanto, nao podemos afirmar que 
tenha sido de fato Fawcett o criador do nome. Cf. Jornal do Brasil. 18/121!991. Ver Anexo 1: Dossier de 
lmprensa. p. 170. 
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Definidas as cinco cidades que fariam parte do projeto, cobrindo 

todos os continentes, Paris, T6quio, Moscou, Nova lorque, Dacar e Rio de 

Janeiro, foi fechado urn contrato que previa, inicialmente, a realiza~o de 

vinte m6dulos de tres minutes, que apareceriam como inser96es nas 

grades de programa9ao de redes de televisao comerciais. Na sua vinda 

ao Brasil, Bongiovanni ja havia realizado contatos com tres emissora 

europeias. 7 Em Maio daquele ano, Sandra embarcou para Montbeliard 

com Bongiovanni e no final do mes ja iniciava os primeiros ensaios com 

as videocabines fora do pais. Foi exatamente nas ruas de Montbeliard, a 

24 de Maio.8 

Entretanto, sera em Junho de 1991 quando na realidade sera dada 

a partida para a realiza~o de Parabolic People. Em torno de duas 

semanas despendidas em cada cidade, envolvendo o trabalho de equipes 

locais e a equipe de produ9ao e pesquisa do proprio CICV e, ainda, a 

participa~o constante de Felipe Sa, que acompanha Sandra desde 

diversos trabalhos anteriores. Ao final da produ~o. foram 260 fitas 

gravadas, o que corresponde a algo em torno de 130 horas de material 

bruto. 0 trabalho de edi9ao durou quatro meses, de Agosto a Novembro, 

contando novamente com a equipe de p6s-produ9ao do CICV e a 

participayao de inumeros profissionais.9 

Mesmo antes de estar concluido, os m6dulos finalizados de 

Parabolic People foram exibidos por diversas vezes em circuitos de 

videoarte na Fran9a, onde causaram impacto e expectativa por ve-lo 

totalmente concluido. No Brasil, foram exibidos cinco m6dulos em 

Cf. 0 Globo. 18/4/1991. Ver Anexo 1: Dossier de Imprensa, p. 173. 
8 Cf. L'Est Republicain, 25/511991. Ver Anexo 1: Dossier de Imprensa, p. 175. 
9 Ver Ficha Tecnica de Parabolic People, pp. 216-218. 



Outubro de 1991, na sala do Magnetosc6pio, no Rio de Janeiro, em 

sessao privada para a imprensa e para artistas convidados. 10 
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Finalmente acabado em fins de Novembro, Parabolic People estava 

pronto para ser exibido em Festivais ao redor do mundo e em televis6es 

por toda parte. Dos vinte programas contratados inicialmente, o projeto foi 

reduzido para onze m6dulos. 11 Causou confusao por onde quer que tenha 

passado. Nos Festivais em que foi apresentado, gerava discuss6es 

acaloradas. Nas televis6es em que foi veiculado, causava a impressao de 

problemas tecnicos na emissora. 12 

A despeito de toda a confusao, Parabolic People fez carreira de 

sucesso. Foi veiculado por oito televis6es, sendo sete europeias e a MTV 

Brasil. Arrematou premios em quatro Festivais: Video Art Festival de 

Locarno (Sui~). Festival lnternacional da Fototica (Brasil), Mostra 

lnternacional de Video de Cadiz (Espanha) e Deutscher Video Kunstpreis 

de Karlruhe (Aiemanha). 13 

Entretanto, tambem entre a critica, os onze m6dulos realizados por 

Kogut causaram confusao e impacto, nem sempre favoravel. Cientistas 

Socia is acusavam Sandra de intervir demais, de manipular francamente 

os sujeitos e seus discursos, falhando no que lhes parecia o fim mesmo 

das videocabines, ou seja, um dispositive apropriado, configurando uma 

estrategia adequada para a realizayao de enquetes de cunho social e 

antropol6gico. Contudo, este nao era o objetivo das videocabines, como 

1° Cf. 0 G1obo. 11110/1991 e JB. 21110/1991. Ver Anexo l: Dossier de Imprensa, p. 181 e p. 182. 
11 Ver Apendice: Entrevista. p. 143. 
12 Sabre o impacto de Parabolic People. ver Apendice: Entrevista, pp 133-135. 
13 Sabre a veiculac;ao e os premios recebidos par Parabolic People. ver Ficha Tecnica, pp. 212-215 e 
Videografia. pp. 216-218. 



bern chamou a aten<;:ao Bongiovanni14
, nem mesmo ode Parabolic 

People. 
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Da obra de Sandra Kogut ja se disse que merece urn estudo rna is 

atento e profundo. Portanto, vamos abordar este trabalho procurando 

levantar questoes referentes ao espa<;:o que este configura. 0 que marca 

este trabalho e o espa<;:o complexo construido atraves de recursos 

eletronico-numericos. Urn espa<;:o onde deslizam imagens, fragmentos de 

imagens, signos, palavras, descrevendo movimentos laterais, para cima e 

para baixo. A atenc;ilo nao encontra onde se fixar, o olhar nao encontra 

Iugar de repouso. Desse modo, vamos recorrer a conceitos e refer€mcias 

relatives a imagen pict6rica cubista, manifesta<;:ao da vanguarda do inicio 

do seculo e a cidade, para procurar analisar Parabolic People a partir da 

questao do espa<;:o, suscitada pela imagem video. 

14 "Rien a voir avec une enquete sociologique ou ethnologique, rien de scientifique dans Ia demarche, 
meme si le deroulement de J'action est parfaitement regie et les conditions de la recontre parfiatment 
maitrisees." Bongivanni, Pierre. "Sandra Kogut". in Chimaera 1&2, Montbeliard. CICV, !99!, p. !20. 
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3.2 
A VANGUARDA 

Pode parecer insignificante ou mesmo ingenuidade falar de 

vanguarda nos dias de hoje, passados quase cern anos dos primeiros 

manifestos e realizag6es vanguardistas do inicio do seculo. No entanto, 

nos parece justificar-se a utilizagao do termo quando tratamos de falar de 

videoarte. 

Dois lados da vanguarda aparecem aqui, a partir de Parabolic 

People. De urn lado, a incorporagao da ciencia, personificada pela 

maquina, que em ultima instancia apresenta-se hoje como a tecnologia. 

Segundo Marita Sturken, pode-se designar a videoarte como expressao 

de vanguarda, pelo fato desta aliar a ciencia a arte, recuperando os 

procedimentos das vanguardas do inicio do seculo.15 

De outro, a ideia de negagao aos c6digos esteticos estabelecidos. 

Claro deve estar que a apropriagao da designagao vanguarda neste caso, 

nao contempla os aspectos politicos e reformadores, uma verdadeira 

utopia civilizat6ria, daquelas manifestag6es anteriores, mas, entretanto, e 

15 "Une forme artistique qui allie Ia science (traditionnellement rel<~gue a une position superieure dans Ia 
societe) a !'art, en tant que media technologique. est un considerable fardeau culture!. La video est 
l'heritiere de l'ideologie venue de Ia sculpture cinetique et de mouvement artistique et technologique des 
annees soixante (enracine dans le cubisme. le futurisme et le Bauhaus), oil primait Ia fusion de !'art et de 
la machine." SturkeiL Marita. "Les grandes esperances et la construction d'une histoire". in video, 
Commurtications n° 48, Paris, Seuil, 1988. pp. 125-148: p. 133. 
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precise considerar que a passagem do seculo e a propria consci€mcia dos 

efeitos daqueles movimentos, colaboraram para modificar o proprio 

sentido do conceito. 16 

Se considerarmos que o video, enquanto forma de arte, a videoarte 

propriamente dita, nasce nos anos 60 da televisao, ja constituida 

comercial e institucionalmente, que esta e sua primeira referencia, contra 

a qual investe na cria9ao de uma nova forma de narrativa e de expressao, 

a cria9ao de uma forma de arte sobre um meio de comunicayao 

comercial. 

Podemos remontar ao final do seculo XIX, quando ocorreu um 

movimento semelhante entre literatura e imprensa. Naquele memento, o 

desenvolvimento acelerado da imprensa detona a rapida disseminayao 

dos folhetins por quase todos os jornais da Fran9a, tendo por tematica 

principal a vida cotidiana. 0 objetivo era, assim, atingir o maior numero de 

leitores possivel. Temos uma prefigura9ao, um embriao do que viria a se 

constituir como industria cultural. Desta industria cultural nascente, de sua 

linguagem imediata e direta, surge a vanguarda poetica atraves de 

Mallarme. 

Para Mallarrne, a linguagem imediata do jornal simboliza uma 

ilimitayao do mundo. 0 jornal se constitui como imagem do mundo. E a 

partir do jornal, de sua linguagem direta, imediata e cotidiana, identificada 

com o leitor, que Mallarrne cria uma linguagem poetica diversa da vigente 

16 Quanto a esta questlio, ha diversas posi<;oes que condenam a utiliza<;ao do termo: "Nao e licito opor. ao 
cani.ter degradado ou afirmativo das vanguardas em sua ex'])ressao tardia ou p6s moderna, o valor 
exemplar. revolucionario e progressista de uma vanguarda hist6rica e autentica." Subirats. Eduardo. 
Vanguarda, midi a e metropoles, Sao Paulo, Studio Nobel. 1993, p. 9. 



85 

na epoca: vanguarda. Do mesmo modo, e a partir da televisao que surge 

a videoarte que, apesar da ousadia, podemos chamar de vanguarda. 

Raymond Bellour faz extensa analogia (embora chamando atenyao 

para o perigo que estas representam) entre a imprensa francesa do final 

do seculo XIX e o surgimento de uma linguagem poetica de vanguarda, 

esta configurada por Mallarme, e a conformayao da videoarte a partir da 

televisao. "J'amerais, pour cela, remonter vers le demier tiers du XIX 

siecle, au moment ou l'avant-garde litteraire en arrive a son point de 

cristallisation et se definit en partie grtJce a un conflit dont elle a su tirer (au 

moins virtuellement) toutes /es consequences. Le rapport que Ia video 

(comme atr, conscience d'art) entretient avec Ia television n'est-il pas le 

double historique de ce que Ia litterature experimente a/os dans son 

dialogue avec !'industrialisation de Ia presse ?" Mais adiante encontramos: 

"La faqon meme dont /'art video tient a Ia television, dont ilia prend pour 

reference, pourrait etre, paradoxalment, ce que lui donne une consistance 

particu/iere. Et du meme coup une place privi/egiee dans ce qu'on n'ose 

plus apel/er l'avant-garde." 17 

Entretanto, apesar desta aproximayao entre estes dois meios, a 

imprensa do seculo XIX e a televisao, que nos resulta como justificativa 

para outorgar a videoarte o estatuto de vanguarda dos anos 60 em diante, 

interessa-nos estabelecer uma rela<;ao entre a videoarte e uma outra 

forma de arte visual, esta pict6rica e nao menos de vanguarda, na 

acepyao propria do termo: o cubismo. 

,. Bellour. Raymond. L Entre-Images. Paris. La difference. 1990, pp. 53- 54. 
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Apesar de fazer parte do conjunto daquelas manifestac;:oes artistica 

do inicio do seculo que perfizeram o que se convencionou chamar de 

vanguardas hist6ricas, preferimos considerar o cubismo como urn 

precursor destes movimentos, a fonte de renovac;:ao e revoluc;:ao da 

pintura, que acabou por resultar em todas as formas de arte abstrata, a 

fonte onde foram beber e buscar novas refer€mcias os representante do 

Neoplasticismo, do de Stijl, da Bauhaus e do Construtivismo russo. "0 

Cubismo e, de fato, a fonte imediata da Corrente formalista da pintura 

abstrata e nao-figurativa que dominou a arte do seculo XX." 18 

0 cubismo representou uma transformac;:ao integral no campo da 

pintura e das artes visuais, da mesma maneira que a explosao da 

imprensa no seculo XIX protagonizou uma revoluc;:ao na literatura. A partir 

dos anos 60, eo video que assume este papel, sendo a videoarte a 

representante desta corrente revolucionaria no campo da imagem. Sao 

estas mutac;:oes na percepc;:ao e na compreensao destes meios e nos 

pr6prios procedimentos de abordagem e criac;:ao a partir ou sobre eles, 

que marcam mementos na hist6ria da arte que, podemos dizer, causam 

urn impacto na propria definic;:ao de arte.19 

Os recursos formais alcanc;:ados pelo cubismo influenciaram ainda 

outras formas de arte que nao somente as pict6ricas, como a arquitetura, 

a musica, a poesia e a literatura. Se isto ocorreu e por que, segundo 

18 Chipp, H.B .. Cubismo: A Forma Como Expressao. in Teorias da Arte c'vfoderna. Sao Paulo. Martins 
Fontes, 1988, pp. 195-284: p. 195. 
Os movimentos citados, fazem parte do conjunto das chamadas vanguardas hist6ricas. que se 
manifestaram entre as decadas de 10 e 20 na Europa. 
19 Bellour. falando da ace1era<;iio dos meios em re1a<;ao a imprensa francesa do seculo XIX e ao mesmo 
tempo referindo-se a te1evisiio. escreve: " ... c'est pourquoil'explosion de Ia presse au XIX sii:cle a eu 
(comme celle de Ia photo) un tel impact sur Ia definition de /'art. ·· Op. Cit., p. 57. 
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Chipp, o Cubismo foi "nas artes visuais, uma revoluqao tao completa que 

os meios pe/os quais as imagens podiam ser formalizadas na pintura 

modificaram-se mais durante os anos de 1907 a 1914 do que se haviam 

modificado desde o renascimento." 20 

Encontramos em Bellour um paralelo quanto a esta posiyao 

revolucionaria que assume o video, tal qual o cubismo, quando se trata de 

observar as muta96es no campo das imagens reproduzidas pela 

mediayao da camera, ou da maquina : "Un mot circonscrit cette mutation : 

Video, ouvert sur Jes deux versants qui Je bordent : Ia television e rart 

video. Un mot improbable dont on n'a pas fini de com prendre a que/ point 

if engage dans une situation sans precedent les arts de reprodution 

mecanique qui lui son anterieures -- photo et cinema - en ouvrant une 

espace ou Ia question de reproduction se trouve debordee par les 

possibilites encore a peine entrevues de /'image catculee. C'est-a-dire une 

virtualite qui ignore el/e-meme quelle est Ia mutation dont se trouvera en 

son fonds affectee Ia capacite humaine - immemoriate - de former des 

images, et plus precisement de /es deffinir en tant qu'art." 21 

Outra caracteristica do video, e o fato deste terse apresentado 

sempre como um meio atraente para os artistas plasticos, mais abertos 

para encarar as precariedades constituintes da sua imagem. Sobre este 

aspecto, Arlinda Machado observa que cineastas e fot6grafos nao 

encontram na imagem video a qualidade tecnica da imagem fotoquimica, 

considerando a imagem eletronica 'defeituosa': "Ja o pessoal de formaqao 

musical ou oriundo do universo da pintura artesanal se relaciona de forma 

2° Chipp. Op. Cit .. p. 195. 
21 Bellour, Op. Cit .. pp. 11-12. 
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muito mais produtiva com o video, pois percebe que nele se pode resgatar 

a mesma liberdade e a mesma flexibilidade de tratamento que se 

encontram em seus domfnios especfficos." 22 

0 que imprime ao video um estatuto plastico, que o aproxima ainda 

mais da pintura e que reafirma nossa intenc;:ao de relacionar os do is 

meios. Para esclarecer esta analogia que apontamos entre estas duas 

formas de criar imagens -- cubismo e video -- faz-se necessaria uma 

incursao no universo conceitual do cubismo, para melhor fundamentar 

nossa discussao. 

0 problema central do Cubismo, que ficou patente no decorrer de 

seu encaminhamento, eo espac;:o. Esta concepc;:§o do espac;:o, mental e 

abstrata, que tem suas ralzes em Cezanne, e tambem o ponto central da 

interrelac;:ao com a videoarte que estamos trac;:ando. E preciso -- e parece 

mesmo pouco possivel nao faze-lo -- passar por Cezanne para entender o 

Cubismo. Sua preocupac;:ao era com os problemas relativos a forma, a 

cor, aos pianos e sua articulac;:§o, procurando estabelecer dentro do 

campo da tela leis absolutamente pr6prias que lhe garantissem 

autonomia. Atraves destes elementos-- forma, core pianos articulados -

acrescidos de um olhar nao mais fixo em um unico ponto, Cezanne 

concebe um novo procedimento de representac;:§o, criando um espac;:o 

pict6rico totalmente fora dos canones tradicionais da pintura tradicional 

corrente de ate entao. 

22 Machado. Arlinda. Maquina e lmaginario. Silo Paulo. EDUSP. 1993, pp. 55-57. Entretanto, e preciso 
fazer uma ressalva a afirma<;ilo de Machado, pois este ·preconceito' com rela<;ilo a imagem video nos 
parece de certa forma 'datado'. remontando aos inicios do 'ideo enquanto forma de arte. Niio eo que 
assistimos agora na decada de 90, quando cada vez mais os cineastas, principalmente, se apoderam do 
,ideo como forma de ex-pressiio. Tambem niio podemos esquecer que Jean-luc Godard desde os anos 70. 
trabalha como meio video, chegando mesmo a possuir uma produtora. a 'Sonimage'. 
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E necesario assinalar que Cezanne realizou tais operar;:oes 

concomitantemente a disseminar;:ao da fotografia. A fotografia pode, 

portanto ser considerada como uma das causas das inquietar;:oes do 

pintor e, atraves dele, de toda a pintura que se realizaria posteriormente. 

"Cezanne et ses contemporains ont ete expulses de leur atelier par /'image 

photographique. lis etaient effectivement en concurrence avec Ia 

photographie, et its durent aller au motif. Avec Ia photographie Ia nature 

est devenue un concept impossible. " 23 

Nao esta em questao para Cezanne a verdade da natureza, nem 

dos objetos, mas sua forma plastica. Esta forma seria encontrada pelo 

artificio de reproduzir a visao de um objeto a partir de diversos pontes de 

vista, apreendendo seus pianos e volumes. 0 resultado era a concepr;:ao 

de um espar;:o pict6rico criado por novas proporr;:oes e relar;:6es24 

A influemcia e tal na genese da pintura cubista, que Albert Gleizes e 

Jean Metzinger, dois dos pintores que mais teorizaram a respeito do 

cubismo, ao qual fizeram fileira, chegam a afirmar : "Quem compreende 

Cezanne pressente o cubismo. " 25 Junte-se a isto a critica e a censura, 

por parte dos cubistas aos impressionistas, pelo fato de considerarem que 

23 Robert Smithson. citado por Chevrier, Jean-Fran9ois e Da,i<i Catherine, 'Actualite de L'image', in 
Passages deL 'Image, CGP,Paris, 1990, p. 17-36; p.19. 
24 "0 esfor9o de Cezanne de reproduzir a forma plastica das coisas para dar uma ideia de seu peso e 
snbstancia, levava-o inexoravelmente a olhar os objetos ja nilo mais de urn irnico, mas de varios pontos de 
\-ista. SO assim ele conseguia apreender melhor os pianos e os volumes. Dessa maneira. urn mesmo 
objeto, no interior do quadro, jazia em perspectivas diversas. que o deformavam em sentido vertical, 
longitudinal ou para baixo e. do mesmo modo, a linha do horizonte muitas vezes se perdia na sua propria 
horizontalidade para inclinar-se. dependendo das exigencias pl<\sticas do quadro. Desse modo de 'ver'. 
resultava que, simultaneamente, urn objeto tendia a mostrar mais !ados de si mesmo, oferecendo-se para 
uma nova disposi9ilo sabre a tela, criando propor96es e rela9iies diferentes das academicas e 
tradicionais." Micheli, Mario de. "A Li9ilo Cubista'". in As Vanguardas Artisticas do Seculo A.T Silo 
Paulo, Martins fontes, 1991, pp. 181-182. 
25 Albert Gleizes e Jean Metzinger escreveramjuntos, em 1912, Du Cubisme. ensaio de car:\ter didatico a 
tim de ex-plicar o cubismo, in Chipp, Op. Cit., p. 211. 



estes limitavam-se ao simples registro de dados visuals -- sendo pura 

retina e nada de cerebra-- temos, por oposi9ao, que a arte cubista e 

essencialmente conceptual e nao apenas perceptual. 

Portanto, o que inquieta e movimenta o cubismo e a supera9ao da 

realidade tal como e percebida, na direyao de uma ordem abstrata, de 

organiza9ao mental e intelectual : uma supera9ao subjetiva da 

objetividade. Tais inquieta96es e referencias encaminham o cubismo a 

fundar um espa9o pict6rico totalmente novo, radicalizando a li96es do 

mestre Cezanne e chegando por fim, a destruir completamente a ilusao 

perspectiva renascentista. 
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No cubismo, os objetos e o espayo sao analisados e construidos 

por meio de pianos que criam uma estreita camada de espayo. 0 espa9o 

e fragmentado, destruido e reconstituido atraves da simultaneidade de 

varios pontos de vista. Ja nao temos mais um espa9o perspective, em 

que a profundidade e dada de forma linear e continua, determinada por 

um unico ponto de vista central e pela definiyao de uma unica fonte de 

luz. 

Este e um espa9o marcadamente descentrado, que se desenvolve 

lateralmente, que se estende em dire9ao as bordas do quadro. Um 

espa9o que se expande e onde nao h8 hierarquia. A superposi9ao e 

interpenetrayaO de pianos paraleiOS, dados pelos multiples pontos de 

vista e pelas varias fontes de luz, cria camadas estreitas de espa90. 

Oeste modo, configura-se uma outra profundidade, que poderiamos 

chamar de rasa. 
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Sandra Kogut, retomando as questoes levantadas em dois de seus 

traba!hos anteriores) J'uliette e lt\J'n~lr do you people Brazil is? 26
, 

cria, em Parabolic People, esta imagem de passagem, um espayo onde a 

perspectiva e destruida, mas a profundidade ganha outros contomos. 

profundidade neste caso se da na sucessao de camadas superpostas, 

entre os pianos cue se sobrepoe. . . . 

17 As camadas de p1ar:cs sobrepastos, ParaboHc People. 

Os fragmentos do objetc, v[stos de varies pontes de v!sta: se 

ardcu;am atraves de transparencias e lnterpenetra(.f5es. Nao h8 ponte de 

fuga; nao h8 centre. 0 que exlste e um desiocamento ~ateral, em todas as 

direc6es. 0 esoectador deve delxar aue as imaaens oercorram seus 
.> ' i .;;;,t ! 



olhos, que o espago, constantemente construido e reconstruido, deslize 

por sua retina, para compreender seu sentido. Ja nao se pode falar de 

representagao pura e simples. 0 espago e concebido mentalmente, e 

construido. 

0 espago de Parabolic People, configurado desta maneira, e 

acrescido das qualidades da imagem em movimento e da montagem 

numerica utilizada. 0 que vemos e um espago planar, nao perspective, 

sem ponte de fuga, construido em camadas de pianos em movimentos 

laterais, para fora do quadro. 
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Em um plano de uma rua de Paris, e incrustado um fragmento de 

uma rua de Dacar, por tras do qual passa um taxi de Nova lorque. Acima 

destes pianos, ou fragmentos de pianos, deslizam letras, palavras, 

simbolos, ora opacos, ora transparentes. Toda esta profusao de 

acontecimentos ocorrendo simultaneamente, sem dar a possibilidade ao 

espectador de apreender cada um dos detalhes, cad a uma das ag6es que 

transcorrem na tela. Estamos diante de um espago onde todos os pontes 

parecem estar em fuga: "(. . .) perspectiva ace/erada (fantastica) centrada 

menos sobre 'um ponto de fuga' do que sobre a fuga simultanea de todos 

os pontos. " 27 

"Virilio. PauL 0 Espaqo Critico, Rio de Janeiro. Ed. 34. 1993. p. 67. 



Fig. 18 Parls e Dacar corfiguram um s6 espar;o, Parabo[jc People. 

Pianos) camadasl superposiyBol interpenetra9ao: expansao, 

m; dtirdicidade simult'aneidade .. descer ... tramento .. fragmentacao. como _ja ''•'••Ol'"'f"'-- . : ~ ~ • 

dlsse-mos: sao elementos que qualificarr\ ou qua!idades aue estruturam 

um espayo que tem suas origens no campo pict6rlco, mas que podem ser 

a transoarencia como aua!idade 
l ' 

Setembro de ~ 985. pp. 33-50. 

r-o,...;....· ·s:--- 29 v ;,.,;u ;c;; mais precisamente com a 

29 =-.c Corbusie:- karcmrrc:t) fo: talY~Z o a:·qc:itee<}q:J.c r::ais t::;n.l-1<1 sc ar.JrcLxi.nac'o c identilicadn 
com as prcposiy6es est3.ticas do cubismo. a1:-aves de seu comato em:: mcmbros destz escola. 
princi:palrrce:cte co:n Fcn1ad LCgcr. que foi deseru~ista c colabcrador de corbusier em 
diYersos pro]et:Js. Co:busie:- tamben: inco:-reu pela :oi:m1rc:. inlciando o prLL:i,;cr:o. derivado de cubisn:c. 
\-

7cr Bart::am. Rcy::?.cT. 'Paris: c :\-lu:1dc d2. ,.G...r;:e c Le Corbusicr· _ i:-: : eor:a e :~:·c:efo 7ZC Pr:meirc !:.I' a cia 
.u·ac;i'•'m:. sao Paulo, ?crsp~ctiYa. 1975_ pp. 3l5-..-;. L. 



Casa Stein em Garches (Franc;:a), encontrando neste espac;:o arquitetonico 

as mesmas quest6es descritas nas obras pict6ricas cubistas. 

Para Rowe, a transparencia nao e apenas uma qualidade material 

(em se tratando de arquitetura o exemplo mais claro seria a janela), 

podendo ir alem, como uma qualidade inerente de organizac;:ao espacial, 

a qual denomina de transparencia fenomenal. "A nossa percepqao da 

transparencia fenomenal provave/mente deriva apenas da pintura cubista. 

Certamente qua/quer tela cubista de 1911-12 serviria para i/ustrar a 

presenqa destas duas ordens ou nfveis de transparencia." 30 

Na Casa Stein, Corbusier trabalha com a sobreposic;:ao de pianos 

paralelos. Estes pianos, que comp6e a fachada frontal e que seriam a 

superfice do pavimento terreo, ligeiramente recuada em relac;:ao a 
superficie dos outros pavimentos, e os panos de vidro horizontais, se 

interpenetram e estendem-se para os lados, sugerindo continuidade, ao 

mesmo tempo criando a ilusao de urn espac;:o interno paralelo a fachada31 

Contudo, este procedimento arquitetonico, que podemos chamar 

chamar de cubista, nao se limita ao plano da fachada, que poderiamos 

considerar como uma composic;:ao analoga ao plano do quadro. A 

30 Rowe. Op. Cit., p.35. 
31 "Em Garches a superficie recuada do pavirnento terreo e reintroduzida na cobertura atrav·es das duas 
paredes soltas que lirnitam o terra<;o, e a mesrna afirrna<;ao de profundidade e dada por portas-janelas de 
vidro nas paredes laterais, que terminam as linhas de fenestra<;ao. Atraves deste artificio. Le Corbusier 
faz passar a ideia de que irnediatamente por tras de seu pano de v idro existe uma estreita camada paralela 
de espa<;o. lsto irnplica em mais urna impressao : a de que, lirnitando por tnis essa carnada estreita. existe 
urn plano ao qual pertencern a fachada do terreo. as paredes soltas da cobertura e os hatentes internes das 
portas de vidro laterais. ( ... ) Levando ern considera<;ilo a superficie de vidro e concreto e esse plano 
irnagimirio (mas quase tilo real quanta o outro) tomamos consciencia de que aqui o efeito de 
transparencia e conseguido niio atraves de urna janela mas pelo fato de percebermos duas entidades 
distintas 'que se interpenetrarn sem que haja a destrui<;ilo otica de urna ou de outra "."Idem, p. 43. 



arquitetura comporta o espago, a terceira dimensao de fato, a 

interioridade. Em Garches, a impressao de urn espago paralelo aos 

pianos da fachada nao e confirmada, ao encontrarmos uma divisao 

espacial extremamente complexa. 32 
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Segundo Rowe, urn espago assim construido, possui a 

caracteristica da transparencia. 0 espago em profundidade nunca e dado 

a percepgao, mas ao contrario, e dado urn espago estreito, raso, plano. 

Ou seja, aquilo que vimos no cubismo. 

Bellour assinala que, se o cinema se aproxima, se reaproxima da 

pintura, como jamais o havia feito antes, e porque este se transforma por, 

atraves do video.33 lsto porque, podemos afirmar, o proprio video 

configura, de certa forma, uma imagem pict6rica. 

Tomamos a reflexao de Bellour como afirmagao de nossa hip6tese, 

ou seja, o cubismo pose ser encarado como uma matriz da imagem video: 

" ... Ia video (. . .) opere par rapport aux normes (plus ou moins) implicites 

de !'image-film une transgression comparable a celle de Ia peinture cubiste 

fracturant au debut du siecle ce qui restiat de l'espace picturale 

classique." 34 

32 ''"Por si s6, cada urn desses planos e incompleto e mesmo fragmentitrio, mas e com esses pianos 
paralelos senindo de referencia que a fachada se organiza, e que fica indicada uma estratifica~ao em 
camadas verticais do espa<;o interno. formado por uma sucessao de espa<;os paralelos que se extendem 
para os !ados, e niio em profundidade. ( ... ) Assim. o pano de \idro da fachada do jardim parece sugerir. 
por tras deJa. a presen<;a de urn unico grande espa<;o, cuja dimensao principal seria paralela a fachada. 
Mas as di\isoes internas do espa<;o desmentem qualquer desta coloca<;oes. mostrando em vez disso urn 
volume maior perpendicular a fachada." Idem, pp.44-45. 
33 Bellour analisa esta aproxima<;iio do cinema com a pintura. comentando a obra de Thierry KuntzeL em 
que Bellour relaciona a imagem 'ideo a pintura cubista. in L 'Entre-Images, Paris. La Difference, p.l61-
199: p. 162 
34 Idem. p. 164. 
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3.2 
A METROPOLE 

A cidade como espetaculo, a grande cidade, a capital, a metr6pole. 

A cidade como converg€mcia, como palco das manifesta96es artisticas. A 

cidade como manifesta9ao da propria arte. Podemos dizer que este 

estatuto atribuido a cidade, iniciou-se no seculo XIX, toma corpo no inicio 

do seculo XX e e retomado contemporaneamente. Artistas plastico, 

fil6sofos, cineastas, escritores, arquitetos, todos vao debru98r-se sobre a 

cidade, procurando interpreta-la, le-la, traduzi-la atraves de outros meios 

de expressao. Com maior ou menor intensidade, variando de acordo com 

as motiva96es da epoca, este procedimento vai perpassar o seculo. 

Estamos falando da metr6pole cosmopolita?5 

Se tratamos da cidade, da metr6pole modema que se constitui na 

virada do seculo, e por que esta se desdobrara e determinara o que hoje 

35 "Metr6poles sao essas hipertrofiadas aglomera<;oes urbanas. E serao metr6poles tambem em seu 
sentido etimol6gico -- cidade-mae --. embora do carater maternal retenham menos a temura que a posse, 
pois e a partir delas que 0 mercado intemacional e controlado, as ingerencias politicas nos territ6rios 
articuladas. e o comercio de bens e valores detemtinado. A centraliza<;iio, efetnada a partir das 
·metr6poles'. do processo de internacionalizac;ao da economia. da politica e da cultura, fa-las cidades. por 
excelencia. ·cosmopolitas'. Azevedo. Ricardo Marques de. Metropole e Abstraqiio. tese de doutorado, 
Sao Paulo. USP. 1993, p.20. 
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encaramos como a cidade contemporanea.36 Esta cidade, que se apropria 

dos meios de comunica~o social, que congrega artista e intelectuais, 

torna-se ela mesma cultura 37
, torna-se ela mesma urn aparato de 

comunicac;:ao, configurando para si uma imagem.38 

Argan chama a atenc;:ao para o fato de que, desde a Renascenc;:a, a 

cidade tem por objetivo, na sua construc;:ao e constituic;:ao atraves da 

organiza~o perspectiva, comunicar percursos, indicar distancia, eliminar 

a duvida, clarificar sentidos, abrigando em si um outro significado.39 Em 

oposi~o a esta cidade construida sobre os principios da perspectiva, que 

se torna um meio de comunicac;:ao de si propria, temos a imagem 

maquinica da metr6pole. A cidade nao mais se representa, mas da-se a 

ver, apresenta-se. A cidade passa de aparato de comunica~o a imagem, 

cujo signo e a maquina. 

36 Acerca da cidade modernista. comenta Malcom Bradbury: "Evidentemente. essas cidades eram mais 
que pontos casuais de encontro e cruzamento. Eram ambientes geradores das novas artes, pontos centrais 
da comunidade intelectual. e mesmo de conflito e tensao intelectual. Em sua maioria. eram cidades com 
urn papel humanista consagrado. centros culturais e artisticos tradicionais. locais de arte. aprendizagem e 
ideias. Mas muitas vezes tambem cram ambientes novos. trazendo em si a complexidade e a tensao da 
vida metropolitana moderna, que se encontram tao profundamente arraigadas na cousciencia e na escrita 
modemas." Bradbury, Malcom. 'As Cidades Do Modemismo'. inModemismo. Guia Geral, Sao Paulo, 
Cia das Letras, 1989, p.76. 
r "A cidade modema se apropriou das maiorias das funviies e meios de comunicavilo da sociedade. da 
maioria da populavao e dos limites mais avanvados de sua experiencia tecnol6gica, comercial, industrial 
e intelectual. A cidade se tomou cultura, ou talvez o caos que se segue a ela." Bradbury. Op. Cit.. p.77 
38 

'· ... as cidades deixam de ser vistas como entidades simb61icas e representativas e passam a ser 
operadas como urn mecanismo. Assim. configura-se uma imagem para a cidade, similar a maquina. tao 
cara its vanguardas construtivas. ( ... ) diz-se que as cidades, em vez de serem cuidadas qual ·obras·. sao 
tratadas como ·produtos' e, deixando de se constituirem em 'fins'_ degradam-se em 'meios' para a 
prodU<;ao e a circulavao de bens e servivos." Azevedo. Op.Cit, p.41. 
39 "A organiza9ilo perspectica, que corresponde exatamente ao desejo de percursos retilineos, de >istas 
liwes, de distancias claramente mensuraveis (. . .) produto de uma nova conceP9ilO da existencia que 
exige a correla9ao retilinea ou 16gica dos atos. a obten9ilo do fim pelo caminbo mais breve e mais certo. a 
eliminaviio do acaso e da surpresa, a possibilidade de varia9ilo dentro dos limites de urn sistema. (. .. ) 
Ou seja, a cidade deixa de ser Iugar de abrigo, prote9iio. refugio e torua-se aparato de comunica9ilo: 
comunica9ilo no sentido de deslocamentos e rela9ao. mas tambem no sentido de deterrninados conteudos 
urbanos·· Argan, Giulio Carlo. Histotia da Arte como Historia da Cidade. Sao Paulo. Martins Fontes. 
1992. p.235. 
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Falando das vanguardas construtivas e da maneira pela qual estas 

encaravam a arte, eminentemente uma arte urbana e cosmopolita como 

vimos, Azevedo exp6e esta transforma~o: "Se na Renascenqa, atraves 

da perspectiva, institui-se um processo univoco sobre o qual se 

representa o visfvel, o prose/ito das vanguardas construtivas -- que 

recusam a mimese e a analogia -- propoem-se constituir as bases da 

Visibilidade, cujo vidente nao e um espectador im6vel e monocular, mas 

um olho virtual, que liberando-se a volta do objeto, penetra-o: 'a arte nao 

reproduz o visivel; torna visivel'. '40 

Estamos agora diante da cidade contemporanea, da metr6pole 

desmedida, fruto daquelas manifestac;6es vanguardistas e do espirito 

cosmopolita presente na virada do seculo XIX para o XX, resultado da 

profunda atrac;ao que a aglomerac;ao metropolitana exerceu e continua a 

exercer desde entao. Contudo, a cidade continua a serum aparato de 

comunicac;ao, embora nao mais como na Renascenc;a, no sentido de 

clarificar seus conteudos de forma univoca. 41 

Sea cidade, a metr6pole moderna, toma corpo em uma imagem 

metaf6rica da maquina, e por que ela nao mais pode ser apreendida de 

maneira univoca. A cidade moderna nao mais remete a perspectiva, como 

visao de mundo, como sistema de pensamento, mas a uma imagem, que, 

embora ainda metaf6rica, traz em si uma carga de abstrac;ao e nao de 

representac;ao, que encontramos na produc;ao artistica que ali se deu. 

40 Azevedo. Op. Cit., p.ll5. 
41 "Tal e a trama hist6rica que devolve a arte as cidades. e as cidades as artes. Pois o modernismo e uma 
arte metropolitana, o que significa uma arte grupaL uma arte especializada, uma arte intelectuaL uma 
arte para sens pares na estetica: ela invoca, com as ironias e paradoxos que forem, o imperio da 
e<iliza<;ilo. Na verdade, nilo apenas metropolitana, mas cosmopolita: uma cidade leva a outra no tipico 
pecurso estetico ate a metamorfose da forma." Bradbury. Op. Cit., p.SO. 
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Arrisco dizer que Parabolic People forja (see que se pode imaginar 

uma forja eletri:inica) um espac;o analogo ao da metr6pole 

contemporanea, que nao busca representar-se por uma imagem 

metaf6rica, mas que e, por si s6, convertida tambem em uma imagem. 

Para compreender esta imagem, vamos ainda recorrer ao cubismo, tendo 

em vista a sua preocupac;ao central, qual seja, o espac;o. 

Em se tratando de falar da cidade, podemos observar a ocorrencia 

do mesmo tipo de espac;o, cuja construc;ao e leitura se da atraves da 

superposic;ao por camadas, da interpenetrac;§o, do descentramento, da 

fragmentac;ao por pianos, enfim, um espac;o que se desenvolve 

lateralmente, entre superficies e pianos, mas nao em profundidade. lsto 

pelo fato de que a arquitetura, elemento essencial e constitutive da 

cidade, aproxima-se cada vez mais da comunicac;ao, da imagem, 

transformada cada vez mais num signo reconhecivel a distancia, 

rapidamente. 

lnumeras sao as abordagens negativas a respeito desta 

transformac;ao, nao s6 da arquitetura, mas do mundo, da sociedade como 

um todo, dos sistemas de representac;ao, convertidos em simulacra, 

permeados de opacidade e superficialidade. Nelson Brissac comentando 

a respeito do tempo, aponta nesta direc;ao : "A arquitetura convertida 

numa superficie, num elemento grafico, deixou de ser espacial." E mais 

adiante, completa : "Ao se limitar ao formato da imagem, reduzida a urn 

suporte de signos, nao importa mais construir espaqo." 42 

42 Brissac Peixoto, Nelson. ·As Imagens De Tv Tern Tempo0 ', in Rede Jmagintiria. Adauto Novaes 
(org.), Sao Paulo. Cia das Letras. 1991, pp.73-84; p. 75. 
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Em parte, podemos concordar com estas afirmac;6es. Contudo, a 

arquitetura nao deixa de construir espac;o, mas constr6i urn outro espac;o, 

que e este espac;o planar. Tambem nao se trata de fazer apologia pura e 

simples deste tipo novo de espac;o. Apenas procuramos compreende-lo, 

confrontando com formas anteriores que apresentavam esta alternativa 

frente ao espac;o perspective. 

Talvez o melhor exemplo deste fato sejam as cidades americanas 

e, dentre elas, o exemplo mais bern acabado seja Las Vegas. A primeira 

abordagem concreta deste novo fen6meno arquitetural estreitamente 

vinculado a comunicac;ao, e a analise feita por Robert Venturi 43
, 

justamente sobre a cidade de Las Vegas. 

Venturi se aprofunda na analise da arquitetura como fen6meno de 

comunicac;ao, procurando compreender o espac;o urbano conformado a 

partir desta mesma arquitetura. Segundo o autor, esta e uma arquitetura 

anti-espacial -- se encarada do ponto de vista do espac;o urbane 

tradicional, renascentista, cujo melhor exemplo seriam as piazzas 

italianas --, nao se constituindo como espac;o e sim como imagem. Uma 

imagem que domina o espac;o da cidade e a paisagem, que se imp6e 

pela presenc;a. A cidade, assim, e transformada em textura, em relevo, 

urn espac;o plano, sem profundidade perspectiva. "Mover-se por esta 

paisagem e percorrer uma vasta textura expansiva : a mega textura da 

paisagem comercial. " 44 

43 Venturi, Robert. Izenour. S. e Brown. D.S .• Aprendiendo de Las Vegas. Barcelona. Gustavo Gili. 1978. 
Apesar de ser urn estudo bastante pontual e sobre uma cidade bastante particular. observamos atualmente 
uma aproxima,ao da arquitetura das metropoles na dire9ao do que e Las vegas desde os anos 60. 
"Idem. p. 35. 
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Nao e exatamente o fato de que a arquitetura da cidade migra para 

o campo da comunicac;:ao o que nos interessa, mas sim sua 

consequencia, o espac;:o que se cria sobre ou a partir desta nova 

caracteristica. Fato que Argan ja detectava, no inicio dos anos 70, 

quando chamava a atenc;:ao para a diluic;:ao da especificidade da cidade, 

incorporando novas func;:oes e assumindo novos papeis. "(. . .) a cidade 

deixa de ser Iugar de abrigo, proteqao, refugio e toma-se aparato de 

comunicaqao; comunicaqao no sentido de des/ocamento e de relaqao, 

mas tambem no sentido de transmissao de determinados conteudos 

urbanos." 45 

E este espac;:o e essencialmente um espac;:o plano, constituido por 

camadas sobrepostas, que se estendem lateralmente, criando espac;:os 

estreitos. A cidade contemporanea e uma passagem, um percurso atraves 

do qual s6 podemos observar os relevos, que se interpenetram como 

imagens em fusao. E evidente que falamos aqui de um pedac;:o da cidade, 

de um fragmento, pois a cidade, sua totalidade, e construida por 

fragmentos diversos entre si, que se estendem para os lades, em que a 

ideia de centro se perdeu. 

Nao podemos esquecer que a nossa experiemcia urbana esta 

agregada a ideia de movimento. Nao um movimento qualquer, mas um 

movimento acelerado. Velocidade. 0 fluxo de imagens urbanas, neste 

processo, e vertiginoso. Estejamos n6s, passando ou nao, de autom6vel 

ou nao, o desfile de imagens e situac;:6es urbanas simultaneas as quais 

assistimos, e quase infinite. 

45 Argan, Giulio C .. '0 Espa~o Visual Da Cidade". inA Historia da Arte como Hist6ria da Cidade. Sao 
Paulo. Martins Fontes, 1992, pp. 235-241: p. 235. 
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E o espa~o com o qua! nos deparamos e aque!e descrito acima. fo~ 

arquitetura convertida em imagem diretaJ imediatal um signal reveste a 

cidade de pianura~ onde as camadas e as sobreposfc;6es sfmuitaneas sao 

a marca dominante. 

Figs. 19 e 20 0 espayo p!ana: de Parabolic People. 



de Parabolic People. 

Entretantc: nao s6 na sua forma, come tambem no modo de 
- - • ,. - ' ;.•• • ~ o ' :, F o recepyao) l-"araooac ~eopte se cons;.!turra come um s;gnc aa me1.rooo;e 

contemporanea. recepy2o da arqun:en...Jra e: em 

metr6po!e se d8l segundo 

que a atenyao e descontlnua e difusa: ac contrario da atenyao requer!da 

frente a ~ma contemolath1a e focalizada. Comentandc- o texto de 

se 

:! ticnfca. ar:e ;? p<J!ii}(JG. SZ.c ?auk;_ Brasiliensc. 199"-i. py l65-l96: pp.: 92-i s..;.. 
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da coletivamente e na forma de distrac;ao. ". Continuando mais adiante: "0 

nosso contato com a arquitetura teria sido, pois, desde sempre, 

eminentemente 'tatil', isto e, pragmatico, criando habitos que liberam 

nossa atenc;ao, mantida sem esforc;o, basicamente descontfnua, 

superficial e difusa, em oposic;ao ao que seria uma recepc;ao '6tica', 

contemplativa, atenta, po/arizada -- como tradicionalmente era solicitada 

pel as demais artes (. . .). " 47 Chamamos a aten9ao para o fato de que o 

video compartilha da mesma forma de recep9ao: desatenta, habitual, 

descontinua e superficial, portanto, tambem na categoria do tatil. 48 

Diante desta vertigem de imagens que qualificam a obra com total 

instabilidade e desintegridade, o espectador pode ter o desejo inverso, de 

que as imagens fiquem49
, ou pode ter a impressao de futilidade, de mera 

brincadeira com equipamentos de ultima gerayao. "Toda essa 

simultaneidade, multiplicidade e ve/ocidade com que os elementos 

audiovisuals sao processados na tela pode dar a impressao, sobretudo a 

um espectador mais afinado com os pianos limpos, univocos e 

contemplativos do cinema, de uma certa frivo/idade, ou de uma certa 

superficialidade, numa palavra a/go assim como uma irresponsabilidade, 

nada mais enfim que um jogo de pirotecnica com as possibilidades de 

intervenc;ao das maquinas." 50 Mas nao e justamente esta profusao de 

r Arantes. Otilia. "Arquitetura simulacta··. in 0 Olhar. Adauto Novaes (org.). Sao Paulo, Cia das Letras. 
1988. pp 258-259. 
48 Julio Plaza faz importante analise acerca da recep;iio da TV em Tradw;:ao Intersemi6tica. Sao Paulo. 
Perspectiva. 1987, pp. 52-56. 
49 Falando sabre a dura~o das imagens de TV, diz Nelson Brissac Peixoto: "Nada parece mais 
impertinente e anacr6nico do que pedir a estas imagens inquietas e vertiginosas que fiquem'' "As 
imagens de TV tern tempo?". in Rede Imaginaria, Adauto Novaes (org.). Sao Paulo, Cia das Letras. 
1991, p.73. 
5

') Machado. Arlinda. "As multiplasjanelas de Sandra Kogut". in Chimaera 11. p. 39. 



signos em total instabilidade e desintegragao, que temos ao estar numa 

rua de qualquer metr6pole? 

Cidade multipla, fragmentada, ambigua, plurissignica, polif6nica. 
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Metr6pole. lmagem. E esta cidade que nos interessa, que segundo 

Lucrecia D'Aiessio Ferrara, "deixa de ser vista como espaqo abstrato das 

especulaqoes projetivas, sociol6gicas ou economicas para ser apreendida 

como espetacu/o, como imagem. "51 

Uma imagem que porter esta dimensao complexa, exige a 

participagao de todos os sentidos em sua apreensao, que se da de forma 

bastante fragmentaria, permeada de outras referencias, onde nao e 

possivel urn resultado final, mas uma imagem em movimento, articulada 

por diversas parcialidades de multiplas imagens. lmagem em que a cada 

instante h8 algo alem para ser observado, em que os elementos m6veis 

interferem na apreeensao ao mesmo tempo que sao parte tam bern de 

sua configura<;:ao 52 

Nao e a toa que Parabolic People tenha como ponto de partida as 

pessoas, que sao esta parte constituinte da cidade menos apreensivel, 

uma massa indistinta, que nao para de se movimentar, de se deslocar em 

todas as diregoes, como pequenos pontos que colaboram na construgao 

do espago e que jamais temos tempo ou disponibilidade para olhar de 

perto, atentamente. Nas palavras de Erik Davis : "More than anything else, 

51 Ferrara. L. D. Leitura sem Palavras, Sao Paulo, Atica, 1986, p.20. 
52 "Na maior parte das vezes, a nossa percep<;iio da cidadc nilo e integra, mas sim bastante parciaL 
fragmentaria, envolvida noutras referencias. Quase todos os sentidos estao envolvidos e a imagem e o 
composto resultante de todos eles." Lynch, Kevin. A lmagem da Cidade, Lisboa, Edi<;6es 70. 1988. 
pp.ll-12. 
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Kogut mimics the techniques that cities use to compose themselves, the 

seductive magical realism of dotAlntov11n Tokio or Times Square.(. . .) tlJe 

place of ti'Je village's sedentary grid, Kogut creates a gfobai cam iva!: 

masks and tatoos, accordions and monkeys, Hare Krishnas and soldiers, 

a!! currenciesJ all objectes for barter. !l 53 

Fig. 22 Ur:-: des personagens de Parabolic People. 

53 Dmis. Erik ·?arabolic People·, in Chfrnaera l J. ?v!ontbehard. 1992. 
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Baudelaire talvez tenha sido o primeiro a eleger a cidade como 

tema para a manifestac;;ao da arte, como fonte de inspirac;;c3o criadora.54 A 

cidade que inspirou Baudelaire e sobre a qual escreveu, foi a Paris de 

Haussmann, reprojetada, saneada, exibindo seus edificios monumentais 

ao Iongo de avenidas larguissimas, privilegiando as vistas, tal qual na 

cidade do renascimento. Paris era a capital da modemidade, a metr6pole 

do seculo XIX. 

Entretanto, o que chama a atenc;;ao de Baudelaire na metr6pole de 

Haussmann e a multidao. A poesia de Baudelaire vai tornar indissociavel 

as duas coisas, tornado-se signo uma da outra. Quando se fala de 

metr6pole tem-se a imagem da multidao, e a ideia de multidao remete a 

imagem da metr6pole.55 A poesia de Baudelaire nao cede as descric;;6es, 

ela vai alem no trabalho com a linguagem. E uma traduc;;c3o do espirito 

reinante na grande cidade, do clima metropolitano. 

Assim, segundo Azevedo, a poetica de Baudelaire traduz a 

indeterminac;;ao da metr6pole: "Poetica de objeto e sujeito indeterminados, 

composta de elisoes e a/usoes, sugestoes propiciat6rias, 

correspondencias e sinestesias, preciosismos foneticos, ressonancias . .. 

(. . .) Gada poema opera um arranjo de etimos que, por melopeias, 

54 "Para o poeta da Modernidade, que seleciona pela primeira vez a cidade como fonte de inspira<;ao. as 
capacidades dinarnicas que 0 "milieu' urbano libera sao-- entre imundices e extases. atra<;6es e repuls6es 
-- superiores as do homen seu contemporaneo e as suas proprias tambem, certamente. Baudelaire 
antecipa a sensibilidade do seculo XX tambem por este motivo: e provavelmente o primeiro a perceber. 
em chave poetica. aquela que poderia ser definida como 'a psicologia da idade evolutiva da cidade' que 
tern ritmos e tempos mais acelerados do que os da psicologia humana.·· Canevacci. Massimo. A Cidade 
Polif6nica. Sao Paulo. Nobel, 1993, pp.97-98. 
55 Diz Benjamim: "Baudelaire niio desereve nem a popula<;iio, nem a cidade. Ao abrir mao de tais 
descri<;iies. colocou-se em condi<;6es de eyocar uma na imagem da outra. Sua multidiio e sempre a da 
cidade grande; a sua Parise invariavelmente superpovoada." Benjamin, Walter. 'Sobre alguns temas em 
Baudelaire'. in Charles Baudelaire. um lirico no apogeu do capita/ismo- Obras Escolhidas 1!1. Sao 
Paulo, Brasiliense. !989. p.ll6. 
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/ogopeias e falopeias, tem mais potencia de sentidos que os discriminados 

pelo lexico." 56 

Baudelaire encarna o personagem da grande metr6pole, o flaneur, 

que passeia, fazendo botanica de asfalto, entre as passagens, as 

galerias, uma reproduc;;ao em miniatura do mundo, urn fragmento da 

cidade que significa toda a sua complexidade. Ali, em meio a multidao e 
ao fremito dos eventos simultaneos, o flaneur sente-se em casa.57 

Mas, a qualidade essencial do flaneur, que vai marcar nossa 

relac;;ao com a cidade, nao e simplesmente sua atrayao pela massa, sua 

familiaridade com os ambientes urbanos, com a rua, com as passagens. 

Sua qualidade marcante sera a de dar urn novo estatuto ao olhar, mesmo 

que este olhar esteja condicionado por uma atitude distraida. Ja desde 

Baudelaire estamos sob o signa do olhar. E a cidade se apresenta como o 

Iugar do olhar.58 

Temos pois que, Baudelaire inaugura dois procedimentos que vao 

estar presentes tanto na arte como na cidade moderna e que vao 

permanecer validos quando se trata de falar da cidade contemporanea. 

Por urn lado, sua poetica se faz, mesmo que If rica, por meio de simbolos 

e por meio de construc;;oes que remetem a propria cidade. Por outro, 

56 Azevedo. Op. Cit.. p.62. 
s· "A rua se torna moradia para o 'fliineur' que, entre as fachadas dos predios, sente-se em casa tanto 
quanta o bnrgues entre suas quatro paredes'' Benjamim. Paris do Segundo Imperio, Sao Paulo, 
Brasiliense, p.35. 
58 "No flaneur. o desejo de ver festeja o seu triunfo. Ele pode concentrar-se na observa~ao ( ... ) As 
descri9iies reveladoras da cidade grande( ... ) procedem daqueles que. par assim dizer. atravessaram a 
cidade distraidos. perdidos em pensamentos ou preocupa~5es:· Benjamim. Op. Cit .. p.69. 
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coioca o como condiyao da metr6po!el ou a cldade sob o signa do 

olhar. 

Pig. 23 Personagem de Parabolic People. 

Fig. 24 Mais ur:; personagem de Parabolic People. 
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0 que faz Sandra Kogut e reinventar o flaneur. Ela faz eletr6nica de 

asfalto, por entre ruas, avenidas e calyadas, pelo circo urbano. Seu 

flaneur se instalara na metr6pole com um dispositive de registro 

eletr6nico, a fim de captar a multidao, seus rostos, seus olhares. Sua 

poetica sera visual, feita de imagens em profusao. Sua flanerie faz com 

que a multidao da metr6pole caiba dentro da caixa preta da Videocabine, 

para que, ao ser veiculada, seja entregue ao 'zappeur', que flana sem sair 

de casa, olhando apenas para sua janela cat6dica. 

Ja se disse que arquitetura ganhou uma terceira janela, depois da 

portae da propria janela, a tela da televisao59
, que e onde se abrem as 

infinitas janelas de Parabolic People. Mas, as janelas de Sandra nos 

lembram mais o ambiente 'windows' da Microsoft60
, em que se pode, 

atraves de associayoes sucessivas e que se sobrepoe, criar caixas de 

dialogo simultaneas. 

Utilizando um procedimento semelhante ao dos ambientes 

multimidia, em Parabolic People, coexistem simultaneamente, cidades, 

objetos e pessoas distantes e diversas entre si, criando um ambiente 

globalizado, que permite culturas diferentes, pessoas diversas 

dialogarem dentro do espayo do video, constituindo uma metr6pole 

global, uma metr6pole eletr6nica, televisual. Esta construyao do espa9o 

plano em Parabolic People, s6 e possivel grac;:as aos equipamentos de 

ediyao numerica, que libertam o realizador da classica montagem linear, 

59 Virilio. Op.Cit .. p. 62. 
60 Da,is. Op. Cic p. 54. 



em pianos sucessivos em consecuc;:ao e que possibilitam abrir multiplas 

janelas dentro do quadro61
. 

Ill 

A arquitetura tambem esta convertida a um signo visual, a 

arquitetura tomada superficie, revestida de planura62
, que deve ser 

reconhecida com grande rapidez. E quando pensamos no tipo de 

recepc;:ao que hoje temos desta arte de massa, que e a arquitetura 

transformada em informac;:ao, nao podemos deixar de lembrar do 

autom6vel, signo da velocidade desde o Futurismo nos anos 10. 

Justamente atraves desta outra janela, a do autom6vel, e que teremos a 

conversao da arquitetura em paisagem lateral, em superficies planas 

deslizante, quanto mais fugazes quanto maior a rapidez do deslocamento. 

"(. . .) o exemplo do autom6vel em movimento por cujas jane/as desfila a 

paisagem como numa tela de video(. . .). 'Se voce vai a Times Square, em 

Manhattan, ou viaja por quase qua/quer uma das rodovias americanas', 

afirma o critico Peter Fuller (citado por Cristopher Lasch), 'voce se depara 

com um fluxo de imagens que parecem mais reais do que a propria 

realidade. Voce tem a impressao de um mundo fisico em que as coisas 

foram desmaterializadas ou reduzidas a superficies." 63 

Neste movimento, nao e possivel ao olhar apreender tudo o que se 

passa a sua frente. 0 que se ve e uma realidade s6 possivel pela 

mediac;:ao do quadro da jane Ia e pel a velocidade do autom6vel. As 

61 ··A tecnica mais utilizada consiste em abrir ·janelas • dentro do quadro para nelas invocar no,-as 
imagens. de modo a tamar a tela urn espa<;a hibrida de mU!tiplas imagens, rnultiplas vazes e multiplas 
textos." Machado, Arlinda. Op.Cit., p. 37. 
62 Retiramas a terma planura de Otilia Arantes: "( ... ) o imperio da 'planura'( ... ) e parte de uma 
e~-periencia urbana mais larga em que predornina uma especie de onipresen<;a do superficial ( cuja matriz. 
par certa, e a cidade americana)." in Op.Cil., p.271. 
63 Arantes. Op.Cit .. pp. 270-271. 
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janelas de Parabolic People, entao, criam urn espago e urn tempo que, 

anillogos a experiemcia que se tern nas metr6poles, possibilitam ver 

aquilo que nao era visivel. "Ver o que nao era visivel tomou-se assim uma 

atividade que renova o exotismo das conquistas territoriais do passado, ou 

melhor: ver o que nao e rea/mente vista tomou-se uma atividade em si, 

atividade nao mais ex6tica, mas antes end6tica, atividade que renova as 

condiqoes de percepqao, a pr6pria necessidade da rea/idade fisica. " 64 

Sandra Kogut realiza aquilo que disse Paul Klee ha mais de 50 anos: 

"Nao mais representar o visivel, mas tamar visivel." 65 

Fundada na rela<;:ao entre eventos fugazes, na variedade e na 

profusao de formas, a cidade contemporanea e urn fator multiplicador de 

imagens, sensag6es, experiemcias e possibilidades poeticas. Na cidade 

contemporanea, o olhar e outro. a imagem e outra. A cidade nao mais 

esclarece. Ao contrario, instaura a duvida, e a propria duvida. Se ate o 

seculo XIX, o olhar avan<;:a no espa<;:o em profundidade, vendo antes o 

que esta em primeiro plano, para depois perceber o que esta cada vez 

mais distante, hoje temos sobreposi<;:ao e simultaneidade. "0 espaqo 

perde suas coordenadas. o fundo se confundindo com o primeiro plano. 

(. . .) Tudo - tanto o que esta na frente quanta ao fun do - e vista ao mesmo 

tempo." 66 

A cidade contemporanea nao perde seu estatuto de aparato de 

comunica<;:ao, mas agrega a esse estatuto novas configuraq6es. Segundo 

Nelson Brissac, o novo espaqo da cidade se da justamente na 

64 Virilio. Op.Cit., p.66. 
65 Klee, Paul. Theorie de I 'art modern e. Paris, DeNoeL 1985. p. 17. 
66 Brissac Peixoto, Nelson. Paisagens l.irbanas, Sao Paulo. Senac/Marca d'agua. 1996, p. 85. 
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justaposigao de outros meios, que proliferam na cidade.67 Assim 

conformada pela fragmentagao, pela multiplicidade, pela interagao de 

outras imagens e meios, ultrapassa seus limites de sua propria imagem. 

Sua imagem nao esta apenas nela mesma, mas em outras imagens. "Mas 

a arquitetura, ao confundir-se com a cidade e as coisas, com o imaginario 

e a mem6ria, integra a pintura e o cinema. Essa imagem dos lugares, 

criada pela arte, hoje e constitutiva da cidade." 68 Esta e uma imagem da 

que congrega outros sentidos para ser compreendida.69 

Se todos os sentidos estao presentes e participantes na apreensao 

da imagem da cidade, como traduzir esta imagem ? A cidade, pois, se 

apresenta hoje como fato poetico, inapreensivel, indizivel por meio dos 

meios tradicionais, pel a representagao perspectiva, por tudo aquilo que 

nao for poetico. A cidade e um fato, um signo poetico.70 

E esta cidade imagem que ltalo Calvina nos oferece em "As 

Cidades lnvisfveis" 71
. Uma imagem poetica, sem duvida, constituida por 

figuras de linguagem, metaforas, metonimias e inveng6es formais 

c "A cidade. armada por uma nova trama de vetores, acelera, se desloca. Urn espa9o complexo e 
instaurado pela justaposi9iio dos dispositivos. 0 irnpulso provoca sucessivas defasagens e arritmias, 
coisas rateiam e param, outras sao submetidas a uma fowa desagregadora. 0 tecido se esgan;:a, fraturas 
rasgam a cidade. Urn estilha9amento que converte a nebulosa urbana num armilgama de areas 
desconectadas." Idem, p. 297. 
68 Idem, p. 277. 
69 "Na maior parte das vezes, a nossa perceP9iio da cidade nao e integra. mas sim bastante parciaL 
fragmentaria, envoi\ ida noutras referencias. Quase todos os sentidos estilo envolvidos e a imagem eo 
composto resultante de todos eles." Lynch. Op. Cit., p. 12. 
•o "A poesia en tao nasceria da compreensao da incapacidade das palavras darem conta da paisa gem. Ela 
toma disponivel a invasiio das nuances. torna passive! ao timbre: e a escrita da descri9iio impassive!. ( ... ) 
Da mesma maneira a metr6pole. E urn Iugar desprovido de situa9iio. nao tern medida nem limites. Ela 
nao tern interior nem exterioL ali nao se esta dentro nero fora, tudo e estrangeiro e nada 0 e. Urn tratico 
continuo entre os interesses. entre as paixoes, entre os pensamentos. Todas essas passagens desenham a 
zona incerta onde se deve pensar esta conformal'fro nunca acabada." Brissac. Op. Cit., p. 31. 
'

1 Cahino. Italo. As Cidades Jnvisiveis. Sao Paulo. Cia das Letras. 1990. 
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proprias da literatura e da poesia. Por meio de uma estrutura intrincada72 
, 

em que os capitulos estao divididos em relatos, cada um deles com um 

subtitulo -- As cidades e a memoria; e o desejo; e os simbolos; e os 

olhos; etc.--, Calvino vai pouco a pouco construindo, configurando uma 

representa<;ao poetica da cidade. 

0 livro se desenvolve a medida que Marco Polo, incumbido pelo 

lmperador de visitar as cidades do seu Imperio, descreve estas cidades 

ao proprio Kublai Khan. 0 que poderia nos levar a crer que se trata 

realmente de uma descri<;ao de inumeras cidades, nao chega a ficar 

claro, quando nos deparamos com o seguinte dialogo entre o Khan e 

Marco Polo: 

-- Fale-me de outra cidade - insistia. 
(. . .) 
-- Sire, ja falei de todas as cidades que conhe((o. 
-- Resta uma que voce jamais menciona. 
Marco Polo abaixou a cabe(_(a. 
-- Veneza -- disse o Khan. 
Marco sorriu. 
-- E de que outra cidade imagina que eu estava falando? 

Veneza nao sera o melhor exemplo desta cidade multi pia e plural, 

que a cada momento oferece aos olhos uma nova imagem e se apresenta 

como duvida, situa<;ao mais propria das grandes cidades, das metr6poles. 

Seja pela internacionaliza<;ao, protagonizada pelo movimento moderno, 

seja pela globaliza<;ao que hoje vivenciamos, protagonizada pelo 

alargamento das possibilidades de comunicayao, as metr6poles se 

aproximam enquanto imagem, enquanto representa<;ao possivel. Veneza, 

" Para uma compreensao melhor desta estrtura arranjada por Calvina. ver a analise feita por Massimo 
Canevacci em A Cidade Po/if6nica. Sao Paulo. Studio NobeL 1993. pp. 119-129. 
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para Calvino, e apenas uma imagem poetica, um simbolo que assume o 

Iugar de todas as outras cidades ou metr6poles. 

Em uma de suas cidades poeticas, Trude, temos a representayao 

desta qualidade da metr6pole, que e de alguma maneira parecer-se com 

suas iguais por meio da configurayao espacial e das construc;:oes, mas 

principalmente por constituir uma imagem comum atraves de 

mercadorias, embalagens e r6tulos: "Pode partir quando quiser -

disseram-me --. mas voce chegara a uma outra Trude, igual ponto por 

ponto; o mundo e recoberto por uma (mica Trude que nao tem comer;o 

nem tim, s6 muda o nome no aeroporto. "73 

Em Moriana, Calvino apresenta esta faceta das multiplas imagens 

que a cidade oferece, e que, sendo sempre uma imagem diferente, 

expressa sempre a cidade: "Em toda a sua extensao, a cidade parece 

multiplicar seu repert6rio de imagens: no entanto nao tem espessor, 

consiste somente de um !ado de fora e de um avesso, comoi uma fo/ha de 

papet, com uma figura aqui e outra ali, que nao podem se separar nem se 

encarar. "74 

E por fim, em lpasia, encontramo-nos frente a situac;:ao da duvida, 

da ambiguidade de que e feita a imagem da cidade, que permite uma 

variedade de interpretac;:oes e uma imensa gama de possibilidades de 

representac;:ao: "Sem duvida tambem em lpasia chegara o dia em que 

meu unico desejo sera partir. Sei que nao devo descer ate o porto mas 

subir o pinacu/o mais elevado da cidadela e aguardar a passagem de um 

., Calvina. Op. Cit .. p.Jl8 . 

. , Idem. p.97. 



navio Ia em cima. A/gum dia ele passara? Nao existe linguagem sem 

engano. "75 
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Assim e que Parabolic People constitui o engano, por via da 

linguagem poetica. Uma poetica que se utiliza da imagem eletronica, 

hibridizada por meios digitais, para construir uma linguagem calcada em 

uma imagem, o cubismo, recuperada do passado de forma sincronica, em 

que "cada fato de linguagem atual e apreendido por n6s numa 

comparar;ao inevitavel entre tres elementos: a tradir;ao poetica, a 

linguagem pratica da atualidade e a tendencia poetica que se 

manifesta." 76 Objeto complexo, Parabolic People deixa-se apenas 

entrever, entre seus pianos, entre suas imagens, deixando emergir aquila 

que podera vir a ser a metr6pole, a cidade digital. 77 

"A imagem poetica e uma emergencia da linguagem, esta sempre 

um pouco acima da linguagem significante. Ao viver os poemas temos, 

portanto, a experifmcia salutar da emergencia. (. . .) a poesia poe a 

linguagem em estado de emergencia." 78 

'
5 Idem. p.48 . 

. , Jakobsen, Roman. Linguistica. Poetica. Cinema. Sao Paulo. Perspectiva, !970. p.l76. 
·· ""This will be a city unrooted to any definite spot on the surface of the earth. shapped by connecti,ity 
and band"idth constraints rather than by accessibility and land values. largely asyncrhronous in its 
operatioiL and inhabited by disembodied and fragmented subjects who exists as collections of aliases and 
agents." MitchelL William. "Bit City', in City of Bits. www-mitpress.mit.edu:80/City_of_Bits, !995, 
MIT. 
"Bachelard, Gaston. A Poetica do Espaqo, Sao Paulo, Martins Fontes. !989. p. 11. 
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CONCLUSAO 

Decifra-me o te devoro. Voltamos novamente ao dilema inicial. Ao 

fim da jornada, nos parece ter sido em vao toda a procura de 

coordenadas que nos auxiliassem a encontrar uma resposta, uma 

definigao que pudesse dar conta de Parabolic People. Assim como, 

segundo Bellour, o video, Parabolic People permanece como questao. Se 

nossa analise e leitura deste trabalho de Sandra Kogut pareceu por vezes 

sem destine 1, e por que este, assim como a imagem a partir da qual se 

manifesta, nao deixa-se definir, assim como o objeto a que se refere, a 

cidade. 

Entretanto, do mesmo modo que o Marco Polo das Cidades 

lnvisiveis de Calvina, jamais deixamos de falar de Parabolic People. 

Mesmo falando da vanguarda, do cubismo, de Baudelaire, da metr6pole, 

falavamos de Parabolic People. Portanto, nosso estudo construiu-se a 

partir daquilo que a propria obra sugeriu, tomando a forma de camadas, 

de ideias sucessivas que se sobrepunham, apresentando diversos pontes 

de vista, praticamente simultaneos. 

Frente a uma obra de arte que articula seus significados, gerando 

sentidos que somente a ela mesma dizem respeito, s6 pudemos concluir 

que Parabolic People se insere na categoria dos signos esteticos. 

1 ·'UJtimamente. restitnido a forma humana. 'i chegar urn hipop6tamo que me arrebatou. Deixei-me ir 
calado. niio sei se por medo ou confianc;a. Mas. dentre em pouco. a carreira de tal modo se tornou 
vertiginosa. que me atr"'i a interroga-lo e com alguma arte !he disse que a 'iagem me parecia sem 
destine. Engana-se, replicou o animal. Nos vamos a origem dos seculos." Machado de Assis. 



Aqueles que se constituem sabre sua qualidades materiais inerentes, 

representando mais urn pensamento do que urn outro objeto.2 0 signa 

estetico nao esta em rela9ao com urn segundo, mas e primeiro, isto e, 

"aquele que osci/a entre ser signo e tenomeno." 3 
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Assim, Parabolic People pode ser compreendido como produto da 

ressonancia de outra formas artisticas, ao mesmo tempo em que 

estabelece uma supera9ao concreta do objeto que pretende representar. 

Neste sentido e conceptual e nao perceptual. Sua imagem e construida 

sabre uma visao sincronica da arte, retomando as manifesta96es de 

vanguarda. Seu significado suspende a rela9ao com o referente 

metr6pole. 

Na falta de respostas para este trabalho de Sandra, resta-nos 

permanecer afirmando sua condi9ao como questao, pelas palavras de 

Octavia Paz: "Na dispersao de seus fragmentos . .. 0 poema nao sera 

esse espac;o vibrante sobre o qual se projeta um punhado de signos como 

urn ideograma que fosse provedor de significaqoes? Espaqo, projeqao, 

ideograma: essas tres palavras aludem a uma operaqao que consiste em 

desdobrar urn Iugar, um aqui, que receba e sustente uma escritura: 

fragmentos que se reagrupam e procuram constituir uma figura, um ntlcleo 

de significaqoes." 4 

' "T odo signo difere cia coisa significada. pois que entre ambos nao M identidadec o signa possui 
caracteristica e qualidades materiais pr6prias que 'nada tern aver com a fun9iio representativa'. pois esta 
tern aver com a rela9iio do signo com urn pensameuto." Plaza, Julio. Traduqao Intersemi6tica. Sao 
Paulo. Perspectiva. !987. p. 22. 
3 Idem, p. 24. 
4 Paz, Octa\io. 0 Arco e a Lira, Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 1982, p.330. 
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UMA ENTREVISTA COM 

A PARABOLICA KOGUT 

A materia de sua inteligencia 
e feita com fragmentos de furia parab6/ica. 

Fausto Fawcett 

No final de Junho de 95, entrei em contato com Sandra pedindo-lhe 
que me concedesse uma entrevista. Poucos dias depois, recebi urn 
telefonema e marcamos urn encontro em sua casa para o dia 11 de Julho. 

Chegando ao Rio, seguindo seu enderec;;o, fui parar numa rua 
tranquila do Jardim Botanico. Era urn pequeno predio dos anos 50, de 4 
andares. Fiquei bastante surpreso ao entrar no antigo elevador de porta 
pantografica e, ao inves de subir, descer urn andar. Maior surpresa foi 
encontrar por tras das imensas janelas envidrayadas do chao ao teto, urn 
jardim luminosamente verde e umido, como nao poderia deixar de ser 
aquele pedac;;o da Floresta da Tijuca. 

0 apartamento de Sandra era de uma simplicidade 
predominantemente branca, que em nada denunciava a energia do 
discurso de sua moradora. Na sala de poucos m6veis, alguns livros, cds e 
pequenos objetos de varias partes do mundo, nos sentamos pr6ximos a 
janela. 

Sentada numa rede estendida a urn canto da sala, Sandra, com seu 
jeito tranquilo, falou de forma extremamente espontanea, durante toda a 
manhi:i do dia 11. Contudo, uma manha nao foi suficiente. Entramos pela 
tarde e continuamos na manhi:i seguinte. Fomos interrompidos varias 
vezes pelo telefone e pelo mensageiro da Globo que lhe trazia a versao 
final do ultimo e recem editado Brasil Legal. 

Agitada, as vesperas do lanc;;amento de seu curta 'La e Ca' em Sao 
Paulo, no dia 17, Sandra falou de forma profusa, como seus videos, por 
mais que eu tentasse direcionar a conversa. Extremamente disponivel, 
revelou curiosidades sobre sua infancia no Rio, sobre o inicio da carreira, 
sobre seu relacionamento com o CICV, sobre a produc;;ao de Parabolic 
People, sobre suas influencias e referencias e mais uma serie infindavel 
de coisas. 



Onde e quando voce nasceu? 

Eu nasci a 5 de Fevereiro de 1965, no Rio de janeiro. 

Voce sempre morou no Rio? 

0 que voce faz? Alguma coisa ligada a Urbanismo, e isso? 
Arquitetura? Eu pergunto por que sempre achei que se nao tivesse 
escolhido essa profissao que escolhi, Urbanismo teria sido 6timo. Ja 
pensei muito nisso. 
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Eu morei no Rio a vida toda, quer dizer, s6 aos dezenove anos eu 
passei urn ano fora, viajando, mas nunca morei o tempo todo em outro 
Iugar. Fiz aquela viagem, sabe, que muita gente faz de mochila pelo 
mundo. E aide 90 para ca eu comecei a morar metade do tempo aqui, 
metade na Franc;a, ou tres meses e tres meses ou seis meses e seis 
meses 1 . Sempre a trabalho. E engrac;ado isso. Eu viajo a bec;a s6 a 
trabalho, nunca pra passear. Mesmo quando eu vou passear sempre tern 
urn neg6cio assim, sempre tern umas coisinhas, umas imagens pra fazer, 
urn nao sei o que. 

Como foi sua infancia aqui no Rio? 0 que voce lembra da cidade? 
Alguma coisa que te marcou? 

Olha eu vou te dizer uma coisa que talvez voce ache engrac;ado, 
mas eu presto muita aten<;ao na cidade. Sempre achei que, se eu nao 
tivesse escolhido esta profissao que eu escolhi, Urbanismo para mim teria 
sido 6timo. Ja pensei muito nisso. Se voce puder ira Sao Paulo no dia 17 
ver o filme2

, porque os arquitetos adoram, sempre gostam do que eu fac;o, 
se interessam. Por que eu presto muita aten<;ao na cidade. Neste filme, o 
que me deu vontade de fazer o filme no suburbio foram as casas, a 
arquitetura, o visual do suburbio. Eu lembro que desde muito pequena eu 
adorava andar na rua, no Rio, de carro, de noite e ficar olhando dentro 
dos apartamentos. Ate hoje eu fac;o isso, s6 que hoje e mais chato por 
que sou eu que dirijo. 

1 Desde 1992, quando firma seu vinculo como CICV (Centre International de Recherche Video- hoje 
revbatizado de Centre de Recherche Pierre Shaeffer). Sandra mora metade de seu tempo em Montbeliani 
onde ainda mantem projetos de colabora<;ao. 
' 0 filme referido e 'La e Oi'. co-produzido pelo CICV e CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), 
lan<;ado no Rio de janeiro em 28 de Junho de !995 e em Sao Paulo em 17 de Julho do mesmo ano. 
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Eu adoro e e engra<;:ado, porque o Rio e aquele neg6cio, muda o 
tempo todo e muito rapido. Entao os lugares que eu frequentava quando 
era crianya, hoje em dia praticamente ja nao existem mais. Nao existe a 
menor tradi<;:ao. E eu sempre, ate hoje, desde pequenininha, acompanho 
isso. Por exemplo, todas as casas que vao sendo demolidas, eu sofro 
com isso. Passo por uma rua e digo, essa casa! Tem umas casas que eu 
sei que isso vai acontecer daqui a pouco, ai vou esperando quando sera. 
lsso desde criancinha. Eu morava numa rua em lpanema ... 

Voce nasceu em tpanema? 

Eu nasci em Copacabana, Edificio Real, Avenida Copacabana. Um 
Iugar super barulhento, mas morei muito pouquinho, eu era muito crianya 
quando eu sai de Ia, eu tinha, sei Ia, tres ou quatro anos -- eu sou a do 
meio, duas irmas, s6 mulheres. Ai a gente morava nesse apartamento em 
Copacabana, me lembro, muito crian<;:a, como o barulho me incomodava. 
Realmente devia ser insuportavel porque eu prestava uma atenyao nisso! 
Ai meus pais foram vender o apartamento e as pessoas vinham, os 
compradores, e falavam e horrivel, o maior barulho! Ai mudamos pro 
Leblon, pra uma ruazinha desconhecida, eu andava de skate na rua, vivia 
na rua. E depois mudamos pra lpanema e ate hoje meus pais moram 
neste apartamento. 

Morei uns dez, quinze anos. Dos dez aos sei Ia quanto ... , e dez 
anos. E era uma ruazinha super tranquila, desconhecida, que sempre 
tinha que soletrar, Paul Redfeld. Entao eu soletrava a rua, meu nome, 
tudo tinha que soletrar. Eram s6 casas quando a gente come<;:ou a morar 
Ia, e foi mudando, mudando e hoje em dia s6 tern predios. Entao eu 
acompanhei isso. Eu penso demais nisso, varias coisas que aconteceram, 
importantes na minha vida, nao existem mais. Aconteciam em casas e as 
casas nao existem mais. Eu tive uma produtora numa casa em 
Laranjeiras que nao existe mais. lsso e o Rio. Ate uns vinte anos, mais ou 
menos, eu morei Ia. 

E como foi sua adolescencia? 

Minha adolescencia em lpanema foi legal. No come<;:o tinha uma 
turma na rua, a gente ia a praia. Eu parei de ir a praia aos dezenove anos, 
nunca mais fui. Porque eu sou muito branca, resolvi que eu nao posso 
pegar sol. Mas ate essa idade, nao s6 o normal era ira praia, o que todo 
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mundo fazia, como acho que era meio moda e legal voce ser queimadao. 
Neg6cio que hoje em dia nao consigo nem ver, acho horrivel. Mas nos 
anos, sei Ia que anos eram, final dos anos setenta, era considerado legal. 
Entao eu ia muito a praia, ia todo o dia a praia. A praia e um bom 
exemplo. Eu ia a praia, quando depois que eu tinha vinte, vinte e poucos 
anos, essa praia que eu frequentei a vida inteira, passou a ser interditada, 
que era a praia de lpanema. lmpressionante, nao tem tradi9ao nenhuma, 
as coisas nao duram. 

A que outros lugares da cidade voce ia, fora do seu bairro e da 
praia? 

Eu ia demais a Floresta da Tijuca, tomar banho de cachoeira, era 
uma epoca meio hippie. A gente saia das festas as quatro da manha e ia 
tomar banho, todo mundo pelado na cachoeira. E, entao eu fazia muito 
essas coisas, essa parte natural, subir morro, nao sei o que, o que hoje 
nao teria coragem porque eu acho muito perigosa a cidade. Eu ia muito 
ao centro, porque tinha umas cinematecas e umas bibliotecas, uns sebos 
e o MAM, que eu frequentava, porque eu ja gostava de cinema. 

Nada muito marcante, um predio, uma rua? 

Agora, cada vez que constroem um predio novo, presto a maior 
aten9ao. Se voce quiser que eu te diga qual o predio mais horroroso do 
Rio de Janeiro, que construiram perto de casa. Eu ia vendo o predio subir 
e falava, 'nao acredito que um arquiteto concebeu isso e aceitaram, tao 
gastando dinheiro pra fazer isso'. Um prediotodo azul, horroroso. Tem 
uns predios na Lagoa, e, tem um que eu acho Iindo. 

Depois eu tive produtora3 no Flamengo, que e um bairro antigo. E 
sempre ficava andando ali, vendo aqueles predios e pensando em qual 
apartamento gostaria de morar. Uma coisa que ad oro fazer tambem e 
ficar olhando e vendo quem sera e qual o tipo de pessoa que mora nessa 
casa e qual e o nome dela, o que que ela deve fazer da vida. 

3 Mais adiante, Sandra falara de sna ex-periencia com a produtora Anteve, que teve, junto com Roberto 
Berliner. de 1985 a 1988. 
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Voce falou do MAM, do cinema, da arte. Como era sua re/aqao com 
isso? Desde crianqa voce ia ao cinema, via te/evisao? 

Nesse ponto eu tive uma educa9flo muito estranha. Primeiro era 
proibido ver televisao. Meus pais nao veem televisao, nao viam e acho 
que continuam nao vendo, e a gente era proibido de ver televisao, era 
uma coisa considerada inferior, tinha que ver escondido. Entao minha 
cultura de televisao e pouquissima, assim eu nao vi nada, nao vi Nacional 
Kid. 

E a arte nao tinha tambem muita. Eu ia naqueles domingos do MAM 
que tern Ia com as crianr;:as pra fazer coisas, e ia a escolinha de arte, mas 
como nao tinha nenhum artista na familia, era um contato totalmente 
superficial, nao tinha uma coisa real, que fazia parte da vida da gente. Eu 
adorava desenhar quando era crianr;:a, mas eu tinha muitos problemas de 
relacionamento, era muito antisocial, era aquela crianr;:a problematica, 
que ficava num canto desenhando. 

Depois eu gostava de escrever como qualquer adolescente, acho 
que e totalmente normal. Foi mais tarde, quando eu tinha dezoito, 
dezenove anos, que falei, quero fazer cinema, vou fazer cinema. Mas nao 
conhecia nenhuma pessoa que fazia cinema, nao tinha o menor contato. A 
(mica faculdade pra estudar cinema era em Niter6i, tinha que pegar uma 
barca, a faculdade era uma droga. Foi ai que eu comecei a fazer video, 
mas tambem completamente por acaso. Eu tinha dezenove anos e larguei 
tudo. Eu era uma 6tima aluna, adorava estudar, passei no vestibular super 
bern. 

Voce prestou vestibular pra que? 

Voce nao vai acreditar, eu fiz primeiro Economia, fiz um ana de 
Economia. Quando realmente nao dava mais resolvi fazer Filosofia. Fiz 
um novo vestibular pra Filosofia e passei em segundo Iugar. Entao na 
faculdade eu tinha uma balsa. Eles investiam em mim, por que eu devia 
ser promissora. E eu adorava, s6 que era como fazer um curso de ingles, 
um luxo, uma coisa legal mas que nao era fundamental. Ai falei, 'tenho 
que fazer o que eu quero, o que eu gosto, isso nao tern sentido'. Ai larguei 
tudo, larguei a balsa, a faculdade e falei, vou fazer video. Na epoca, isso 
nao queria dizer absolutamente nada, nem pra mim, nem eu sabia o que 
isso significava, o que estaria acontecendo dali a tres, dali a dez anos. 
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Mas seu horizonte era o cinema, voce queria fazer cinema. 0 que te 
atrafa no cinema? Como era essa vontade de fazercinema? 

Eu queria fazer cinema, adorava ir ao cinema, eu sempre ia ao 
cinema, meu programa preferido. Sempre adoro quando apaga a luz, 
aquela sala escura, aquela sensac;ao imediatamente no inicio do filme, 
quando apaga a luz e surge a primeira imagem e penso, agora uma hora 
e meia disso. Pra mim da uma felicidade e pensei assim, se tern uma 
coisa que gosto eu tenho que fazer isso, e simples. S6 que fui fazer meu 
primeiro filme dez anos depois. 

Mas e que esta mal contada esta hist6ria, porque nao passel dez 
anos pensando que ia fazer cinema. 0 que aconteceu e que eu vi urn 
anuncio no jornal, curso de video. Eu nem sabia direito o que era, em 84 
nao tinha, aqui no Rio nao tinha, e fui Ia. Era uma produtorazinha 
pequena, fiz urn curso de camera, eu queria ser camera. E eles me 
chamaram pra trabalhar Ia, eu era excelente camera. 0 chato e que na 
epoca as cameras eram multo pesadas. 

E ai fiquei fascinada com aquilo, achei que o video era uma coisa 
legal, que eu ia encontrar a linguagem pra mim ali. E fiquei multo animada 
e resolvi que queria fazer aquila. Na epoca nao era televisao, nao era 
cinema, era uma outra coisa, nao tinha hist6ria. E achei isso legal, uma 
coisa que nao existia quase, que nao tinha hist6ria, me identifiquei com 
aquila. Eu tambem nao tinha hist6ria, estava comec;ando. 

E foi multo, sabe quando vai bern. Eu pegava os meus primeiros 
trabalhos assim, eu ouvia falar que alguem tinha uma camera, uma 
pessoa que eu nem conhecia, ia Ia pegava emprestada, e fazia urn video. 
E vinha dando certo, a coisa fluia multo bern, as coisas que eu imaginava, 
com o que tinha nas maos pra fazer. 

0 que voce via nessa epoca, que fifmes, que exposir;oes, o que 
voce lia? 

Quando comecei a fazer video, era super ligada em artes plasticas. 
Se tivesse que escolher alguma area da qual eu estava mais proxima, 
eram as artes plasticas. Meu primeiro video fiz com patrocinio do MAM 
(Museu de Arte Moderna) e ficou passando Ia. Depois os meus trabalhos 
iam para o Salao Nacional de Artes Plasticas. Eu era artista plastica s6 
que o meu material era o video. 



127 

Fui casada oito anos com urn escultor, o Barrao, Jorge Barrao, 
entao todos os meus amigos eram artistas plasticos, eu frequentava 
exposi96es. Acho que das artes plasticas e de onde vern tudo, e onde 
comeya tudo, tudo se alimenta de artes plasticas, porque e, entre todas 
as artes, onde tudo pode acontecer, e mais livre, e onde tern menos regra, 
entao, esta na origem das coisas. 

Fora isso, gosto muito de Literatura. Estudei numa escola francesa, 
eu tive uma educat;ao ... ! Entao, desde muito criant;a eu adorava ler, 
adoro ler, leio bastante, leio rapido, e uma coisa que gosto de fazer. 
Quando vejo que estou sem tempo, que a minha vida esta desorganizada, 
e quando nao tenho tempo de ler nenhum livro, pra mim e urn termometro. 
Como eu estudava numa escola francesa, nunca tinha aprendido 
portugues. Aprendi portugues porque lia, nunca tinha aprendido a 
gramatica e ate hoje nao sei Hist6ria do Brasil. E depois quando eu 
mudei, fui pra uma escola brasileira, tinha aquele problema, que nao 
podia esquecer o frances. Ai os unicos curses eram de Literatura, fiz 
curses de Literatura Francesa. 

E engrat;ado, porque, se voce for ver, os primeiros videos, do jeito 
que eram, do jeito que eu gostava de fazer, ninguem vai achar que gosto 
de literatura, pois tern muitos cliches nas cabet;as das pessoas em 
relayao a essa coisa. 

Por exemplo, quando fui fazer o Parabolic People e sairam uns 
artigos sobre o video, as pessoas falavam que eu era da gerat;ao que 
nasceu com a televisao, e que eu fui banhada pela televisao. 86 que eu 
sabia que aquilo era mentira. Eu era proibida de ver televisao, nao vi 
milh6es de coisas, nao vejo televisao e hoje em dia fat;o televisao, mas 
nao vejo. Eu nao me orgulho disso, nao acho nada ruim ver televisao, 
mas eu nao vejo, nao tenho paciencia, tudo bern. 

Voce nao ve televisao mas trabalha na televisao. Como e isso? 
Voce ja pensava em fazer televisao? 

Talvez ha uns cinco anos atras eu pensasse muito em televisao. 
Mesmo esse video, o Parabolic, o assunto dele, urn dos assuntos mais 
importantes e a televisao. Eu fazia coisas pensando no que representa a 
televisao, as videocabines tern a ver com televisao. 
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E fui me desinteressando, progressivamente, desse tema televisao 
e fui pensando em outras coisas, acho que ate normal, porque e uma 
epoca tao rica. A televisao nos anos 80, inicio dos 90, era urn assunto, 
era uma coisa que estava muito presente e que hoje em dia ja se misturou 
com outras coisas. 

Nunca foi meu projeto ser uma pessoa dentro da televisao. Quando 
eu pensava em televisao, achava e talvez ainda ache que o mais legal e 
fazer da televisao urn canal, como urn pedagio, como uma estrada, fazer 
as coisas fora e elas passarem na televisao pra chegarem as pessoas. 
Nao e o que estou fazendo agora, mas estou numa situac;;ao privilegiada, 
estou fazendo urn programa que nao e tfpico da TV Globo, onde tenho 
muita liberdade, com pessoas muito legais. 

Mas na Fram;a o seu programa passou na televisao. Foi uma 
relar;ao diferente com a TV? 

0 Parabolic foi produzido fora e vendi do pra televisao, foi vendido 
pra sete televisoes da Europa e dos Estados unidos e vendeu aqui pra 
MTV. Agora quando eles falam sete, eu nao sei se estao contando a MTV, 
acho que nao, por que quem vendeu pra MTV fui eu, no Brasil. 

Tern uma hist6ria engrac;;ada, que quando passou na televisao na 
Franc;;a, teve urn velhinho, urn vov6, que telefonou pra emissora pra 
reclamar, 'minha televisao enlouqueceu, tern urn monte de imagens 
sa indo de tudo quanto e lado', desesperado. Ai eles foram olhar na grade 
e era meu Parabolic People, ai eles avisaram o produtor. Eu adorei essa 
hist6ria. 

Voct§ lembra do primeiro video que voce viu? 

No inicio dos anos 80 eu fui na Candido Mendes e tinha urn neg6cio 
do Otavio Donaci que nao era urn video, era uma performance, mas era 
video. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa de video, que ele botava a 
TV na cabec;;a4

. Agora video, alguma coisa do Circo Voador, talvez. Eu 
trabalhei tambem no Circo Voador, foi meu primeiro emprego. 

' Sandra refere-se as VideoCriaturas de Ota\io Donaci. 



Fazendo o que? 

Eu era a responsavel pelo setor de video, que s6 tinha eu. Eu era 
tudo: a chefe, a empregada. Eu gravava todos os shows, botava tel6es, 
eu mesma ia Ia e puxava cabo ... Alugava uns videos que achava que 
tinha a ver com os shows pra ficar passando antes, durante, umas 
imagens. E gravei coisas incriveis, gravei o inicio do rock , todo mundo 
era super novinho. Legiao, Paralamas, estava todo mundo comeyando, 
gravei isso tudo. 
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Mas o primeiro video, eu nao lembro. Sabe o que aconteceu, eu 
comecei a fazer video antes de ver video, porque os primeiros videos que 
vi que eu me lembre, foram em festival. E s6 tinha em Sao Paulo, e eu 
demorei a ira Sao Paulo. Por que em 85 eu tinha feito urn video que se 
chamava Egoclip. Quando eu fiz, foi sucesso aqui no Rio, passava em 
lugares da noite. Mandei pra urn festival em Sao Paulo5 e foi recusado. Eu 
me lembro que o cara me ligou dizendo que tinha sido recusado e fiquei 
super irritada, e perguntei, 'voce acha que e ruim o video, voce acha que 
devo desistir e deixar pra Ia, tentar outra coisa?' Fiquei super irritada e o 
cara falava pra mim assim 'nao, o video e legal, mas sabe o que que e? e 
que a gente ja selecionou urn video aqui de Sao Paulo com o mesmo 
assunto .. .' 

Ai nao fui pra Sao Paulo, fiquei revoltada e achei que tinha sido 
sacanagem. E s6 fui a Sao Paulo, sei Ia, no outro ano, demorei. Quando 
fui a esse festival e vi videos, me lembro que fiquei animaderrima, porque 
ate entao eu tinha a sensat;ao que s6 tinha eu. Eu pensava, 'que loucura' 
... As (micas pessoas que eu tinha contato dessa area eram pessoas que 
nao tinham nada a ver comigo, uns caras de televisao, super bronc6es. 
Nao tinha rapaziada, e me lembro, pensando assim, 'que loucura, estou 
num neg6cio que nao tern ninguem, ninguem como eu.' Me deu urn alivio 
quando comecei a ver outras coisas. 

Foi ai que eu conheci todos os outros. Hoje em dia, a gente e 
considerado da mesma gera9ao, mas eu vim muito depois. Vou falar isso 
pra eles depois, 'eu sou muito mais nova que voces'. Eles come9aram em 
82, eu comecei urn pouco depois. Foi quando a gente se conheceu. Como 
tinha pouca gente, a gente ficou logo amigo, em contato. 

5 Fot6tica Festivallmernacional de Video. 
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Voce ja tinha visto alguma coisa do Paik? 

Conheci Nam June Paik e outros nessa epoca. 0 Paik ja tinha feito 
uma exposit;ao no MAM em 85, ai tinha um catalogo e comecei 
vagamente a conhecer alguma coisa, mas muito pouco. E realmente fui 
conhecer mais quando comecei a viajar e a comprar catalogos, mas foi 
bem depois. Eu ja estava trabalhando, ai come9ou a ter o FestRio, ai 
come98ram a vir os videos. 

Tem um cara que hoje em dia e super meu amigo, um frances, que 
eu falo pra ele, 'voce nao sabe, mas voce foi meu idolo na minha 
juventude'. Em 86 eu vi um video desse cara que adorei, adorei esse 
cara, Patrick DeGeetere6

, mas ele nao e conhecido aqui no Brasil. E 
muito legal o que ele faz, muito bonito, a gente e muito amigo hoje em 
dia. Me lembro que quando vi esse video eu disse, 'gente, que video 
legal'. Ai o que dava pra ver eu via, no FestRio, no festival da Fot6tica, ai 
come9ou a vir gente de fora, ai come9ou a ter essa troca. 

Depois em 88 fui pra Nova lorque por que ganhei um premio, com o 
Juliette7

, um clip. A hist6ria e legal, era com a TV Globo, pro Fantastico. 
Eu estava come98ndo a fazer uns clips. Clip pra mim era pra conseguir 
um pouquinho de dinheiro pra fazer o que eu queria fazer, eu estava 
fazendo umas experiencias, coisas de animat;ao e tal. Eu era amiga do 
Fausto e ele estourou nessa epoca e fiz uns clips. Fiz um outre, Katia 
Flavia8

. Ai eu fiz esse clip Juliette e quando ficou pronto, o diretor do 
Fantastico falou, 'a gente nao vai nem passar esse video, esta muito 
esquisito'. Fiquei arrasada. Botaram na gaveta. 

Ai um outre diretor da Globo gostou do video e mandou pra um 
festival em Nova lorque. Um dia ligou pra mim um cara, falando ingles, 
falando que eu tinha ganho uma medalha de ouro. Achei que era trote, eu 
falava, 'ah, ok .. !' Realmente era verdade e ai eles me mandaram pra 
Nova lorque. Fui via satelite, no Fantastico passaram o video, de repente 
o video passou a ser legal, a MTV americana comprou. 

Nessa viagem que fiz pra Nova lorque me lembro que fui a todos os 
lugares de video, vi um monte de coisa, pra aproveitar. Comprei um 

6 Atualmente tambem anista vinculado ao CICV. 
' 0 videoclip Julliete teve carreira bastante premiada: Medalha de Onro no 31st International Film and 
TV Festival of New York: Melhor roteiro e edi<;ao no IV Festival VideoBrasiL SP: Melhor video 
independente. pnlmio Geraes, MG: finalista no Clio Awards. NY. 
s 1987. 
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monte de catalogos. Dai eu continuei fazendo isso sempre, quer dizer, de 
88 em diante, sempre comprando. Comecei a ter amigos em outros 
paises, que faziam video, dai a gente entra sempre em contato. 

Em 89 eu fiz uma exposi9ao de instala96es, videoinstala96es9
, essa 

exposi98o foi muito legal, era enorme. Eu participei de uma coletiva em 
que fiz uma instala98o. Era uma exposi98o em 88, que se chamava 
NOVOS NOVOS, pra revelar novos artistas. Era numa galeria do Centro 
Empresarial Rio, em Botafogo, que era uma galeria particular bancada 
pela Joao Fortes. Entao funcionava como urn museu, voce nao precisava 
fazer coisas que vendessem, dai eu poder fazer alguma coisa que 
ninguem iria comprar. Ai eu fiz essa instala98o, era uma cabine, sou 
obcecada por cabines, voce entrava e tinha umas imagens rodando na 
tela e um vento na sua cara, meio hipn6tico. 

E ai os caras da galeria me convidaram pra fazer uma individual, e 
no ano seguinte eu fiz. Era um neg6cio enorme, seis instala96es grandes 
e tinha Lei Samey, consegui a maior grana, fiquei um ano trabalhando, foi 
super legal. E nunca tinha tido uma instala98o. Foi meio fora de epoca 
essa instala98o porque agora todo mundo esta come9ando a fazer. Eu me 
lembro que eu ia aos patrocinadores, e fa lava, 'videoinstala9ao' e os 
caras achavam que eu ia instalar uns videocassetes. Teve gente que deu 
o dinheiro e tenho certeza que nao entendeu para o que era. 

A gente conseguiu o apoio de uma firma, dessas que faz circuito 
interno de tv e o cara enlouqueceu. No dia que chegou pra instalar, ele via 
um chao inteiro de televis6es deitadas e achava uma loucura. Ai a 
televisao estava pegando mal e eu falava que nao estava born e ele dizia, 
'mas, de repente voce assume', porque de repente valia tudo pra ele. A 
exposi98o foi o maior sucesso, os donos da galeria quase enlouqueceram 
porque a galeria ficava sempre vazia e de repente vinha crian98, lotava o 
dia inteiro. Nessa epoca vieram uns japoneses pra ca, e a gente ficou 
super amigo, e depois trabalhamos juntos, ate hoje eu trabalho com eles. 
Sao uns caras que fazem video em T6quio e adoro o trabalho deles. 

9 Exposi<;ao indi\idual na Galeria de Arte do Centro Empresarial Rio, composta de 6 instala9iies, entre 
elas: 'Aparelho Receptor·. 'Passeio Ergometrico'. 'Telespectador'. '0 Caminho das Vertigens' e 
'Cabines'. 
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Voce viaja muito. Como e sua relaqao com outras cidades? No Rio 
voce acompanha as transformaqoes, voce disse que acha o Rio 
perigoso ... 

Eu acho o Rio perigoso, eu e a torcida do Flamengo. 0 Rio e 
perigoso. Eu nao acho o Rio perigoso, o Rio e perigoso. lsso e urn fato, e 
uma das cidades mais perigosas do mundo. 

Mas como voce reage a isso? 

Eu nao deixo de fazer nada por causa disso, nunca deixei. Eu tinha 
uma casa em Laranjeiras, ficava sozinha, trabalhando com equipamentos, 
sempre ate duas da manha. Nunca deixei de fazer absolutamente nada, 
mas tenho consciencia do perigo. Ate sei disso porque viajo muito. Por 
exemplo, no Rio fico super ligada, sempre sei o que esta acontecendo, 
quem esta onde, presto a maior atenc;<'io em tudo. Sempre que viajo, 
ainda mais com esse neg6cio de ficar morando na Franya e no Rio, 
quando chego na Franya, levo uns dias pra me acostumar que posso 
andar na rua a pe, a noite, normal. Tern urn monte de coisas que seriam 
impensaveis, jamais faria aqui e que fayo Ia. Sempre demoro a me 
acostumar. 

Em outras cidades, por exemplo Nova lorque que ja fui muitas 
vezes, por periodos bons, dois meses, tres meses, eu ja sei onde tern 
cada coisa. Fui a T6quio duas vezes na vida, duas semanas cada vez e 
sei me orientar, andar de metro, fazer urn monte de coisas, sei onde sao 
as coisas. Adoro isso, sair andando na rua, na cidade, pra ir vendo onde 
sao as coisas. Gosto de cidade grande. 

Equal a cidade que voce acha mais legal? Onde voce moraria? 

Muito dificil dizer qual a cidade mais legal. Pra morar? Eu moraria 
em varios lugares. Acho que sou meio sem raizes. Gosto do Rio, gosto do 
Brasil, mas tambem posso ficar fora daqui muito tempo, como fiquei urn 
tempao na Franya. Tinha saudades dos meus amigos, de urn monte de 
coisas. Tive uma educayao autenticamente nada, eu sou estrangeira em 
qualquer Iugar. 

Quando eu estava fazendo o Parabolic, em Moscou, no aviao fui 
brincando com a equipe, falando, 'estou indo encontrar as minhas raizes', 
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porque meus avos sao russos. E quando eu cheguei Ia, as ruas eram 
cheias de pessoas iguais a minha av6 e ao meu avo, as pessoas que 
entravam na cabine, musicas que ouvia na rua e que conhecia da minha 
infancia. Quando morei em Paris, morei no Marey, e ali pra mim era como 
morar num bairro brasileiro, porque eu andava por ali e conhecia aquelas 
comidas, era super familiar, era tudo russo. Entao e muito misturado pra 
mim, realmente e uma bagunc;:a e acho que s6 ficou melhor, s6 fiquei feliz 
quando resolvi que, quando percebi que era assim e que sou assim e isso 
e legal pra mim. 

Voce vai voltar pra Franga ou seu contra to com o CICV ja acabou? 

Talvez eu volte pra Franc;:a, nao sei, agora estou fazendo esse 
programa aqui, o Brasil Legal, nesse momenta. Mas ainda temos projetos 
de colaborac;:ao. 

Voce prefere fazer instalagiio ou trabalhar com a imagem limitada 
ao quadro? Existe alguma diferenqa pra voce? 

Pra mim nao tern muita separac;:ao entre uma imagem e uma 
instalac;:ao, porque acho que uma imagem numa tela s6 ja e uma 
instala<;:ao. Acho que a televisao e uma instala<;:ao. Voce esta sempre 
fazendo uma instalac;:ao e ai vai variando: fazer tudo numa tela s6, usar 
varias televisoes ou fazer um programa de televisao. A televisao e uma 
instala<;:ao, s6 que voce instalou uma televisao na casa de cada pessoa, 
voce nao tern mais controle dos ambientes e e nesse descontrole que a 
coisa se situa. 

Entao, como o Parabolic People, hoje em dia tern muita coisa com 
varias imagens numa imagem s6. Na epoca foi meio um escandalo, foi 
um video super polemico, levou uns dois anos pra ser digerido. Mas 
quando ficou pronto eu fui atacada por varios lugares, era briga, tinha 
briga. Eu me lembro de pensar assim, 'isso aqui e na verdade como se 
fossem varias tel as, s6 que eu quero fazer tudo numa tela s6.' 

Na Franc;:a foi um choque, era muita coisa, eles ficavam nervosos 
de ver tudo ao mesmo tempo. Pra mim a ideia era, o assunto era esse, 
que cada pessoa entende uma coisa de um jeito. Dependendo do pais 
onde o video passasse, as pessoas reagiriam a coisas diferentes em 
mementos diferentes. Na epoca em que eu estava fazendo, falei, 'eu nao 
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quero fazer versao, versao brasileira, versao francesa. Quero fazer um 
neg6cio que cada pessoa entenda um peda9o diferente, de acordo com 
as linguas que ela fala'. Entao enquanto eu ia fazendo eu pensava, 'quem 
fala ingh§s vai por aqui, quem fala nao sei o que vai por aqui e quem nao 
fala nenhuma dessas linguas vai curtir, vai olhar o que?' E eu ia pensando 
em tudo isso, em todas as leituras. Mas isso, logo que ficou pronto, era 
muito diferente do que as pessoas estavam fazendo e foi um choque. E 
provocava sempre rea96es apaixonadas, a favor ou contra. 

Eu me lembro de uns festivais, uma loucura. Fui a um festival nos 
Estados Unidos que ... Fora que em festivais de videoarte as pessoas 
falavam, 'muito interessante, legal, mas e televisao' e nos festivais de 
televisao 'e bacana, mas e arte'. Provocava discuss6es acaloradas. No 
festival nos Estados Unidos um cara disse que era um absurdo, que nao 
conseguia acompanhar, que era angustiante. Ja estava uma discussao 
dificil e de repente levantou um senhor da BBC, com aquele ingles british 
e fez um discurso incrivel. Eu nao seria capaz de expressar tao bem as 
minhas inten96es. Ele falava 'esse video e assim, ele esta querendo dizer 
assim' - virava pra mim e dizia - 'nao ligue pra essas pessoas, continue 
fazendo o seu trabalho, parabens!' Eu quase beijei o cara. 

Tem outra coisa sobre esse assunto que eu gostaria de falar, que 
interessa. Esse neg6cio de multiplas imagens, eu a vida inteira assisti 
filmes e coisas legendadas e acho que isso cria um olhar diferente. Estou 
acostumada a olhar nos cantos da tela, coisas que as pessoas em geral 
nao fazem. Elas olham sempre o centro, e eu olho todo o cenario, 
figura98o, presto aten98o igual em volta do que no meio e acho que o fato 
de estar acostumada a ler legenda, tem a ver com isso, me educou a 
olhar melhor em volta. E isso gerou varias coisas. Por exemplo, estou 
acostumada a olhar o texto da legenda como uma imagem, porque muitas 
vezes eu entendo a lingua e mesmo assim leio a legenda. Eu estava na 
Finlandia, fui ao cinema e Ia todos os filmes sao legendados em finlandes 
e sueco, entao tem duas linhas. Fui ver um filme americano, entendia o 
que estava se falando, nao falo finlandes, nao falo sueco e lia todas as 
legendas. Eu aprendi a dizer nao, sim, varias coisas. 

0 resultado e que isso faz com que eu tenha vontade de trabalhar 
nas bordas da imagem e que as vezes o ponto principal esta na borda, 
nao esta no centro. Muitas vezes no Parabolic, ao inves de colocar 
alguma legenda, um texto sobre o que estava sendo dito, eu colocava 
uma imagem, porque achava que aquilo era uma legenda mais eficiente, 
que aquilo traduziria melhor do que s6 explicar o que aquela pessoa 
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estava dizendo, e assim por diante. Entao isso tudo tern a ver com a coisa 
de ser brasileiro. 0 americana nao tern essa relac;ao com a imagem. Pra 
urn americana nunca tern legenda, entao eu ate entendo que nos Estados 
Unidos tenha havido esse tipo de rea<;ao. Os caras veem a legenda com 
esforc;o, eles nao estao acostumados. Eles tern que escolher, ou vao olhar 
embaixo, ou vao olhar em cima. Na Europa inteira e tudo dublado. 

Vamos talardas cabines. De onde surgiu esta ideia? 

Logo no comec;o, quando eu ainda estava comec;ando no video, 
tinha muita discussao, onde vao passar os videos, que a gente nao tinha 
espac;o na televisao, como e que fazia pra mostrar. E eu me lembro numa 
entrevista com mais quatro pessoas, perguntaram onde voce gostaria de 
mostrar seus videos? E todo mundo falava, na televisao, em ter horarios 
pra videos independentes, etc. E eu falei assim, 'eu gostaria numa cabine, 
eu queria que tivessem umas cabines nas cidades como servic;o, tipo 
banco 24 horas, cuja fun<;ao fosse exibir videos'. 

Eu realmente achava assim, porque e como eu gosto que alguem 
assista a algum video que eu fiz. Confortavel, no escuro, em silencio, 
nenhuma interferencia do exterior, a pessoa concentrada s6 naquilo, 
numa situac;ao de conforto absolute. 

Entao nesse memento eu idealizei as cabines e fiz urn projeto que 
era botar essas cabines na cidade. Mas era super dificil, nao tinha 
dinheiro. E ai comecei botando em lugares publicos e fiz umas cabines 
que era s6 pra assistir videos. 

Ai comecei a fazer uns videos especiais pra passar nas cabines. 
Por exemplo, uma vez fiz urn video que eram imagens subliminares, todas 
as imagens tinham urn frame e era uma loucura. Dava pra ver super bern, 
porque teoricamente urn frame voce nao ve, mas como todas eram desse 
tamanho voce via. Botei uma musica do Brian Eno e as pessoas faziam 
fila, era completamente hipn6tico. Fiz em Botafogo, no Centro 
Empresarial Rio em 88 (na exposiqao NOVOS NOVOS) e nessa epoca eu 
pensei, 'born, se tern cabines de exibic;ao, pode ter cabines de gravac;:ao', 
e ai tive essa ideia de criar uma rede. A ideia era o seguinte: pessoas, 
como era de urn pra urn, sempre uma pessoa, uma pessoa gravando e 
outra assistindo. Era urn contato intimo, pessoal, individual entre duas 
pessoas que nao se conheciam, atraves da parafemalia eletr6nica. 
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Eu me irritava muito, por que adoro gente, tenho uma obsessao por 
pessoas. Do jeito que era feita a coisa na rua, tipo o povo tala, mesmo as 
coisas que faziam no Olhar Eletr6nico, eu achava sacanagem. Voce 
chegar com um microfone e botar a pessoa numa situac;:ao ridicula, aquilo 
me irritava um pouco. Eu achava que seria mais legal numa situayao onde 
todo mundo estivesse rindo de todo mundo. E as cabines funcionavam 
assim. Eu estava rindo quando estava assistindo porque, em geral, e 
engrac;:ado. Estava rindo daquele cara, mas ele estava rindo de mim 
tambem porque ele nao estava sendo dirigido, ele estava usando e 
dirigindo. 

Explica me/hor essa ideia. 

Tinha umas cabines que eram de gravac;:ao. Entao tinha a cabine, 
com uma camera dentro, entrava uma pessoa, e o cara tinha ali 30 
segundos pra fazer o que ele quisesse. Eu sempre deixava mais tempo, 
mas era pra pessoa entrar com aquele tempo na cabec;:a, porque ninguem 
tem noc;:ao de tempo. Era pra pensar que era rapido. Ai numa outra 
cabine, num outro Iugar, ficava passando coisas que tinham sido 
gravadas e criavam uma rede, ligando varios pontos da cidade. 

Foi feito em varios lugares? S6 aqui no Rio? 

Eu fiz em varios lugares do Rio. Quando virou um sucesso e 
consegui que isso virasse um programa de televisao, que era o que eu 
queria, ai fui convidada para fazer o Parabolic. Nao chegou a virar um 
programa, porque eu fiz um acordo com a Bandeirantes, depois a MTV 
me ofereceu espac;:o, mas ai eu tive que viajar. Optei por ir pra Franc;:a, 
nao dava pra fazer tudo. 

Lembra dos lugares? 

Os lugares eram os mais variados: feira de Sao Crist6vao, praia de 
Copacabana, Avenida Atlantica, no Centro, na Carioca, na Cinelandia, em 
shopping centers, em escolas. Eu acompanhava tudo. Quando foi no 
centro, passou um amigo do meu pai e falou, 'a Sandra virou camel6!' 
Porque eu chegava com aquela cabine, era super improvisado, nao tinha 
grana. Ganhei um premio da Fiat, mas era pouco dinheiro. E a arquitetura 
da cabine, as pessoas achavam que era banheiro, com as cortininhas. 
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Depois eu fiz tambem videocabine eleitoral, na epoca das eleic;6es. 
Gada urn tinha 30 segundos pra fazer seu projeto Politico pro Brasil. lsso 
passou na televisao, era 6timo, acho que na Bandeirantes. Era o horario 
eleitoral das cabines e os caras tinham propostas incriveis. As cabines 
duraram meses. Guardei algumas coisas que depois usei no Parabolic. 

E o que voce fez com esse material? 

Eu fiz urn video, 'As videocabines sao caixas pretas' 10
. Tern 9 

minutos. Porque pensei, 'tenho que fazer urn video pra contar essa 
hist6ria'. 0 video e o seguinte: tern pessoas fa lando e tern urn texto 
passando que vai explicando o que e a cabine e esse texto interage com 
o discurso das pessoas. Sao varias leituras. As vezes o que as pessoas 
estao falando serve pra explicar as cabines, serve ao mesmo tempo ao 
discurso delas e que em nenhum momento estavam pensando em 
explicar nada. Era legal, ganhou urn premio. E divertido, porque esse 
trabalho fala de varias coisas: da imagem, de como voce ve a sua 
imagem, de como voce gostaria que ela fosse se voce pudesse ser uma 
outra pessoa. 

Eu nunca gostei dessa ideia de que existe uma coisa mais 
verdadeira e mais pura e outra menos. Nao acho que se voce faz alguma 
coisa na frente da televisao, se age de urn jeito, voce nao esta agindo 
normalmente, esta sendo menos voce. Acho isso uma bobagem, acho 
que tudo isso e voce. Todas essas discuss6es existiam nesse trabalho, 
tern aver com o discurso, como as pessoas falam. Quando voce quer 
falar alguma coisa oficial, uma coisa que voce acha que vai ficar pra 
posteridade, o que muda no seu discurso? Na sua atitude? 

Voce nunca registrou essa intervenqao das cabines em video? 

A gente trabalhava com pouquissimas condic;6es, a gente pegava 
aluno, nao tinha dinheiro. A camera nao era minha, eu nao tinha nada. 
Montava uns esquemas pra fazer, mas nao tinha dinheiro, entao ia no 
principal e ja era dificil. Esse video editei num horario de grac;a, de 
madrugada. Era tudo assim. 

10 Video produzido em !990. 
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Voce disse que teve uma produtora. Como foi? 

Tive produtora por 5 anos. Chamava-se Anteve 11
. Eu tinha urn 

s6cio, a gente montou essa produtora e no inicio foi super legal. Era numa 
casa que a gente dividia com outras pessoas. Na garagem era o atelie do 
Barrao, meu marido, depois a gente almoc;;ava todo mundo junto, era 
super legal. Mas e muito dificil esse neg6cio de sociedade, nao deu muito 
certo, tive muitos problemas com esse meu s6cio. A gente tinha urn 
equipamento U-Matic, urn 'fusca', e foi ali que eu aprendi a fazer tudo. 

Comec;;ou a ter problemas porque eu usava o equipamento pra 
caramba, tinha uma sede de fazer, e fui fazendo muita coisa e dando 
certo. E ai a relac;;ao com esse meu s6cio foi ficando muito dificil. No final, 
ele queria que eu pagasse por cada segundo que eu usasse o 
equipamento, porque ele usava menos. E eu dizia, 'mas usa tam bern'. 
Mas ele nao queria, ele tinha uma coisa mais comercial. Eu sou ruim 
comercialmente a bec;;a, era pessima produtora, ate hoje eu sou. Eu 
procure nem produzir, porque vou me envolvendo com o trabalho e vou 
querendo botar todo o dinheiro de uma vez. 

Mas ai deu super errado e fiquei completamente desiludida. 
Quando eu recebi propostas de ir pra fora, urn dia cheguei na produtora e 
nao tinha mais nada. Ele tinha levado o equipamento pra casa dele, de 
noite, uma loucura. Tive que fazer urn processo, acho que ate hoje eu sou 
s6cia desse cara, porque nao consegui resolver legalmente. A gente tinha 
trazido o equipamento ilegalmente, pois na epoca nao podia importar. Eu 
nao s6 desisti da produtora como tambem de ter uma outra produtora, 
porque e muito investimento, muito trabalho e realmente voce tern que ter 
pessoas muito legais. E mais do que urn casamento. 

Voce comer;ou como camera e depois se apaixonou pela ediqao? 

Eu adoro edic;;ao. Comecei como camera, mas acho que ficava s6 
pensando na imagem mesmo, nao pensava no global, talvez. Ai n6s 
conseguimos comprar essa ilha, eu e o meu s6cio. Eu fui pro Mexico em 
86 com o Circa Voador, urn projeto totalmente louco, e na volta tinha urn 
jeito de trazer equipamento muito barato, porque passava pelo Panama, e 
foi o maior rolo. Eu vim aqui, fiz urn emprestimo no banco, uma divida de 
dez, quinze mil d61ares e trouxemos esse equipamento. Depois a gente 

1 1 Anteve, produtora independente em sociedade com Roberto Berliner, funcionou de 1985 a 1988. 
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Mas ai, quando eu tinha essa ilha na mao, foi ali que aprendi a 
pensar a montagem, fui xeretando, trabalhava direto. Sempre trabalhei 
com muito pouco, quase nada. Eu tinha tanta vontade de fazer aquilo que 
do pouco que tinha tirava tudo o que podia. Acho que avancei muito na 
coisa da edic;ao. Talvez se tivesse outras coisas na mao, teria avanc;ado 
pra outros lados. 

Hoje em dia acho born a bec;a ter aprendido desse jeito, porque eu 
vejo as pessoas na Europa, que de cara caem em coisas com muitas 
possibilidades e nao tern muito rigor. Porque no video acho super 
importante voce dizer nao, voce falar, 'nao vou fazer isso, nao vou fazer 
aquilo'. Porque e muito facil voce apertar urn botao e a imagem sair 
voando. E muito facil fazer qualquer coisa, entao voce realmente tern que 
saber o que quer. 

Ate pouco tempo atras eu pensava que a edic;ao e uma parte 
fundamental, mas estou comec;ando a mudar de opiniao. Fui mudando 
durante a realizac;ao desse filme, que agora chama-se La e Ca. Tive que 
mudar o nome, porque ja tinha urn filme chamado 'La'. Sempre resolvi 
muito na edic;8o, na edic;8o voce tern tempo pra pensar. Eu penso muito, 
entao a edic;8o atende a isso, uma coisa complexa, cheia de ideias. Na 
filmagem ou na gravac;ao e mais o calor da hora. 

E no cinema voce tern que conciliar essas duas coisas, voce nao 
pode ficar filmando indefinidamente, porque e muito caro, entao voce tern 
que pensar muito antes de filmar. E ao mesmo tempo tern aquela emoc;ao 
do momento e a imagem e muito forte, muito presente, muito grande, 
aquela imagem enorme e super definida do cinema. Se voce consegue ter 
na hora uma coisa de emoc;ao, de enquadramento, de desempenho dos 
atores que funcione naquela imagem, aquilo tern uma forc;a muito grande. 

Por exemplo, eu tinha imaginado o La e Ca todo editado de uma 
maneira, tinha todo urn jeito de editar, que era o jeito de ir contando a 
hist6ria. Uma ideia super legal, que eu tinha certeza que ia fazer. S6 que 
eu sempre trabalho assim, edito primeiro em corte seco, sem nenhum 
efeito, porque acho que tern que se sustentar assim. Se a coisa funciona 
assim ai vou indo. 0 Parabolic foi assim, tudo e assim. 
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E esse filme, quando eu editei assim, achei que estava pronto, 
achei que o resto seria pirotecnia. Eu ia mostrar como tinha tido uma boa 
ideia. como sabia fazer direito, como era inteligente, mas eu ia cortar toda 
a emo9ao e a simplicidade que ja estavam ali. Tern s6 alguns 
efeitosinhos, ate que pra cinema e bastante, acho que ganham urn peso 
enorme. mas achei que ficou na medida certa. E urn filme com efeitos, 
porque pra filme tern bastante efeito, eu fiz truca, mas e numa medida 
muito diferente do que eu tinha pensado no inicio. 

E fui vendo que o mais legal, naquele momenta, pra'quele filme, era 
eu ficar mais transparente, porque eu estava acostumada a me colocar 
mais. Nesse filme eu deixei evidente que tern uma camera, que tern uma 
edi9ao, que tern uma concep9ao. Que e uma coisa muito do video, que 
deixa voce pensar. mas que o cinema, as vezes. serve muito pra emo9i:io. 
Entao agora eu estou pensando urn pouco diferente. 

Depois voce levou as cabines pra um festival. Foi at que comegou o 
Parabolic People? 

No festival da Fot6tica, com as cabines, foi Ia que come9ou o 
Parabolic. Eu coloquei urn monte de cabines no festival e foi super bern, 
foi urn sucesso, ficava fila o dia inteiro. Fiz uns desenhos com contact no 
chao, tipo aeroporto, com setas pra voce chegar nas cabines, e as 
pessoas se divertiam. E tinha convidados internacionais, entre eles, o 
Pierre Bongiovanni. Ai eu conheci o Pierre. que era diretor do CICV. ele 
viu as cabines e ficou amarradao. Ai ele me chamou e falou, 'vern ca. o 
que voce acha de fazer isso em Paris? Voce teria vontade?' Ai eu falei, 
'nao sei se vai dar certo'. Depois eu pensei, 'Sandra como voce e idiota. 
como voce fala isso!' Oaf come9amos a corversar e ali nasceu a ideia . 

No come9o parecia que eu estava jogando 'war'. eu pegava o mapa 
e ia escolhendo, escolhi milhares de lugares. Mas foi engra9ado, porque 
na epoca as pessoas falavam, 'sera que daria certo em Sao Paulo? No 
Rio as pessoas sao super comunicativas'. Ai eu fui pra Argentina e na 
Argentina falavam assim, 'Ah!, no Brasil o pessoal e super aberto'. Ai na 
Fran9a eles falavam assim, 'Ah!, America Latina'. Ai eu dizia assim, 'Born, 
na Lua eles vao dizer assim, Ah!, na Terra o pessoal e assim mesmo!' 
Mas, eu nao sabia se ia funcionar, eu estava meio grilada. 

Ai ficou oficial que eu iria fazer esse projeto. Eu fui fazer uma 
viagem pela America Latina, pra apresentar os videos e pra falar sobre o 
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assunto. Fui a Buenos Aires, fui a Santiago do Chile, muitos festivais. E 
tinha muita discussao, o que as pessoas diziam, o que achavam, e foi ai 
que faziam os comentarios. Eu queria fazer em Buenos Aires, s6 que no 
come9o eram muitas cidades e ai ficava carissimo. Pra viabilizar ficaram 
s6 seis. Resolvi fazer uma cidade por continente porque eu queria que 
tivesse escritas diferentes, alfabetos diferentes. 

0 que o CICV ofereceu pra voce rea/izar o Parabolic? Eles te deram 
'carta branca'? 

0 CICV bancou tudo. Fiz o projeto e eles descolaram a grana, foi 
urn projeto super caro e bancaram tudo. Eu falei o que queria, a gente 
discutiu cada etapa, cada cidade tinha uma equipe local, tudo o que eu 
pedi eles deram. 

Foi a primeira vez que o CICVfez isso? 

Na verdade o CICV inaugurou com esse projeto. Pra eles foi super 
born, porque virou urn projeto emblema e, depois, como deu certo, 
ganhou premia, teve uma carreira legal, eles apareceram muito a partir 
dai. 

Eu estreei o centro. Quando cheguei Ia estava em obras, urn 
castelo num bosque. Eu tirei os equipamentos da caixa e tambem peguei 
a pior parte, porque todos os problemas pra come98r a funcionar, fui eu 
que vivi. Depois o neg6cio come9ou a andar. Eu tenho uma relagao muito 
forte com eles, porque comegamos juntos a fazer esse projeto. Depois 
fiquei quatro meses Ia, editando. 

E como voces esco/heram as cidades? 

Eles me deram liberdade total, eu escolhi as cidades, como eu 
queria trabalhar. Foi urn trabalho enorme. Fiz uma pesquisa sobre as 
cidades, depois escolhi com quem a gente iria trabalhar em cada cidade, 
ai depois escolhi onde iria botar as cabines, os tipos de quarteirao, de 
bairro, os melhores horarios pra ter bastante diversidade, tudo planejado 
com a maior antecedencia. 
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cidade? Eram varias cabines? 
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Fui a todos os lugares, eu viajava com a cabine. 0 maximo que 
fiquei foi duas semanas em cada cidade. Eu desenhei uma cabine junto 
com urn cara, analisamos o melhor material, fizemos uma cabine 
desmontavel, calculamos, fizemos testes, quanto tempo levava pra 
montar. Eu levei urn assistente do Brasil que me acompanhou a viagem 
inteira12

. Ai chegava com a cabine, levava tude, equipamento, a camera, a 
cabine, tudo, as fitas. Chegava nas cidades e as pessoas da cidade que 
trabalhavam eram s6 pela logistica, produr;ao e, as vezes, interprete, eu 
nao fa lava japones, russo. Mas, eu sempre acho melhor trabalhar com 
gente do Iugar. 

Depois na edir,;:ao, tudo, eu fiz como eu queria. 0 pessoal do CICV 
acompanhava super de perto, mas eles foram vendo que eu tinha razao 
de querer uma coisa, tinha que provar, discuss6es de horas, por que eu 
queria nao sei o que. Eu tinha que explicar, foi super duro, eu fiquei 
exausta. Sempre voltava para o CICV entre os lugares. Ficava urn dia, 
dois dias, nunca fiquei tao cansada na minha vida. Eu tive urn stress. 
Quase tres meses de gravar,;:ao. Foi urn ano de trabalho. 

Em Moscou, eu estava naquele "Gum", uma loja de departamentos 
que tern na prar,;:a vermelha, e linda, mas, totalmente vazia, nao tinha urn 
produto pra vender, ainda era na epoca do Gorbachev. Tinha uma fila 
num neg6cio que media sua energia vital, ai eu falei pra interprete 'vamos 
ali, que eu quero medir a minha energia vital'. Ai voce botava a mao e via 
urn ponteirinho, eu botei minha mao e o ponteirinho nao mexeu, e uma 
mulher que tomava conta da maquina falava assim pra interprete, 'essa 
menina esta muito cansada'. 

Eu fiquei muito cansada, era muito trabalho, era uma loucura 
porque era muito intense. Eu ficava na rua o dia inteiro com as pessoas, a 
gente criava amigos, que viravam da equipe, que vinham acompanhando 
a cabine. Eu ganhava milh6es de presentes, me envolvia com as 
pessoas, discutia. As vezes eu conversava urn tempao antes da pessoa 
entrar, pra ver o que ela iria falar, eu ia escolhendo as pessoas. Fora a 
tensao. Fomos quase linchados no Harlem, foi uma barra pesada, a gente 
teve que sair fugido do Iugar. Eles quase arrancaram tude, foi uma 
loucura, virou uma manifestar,;:ao. Quando olhei, tinha umas cinqOenta 

12 0 produtor Luis Felipe Sa. com quem Sandra ja ha,ia trabalhado anteriormente. 
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Parabolic. 
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Teve mil coisas, alem da camera e da situagao principal. Eu 
gravava coisas fora da cabine. Eu tinha uma camereta Hi8, nao muito 
pequena na epoca, e ia fazendo umas coisas. Tinha uma Polaroid, porque 
eu tinha um projeto de fazer um livro dessa viagem. Tinha um Oat com 
que eu ia fazendo os sons. Chegava nas cidades e gravava sons da 
televisao, do radio, comprava milhoes de coisas que eu podia vir a usar 
no video, era realmente super intenso. Eu fui atravessada por uma 
torrente de mundo, por tudo, dicionarios, palavras, tudo que me interessa, 
os c6digos. 

Voce tem alguns dados tecnicos do projeto? Porque se decidiu por 
11 m6dulos? 

A cabine tinha 2 x 2. Eu gravei 260 fitas, cada fita tern meia hora, ai 
voce faz as contas. Tern muita coisa legal que eu nao usei. Eu fiz 40 
minutos, 11 m6dulos entre tres e quatro minutos, porque eu tinha pensado 
que esse era um formato legal. Depois eu fiquei na maior duvida, mas eu 
ja tinha feito o contrato desse jeito. Achei que era legal mostrar de 
surpresa na programagao, se fosse na televisao. Depois eu achei que nao 
era tao legal esse formato, mas sao coisas que voce s6 ve depois. 

Mas quando eu estava fazendo o decimo primeiro, ja tinha 
engatilhado mais uns cinco que estavam prontos, semi-prontos e eu ia 
ficar a vida inteira fazendo aquilo, eu nao tinha vontade de parar. Ai o 
Pierre, o produtor disse, 'chega, acabou, voce terminou!'. No meu contrato 
eu tinha que fazer 20 m6dulos e tinha feito s6 dez. Mas eu tinha um prazo 
que ja tinha estourado, ja estava atrasada. Ai eu falei assim, 'nao, mas, 
eu tenho varios preparados'. Mas o Pierre fa lou, 'chega, agora voce vai 
fazer outra coisa!' Fiquei arrasada nesse dia. Eu falava pro meu 
assistente, que era americano, 'ele nao quer mais, falou que tern que 
terminar.' E ele falava, 'Damn ... !'Mas achei born, porque eu nao iria 
conseguir parar, estava tao envolvida naquilo. 

Eo equipamento que voce usou Ia? 

Eu trabalhei com um equipamento digital (Avid) que estava 
acabando de sair e, realmente, uma das coisas que falaram desse video 
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e que eu soube explorar a coisa digital. Eu sempre trabalhei em varias 
camadas, varias leituras diferentes. De repente surgiu no mercado uma 
maquina que permite voce fazer isso super bern. Eu sempre fiz varios 
videos, em varios niveis diferentes que no final eu juntava tudo. A minha 
concepgao era sempre essa e de repente e langada uma maquina digital 
que permite voce acrescentar quantas camadas quiser numa imagem. 

Quando eu cheguei Ia no CICV eles falaram, 'n6s estamos te dando 
uma ilha digital, voce quer?' Ai eu disse, 'nao, acho que eu nao vou 
precisar.' Depois os comentarios diziam que eu tinha sabido como poucos 
usar a tecnologia digital. 

Depois fiquei pensando muito nisso. Sera que e coincidencia que 
eu pense assim e fagam uma maquina, uma tecnologia que permita isso? 
Comecei a achar que nao, comecei a achar que todos n6s vivemos numa 
epoca: eu, o engenheiro que projeta as maquinas, o presidente da Sony. 
Todos n6s vivemos numa certa epoca, para qual existe uma certa 
maneira de pensar, com todas as suas variagoes e que isso se traduz de 
muitas maneiras. Entao, isso se traduz na concepgao, no audiovisual de 
alguma coisa, assim como se traduz para onde vao as coisas 
tecnologicamente. Entao, por exemplo, eu ficava pensando por que criam 
uma fungao X numa maquina e nao uma outra? 0 que que determina isso 
e a epoca que a gente vive. 

Muitas vezes eu descobria as coisas. Quando, por exemplo, eu 
trabalhava com esse fusca, essa ilhasinha U-Matic, corte seco, eu nao 
podia fazer fusao, nao tinha recursos. Ai inventei urn jeito de fazer. Eu ia 
colocando urn frame de uma imagem, urn frame de outra, ia andando pra 
frente, aquelas imagens iam se misturando e passava de uma pra outra. 
Ficava mais legal do que fusao. Na epoca era chocante, fiz uns clips. Hoje 
em dia existe uma fungao da maquina que e isso, isso se tornou urn 
efeito, voce aperta urn botao e a maquina faz isso pra voce. 

Por exemplo, nao podia fazer flash. Ai eu inventava urn jeito de 
fazer flash, inventava o estrobo, que era isso, que a gente fazia editando. 
E tern muita coisa assim. Entao, nada disso e por acaso, nada disso e 
coincidencia. Tudo, mesmo a tecnologia com que maquinas vao sendo 
criadas. Por que essas e nao outras? Elas estao traduzindo o pensamento 
de uma epoca. A maquina e sempre muito menos do que voce quer. 
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Voce sabia que ia usar aquelas jane/as, aquelas molduras? 

Eu sabia que eu queria fazer isso, esses varios quadros dentro do 
quadro. Na viagem eu gravava molduras. Essas legendas de imagem eu 
fazia, fazia um monte de carros na borda do quadro, fazia um painel 
nessa borda, gravava coisas pensando nisso. 86 nao sabia que eu iria 
sair tanto pra rua. Num dos m6dulos, que eu chamava de 'Mundo 
Exterior', porque e todo fora da cabine, que sao as ruas por onde vao 
passando umas coisas, esse eu acho que traduz muito bem isso. Por que 
eu tinha essa concepyao no audio, mas nao sabia muito como resolver na 
imagem. 

No audio voce pode misturar um cara tocando acordeon com um 
outro tocando atabaque, um na Russia e o outro na Africa e aquilo entrar 
super bem, porque esta na mesma batida. Mas como fazer isso na rua, na 
imagem? Como misturar um peda9o da rua daqui com a rua dali e aquilo 
encaixar, parecendo ser o mesmo Iugar? Ai eu enlouqueci, ia colocando 
outdoor de T6quio na rua de Nova lorque. Se voce olhar com atenyao, 
aquilo ali tem umas sessenta camadas, tem milhoes de coisas que 
ninguem ve, colagens de predios de um Iugar com predios de outro Iugar. 
E um assunto que me persegue, e o mesmo tema do filme, do La e ca. 
La, aquele Iugar ... 

Como e que e isso, explica melhor. Voce ve a cidade assim? Um 
Iugar que nao e Iugar nenhum? 

Eu vejo tudo assim. Eu penso muito por associa9ao. Sei que agora 
estou conversando com voce e ao mesmo tempo esta tendo uma reuniao 
na Globo, outra na Fran9a. Estou o tempo todo consciente dessas coisas 
todas ao mesmo tempo. Estou sempre muito consciente, em qualquer 
Iugar que eu esteja, de nao estar em varios outros. Vejo tudo assim. Por 
exemplo, quando fa90 um enquadramento, se estou filmando, se fa9o 
uma imagem, as vezes o principal e estar dizendo que eu nao enquadrei 
todas aquelas coisas em volta, o que esta fora de quadro. 

No filme, tem muito isso: o pe, a mao, um pedacinho da imagem. 
Sempre acho que aquele pedacinho esta dizendo muito, porque nao esta 
mostrando as outras coisas. Entao voce se agarra com tudo naquele 
pedacinho e aquilo explica muito sobre aquele personagem, se ela tem 
uma maneira de ficar tirando e pondo o sapato, de ficar mexendo numa 
medalhinha, coisas assim. 
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Por isso acho que hipertexto, CDRom, todas essas novas maneiras, 
hoje em dia, de organizar as coisas, me cairam como uma luva. Porque 
eu penso assim, acho que a vida e assim, e muito realista isso tudo pra 
mim, essa maneira de pensar. Estou conversando com voce e ao mesmo 
tempo estou pensando em outra coisa. Voce esta lendo um livro, 
mergulha completamente e depois para pra fazer alguma coisa, 
retoma ... e muito comum, e a vida. Entao, na verdade quando eu far;:o os 
filmes super fragmentados, com a ordem super misturada, nao linear, nem 
acho que tenha chegado a uma coisa incrivel, uma maneira de pensar 
totalmente abstrata. Acho que e super concreto porque e muito parecido 
com o que as coisas sao de fato. 

0 Parabolic e um divisor de aguas dentro do conjunto de sua obra? 

0 Parabolic acabou sendo um divisor de aguas porque foi uma 
super produr;:ao, como ter feito um longa, com o custo de um longa. Mas 
dentro da ordem, da minha maneira de pensar, acho que e totalmente 
normal, mais uma coisa. Ali eu pude desenvolver bastante as coisas que 
pensava, mas tem tudo a ver com minha obra anterior e posterior. 

A obra posterior ao Parabolic eo En Fram;ais eo La e ca? 

Basicamente isso. Eu tava te falando como foi o Parabolic e 
pensando no En Franr;ais13

. Eu ate entendo por que fiz o En Franr;ais. 
Quando eu estava terminando o Parabolic, eu queria virar uma camera, 
achava um desperdicio viver alguma coisa e nao gravar. Estava cansada 
dessa coisa do olhar, enquadrar, selecionar trechinhos, editar. Queria 
tudo direto, em tempo real, uma camera o tempo todo ali. Passei um ano 
fazendo isso. Eu queria ser uma camera. Cheguei ate a encomendar um 
sistema que era um headphone com cameras embutidas e como eu iria 
aplicar aquilo no meu corpo pra estar o tempo todo gravando. Fui a um 
tecnico, Ia na Franr;:a, o cara fez um projeto. 86 que era meio caro. 

Eu gravava direto, o tempo todo, tudo. Um dia um amigo perguntou, 
'vem ca, voce assiste isso tudo?' Eu falei, 'nao, nao da tempo.' Realmente 
voce nao pode passar metade da sua vida vendo a outra metade que 
voce gravou. Um dia eu parei e assisti. E dali fiz o En Franr;ais, que, na 
verdade, refilmei algumas coisas com atores, um monte de coisas. Eu 

13 Co-produzido pelo CICV. 1992. 
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tinha a sensagao que tudo era uma loucura. Por exemplo: estava falando 
com voce e pensava, 'puxa, isso da um 6timo take, uma 6tima fala, um 
dialogo born'. Estava realmente tudo muito misturado. 

Mas ai o En Franqais acaba contando uma hist6ria. E uma hist6ria 
de amor, uma hist6ria minha, pessoal, de um cara que namorei, por quem 
me apaixonei. Fiz um paralelo entre essa sensac;:ao de estar o tempo todo 
gravando com uma sensac;:ao de irrealidade, que tern a ver com voce 
estar apaixonado e com fazer um filme. 

No fundo o assunto continua sendo o mesmo: e sabre distancia, 
defasagem, memoria e tambem essa coisa de como as pessoas 
entendem tudo diferente. Esse neg6cio de voce querer gravar o tempo 
todo e como se voce tivesse um olhar mais eficiente do que o seu 
naquele momenta. E esse neg6cio de mal entendido sempre me 
interessou. Dai o filme se chama En Franqais porque eu pensava muito no 
Parabolic. Se voce fala uma coisa em uma lingua, em outra lingua, por 
mais que queira dizer a mesma coisa, nao quer, e diferente. Tern frases 
que sao sempre em ingles, tern outras que sao mais em nao sei o que. 

Ai esse neg6cio do Iugar imaginario, essa maneira de ver as 
cidades. Porque eu acho que as cidades sao um exemplo maximo dessa 
maneira de pensar, essa minha maneira de pensar atinge o seu apogeu 
numa grande cidade, onde realmente esta tudo muito concentrado e onde 
tern muitos niveis. lsso se toma fisico, nao esta s6 nas cabec;:as das 
pessoas, na maneira como elas usam o tempo delas, mas em tudo. Basta 
voce olhar que e assim. Entao e como se fosse um monumento a isso. E 
adore isso, adore mistura, adore quando esta tudo misturado, quando 
voce ve que tern varias coisas diferentes. E as cidades sao a melhor 
coisa pra voce sentir isso. 

No Parabolic voce tinha os recursos digitais. EnoLa e ca, como 
isso acontece? 

0 jeito que o filme e contado, a ideia e que nao tern tempo. No La e 
Ca, a personagem (Regina Case) esta sempre com a mesma roupa. 
Aquila podia serum dia, um ano, um instante, voce nao sabe direito. Por 
exemplo, tern algumas situac;:6es basicas que estao s6 se alternando, 
como se elas estivessem ao mesmo tempo, e atemporal. Entao ela esta 
no telefone o filme inteiro, ela esta na estac;:ao de trern o filme inteiro e ao 



mesmo tempo voce vai vendo o cotidiano dela, vai passando domingo, 
segunda. 

Mas e meio estranho em rela9i!r10 ao tempo, o tempo e estranho. 
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Tem coisas que voltam, como se fossem camadas, mas isso acontece 
mais no audio e talvez na estrutura. 0 sucessivo do cinema se presta as 
camadas, porque vao voltando coisas que estavam antes e voce viu que 
aquilo continuou. 'Enquanto isso em .. .', mas ali continuou acontecendo 
alguma coisa e aquilo volta, e andou mais um pouquinho. 

0 assunto do filme e nao acontecer nada. Ela (Regina Case) nao 
sabe se vai ficar ou se vai embora. Como ela estava na duvida, parou, 
nao passa o tempo, que e essa sensa9ao de que as coisas nao mudam, 
nao acontecem e ai funciona dessa maneira. Na epoca achei que a gente 
estava fazendo uma coisa totalmente diferente. E era. Mas, no fundo vi 
que era a mesma coisa que eu ja fazia, de outra maneira. Acho que e 
sempre assim, cada um tem o seu lance, o seu assunto e que vai 
trabalhando de maneiras diferentes. 

E o Brasil Legal tem a ver com tudo is so? 

Eu sempre achei que gostava de cidades. Tudo isso que te falei eu 
ja sabia, mas quando cheguei a T6quio tive um cheque. Porque T6quio 
realmente concretizava tudo o que eu pudesse algum dia pensar. E que 
nem uma feira de Sao Crist6vao com grana. 0 Japao e super parecido 
como Brasil, s6 que com uma versao hightech, no mesmo espirito. Etude 
misturado, nao tem tradi9ao. Eu trouxe um f6sforo daqueles escritos since 
1800 e nao sei quanta, mas que era since 1991. E igual a esse neg6cio 
de que eles constr6em e destr6em, etude misturado. Voce esta num 
Iugar urbana e de repente e rural, e volta a ser urbana, voce nao entende. 

Quando ando no Rio, falo, 'se eu nao morasse aqui eu acharia o 
que dessa regiao? e rica, e pobre?' Voce passa de um neg6cio pro outre 
e volta, tem uns lugares meios confuses. E T6quio nao s6 tem essa 
overdose como tambem tem varias coisas muito interessantes. Por 
exemplo, parecia que eu estava vendo um filme sem som, que estava 
com um problema no audio, porque a imagem nao correspondia com o 
que eu estava ouvindo. Tem muito carro, muita gente, muita coisa 
acontecendo e o maier silencio, porque os carros fazem pouco barulho, 
tudo e feito pra nao ter barulho. Entao, voce ve uma coisa que voce esta 
acostumada com um grau de ruido, que Ia nao tem. 



149 

Uma outra coisa que me impressionou demais foi que a rua e a 
casa nao sao tao separadas assim. Aqui, voce estar em casa e uma 
coisa, estar na rua e outra, sua atitude e outra. Voce nao fica na rua 
porque e perigoso, porque isso, porque aquilo, porque voce e muito 
solicitado na rua. Mesmo no carro voce tem que fechar a janela para nao 
ter que ficar dizendo nao, nao vou, nao quero, agora nao. lsso eu ja 
reparava na Europa, muitas coisas voce faz na rua, nao em casa. Voce 
vai lerna rua, vai comer na rua, nos jardins. 

No Japao tem sofazinho na rua e realmente e tao limpo e tao 
tranquilo que, por exemplo, todos dormem no metro. Voce pode esquecer 
uma maquina fotografica e vao te devolver, nao tem perigo, ninguem te 
incomoda, ninguem fala com voce se voce nao esta a fim. Entao, um 
espac;:o publico e privado e muito igual, voce pode fazer coisas na rua 
como se voce estivesse na sua casa. Eu me lembro que eu vi um sofa na 
rua, tinha uns velhinhos esperando o 6nibus dormindo, era igual a casa de 
uma pessoa, nao tem tanto essa fronteira. 

Como e trabalhar na televisao? Tern mais limites? Qual a diterenc;a 
entre os 3 meios, TV, cinema e video? 

E completamente diferente em se tratando de video e televisao. A 
primeira diferenc;:a 6bvia e a maneira como e exibido, mas muda tambem 
a maneira de produzir, o tipo de coisa que voce faz. Tem filmes que 
funcionam na televisao e nao funcionam no cinema. As vezes voce ve um 
filme no cinema e percebe que se tivesse vista na televisao voce teria 
gostado. A maneira de voce fazer, o tipo de coisa que voce faz, o jeito de 
trabalhar, porque as condic;:oes de produyao determinam muito a cara do 
que voce vai fazer. Se voce tem limitac;:oes, aquila vai interferir na maneira 
que voce vai dirigir. E quase tao importante quanta a concepyao e, as 
vezes, e ate bom se ter limitac;:oes porque te obriga a criar soluc;:oes. 

Agora, acho que e muito diferente nos anos 90 do que era nos anos 
80. Nos anos 80, quando comecei a fazer video, era muito separado, voce 
dizia, 'eu fac;:o video, nao e televisao nem cinema.' Era uma outra coisa, 
existia um universe do video que estava se constituindo ao Iongo dessa 
decada e era muito importante voce marcar bem o que voce era. Agora e 
muito diferente, voce atua no universe audiovisual, do some da imagem 
em movimento. E e muito mais em func;:ao de cada projeto. Pr'aquela sua 
ideia, a melhor mane ira vai ser fazer um filme ou um programa de 
televisao, ou mesmo um programa de computador. E muito mais em 
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func;ao da ideia do que voce se caracterizar como sendo uma pessoa que 
atua naquele meio, como uma profissao. E muito mais misturado. 

Entao voce nao e mais uma videoartista? 

Eu posso ser vfdeoartista, posso ser cineasta, posso ser milhoes de 
coisas, depende do projeto que eu estiver fazendo naquele momento. A 
linguagem esta subordinada a isso, voce pode misturar tudo. 
Antigamente, quando as coisas se misturavam voce identificava. Voce ia 
ver urn filme e falava, 'e uma edi<;ao de video, e uma camera de video', 
pela maneira de filmar. Hoje em dia nada mais pertence a nada, e muito 
rna is a maneira que voce vai fazer aquilo, nao tern rna is uma linguagem 
especffica de urn meio ou de outro. 

E mesmo tecnicamente e assim. Voce trabalha com maquinas que 
nao sao uma coisa, voce nao vai a uma ilha de edic;ao, voce vai montar 
num computador. Naquele computador voce vai dizer se esta montando 
urn filme, urn video ou alta defini<;ao. Ali voce classifica o que que esta 
fazendo, mas a maquina e a mesma, ja e realmente tudo misturado. 

0 digital/eva a nao ser mais video nem cinema? 0 que e? 

E digital, acho maravilhoso, eo melhor da moviola como melhor da 
ilha de edic;ao. Voce esta trabalhando no computador, tern ali os menus e 
escolhe que maquina vai ser aquela, pra que vai usar aquilo. Voce vai 
usar como uma moviola? Vai trabalhar numa configura<;ao pra montar urn 
filme pro cinema, ou pra montar urn programa de televisao? 0 programa 
da Globo eu monto assim, monto no Avid, que e urn macintosh super 
poderoso, com urn programa. Monto tudo ali e e muito melhor. 

Depois que voce comec;a a trabalhar com isso nao tern mais fita, 
nao tern mais nada, e tudo virtual, nada existe. Entao como nada existe, 
tudo e muito facil e muito rapido. Voce nao tern mais que cortaro filme, e 
guardar aqueles fotogramas na parede, pendurados pra nao esquecer. 
Esta tudo ali, voce pode mudar de ideia duzentas vezes, nao tern tempo, 
nao tern materia, e uma loucura. E pra pensar, e tao abstrato quanto o 
pensamento. Quando voce decidiu o que quer, vai ali do lado, esta tudo 
feito, ai traduz em realidade. Pega as fitas e vai botando na maquina. Mas 
ja tern todos os c6digos, voce codifica todas as suas ideias e depois a 



parte chata, ffsica, onde da problema, amassa a fita, demora, voce nao 
tern que pensar mais nada. 

Voce tern vontade de trabalhar com imagens sinteticas? 
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Trabalhei um ano e meio, desde de 93, na Globograph14
, como 

diretora artistica. E trabalhava com maquinas super sofisticadas. Quando 
trabalhei Ia fazia imagens sinteticas. Ja estive em outras situac;:oes pra 
fazer isso, mas acho complicado. 0 que me atrai mais e misturar urn 
monte de coisas. Fazer uma imagem toda falsa no computador, isso nao 
me atrai muito. Das coisas que eu ja vi, e dificillembrar alga que eu 
realmente tenha gostado, acho muito aquem. Acho que ainda tern que 
encontrar uma maneira daquilo ser legal, nao e a coisa que mais me 
interessa. 

A captar;ao, o olhar, ainda e importante? 

0 chato dessas coisas virtuais e que sao uma traduc;:ao, uma 
tentativa de realismo. Em geral, o parametro e a realidade e e sempre 
assim, o cara trabalhou anos pra fazer urn negocinho que e tao menos 
legal, parece que e sempre atrasado, pais tern que chegar na realidade. 
Se for pra urn outre lado pode ser melhor, dar certo, mas eu tambem nao 
sei o que seria. Ja fui a varios festivais desse universo, imagens de 
computador e em geral eu achava um saco. As pessoas vinham e 
mostravam coisas e falavam, 'trabalhamos tres anos pra fazer esses trinta 
segundos, com maquinas .. .', e em geral ficava uma coisa super tecnica, 
que se perdia. 

A crftica do Jose Geraldo Couto15 ao 'La e ca' fa/a de uma certa 
influencia do Godard. Voce concorda? 

Eu adore o Godard. 0 meu sonho nao e fazer filme como ele faz, 
nao e urn cinema que eu gostaria de fazer, eu nao tenho muitos idolos. 
Gosto de muita coisa, muito variada, e as vezes isso ate atrapalha, 
porque se nao eu teria uma direc;:ao mais clara, pra onde ir. Mas eu adoro 
Godard, porque mesmo quando o filme e meio chato, tern tanta coisa, 

14 Bra<;o da Rede Globo dedicado a pesquisa e produ<;ilo de imagens sinteticas e novas tecnologias de 
imagem. 
15 Folha De Sao Paulo. 27 de Junho de 1995. 
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tanta ideia boa, e tao inteligente. Depois gosto muito do jeito que ele faz o 
som, poucas pessoas trabalham o som tao bern quanta ele. Ele realmente 
tern urn jeito de fazer aquila, de ir montando e construindo a narrativa de 
urn jeito sensacional. 

Acho que ele tern uma coisa legal com video tambem, o jeito que 
ele usa o video e o jeito que ele usa o cinema e muito born. Ele usa o 
video mais pra pensar no que ele vai fazer no cinema e acho isso super 
certo. 0 video serve pra isso, pra voce pensar certas coisas. Quando fiz o 
filme, o La e Ca, paralelamente gravei em video, nem sabia pra que, nao 
era urn making of, nao era a equipe, eram as pr6prias imagens. Eu 
pensava, 'sei Ia, de repente eu uso'. Nao custava nada, mas nao usei 
nenhuma daquelas imagens. Mas s6 consegui ver legal o que tinha feito 
no filme depois de assistir essas oito horas de video que eu tinha feito. E 
super estranho, eu entrei no lance do filme quando vi o video. Na hora de 
montar o filme, via como o video tinha urn outro tempo, foi uma coisa que 
me ajudou a ver o que eu queria no cinema. Realmente, sou fa do 
Godard. Tern cenas que vi nos filmes dele que acho urn 'achado'. 

De que videoartista ou trabalho de videoarte voce gosta? 

Tern muita coisa da videoarte que eu nao gosto. Acho tambem que 
estou desatualizada, pois nao tenho ido mais a festivais, nao tenho visto 
as coisas mais recentes. No Brasil, tern o Carlinhos (Carlos Nader) que 
fez '0 Beijoqueiro'. Esse video e legal, como video ele e meio normal, 
nao tern uma linguagem, e urn documentario. Mas a ideia e boa e 
realmente o que vale e isso. Quando conheci o Eder (Eder Santos), a 
primeira coisa que eu vi foi 'Europa em Cinco Minutos'. E muito antigo 
mas era muito legal, talvez a coisa mais legal dele. Ele pegou uns super 
oitos de viagens de urn cara que fazia isso, ia com a familia para a 
Europa, nos anos 70, tudo filmado, nao da pra enxergar nada, e ele vai 
narrando a viagem. A ideia foi muito boa, eu chorava de rir, e muito 
divertido. Depois ele fez outras coisas, e urn cara legal, o trabalho dele 
tern personalidade, as vezes acho urn pouco formalista. 

0 que mais me incomoda em muitos trabalhos de videoarte e que 
as pessoas tern a tendemcia de fazer coisas que tenham cara de arte, que 
se pareyam com a arte, de acordo com os cliches que determinam o que 
e arte. Como o video nao tern hist6ria, como o video e urn suporte ligado 
a uma subcultura eletr6nica, muito popularizada, seja pela televisao, seja 
pelo amador, que hoje em dia qualquer pessoa faz videos, entao existe 
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uma intent;ao de valorizar aquilo, querendo que aquilo seja mais nobre e 
mais arte, principalmente na Europa e mesmo no EUA Esse circuito de 
arte e muito chato, e muito careta, faz com que as pessoas se voltem para 
coisas que, nas artes plasticas e nas outras artes, as pessoas ja 
ultrapassaram, ja estao Ionge daquilo. Tern muita gente querendo ser 
profundo, denso, artistico, complexo. Nao tenho nada contra isso, mas e 
chato quando voce sente que o cara quis fazer isso pra valorizar. 

As outras artes ja construiram todos os conceitos, estao muito mais 
Ionge. Ao contrario, ja destruiram isso. Tern artista de video que esta 
louco pra entrar num museu, da um pouco de pena, mas nao quer dizer 
que seja tudo assim. 0 Gary Hill tern umas instalac;oes, tern alguns videos 
muito legais. Do Bill Viola eu gosto muito menos, apesar de ser 'a estrela', 
acho meio cafona. Tern uma coisa no trabalho dele que me incomoda 
profundamente, que e essa necessidade de reafirmar muitas verdades, 
ele tern uma atitude meio de pregador, cheio de filosofia oriental, tudo 
isso e muito delicado. 

Acho que todo mundo que faz video, eu ja usei pra falar da minha 
vida pessoal, coisas muito intimas, ate sei que muita gente fez, porque o 
video permite isso. E tao facil voce estar numa situac;ao de muita 
intimidade com uma camereta e e quase uma coisa cotidiana, mas ao 
mesmo tempo, tern que tomar muito cuidado em como fazer isso. E ele 
fez urn video sobre a morte da mae e o nascimento do filho, que tern 
momentos bonitos e comoventes, mas que, ao mesmo tempo, vai pra urn 
lado de verdades. E tudo muito pesado, a vida, a morte, o bern, o mal, o 
certo, o errado. Vira quase que verdade absoluta. 

Voce gosta de trabalharem dupla? Voce trabalhou como 
Eder Santos? 

Como Eder eu fiz um clip16 e foi 6timo trabalhar com ele. Trabalhei 
em dupla com o Roberto (Berliner), com quem tive uma produtora e foi um 
pouco mais complicado. Mas trabalhar em dupla, dividindo a criac;ao, a 
realizac;ao, acho impossivel. Nao trabalho com ninguem assim, nao 
consigo, acho que sempre fica no meio do caminho. Tern uma hora que 
voce acha uma coisa e eu acho que nao funciona. Acho que voce tern que 
querer uma coisa, pensar, correr o risco e assumir certas coisas que e 

16 Andreia .A.ndr6ide. 1988. de Ricardo Barreto e Chacal. conta ainda com a colabora<;ilo de 
Roberto Berliner. 



muito dificil fazer isso com outra pessoa, fica sempre com um 
compromisso. Tern gente que faz isso super bern. 
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Em compensagao o trabalho em equipe, que faz parte dessa 
maneira de trabalhar, dessa profissao, acho muito legal. Adoro trabalhar 
em equipe, interagir com outras pessoas, que elas falem pra mim, me 
cobrem mil coisas, me obriguem a dar mil respostas, que eu tenha que 
pedir trezentas coisas. Ate comandar equipe grande eu fago bern e gosto 
de fazer, porque ai cada um tern a sua fungao e a sua responsabilidade, e 
saber que tenho que comandar isso tudo, que tenho que ficar dizendo 
cada coisa, que cor vai ser a unha ate o cenario, tudo, a fotografia, ter que 
discutir, tudo isso acho legal, exige muito de voce. 

Tern pessoas que fazem video que sao super sozinhas e que nao 
gostam deter uma equipe. Acho que isso limita um pouco. De repente 
voce faz um negocio que e so voce mesmo e fiz isso varias vezes, em 
que filmei, editei, escrevi, fiz tudo. Mas era o caso pr'aquele projeto, mas 
nao acredito nisso como principia de trabalho. 

Muita gente tala que o video e uma escritura e que o cinema esta 
mais ligado a pintura. Como voce ve isso? 

0 cinema pretende contar historias, esta muito mais ligado a 
literatura. E o video e muito mais ligado a pintura. Mas existem varias 
vertentes do video. Uma vertente grande e a do video ligado a artes 
plasticas, que nao esta preocupada em contar uma historia, que e apenas 
um trabalho visual, ou de sensagoes traduzidas em som e imagem. 
Depois tern uma outra que e mais ligada em contar historias, que estaria 
um pouco mais proxima do cinema. Em geral sao pessoas que querem 
fazer cinema e estao fazendo video. E depois tern toda a parte 
documental, social. Acho que o cinema tomou pra si essa coisa da 
fantasia do espetaculo, de contar historias. 

Quando eu descobri o cinema russo, toda a maneira que eles 
tinham de trabalhar, tudo e video. Todo o inicio do cinema russo, o 
cinema mudo, tudo isso e muito parecido com o video. Eles filmavam 
muito, era barato, tudo se resolvia na edigao, e muito parecido com o 
video. Oepois tinha uma maneira de criar uma logica, uma narrativa por 
oposigao, por fragmentagao, maneiras de pensar muito parecidas com o 
que se faz em video. Uma liberdade, uma relagao com a camera, com o 
olhar. E muito proximo. 
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0 video se manteve proximo disso, do cinema experimental nos 
anos 70 que e super parecido, se alimenta disso tudo. Quando o cinema 
comec;:ou, uma das possibilidades era virar essa coisa que voce via numa 
sala grande, numa tela grande, com varias pessoas e que durava uma 
hora, uma hora e meia. Este era urn caminho possivel para o cinema, mas 
nao era necessariamente o principal. Tao importante quanto esse, era o 
cinema nas feiras, nas ruas, que era assim parecido com uma Jukebox. 
Voce botava uma moeda e tinha urn filminho de trinta segundos que te 
dava uma receita, ou contava uma piada, uma historinha. Algo muito 
proximo das instalac;:6es. lsso era tao ou mais popular do que o outro 
cinema e foi o que deu mais certo, que virou o que a gente chama de 
cinema. E esse de rua ficou as margens, mas ate me interessa mais que 
o proprio cinema. As cabines e varias coisas que eu fiz, sao muito mais 
proximos disso, de uma coisa popular. A televisao e isso. 

Voce acompanha os peri6dicos sobre video, as teorias? 0 que voce 
le sobre o assunto? 

Nao tern muita coisa sobre video pra ler. Teve uma epoca em que 
eu viajava mais, em 88, 89, quando eu ia aos museus, livrarias e 
procurava leituras sobre video. Depois e que comecei a conhecer 
pessoas que escreviam sobre video nos festivais e vi que nao tinha tanta 
coisa assim pra ler. Lia o que tinha. Ia em festival, tinha o catalogo, lia os 
textos, discutia muito com as pessoas. Tern muito mais sobre cinema e 
televisao, que leio muito menos. Fui me desinteressando. 0 Pierre Levi, 
que e meu amigo, li varios livros dele. Quando li fiquei muito animada. Eu 
me interesse muito mais, hoje em dia, de uns anos pra ca, por leituras 
que falem da imagem em geral. Entao o video se insere ali, mas nao e 
uma coisa especifica sobre video. Acho que, em alguns anos, tern que ir 
acabando o video, nao tern mais o que fazer, festival de video, tern que ir 
misturando mesmo. 

E uma febre, uma animac;:ao dentro dessa coisa virtual, computador, 
CDRom, que parece com o comec;:o do video. Fica aquela coisa, ninguem 
sabe direito o que e, fica todo mundo nervoso, querendo fazer 'o festival', 
escrever 'o texto'. Eu fiz urn projeto a uns do is anos atras que era uma 
instalac;:ao na Internet. Criei uma rede de varias janelas, em que as 
pessoas iam mandando textos, escrevendo o que achavam pela jane Ia e 
essa janela entrava no enderec;:o de outra pessoa. Eu tinha acabado de 
lanc;:ar o projeto, e recebi uma carta do MIT, de urn cara que queria 



escrever urn livro sobre o projeto17
. Tern uma carencia, as pessoas ja 

tinham todas as teorias e ainda nem existia o neg6cio. 

0 que voce achou dos textos publicados em Chimaera 18? 
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Dos textos da Chimaera nao gostei mesmo do que o (Jean-Paul) 
Fargier escreveu. Nao queria nem por o texto dele, porque e urn critico 
que acho super careta. Primeiro ele falou mal do Parabolic, depois ate 
falou bern. Mas nem quando falou mal nem quando falou bern, estava 
falando pelos bons motivos. E chato, porque eu nao queria botar esse 
texto, mas ai botaram porque ele e urn cara de nome. Acho que apesar de 
ele escrever bern, nao enxergou o que eu estava fazendo. Os outros 
textos sao todos legais. Tern urn em japones que nunca soube o que quer 
dizer. 

0 Artindo Machado tala em saturaqao. lsso e urn projeto estetico? 

Acho que houve esse momento, em que eu propriamente tinha essa 
intenc;ao de trabalhar com a saturac;ao. Eu achava essa vertigem 
fascinante. E depois, isso foi evoluindo e comecei a pensar de outra 
maneira, comecei a pensar que estava tendo uma relayao com o que eu 
fazia muito diferente de uma pessoa que via aquilo depois. Quanto mais 
voce vai assistindo o que esta fazendo, mais coisas voce vai vendo. 
Entao voce esta fazendo urn neg6cio, dai viu uma vez, da segunda vez ja 
achou que esta frouxo, vai aperfeic;oando e chega uma hora em que voce 
esta muito Ionge de quem vai ver aquilo pela primeira vez. A pessoa teria 
que ver no minimo quantas vezes voce viu para ter a mesma impressao, 
pra chegar neste nivel que voce esta. 

Entao isso comec;ou a mudar, comecei a pensar nos varios niveis 
de visao. Mas nao acho que quem assiste tenha que compreender o 
processo. Por exemplo, se eu estou montando urn video, tenho urn monte 
de informac;ao e vejo essa informac;ao, pois eu e que estou fazendo. Mas 
o cara que esta vendo aquilo pela primeira vez, vai ter uma outra 
sensayao. Acho que fui aprendendo a dominar melhor essa vertigem que 
tanto me interessava, de ver muitas coisas ao mesmo tempo, quando fui 
tendo consciencia de todas essas gradac;:6es. Dessa diferenya entre o que 

1
" Provavelmente trata"se de William MitchelL que escreveu City of Bits. sobre as conexoes digitais 

amilogas as cidades e as estruturas fisicas de comunica,ao. 
18 Publica9ao do CICV, que dedicou o numero I L de 1992. a obra de Sandra Kogut 
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eu via, o que a pessoa que estava vendo pela primeira vez via e a que 
estava vendo pela segunda vez. Pude comegar a jogar com isso. Sempre 
gostei de tazer coisas que na segunda vez voce ve milhares de coisas 
que nao tinha visto antes e na terceira ainda ve outras. Sempre gostei de 
fazer coisas para ver varias vezes. E, eu nao devia estar fazendo 
televisao. 

Ele tambem tala de montagem cubista. Voce concorda? 

Conversei muito com o Arlinda (Machado). Ele tala umas coisas 
que tern tudo a ver. Porque essa coisa de varios pontos de vista 
simultaneos, varias maneiras de ver, varios olhares. Esta acontecendo 
tudo ao mesmo tempo e ai voce esta vendo aquela soma. Voce pode ver 
de frente, de lado. 0 assunto e a impossibilidade de tudo aquilo estar 
acontecendo ao mesmo tempo. E eu sempre acho que, se tern uma 
limitagao, uma parede, nao vou ficar tentando bater nessa parede, vou 
transtormar aquela parede num assunto, no meu material de trabalho, vou 
fazer uma coisa em cima daquela parede. Entao, se sinto que existe uma 
impossibilidade de mostrar todos os lados do objeto ao mesmo tempo, 
todos os pontos de vista, a tendencia e aquilo se tomar urn assunto, ao 
inves de tentar lutar contra aquilo. 

Eu cheguei a fazer coisas que eram mesmo urn cubismo eletr6nico. 
Quando o Arlinda tala, esta fa lando metaforicamente, de voce ter varias 
leituras, varias camadas. 

No seu trabalho existe analogia fotografica ou do movimento? 
Quanto voce transforma em realidade? 

Sei Ia quanto tern de analogia no meu trabalho, nao sei te dizer 
isso. Eu nao acho que tern diferenga, se voce faz urn travelling ou depois 
simula o mesmo movimento, tanto faz, voce teve a intengao daquele 
movimento. S6 que talvez voce tenha tido a intengao num momento 
diferente e ai teve que langar mao de urn recurso diferente, que era o que 
dava pra fazer naquela hora. Se na hora de filmar eu quiser ter o 
movimento, vou ter que fazer o travelling. 
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Qual o papel da tomada, qual a importancia da camera? 

As vezes voce quer que tudo acontega na frente da camera, as 
vezes voce pode fazer bern qualquer coisa porque vai resolver depois. 
Sempre pensei que ali, na hora, tudo aquila era material de trabalho. lsso 
tern a ver com o digital. Voce nunca esta fazendo a versao final, sempre 
da pra mudar, nenhuma etapa e definitiva. Voce sempre pode resolver 
depois, nunca esta fazendo o seu master, aquila sempre pode ter uma 
geragao, mais um aperfeigoamento. Tenho mais tendencia a pensar 
assim e ate ja fui muito criticada por causa disso. 

No Parabolic, muitas pessoas falavam que eu usava as pessoas 
como objetos, que aquila ali era material de trabalho pra mim, que depois, 
friamente, como uma cirurgia num laborat6rio, eu cortava a cara das 
pessoas para montara cara que eu queria. 0 que acho e que, realmente, 
essa maneira de trabalhar e mais fria, porque voce tern mais distancia. 
Quando voce esta, depois, no ar condicionado, com toda a distancia de 
pensamento, montando aquila, quase como um creche, um tric6 e fazendo 
uma rede de ideias, voce vai muito alem. E muito mais cerebral e frio do 
que uma coisa que acontece na hora, na frente da camera. 

Acho que nao tern que ter nenhum tipo de julgamento moral em 
rela<;:§o a isso. Tanto uma coisa quanta a outra podem ser boas. Minha 
intengao no Parabolic era ter varies nfveis. Era ter um nfvel que estava 
acontecendo ali, na hora em que a pessoa entrou e falou aquila que ela 
nao tinha a intengao de. Aquila nao se encaixava com o contexto e nem 
com as outras pessoas. Aquila era uma coisa em si. Gada interven<;:ao de 
cada pessoa era uma coisa em si. Eu estava preservando essa coisa em 
si, colocando varias delas lado a lado. Queria usar aquila como letras pra 
fazer uma frase. Nao estava tirando a existencia de cada coisa em si, era 
s6 uma segunda leitura. 

Entao, nessa segunda leitura, todas aquelas coisas em si, juntas, 
naquela ordem, formavam uma segunda ideia, que era uma coisa que eu 
estava querendo dizer. Entao eram coisas independentes e, ao mesmo 
tempo, juntas, formavam uma frase que eu estava querendo dizer. Depois 
tinha mais um nfvel, em que eu ia dizendo outras coisas, que tanto tinha 
relagao com o nfvel independente, das coisas em si, como com o nfvel 
dais que estava formando a frase, um pensamento. Entao na verdade, eu 
sempre quis manter a coisa da hora, da camera, do espontaneo, do 
acaso, do intencional, do que voce faz na hora. E s6 fui acrescentando 
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niveis de pensamento, que acho que e como acontece mesmo. Voce tern 
urn pensamento na hora, depois voce tern urn outro, mais urn outro ... 

0 Pierre Bongiovanni tala que voce queria possuir a maquina. 
Como foi isso? 

A maquina e sempre muito menos do que voce precisa. Eu nunca 
uso uma maquina exatamente pro que ela foi prevista. Em geral distorc;:o, 
invento urn jeito melhor de usar aquila, que da mais certo. E eu entao que 
ja estava nessa escola, que sempre tive muito menos do que precisava, 
estou super acostumada. Acho que isso impressiona urn pouco eles Ia 
fora. Eles sao mais Caxias, respeitam os manuais. Se no manual diz que 
nao da pra fazer, eles vao achar que nao da pra fazer. E eu sempre vou 
achar que nao, que e possivel, tern que dar. E as vezes tinha umas 
soluc;:6es assim, fita crepe, e funcionava, eu estava acostumada a fazer 
isso. 

0 que tern no Parabolic que voce tenha tirado da maquina? 

Tern urn monte de coisas que eu tirei da maquina no Parabolic. Por 
exemplo, a hora em que tern urn alo em volta das pessoas. 0 jeito de 
fazer aquila, na epoca, porque ate hoje em dia tern outras maneiras de 
fazer, mas na epoca o jeito de fazer aquila era quadro a quadro. Me 
lembro que bolei uma soluc;:ao super simples e 16gica de fazer aquila em 
cinco segundos, na hora. E aconteceu muito isso durante o processo, com 
a coisa tecnica. Mas tudo bern, e assim, isso e normal. 

0 que e uma boa imagem? 

Nao existe a boa imagem. Nao tern nem boa e nem ruim, isso nao 
existe. lsso me faz lembrar de uma frase bomba do Godard, de que toda 
imagem e uma questao moral. Mas nao gosto dessas coisas. Acho que 
tudo e imagem, nao tern 0 que nao e imagem e acho que nao existe uma 
classificayao, a nao sera que cada urn da no momento pr'aquela imagem. 
Pra mim tudo e imagem e realmente sou super ligada em imagem. Ate 
gosto de usar o texto como imagem. Fiz urn trabalho que era todo em 
texto, era s6 descric;:ao de imagens passando na tela. Ja fiz coisas assim. 



0 Davies, ainda em Chimaera tala que voce consegue reproduzir 
uma dinamica das cidades. 0 que voce acha? 
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0 Eric (Davies) fui eu que chamei, o Hermano (Vianna) fui eu que 
chamei, o Arlindo (Machado) tambem. 0 CICV chamou o (Jean-Paul) 
Fargier, Cris (Jones}, Bongiovanni. 0 Hermano fala que o jeito que eu uso 
tudo, as pessoas, as imagens, tudo e imagem, e como um OJ usando 
samplers pra fazer uma musica. Concordo com isso. Eles entendem muito 
bern, sao meus amigos, acompanharam todo o processo, a gente sempre 
conversou. Eu me lembro que as pessoas ficavam muito surpresas, 
porque acho que muita gente nao pensava muitas coisas que eu pensava 
pra fazer esse video. 

A imagem era o assunto do video, como voce manipula a sua 
imagem. Se voce entra naquela cabine e manda uma imagem sua pra 
pessoas que voce nao conhece, o que voce faz, como voce faz com isso? 
Existe uma diferenc;a entre essa sua imagem e voce? Voce e outra coisa 
que nao essa sua imagem? 

Depois tinha uma outra ideia: a gente e feito de televisao, de 
cinema, a gente e feito dessas coisas todas. lsso e uma coisa que eu 
pensava muito na epoca. As vezes voce fala assim, 'isso esta uma novela 
mexicana'. Mas na verdade voce tambem faz da sua vida isso, porque 
sao as referencias que voce tern. Tern certas coisas que voce viveu na 
tua vida que, quando isso aconteceu pela primeira vez, voce ja sabia 
como era porque ja tinha a imagem daquilo. Voce ja tern a imagem do 
amor, voce ja tern a imagem da morte, porque tudo isso voce ja viu no 
cinema, voce ja viu na televisao. Entao, quando acontece na sua vida, 
voce ja sabe qual e a imagem daquilo. A gente e feito dessas imagens, 
nao existe uma separa98o entre essa coisa, de que e a ficc;:ao, que sao as 
imagens que a gente consome e a nossa vida. E realmente junto, porque 
a gente vai fazendo a nossa vida de acordo com essas imagens. 

Mas, o neg6cio das cidades e uma maneira de falar sobre isso. A 
coisa das camadas, das varias hist6rias paralelas, da rua, das 
referencias, tern tudo a ver, e isso mesmo. E como ainda por cima eu 
gosto de misturar linguas e que as pessoas nao se entendam, vai fazendo 
essa geografia, essa circulac;:ao. No La e Ca tern uma cena logo no inicio, 
em que um maluco esta comandando o transito, que acho que simboliza 
toda a ideia. Primeiro porque maluco adora comandar o transito, todo 
maluco vai pra rua ficar organizando. E depois que e essa a ideia da 
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circulac;ao, de nada sair do Iugar e estar tudo passando, indo de um Iugar 
pra outre, que e a coisa tambem da cidade. 

Quais sao seus pianos agora? 

Agora, eu quero fazer um longa, no faroeste. Esse filme vai se 
passar num aeroporto. Do mesmo jeito que gosto de cidade, gosto de 
deserto, de terra de ninguem, Iugar que nao e de ninguem. E um 
aeroporto e igual a um deserto, todo mundo ali e cowboy, esta vindo de 
um Iugar ou indo pra outre, que o cowboy e isso. Ele chega de um Iugar 
que ninguem sabe qual e, que e o comec;o do filme, e no final do filme ele 
esta indo em bora pra um Iugar que tambem ninguem sa be qual e, nem 
ele. Ele nao tem casa, nao tem nada, esta sempre viajando, ele s6 esta 
ligado aquela terra de uma maneira abstrata. E e igual no aeroporto, voce 
esta sempre em transito, aquilo ali e uma terra de ninguem. 

Voce sempre trabalha com os contraries? 

Se quero fazer uma coisa, primeiro tento negar completamente, vou 
derrubando, vou fazendo uma negac;ao daquilo. Pela nega<;8o daquilo, eu 
acabo chegando naquilo. Ja reparei que fac;o assim mesmo. 
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seu. com a reconstrucilo 1l.fic:l cos 
pedacos que restaram da .ncompe· 
lenc:a admmrstranva e do .ncenruo 
de 1978. aue ·:mmou 90 :Jor cento 
do acervo -do \tuseu. Sempre de :"or 
rna cor.ame. como cosruma.r:~ 

A. mtencao ao :,fA.\1 ~ 1 onr ~m 
arqwvo de \1d€0 e mcennvar a pro· 
duc;io. Lo~o. se cnamaram Sanan. ~ 
;J<Jrque constderam que seu :raoatho 
:em uma boa qualrdade 3l"C:snca. A 
:-:1edalha de ouro consee:waa :10 F '-'S· 
1.Val!mernac:onal Qe :l!me '-' r\' er:1 
:.iova York. com o cilpe -Juliene · 
da mustca. ae Fausto ?awcet. ., ·.1ma 
;~ro•·a disso. 

:S J<i que o .\1AM pretenae :-:Ja.."lreo 
'.lma programacao cu!tura.: ;mmer· 
~upta a parnr de :H;ora. _a esrao 
acertadas a mosrra de arns:as )ovens 
franceses. para o d1a 5 de -::.ezemoro. 
e a ex;>oslc3o de pane do 1cer..·o de 
Gilberta C:1areaubnand. ~U.f1c1enre 
;;ara abranE!er a cora de :nats ae 
~00 arnstas~ a ser maugt:rada :10 
dJ.a 9 de dezembro. devenco ;1€r:":'l.a· 
1.ecer em cartaz ;:or :res :::eses. 
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Kogut instala videos em Botafogo 

\ 
,;<" 

~ 

Marcia Ce:imbra 

,..- urn pi'QiTama. CUll. de metrO E pc!ee ,et..du: a multldJ.o en: 
<'AI!.II.cadJ\ que l!ll.\ll1Ul"'tl an

t~ontem ~o noltr a e:tpoB!clo df 
vtdeo-!nttalaco.ea da p~m!ad .. tn· 
deamaker Ba.lld.ra K~t. na Oalerla 
de A.rUl Centro EmprN&Ji&l Rio. em 
B(.ltll.f!Hio, bern poderla esur em 
qualquer 1!16Curtnbo !ora. do DruJt.t-~ 
l'f!t.a, JJ_I1lri, a r~oyl_d&<i.e: a_ cb_~ ao 

· ".Ri1tta\~taeo..lnat&J~. Tn-u~ de_ 
~~:ub~_ de aTt.e ,l~tronJca que nlo. 

dA pan. ver em CUI., porque enu_ 
fuiilf6 fli'p_&co e ·uma parr.fernilla 
~n6_lbeba de alto eu.sto; A:J, ctnco 

'Y'ideo~er'prezuUuia 
la.nQa arte tecnol6gic.a 
em noite agitada. 
que reuniu vide6filos 
em galeria. da Zon.a Sul 

lne~ que S&tldrt; KOgUt )l!VOO 
u.m f..llo PfU1; 171"0<1\W.f, por nemplo, 
utll!.u.m 2! monlto«M~ de vld&O, uma 
eA.m&rt. e c~atatam NC!:S 30.00l. TJma 
delu - Pa.»eJo erDimlffrlco - rt>
mete t lnU.nc!R. el•troll.lca: !llllA b!
cleleta ~rvometrlaa &ttU de urn mo
nttQr oom lnu.guu de Nt.ra.du, ruu 
e Pl1W em velocldalle permlte uma 
lluslo on tht road, enqua11to um 
/ua4pMru emb&IA o ~lo oom 
um lnltrument.al eletronloo e c!cl!
oo. no oomr:-o du ~- t 
quu.e u.m t>ld,,epame. 

l3h II.!, 19 e. aos MbMio~ e dom!liiW~ 
de 13h uJBb. chaga. a cldll.de ao mas· · 
mo temJl(l em que o Jlr<lJC\.0 Tue&JJo 
Ark'" lan("a urn fa~tlv.o.l !nt.llmaclo· 
nal de \'ldoo~. A dll""!lt.ota dQ vtdw-· 
ci!D6 pll.r& o Fan!dJI!co. da O!obO, 
t&mb!\m e~~t&rt 1&. noo dlu 19 a 21:1. de 
12.h iLtl J1h. com out.ro t\JX.> de tr&ba
lho. o cl!p Jull•ele. fe!t-o em 11167 w-
b~ F~<U.Mo Furoett e prem\Ldo no 
l>llO Jl6,M&I.Io com medal lade ouro no 
31' Fe-etlval IntertW.J!onal de Fllme 
e de TV de Nova lorQue. S&ndra Ko
gut nlo ~tende peNler o melhor 
moment.o du vMoo-ln.t.&iaQ(Iee do 
Tuc.a.no ArtM - o eepet&Culo que a, 
vldtomaker &mer1cana Klt Fl~e-
n.ld aJlf'ellentl. &m.&nhA e depoll. U 
21h30. no 'I'Mtro Vlllt.-Lobool. "40--
r& vou ]'.l<)ller retplr&r & oemmente 
ve~l nulltl. ool .... tam~m n& lAura 
Alvtm•·, diMe Sandra. que noe ll.ltl
moe trM m-. llllerou urn& equJpe 
de de~ pee60U, todoe tunclonirlot de 
lml Jlf'Oprla produtcra. wb cooNle
ra('J.o de Ju.U& Val~. 

Bf.ndrt. Kot11t pMa oon.heoer l' 
n& •hilrtura de 1ua oonoon1d& lndt
Mdual, uro gropo de e8tr&D.F&iroe do 
fe1t\Val Tuuno Arte.\ -- oo )&pone· 
•u Htrorukt.Nakl.no. Y. YIUll&lruv
b.l. Mw K&wa.ruch! e T. Nalu.mun 
El• nlo oon~~eWUlu. eeconder • uti&· 
tii.C&o d~ ver 06 j&)XIn-a &nnident-68 
ccm&nt.IN!m u IMUL.l&ct>M cern IX>· 
]llga.rt\t Pf,r&CiiTIIl 

Apol\&r de t.er datu n~Urvadu lUI 
O&lerta do Arte C&ntro Empreea.rta! 
ruo dell<.le 0 &no po..e.u.do, quando el• 
p66 alt ouma colt/tva 4ll 'l'!d&O-in.tll· 
la1;0es. S&ndu Kogut &ChA que 011 
eventoe e\multlnliOI refflltram • 
)n"e8enca. "cadi. vm: m&Je forte'' d'l 

~ 
l"idoo no ootld.luow-bano. "&.t4 e&-~ 
d.a ve~: m&Je bu&tA) ll um nll.ml!ltl 
maJor de PM80U )A tem apANOlh<lll 
l'l'Lrf< tn.t:llllb011 aJ.l1A.dol"\le", d!.t. • 

Unu. llmJll~ oo\::~cld6nc\& pOOel"li 
d.o..t a imp~ de que & vtd&O-ila-
W~ &taca o R!o em mMN- ele· 
tronte&: a nJ>Otlc.lo de sa.nw-,.. Ko· 
lrUI. aUl d1a 2-l. de ~liB.& B@:rt.a de ~ 

'"''" K""' """ """ om• \ outra relA<;Ao IH6 ccm & vtdoo·lnetl.-
l&clo. A &Ua prtmotra Hl&t--.la<;:lo, 
por &~emplo. tr8nt1oende o interior 
dll. ~lller1a Urn monlt.nr com nma 

1
' ' 

, , . ''· ·,j ~- v· ~"''1 .. .) < 
c!£~~· ~~~1,V:V"-il\)"'":j 
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0 EST ADO DE SAO PAULO 
Sexta-feira, 23 de Novembro de 1989 

0 povo fala 
=,v=A=c=oo==M=o-==CA=,=z=,=, 

RIO 0 que vocfl farl:t ge 
f"''"'" c~tn<ltd».to A Prc:«!rli>nc!"' 
da RepUhllc.a. por trlnta ~l'ltlltl· 
rio«~ E~"" Pf'1"11:UntA fol o pnnto 
de part.lda Rdotado ~Ia vl<l"O· 
makf'r SRndra Kol('ut para 
<.:on~trulr um paine I an:irQnlco 
<l.a<> e:~~:pectatlva!l rla ooputao;;M 
do ftln de .Janeiro. Sandra IM
t.:..lou uma cRblne com clmem 
e mlcrofone no l..;l.rgo da Carlo. 
ca. c•mtro rla cldMe. na vE'spera 
d<t.'l eletcOf'!! do prlmelro t.urno. 
e permane-ceu das 12 as 18 hor«s 
colh!C'm\ocPrcRde treumto:<; de
potmentos. DPu Brtzota na ca
heca. num turbllh>'l.o de solu
c<'>fo" e pro">£ramas QU<" par<'!clam 
ter Ml<lo da OOca do candl<lRto 
F.n!'as. Com uma dlfer-enca: os 
trRn:l.eunt"s tlnham multo 
m;,.ls temoo po.ra falar. 

"'Mf'uS ouvlntPII. em prt
m<'lro pl.ulO, como !nlc!Rt-lva. 
PNJ'-'Ur<l.l'<"l moralh:ares11e Pal~. 
que anda multo ca.rente des<oe 
atrl!;>ut.o" , dl"-'<e urn jovem em 
~eu dl.'«.'unm. Outro rap.u; bra· 
dou para.a.clmera: '"Seu eu fos~ 
~e elelto pre!lldente. aca.barla 
com a cprrupeAo. com a mtse
rla P com tudo !:«5o que e!<tA at 
0 Brm.ll est!\. chelo dlsso tudo. 
NO" temos que mudllr. gente. 
por lsso votem bern!"" SeR:ulndo 
n tend~ncle. morallza.nte. urn 
men! no de dez anoa R:arantla. 
<lUe lrla. ""a.ca.bfl.r como sexo. 
r!rogal'ieorock"' 

Urn homem prom 
··vou a.cabar com a 

ra.<>. careta.s e 
camera 

··,\11'> mlohagente. No meu 
.::ovf"rno vou fazer urn Onlbua 
com tr\'>s portAl>: uma para. en· 
tra.da. oma para salda. e outra. 
D~~.ra o calote··. brlncou urn ra
paz. ansloso para fa?-er ~eu 
'pronunciamento··. Outrode

c! diu !<f'r mats dlr<>to: "'Se eu 
fo~"e Jlfe!lldo?nt.e do Bra.stl rnu
harlR todo mundo"' 

I'::O.f OI!PI.A 
Dol!\ )oven!\. que se dlzlam 

r('voltado~ com a e.ltuaca.o d.o 
P!<l!:l. atuaram I'm dupla ··Pro- i 
meto acab•u corn t.odos o5 rna- 1 
racuj!\.5 que e>:lstem par a1". i 
dig.~ urn d<:>!es. enquP.nto o ou-~ 
tro mostnwa urn pedaco de Dlio 
duro para moetrar- '"como o PO
bre sofre". Em eegutda. urn 86-l 
nhor t<entenciou: "Eu farl& co- 1 
mo SalomAo. Fedtrla M.bedorte. I 
a Df'US • 

, nAol 

0!1 momeittoe do I 
trabalho ds Sandra ool"llo n.p~- i 
eento.dos oo Jnrnal dl' ''•ntBinlt.! 
da T• 8and•ir•n1n. na. prOxima 
Mmana. 
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TRIBUNA DA IMPRENSA 

Rio, 
arte e 
videotapes 
0 que e. exatamente, fazer 
videos? A videoma.ker Sandra 
Kogut. carioca premiada em Nova 
Iorque em 88 e S9, responde a 
pergunta 

Ana Cunna 
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Les video-cabines 
de Sandra Kogut 
Sandra Kogut realise des videos depuis 
1983. Son dernier travail portait sur les 
« vid&J-cabines ». 11 s'agit d'un dispositif 
compose de qUatre cabines de deux me
tres sur deux, installees dans des endroits 
publics dont l'interieur est equip€: d'une 
camera fixe sur pied. Les passants ont la 
possibilit€: de lui confier librement une de~ 
claration d'une duree maximale de trente 
secondes. Sandra Kogut a ainsi enregistre 
les confidences de 1440 personnes. 

A partir de ce materiau, elle realise un \ 
montage en choisissant des extraits, les \ 
enchainements et l'habillage graphique. , 
Le travail present€: successivement au 
Br~il. en Argentine, en Uruguay et au : 
Chili, fl_~chL~el11_a_t_i_q_ue_ment__eL. 
malgre les dilfer~~-ljp~_t_iql!_e_s_.._de , 
fortes re_ac~mUa_cte...._qu.i._ 

.'Consiste a filmer, la nature~l_a____r_e.l.a.tion_ 
entre le sujet et Ia camera, la nature de la 
~~nne Ie programme diffuse et ce~ 
lw qw regarne... .-

« Parabolic people >> : 
par Ia parole ... 

Pierre Bongiovanni a ete enthousiasme 
eta propose de poursuivre ce travail dans 
une perspective internationale, en posant 
les video-cabines dans des villes du mon
de en tier: Paris, New York, Tokyo, Mos
cou, Le Caire ... Ainsi est nee l'idee de 
«Parabolic peoPle» un travail de poesie 

.. eiectroruque. 
.- Nous n 'allons pas montrer les villes, 

explique Sandra Kogut, mais seulement 
les personnes qui entreront dans ces cabi
nes "'· Tout passe done par la parole et les 
la.ngues diff€:rentes. A travers cette situa
tion bizarre, ct•equivalence artificielle 
(trente secondes sur fond noir), qu'est-ce 
qu'une personne raconte? Chacun s'ex
prime a sa fa~on. Cela peut donner une re
cette pour ne pas devenir chauve, com
ment etre heureux ou encore devenir ri
che... Chacun envoie son message au 
monde. Un message spontane, revelateur 
de couches inconscientes, d'oU se degage 
neanmoins une idee d'universalite: << Les 

gens ne sont pas si differents dans la fa9on 
d'utiliser cette camera"· Importance a us~ 
si du rapport entre l'equipe et les pas
sants. 

L'homme: 
un agneau pour l'homme ? 

j Ni enquete sociologique ou ethnolo.:..._ 
, gique. m demarche SClentihgue, Sandia 
j Kogut ne veut rien demonter, ru prouver. 

I Elle se contente de poser des questions: a 
quoi sert la TV? La technologie? Pour· 

; quoi veut-on envoyer un message au 1 
\ monde? \ 

Ce qui frappe la realisatrice: !'assu
rance inouie des personnes confront€:es a 
la camera, le plaisir de dire a haute voix 
des choses capitales ou sans importance, 
dans un espace neutre mais protege, d'en
t ":-:'ire le son de sa voix ... Mais plus enco
.. , "ors que ce dispositif pourrait provo-

_.:.;;r ia confession, c'est autre chose qui se 
passe : une suite de conseils, suggestions, 
remarques generales sur la vie et la socie~ 
te, anecdotes ... paroles personnelles mais 
precisement destinees a quelqu'un d'oll la 
vulgarite et Ia grossit?rete sont toujours 
absentes. ,. Ce qui tendrait a montrer que 
confront6 a lui~meme dans un contexte 
protege, l'homme est un agneau pour 
J'homme"! 

Dans ce travail, Sandra Kogut d€:couvre 
I' evidence. "Cette realite surgit du dt?voi~ 
Jement, ce reel reveJe par l'acte createur >> • 

«J'attendais depuis toujours cette chose 
ignon?e, maintenant qu'elle est Iii., je ne 
sais rien de plus, simplement j'ai moins 
peur, parce que cette chose ignoree, Wle 
fois reveJee,je sais que je la connaissais de 
toute 6ternit6n. Derriere la camera.~ 
dra Kogut a decouvert que: << Chaque indi~ 1 

vidu est une singulanie absolue "• •• quelle l 
quesoitson origine, i1 estdel'universelqui . 
se d6voile "• •:notre monde est Un depui.s J 
Ies ~s,_,, ,. l'Autre est W1 etranger et 1 
reretranger c'est moi "• « l'Autre, c'est moi j 
queje ne connais pas", «I 'Autre est celui: 
par q~ jndeiiniment je me retrouve sans \' 
me repeter ». 
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Mundo 
dentro das 
videocabines 

LUIZ NO~OHHA 

-b \'Hieorabtnl'S v;lo Vlajar 
. "llHlla l'flOC\1 em qur> a prodw;<io 
culturiil parece estagtt<Hiit no 
f':lls, a \"ideomaker Sandr<J Ko 
gut recebeu L!SS .)(){) nul (C!!I"Ca 
1le (rS 1:!0 milhQe~ no paralelo1 
de um tt!Stlttl!o !ranees para le
var :;eu proJe!O a .::umpnr um 
1 otetro de ~toiHHrotter a partir 
de JUn!io proxuno. Primetro Pa
ns. r~rn seguida TOquio. \los~..:ou. 
!hkkar. :--Jova York e. Jlnalizan 
do. n Hw. Em cnda ddrHie. San
dra lllitnter;rltJSfilTciffi'iS 'stms-v1--
deOTJ.birH's· 'p<ir: dez dias.
orereCt'ndo. a "yuj)ptes e wlus"-

como diz o texto do projeto. 
batirado por Fausto Fawcett de 
~P~i'iibolic people" a chance 
de responder a mna inesperada 
pPrgunta: o que lOCi; dirla ao 
\lunda se t1vesse 30 segundos sO 
seus em um satf!lite"l 

-- ,\ ideb niio e marcar dife 
ren('as. Pelo contrcirio, e mistu
rar rudo Em cada l'idade. quem 
entntr nas ndeocabmes vai es· 

rw mesma situa('{!O. A partir 
acho que podem aparecer 

sernelhan(as. smtonias e cone· 
~OeS"qLie ndo se imaginam. 0 
que vnt nparecer deste cruza. 
mento de tnforma\'Oes e ttma j 
smpresa explica Sandra. · 

\ l11st6ria deste novo projeto 
que Sandra diz ser "urna evo

luc;io" do pnmetro, apresentndo 
aqut elll outubro passado ... co
mer;ou no final do :mo. quando 
as ~·tdeocabines foram instala
das no Festival de Video f'otopti
ra. Pm Sao Paulo_ AlL chama· 

ram a atrn(;;\o de f'ierr;• 
llonggiovanl. Dtrewr do Cemro 
lntl'n\<Jcional de Criar;<lo r1n Vi
deo. Sl!diado em Montbelianl. nn 
Franc;a. Entusiilsmado. o frances 
acahou nferl'tendo a Sandr;1 w 
da o ;1pmo necess<irio para am 
pilar a hh~ia Pill nive! intenl;1Cl0· 
na!. E ela ainda dttvidou anws 
de dar a rrspnsta: . 1 

.-\ pnmetra cotsa ern que, 
pens1!i era se valeria a pena. se 
os estranl]eiros reagiriam as vi
deocabines ({a rnesma forma que 
os brasi!eiros. Fol quando note! 
que a proposta era tiio simples 
que a. identilica~o aconteceria 
de qualqUefrofina. 

Decidida a tocar o novo proje
to. Sandra esco!heu as cidades 
onde instalaria as videocabines e 
passou a reunir todo tipo de in· 
lllrmar;:io sabre e!as. desde THi
meros e estatisticas a mapas e 
!ustOrias. Com urn nUc!eo de 
tr€s pessoas ·-- a!€m deJa. o pro
dutor Luiz Felipe sa e um repre 
sentante do Centro lnternacio· 
nal de Cna<;iio em Video ela 
vai passar dez dias em cada Ill· 
gar. contando ;unda t:om unw 
eqmpe de apoio locaL Uma vez 
instaladas, as videocabines indi
viduals \":io funcionar exatamen· 
te como foi feito no Hio: ([Ual~ 
quer um pode entrar e. Ia 
dentro. estar<i frente a frente 
com a lente de urn a camera. ql!e 
o !ilmar<i por :lo segundos. Por 
1sso. inclusive. fm esco!ludo u 
periodo entre junho e julho para 
as g:ravacOes: 

--- Tinha que 'ler no venlo de 
hi. porque ,ts videoeabines w 
tunelOIHIIll se as pessoas estive· 

-
I i.1 
~-

"#;;;;.."'~ ........ 
. • r::_" ' 

') I )-'"~_,... /~ 

Sandra Kogut. Unanctada por um !nttt!ulo !ranch, ~al olerecer i• peuo~• a poulbHidade de !lear !rente a !rente com urn a cAmera por 

:·ern nas ruas. Sel que e uma 
-~poe a do a no em que lugures to· 
:no Paris ou Nova York estiio 
~heios de turistas. mas quere
'l\OS todos os lipos de pessoas. 

Depois. com o material grava
:lo debaixo do brn('o, Sandra vni 
~ditnr twlo na F'ran\'a. nos estti· 
lios do Centro, em Montbelianl. 
}egundo ·etr.-o-centro e ·'tun hi
JOratOrio de novas Jiqg(j'i~g~n_§

. -ere;,•rstv-as~'"":"-col'rl-nlijet i vo de 
'lfOcli:izlf-jitotOtipos de. progra
·nas. DispoSf?\[ITfS"itftfiilfitW-ae 

.,_"Tlcl"i)"0 que a t'Stnllura tecnoJOgi-

ca do Centro pode ofereceL San
dra diz que ainda nao sahe I'Xa
tamente o que fazer. ali>m da 
certe1.a de que vat traba.!har com 
"um monte de efeltos espe
ci<Hs" 

Vamos fazer 20 programas 
de tres minutos. que viio !'uncio· 
nar como uma espede de inter· 
ferenda, entrando sem honirios 
del1nidos na programac<lo das 
emlssoras interessadas. 0 Cen
tro est;i negoci;~ndo isso. E 11<io\ 
poderia ser de outra forma. 

\ qnalqne<· coi'" <jne o Cenl.-o pc~ 

\ 
dt~z~ tm11 que ser viabi!izado n..l 
rnttha. 1 

:vlas a velcu!a('<io em redes de 
televisao nao deturpa a id€ia das 
videocabines, que e justamente a 
de estabeleeer tuna re!acao mais 
intimista e direta entre o espec
tador e o vtdeo'! Sandra acredita 
que m1o. e lembra que, sempre 
que apresentou o projeto em lu· 
gares ptib!icos. muitas vezes en
travam ate cinco pessoas nas ~·i
deocabines. Para ela. isso prova 
que. mesmo assoctado fT Jrans
miss<io teJeqsiva. o pro)eto man
tCm suas caraneristicas. Com 

uma camera High Eight de tHt 
ma gerac:io na milO e tun p1 
nhado de id€ias na caber;a. Sa1 
dra concorda que vai constru 
uma "anti-Babel eletrOnica" 

-- E urn trabalho tao radic:J 
mente simples que tenho certe~ 
Je que touo mundo vai entender 
ndependenternente de diferm 

;as Hngtiisticas ou cul!urtw 
1Com as videocabines. estou co1 
lribuindo para de.smitiflc.ar 
mQ..Q~_._tf[e'liS<i.Q;·Qualquer Uri 
que entre em uma de las. estar, 
!tvre pan; fazer o que qmser d, 
camera. 
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A .d~ta par~ boba. :: s~~: 
.~I go de edl!iClnte e eduonvo: 
.:rttrevJstar pessoas oue ta!em 

quatquer co1sa em 30 segundos. Je 
pomos di!erentes do mundo. para se· 
r~m ed.tta\tl.s. em ntmo de ;rande Ira· 
!<!rn1Jade ;,tm~·er.;ai <:: serem e.'tz(ndas 
&pots n:t televts.io. Eo anugo proJe-
• J <.~:b noeocabmes de Sandra Kogut 
au.: .~~~ume uma :~.mpi.itud.e macro. 
;'atrocmado pc!o Centro !ntematto
:::.:1 de Creanon de Video de .\fontbe
:lard. r.a Fran~ Sandra vai pet~:or
;e; .:s adades do pianeta a pan1r de 
;unho dcste ano. :-.'a pnmetra etaoa 
clo proJo::to orc::ldo em GSS 500 mli . 
..:ia ;ra a P:u1s. TOqU!o. \1oscou. 
C.1tro. :-.ova lorque e volta ao Rto de 
J.1netro. E o mve]ado Prime1ro \1un
uo ,e curvando as pesqu1sas Je van
;;uarcta dessa c:tnoca. de ::6 anos que 
ha jl<:io menos de:z: re;Wza expenmen
:o~ com a !inguagem te!evlSiva. 

1:1 posta em pr:iuc.a no Rio. hi 
~erc-..1 de dots anos. a 1di:ia e a segum
:~: cubicul.~ onde caban a-penas a 
-::.~mara de urn iado e o enttev1stado 
<.Jo outre. sem m:nhum uoo de cena
no. ,io montados em pontos dJfc:ren
;es da crdade. Na c:Oicio de ima2em 
i..io lflset"ldas as ilustr.u;Ocs v1swlls e 
os :ex.tos que procuram e;~~;plorar os 
re-..:urs05 dos equ1pamentos sofist.ica
Jo~. Je acordo com a pes£Qa e com o 
~ue da diz... 0 resu!tado dc:s.se tra.ba
'ho !!anhou fa.ma ao ser e:nb1do ano 
;"':.!~~do no Fc:suval de Video da Fo
:oouca. em sao Paulo. Um dos con
••<.lados especa~s. o diretor do Cen
:ro !ntern.lC!Oa.li de Video de 
\.1ombdiard. Pierre Bong:Jovanni. se 
.1pa•:~oonou peias Vldeocamnc:s e n:::soi
,·eu banQ.r o prOJC:to em es.ca.la. mter
:r.:~clonal. 

0 c:entro e.-::1ste h<i urn :mo e <! 
t"in,mc;a.!o pdo governo frances. Pro
•TK>".: ,.,:mmanos. fesuvaJS e pubhca
~J<.:~ mas v pnnc1pal e a produc;io <.!e 
~roto!IOOS de hng:w~ de te!ev1S<io. 
.;omo urn !aboratOno 10esgotave! de 

ex.penmentos. 0 prOJeto tod.o se resu
me a :o programas ae tn!s mmutos. 
Sandr:t e uma eqU!pe Je Vl<~."!!em we 
Juas pessoas- o brasJ!e1ro Lu1s F~
iipe sa. que trabalha com S<~.ndra ha 
;mos. e urn prod.utor l'ranc6 -. ma1s 
JSSJstentes !oc::us. v:io vtslta.r lo<.::.Hs 
com !imuus. e:>cn!."l e s1moo!os dife· 
remc:s u~s dos outros. A mtenc;io de/ 
Sandn nio e mvesur na dtferenca.j 

I 
mas ao contr:tno. ·"desmmficar a. d1· ~ 

lerenca <:: \"a!onz.ar o oue c.'IJSte Je \ 
comum entre: urn CJd;nt:io <.;ue mon l 
~:-r. Be!f;L>t. no C.mo ou em Ban~:coc. l 

t Ouero mostrar ~s ~'!Ui\o<.>JO::nc:~~- '-\Ue i 
<::~::stem no muncto ·. c.!1z. A~~~m 101 

delirudo o tempo Je .:o sc:!,:undos. 
1gual par.J. todos. ~ urn !undo ;.mo<.h· 

·---,Y 

l'\\>f->'4)"'--1 !rN . 

!7! 

JORNAL DO BRASIL 
Segunda-feira, 15 de Abril de 1991 

no. igua! tambem para tod.o mun
do. ~a eai~J.o da tma~em ~o tntro
duztdas .!5 paruculandadc:s de cada 
pessoa e de Qda pa1s ..;ue ~~il reprc:
-~enta. numa hnguagem para1e!a de 
e!ememos vtsuafs e teuos. ··Quero 
(alar das part!cuiandadc:s de cada lu· 
~:.tr sc:m que ISSO se;a o euo do rraba
liw. 0 pnnc:oai e 1denudade gr.J.nde 
que pode: e:usur entre pcss.oas r..ao 
c.!J!eren:es"' 

-...;o R..to. os entrev1st.ados adorn· 
~am a hnnc:.~c.!c::ra. Genre que nunca 
-.~u uma c:.i.mer-1 Ue IV r.a vtda. · >ur
;Jre~n\lentemente rlc:1va .1 •ont;.~de 
c.;uamio .;;e Jepara>-.1 com .; camera· 
conta. ··Che1.':3Va a haver :i!as para 
<.:ntrar na c;J.ome. :-ienhurna od"icu!da~ 

de em convencer as pessoas." :'Yfas 
para uma boa entrc:v~sta. esciarec:e 
Sandra. e fundamental o uoo de 
abordaJZ.em das pessoas nas ru:as. 
--Es.sa t:.- uma pane sup<:nmportantc: 
no trabalho. J. manetra de fa!a.r com 
as pessoas. E detennmante para o 
modo como a.s pessoas vio encar:u
Jqudo. :-<o momc:nto em que c:ntr:tm 
na cabme c:las rem 0 domiruo total da 
co1sa gar:tmc:. 

0 pubilco que freqtienta a Estacio 
Canoca do MetrO rambem teve aces
~o ::1.0 seu !rabalho ano pass.ado. San
dr:l montou naqueie espa~o var.as 
cH:trJ.s ..::tb!Olll.ilas onde se pod1a 35· 
>bllr J.S entreVlstas re!;impago. de tr6 
mmuws. co!ec:onadas em vanes poo
tos do R:o de Janell"O . 
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Tournage bresilien 
a Montbeliard 

Mercredi, 17 Avril1991 

En collaboration avec le centre international de creation 
audiovisuelle d'H€rimoncourt, la r€alisatrice bresilienne 
Sandra Kogut va tourner un film "Parabolic people" 
dans plusieurs villes du monde en tier. New York. Tokyo 
ou Paris mais aussi Montb€liard. Ainsi le 25 mai Sandra 
Kogut installera place du March€ une cabine video dans 
laquelle chacun pourra exprimer ce qu'il a envie de ra~ 
canter. Le but de cette experience est de concocter un 
m€tissage culture! a travers le montage des meilleures 
sequences realisees. 
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0 GLOBO 
Quinta-feira, 18 de Abril de 1991 

Centro frances investe no 
'Parabolic' de .Sandra Kogut 

- ----· ;.-Iontbeli;lrd conta rom ajud:.:. J. 
MARCOS PEDROSA nanceira da Comunidade Econo

Ciceroneado pela videomaker 
Sandra Kogut, est:i. no Rio desde 
segunda-feira. pela q uarta \'ez. 
Pierre Bongiovanni. Coordena
dor do Centre International de 
Creation Video Montbeliard Bel
ford. urn centro de pesquisa au
diovisual que funciona desde 
1989 em Montbeliard Belford. 
perto da fronteira da Franca 
com a Suica. Ontem a tarde, ele 
esteve com videomakers cario
cas na Fundicao Progresso e ho
je embarca para Sao Paulo para 
novos encontros com a turma 
paulistana e com o videomaker 
mineiro Eder Santos. 

Alem de participar de encon-
tros, Bongiovanni veio ao Brasil pre;istos seminaries sobre TV e 
a fim de acertar detalhes para a video em Budapeste. Nova York. 
realizacao do projeto do "Para- Buenos Aires. Paris. Amsterdam 
bolic people". de Sandra Kogut, e Roma - recebe videomakers 
que consumira US$ 500 mil (Cr$ res\dentes e investe em produ-
141 bilh6es, pelo cambio parale- coes. 
lo) do on;amento de US$ 1.5 mi- 1 - Nas televisoes. nii.o existem 
lh<i.o (Cr$ 423 bilhoes) de que o departamentos dedicados a pes
Centro de Montbeliard dispoe quisa. Por isso. deve-se invest\r 
anualmente para investir em tempo e d\nheiro para se pensar 
pesquisas de linguagem._Criado a TV. E1a e desprezada pelos tn· 

__Qara refletjr sabre a tele'ojsao. o telectuais da Eurooa e de toda 
_C':::e~n:;:t:;.r~o-':o!!,r,s:a;;;n!!!i"'za",.!u!,'m~~.se~st!;!i;.v~al~b~ieoc.--t.parte. mas e multo assist ida -' 
n eo e semmanos em to- constata. 

o. estao 0 Centre Internattonal de 

mica Europeia. do Ministerio da 
Cultura da Franca e de seis cida
des francesas. que apoiam a ini
ciativa. A ideia de organiz:i.-lo 
surgiu a reboque do festival de 
video organizado pela institui
cao. que ter:i. sua sexta edicao 
em 1992. Quimico por formacao, 
Bongiovanni diz que o "Parabo
lic people" e seu primeiro gran
de projeto: 

- Para realiz:i.-lo. vamos in
vestir em computaciio grafica e 
usar nossos equipamentos e 
equipe tecnica. Queremos proje
tos como esse. feitos para a TV. 
ainda que nii.o necessariamente 
sob encomenda. E urn projeto 
simples. mas que apresenta a 
proposta de uma teleVJsao mo-

. derna. que mexe rom as pessoas 
na rua e mtstura hcs:ao e rea:Jl- . 
dade. 

..- Para divulgar o trabalho de 
Sandra Kogut. Bongiovanni j:i. 
manteve conversas com o pes
seal do Channel Four, da televi
sao belga RTBF e do canal Plus 
e espera conseguir exibi-lo no 
Brasil. Alem do "Parabolic peo
ple". Bongiovanni est:i. tentan
do acertar urn outre trabalho 
tambem com videomakers bra
sileiros. que ainda niio foi confir
mado. 
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ooLTum rn Grntili]][![J rJ[][iJl[i] 

« Parabolic people» la planete 
livre ses messages 
nc Npn:. Fork. Tokyo, Leningrad et Paris, 
tf,·s eitndins tri:s ditrerents Jes uns des 
autrrs dans tmc videocabine parlent deJa 
fin du sh'c!C', de /curs espnirs et de leurs 
itH-,uiaudf's. Un film de Sandra Kogut. 
L·· ..!"• ,,_.,;_ pl:we du Marchf. 
1•·<.: J\1 • .,,n .. .-h~Hl:ns auront 1:! 
P> ,,, • .,,,. "'' rl•·•·<>nvo·it Ia V1-
d· ,,.,j.,,,. d" lilm /';~r;~h,. 

fl,- 1"'"/'1, •po~· ,.;o tourn•·r 
l"""'h•!i dt·ll-: """'< rb"~ ,·inq 
1:r:no-l• · viii•"= dH "'''"'h' 1:~ 
,,.,J,~"''"""' h,,:";J;,.,,,._ S<~n· 
•!o;) 1·~·•1~111 ,., noH:If><'f<'tl!<"l 
,, •• ,. I·· ,.,.,,,,, iul<•rnati•mal 

-1 .. ,.,, .,,.,., .,.;<!,;, (CICVJ 
I'·"' b ,.,,:c~,.<.; f'1·im•r-; >1 ~-:1 

1~"" 'I < '" I • •! I f>~"•H <' rlf' V!!it 

~- '""' """ ··h·· ~,. .. , 
1-~.,-.,,.,., ., rJ,-._,- York. 'J" 

. ''· ]l .;,_,, l,,.,,,,f1 "'I. ··t "" 
,~;,,,. r!.·~ 'l'"lrlirr<> ;at 

· , .. ,. r•l'l•"~- p;;,vrr_·<:, bran· 
,,, ~ dr!t<-,.,,~ it rinfini. lr-<; 

··rHI~ t~·"J" rlo· !Ol/!1"<; )<•<: 
.. ,, !"· · .1.- h ~~~ i•''.f- -~·in:'lt."ll 

,,.,.,,, ,J'"" ,.,. """'·<:tudi<>. 
,.,,!. ,~,_, _,.,, 1:. ,.,,,.,.r'l <'! 
,,.,, .. .,.,,,,, ... m"n<!!' ('n 

'!<'fl(<'"<'

_, (llli j,-.;; 

·~t<.'!W'fll 

--h: lh 

,,., ,.., . 
,- .. ,d. 
l,,.,..p, 

I'"'" 

.,. '· 
'<(lnm•·r 

•f' rha!,-.rt•• 

,.,,, !""'"''"',.., ~"""' 
-,-iJ,. ,f,· ',. "'"~~;J~·· !II> 

''" ''"'r''-'"""' ,f•·fj 
'''"'' f:I•TI"'']<:to 

, I'"'~·,. d" 

dCvt·!nppemcnt au CICV . .. If 
llC' s·al!tr::~ pas rlt• rrarluire fr.<: 
f>:?rolr<; rlu Pf'r.<:mma~ film~ 
m."'i.<: dr (i>urmr drs Cltimenrs 
q111 (H'r>nrttrant ,"11/ .<pr'C(.'1· 

IC'rrr rlr· -;->· n:'trnu'·"r ~prec-ise 
Yr~<:mm:t f)f'molv 8S.~i:<tRnt<" 
dr• prnrlur-tion a>i CJCV 

Pa <'X!'mpl•· ,.:;i Ia p<:r<:onnr• 
pari,. de Ia tdi>vision. le n~Rii· 
S;'lf<•IJr pr~<~<;('T3 de o;nn c-6t~ ii 
flU<''' "'"rt e<• mny<'n dt- com 
!I!Unienfi"n. T _.. tr:j,"·~pr.,
f:~h·ur 'IU:lnt i1 lui !It' "'~·rn p<t~ 
1'-~:<:sof_ l! p:Jrtlrip~T<I il t:t>Ht' 

l<:tdut·l""' t-n <•hs-•rv:>l>t !<' 
,-,,mpnrt•·rnN>I. !'intonation 
d(" 1:~ llf'ltX n )f"l'; gC"stes rlc sun 
inlrr!rwu!("I!T 

Trnmcr 
snn ntC'ss:Jgc-

!\-hi" """" tout•-~ r·r-~ viii<·:< 
difT<·r.•nt•"' !•·<: ""'.'S rlcs ~u 
tn·:<, rwh'-""''''' \'lllii-tr,n·in<li
, . .,ln,o:_ nmnhr<'\!'C rl't'ntf<:' cux 
:li!T0!11 ~:1n:< dnu!r• Jr-, m(>n,.·~ 
Jni-r>c-rup:ttir•~>~. h·~ mi-nor-<: 
<:>Jj"l"' rl'inrpn•·tudr· "" d'r~p,: 
ra<l<'<- Pr<> (•t r"" <!irfo'·rr:"'t~ oui 

Sam!!:; Kn!!ut :1 d>"'-"' do· 
lo:n-:~il!t·r ""r <·•-~ l"""t"l'<>m 
""'"" r·:;r rrrn~c! d!<· (_',· 
ltu •Jilt .~,,,. -~ /tf,.,,.,.,, n 'r•<:t 

~ .-"mlll:l !J.·m,,f, t:i ,.,,u;-flrJ t:t /_<:tf-><·l!c S,·tencur ''" ('[("l'rri·,-,.-urnt k tomn:tpcdcn· tilm ''' ,,-!.- «Tit'l ,·<-
. f'<''' ,J,- /:mt· ;..,.,_~tr.·r h: t,·/,''f'<:<.t·'"'"' rlwr" Fr"',..;, RF.I.\'fJSrJ 

p.7_<: tri·s rlifri>rrnt dr rr-lui qui 
;mn<' ;!U Caire-. Cc/Jr qui .<'C· 
mr·In·illr .l T"k~·n r{"~.cc-mblr 
f'!trl<'fl'('ln<'l>f a·cclir qui.<·,-;. 
mr-rn·,Jka Rm. ('r•uxqmsnu
,-,-..nf :i N•·w- )-',,-k ,1/ur"'ll<'nt 
/1• '"""d•·- Cruv '1'~' d>-11111'nl 
:l f'.1r/.~ NWIMIIf<'flf Jr m"'<
ri!' .. _ F:t P""rq"t r!!r 1 • .-:. !C r 
f,.,-,sr•m.-:. P''"' i-rr.-<'!Cm<-('11 

\ 

!ir pmrr qU(' !!O!J5 pur5<:inns 
dit-c- qui nm1s siJmmPs i'IUX Sll· 
ln·s nmrs-nu'-mf's. QUI nmrs 
/rnun>tl.C df' rautrr- en~<• rlt" 1<1 

\\plani-tr--

1\m<:t P"''r <·harun ri<.> C't'~ 
<:UJ!'I<; rif' pre-l'>l·cupatl<m. I<' 
r(oo:~lr<:atrur va a<::<<.>mhh•r cr~ 
mess<ll!"~ c ... ~ infnrmat,r>n~ 
p"''Urr"nt se comph~trr. se 

c-ontrrdir('. sr rCp<mdt~o>, rrn 
dr(' po:<~ihl(' d"'s a<:soc<atinn" 
(l'idr('~. 

A (! :1\'("f~ tout ert "monn·l 
lemrnt de nouve!!rs. II" tr'lf-s 
p<"r-tat('ur. tri-~ •wuf. pnurr::1 
"''"'"' tr<>ti\'('T snn pnrprr mr<:. 
~.!IIi(<> <'! riu ,.,;.,.,,. ("<>lip rlr\'<' 

n1r actcur 

Pa<:eal lSCH 
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30 secondes pour parler 
au monde. entier 
Le tournage du film «Parabolic People» a debute 
hier a ontbeliard. 

/Is om' CtC tris nombreux a faire cette experience. PhoUJ Francis REINOSO 

Qui n'a pas reve de pou
voir envoyer des messages 

f\,au monde entier? C'est ce 
. ,......;. 0 ~ qu'aoffertauxpassantsde 
~ ' . ~ · ~ la rue Cuvier a Montbe
\ · -.~~ c.-\\ liard, la tealisatrice bresi-
'?::~..: D lienne Sandra Kogut qui a 1 

!J \l .. j\N" debute hier le tournage du 
_ P: film <<Parabolic people "• 
2) \ en collaboration avec le 

.~ crcv. · 
~!'... ~-.j'l'( Chacun a pu s'exprimer 
\ ;~\' a sa. guise. Pour cela, il 
t\!\]:> \ fallrut entrer dans une ca

bine dans laquelle une ca
mera etait instaUee. Seul 
dans cette petite installa
tion, le visiteur pouvait 
s'exprimE!r librement pen
dant 30 secondes. 

Et ils ont ete nombreux 
a faire cette experience. 
« Les Montbeliarda.is ~ont 
tres communicatifs, re
marque Sandra Kogut, je 
J'ai senti des man arrivee 
car j'ai un peu tourne dans 
Jes rues de Ja ville et j'ai 
tout de suite remarque 
que Je courant passait ,_ 

"Dans ce fllm, je veux 

montrer Jes gens dans Ja 
ville et tenter de voir s'il 
n Y a pas des rapproche
ments a fa.ire au niveau 
des sentiments entre Jes 
habitants de Montbeliard 
et ceux de Rio par exem
ple ""- Car apres cette ex
perience a Montbeliard. 

Sandra Fogut va tourner 
au.ssi it Paris, Tokyo, Mos
cou, New-York, Dakar et 
Rio, toujours avec sa vi
deo-cabine dans ses baga
ges. 

Resultat de cette expe
rience originate dans 
quelques mQis ... 
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L'EST REPUBLICAIN 
Samedi, 25 Mai 1991 

La creation video 
dans la rue a Montbeliard 

Le C c:ntre inremational de_c:rQ.rion 11id6>( C:~ bougr; !.Cct-.ar~~ ~~~;-Iif:iji.# 
court. des protessionnefs de ti'levision de i8\-1Cit&: ~r 00 [a. recherr:Ju:· pout' f!Otrer"_'(Ir:s"Cofitacts 
en vue de coprodum: de nouveiJes·creanon11.videa. D'<Iutre part. Ia ria!fsa.tricc b.res#ienne Sandra 
Kogut :..t commence. hier. a Montbdiard. e~co!laboratiorr ;~vee /e CICV. It: tournage du film 
., P:.tr.Jbolic Pr:opie "· Dans une cabine 1·idC:o. lcs gens ont trente secondes pour rrzmsmectre un 
message :w monde entier. 

En J1ontbeliard. 
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L'EST REPUBLICAIN 
Jeudi, 30 Mai 1991 

Video-cabine dans les rues de Montbeliard. 

Le CICV donne Ia parole 
aux << Parabolic Pe ~"lie >> 
Dans notre edition 
d'hier, une erreur a fait 
cohabiter /'illustration 
de Ia video-cabine du 
CICV avec un article 
consacre a Vesoul, ca
pitale des conseils mu
nicipaux des jeunes. 
Voici done, aujoi.Jrd'hui, 
Ia bonne photo avec te 
bon article. 
Le Centre international 
de creation video 

Le CICI/ continue de creer, 
dans le secret· de son chA
teau d'Herimoncourt, les pro
grammes de Ia televiSion de 
demain. Apres une "" ocontre 
avec -~es professionnels 
il'A!IIen~g. FR3 et Ganal 
Plus. ~'""'•ine de Pierre !lor>, 

(CICV) de Montbeliard
Belfort a transporte, Ia 
semaine demiere, ses 
cameras dans le carre 
pieton de Ia cite des 
Princes. Une operation 
originate de « video-ca
bine • au les passants 
peuvent s'exprimer 
pendant trente secon
des devant l'objectff de 
Ia realisatrice bresi
lienne 5andra Kogut 

· giovani poursun sa qu6te du 
graal etectroniaue. 

Une cabine df. toile noire 
implant8e en plain mmeu de 
fa rue pieloiHM> a McJc1lb&. 
liard, une c:amlJfa et .te ..,.... 

rire Cit ___ ; ;ura Kogut. venue 
reafiser a Herimoncoort Ia 
premiere partie de son.-. Pa
rabolic People •. Un docu
ment video offrant aux habi· 
tants de sept pays Ia 
possibilite de lancer un mes
sage. 

En trente - ~ ·::... 
tout doo Mre dit. c;cc ou 
mime sur quelques . SUJ81S 
d'importance. • .._ ... .,... 
- _d'un_.._ 
.z f8ctle. et : 5 r · ex
plique Ia reatisalnC9. """" 
n•nons aucun problime 
"""" les jeurM>s. - les ""'-·- .... - .. ~···v - Ia .,.._ •· 

J 3S quelques hesilaliOns. 
tes passaniS parlent de Ia . 
guerra, de paix. d'envirome
~ 

Un entan~ dans les 
bras de · sa maman. chante 
une r~tion pour Ia f~te · 
des meres. etc. 

Premier test A Montbeliard. 
puis cette semaine a Paris. 

Ensutte. J' equipe ira planter 
sa curieuse cabine video a 
Tokyo, Moscou, New-York, 

. Dakar et Rio. • De cpli di
celer ·quell•• 110at leo 
calM .... ern .... genii ... ··--.c..--qul .... __ _ 

•Ultli6aes, .. cuiUrM •. 

le document sera pn!t en 
seplembre et il sera propose 
a Ia diffusion sur plusieurs 
dlaines de letevisian euro
p(tetu.as. 

A. R. 
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NOUVELOBSERVATEUR 

Les Parabolic People 
Le Centre international de Creation Video de Mombeliard 
est a Ia fois lieu de recherches sur !a television, d' oil sortem 
des prototypes de programmes, et" Villa Medicis • de !'art 
e!ecrronique dont il accueille les maitres (Gary Hill en 
octobre). Il est finance par le ministere de la Culture, la 
Comrnunaute europeenne et les collectivites. En chancier, le 
projerloufoque de Sandra Kogut des Parabolic People: dans 
25 villes de 25 pays, les gens delivrent dans des videocabines 
des messages transrnis pat satellite. Du 13 au 17 juin, ce sera 
le cinquieme festival video. Tel.: 81-30-95-25. 

Le cencre de • \iontbe11ard 

Jeudi, 6 Juin 1991 
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LE MONDE 
Dimanche, 23 Juin 1991 

L'art nouveau de Ia videometisse 
"Qu 'auez-uous a dire 
au monde? 
Vous avez trente secondes 
pour envoyer un message .. , 
Apres Rio, 
Sandra Kogut a installe 
ses droles de videocabines 
a Paris ... 

TRE).'TE secondes face :i une amera fi:xe. .. 
?as evident~ !l_faut d'abord rentrer dans 
cet espace. mt·photornaton. m!-cabine 

~etepbomque. 2 :netres sur 2 metres de toile 
t1.01re. avec cette c:tmem qu1 vous regarde mais 
p-as de ctmCraman derriere. vous v01!i brusque
men! assailli par une sensauon de solitude. t:n 
;')e'..l comme en pleine mer ... Que faire. que dire : 
un petit bonjou:r a papa...maman. chanter. fuir? 
Sandra ~t. la jeune femme qui est venue vous 
aborder pour vous demander si vous o·avez oas 
un message a adresser au monde ne semble Pas 
chcrciler a vous piC:ger ... Tout ce.ta est plutOt exo
tant. mrus etTrayant aussi : que dire mamtenant 
qui soit mtelligent? 

Cest imponant !a fa<;:on d'aborder !es gens. 
Sandra Kogut ie- sait. qui insuure un rapJX>n tres 
spontane. simple. avec son deux sourin:: et sa 
demarche soupie. « Les ~ ont souvenr timpres: 

! swn qu 'ils n 'on.t rum a dire. je leur expiique mon( 
· 1die. je leur demaruie s'ils n.'oltl pas un cor.sei! i1! 
:dormer. pour erre he<~rr.u:. pour ma:mr. un~ 
recf!tte ik C'.llllM meme. 1!1'1SU1te Fassembierm tout. 
;;a. les mots avec les 1mages. !es nsages at·ec !eil 
messagf!'S. ies miOrmanons que; ·a]outerai sur !eSt 
\·dies. taus ces eiimenrs qui. JX!fUTOn.I se compil!ter. 

_ se corrtrl!'dire. se ri!pondre. » Sandra Kogut s·inter~· 
rompt brusquernent. Sur !a place ~ontparnasse. 
eile vic:nt de n:perer un vieux CC'!pte a !'atr epa. 
nou1. elle vous qwne.. 

La. cineaste br6ilienne a !aoce sa prem16re 
cxperic:nce de videocabines 1! y a deux :ms .1 Rio. 
Le resu!tat. une 6niss1on tr6 vid6o--an. !1!-gere et 
grave. oil le:s messages et les visages $·<!ntrecho
quent dr6lernc:nt.. Cene experimentatnce achat· 
nee de vm~..s1x ans ( "£/ne bete de monta'{e "· 
d1t--onJ est coonue dans le miiieu de la vtd6o de 
cn.!:luon comme dans ce!W de Ia publicite ::m Bre
sil et aux. .Etats-U ms oU elle accumu!e !es ;mx:. 

I
" _•r ~1/e esr _rres rep.reseruatrH! de ce:te .nou.wdle\. 

· gene-ratJon ae Launo--Amencames a i espnr aJLSsr' 
pragmatu;ue que creanf. qw adontnt fa re!i!'wszon. · 

I cequ1 est rareche= ies vzdeasres».~; 
1 Bongiovanm qu: ra rencomree ran dern!er dans 

un fe5tJv3Jiu Brisil. Emballf: par sa detnarc:te 
ou: renvote .1 ses pret>ccupauoos (ses recherches 
sur !e rnet:ssage iingutst1que entre autresL Le 
Jirecteur du Centre internatJOnai de cre:mon de 
ndeo ~CICV) de .\1ontbdiard ~--::t 
i<:.ogur ,rJller dans d'autres g_:r:J.ndes capnales. o.eS_ 
:;ra.n_des :nett:o.l29lli....fLU_t.....J:e~s~.l ~Om~ 
:::ie:me du :nond,~lo_~rd'h_u:__~Jes_qjfes.WS: 

~!!:!2.r!!!!!.~~t~li_ergs._!!!~~~sses_" -. -:!t de ~-o!r ;;1 a 
\;ew.York, ?::ms. 'v1oscou. Rio. Tokvo. ;)ak.lr .. 
on ne oa.-ter:ut oas ., !c. :r.Jme :'c.n-r.J.~ ··- St.; ~-~l:es 

d'abord. ... ;ngt-cinq peut.etre ensuite. Le OCV de 
\ofontbO:liard est une son:e de !aborato1re-de 
rechercbe. dC:c:entralisf:. finance par l'Etat et les 
coUectivitf:s iocales. qut fabrique des prototypes 
pour la te!evisioo dans une dimensiOn intematio
nale. ,.. On est a i'origine de pro jets qu 'on lance er 
qu"on sounen.t en ch.erd:ant des pant!narres fdes 
petits producteo.li'S i,..di~ruian!SJ et en pritaru nos 
studios (iqurpis en numtinque. ;aint box). Bongio
vanni prend contact avec Lau!rit Productions 
{Angano. Angoano ... ): Cbsar et \iane-C16mence: 
Paes s'int6'esseot aussn6t ace oroiet de vtd6oca:
bmes qu'ils vo1ent a !a fois comrOe '( un reseau~ 

.\parailide d'enreg!Strement,. et _..-_:.me sorte ue 
\confes.swnnai. u.n sernce d':.wiue pubilque. en 
'peh..ors de l'~giis~. au mdie-J. de La rJ.e ». Lau:nc 
'ProduC:10ns met son OOuioe au serv1ce de l'avc:n. 
ture: et se c:harse de c!J~-n~ les televtswns :nte~ 
:-essees par Ia diifus10n d~ modules soup!es ( I). 

Solei! sur ~a place Montparnasse. Foule ordi· 
natre. pressee. des gr.mdes vi!les. _plus c:::l!e 
ou'une gare peut df!verser co:mnueilement de !a 
banlieue procbe cornme de !a ;rrovtnce lomr.ame. 
Va--et~vtent :n~t. brassage tnfini de :outes !es 
gares. de toutes les places. de :outes res capnaies 
du monde. ~danges ex:traordwa.tres_de._!!!_c:_~, d~:_ 
dasse:s... Jusrecom:meres illne Saodrn Kogut. §in 
re-;rappare-rnmenrna:n-eur--repere- a ... :ec--soin~ !e:S 
h~:ux comrife4~:-c.est~ ies retciites.
les tmm1gres.. Jes futures su.rs.. tes rneconrents_ !es 
sages. ies stlenc:em et les bavaras dent elle d&:~i
nera ensune les messages. 

Le viem: counle epanom a des chases a din:. 
L!.It tte::lt i exn!iquer com melt il :1 :-encontre <a 
femme ( ., _lious ~rwns n?utS rous !es de-..t.x "I. Vin£! 
ans de bonheur. l1 aur:Iit bren .ltoute ouelqu~s 
consetls contuzaux:. :rt:11s ie :e:nps ?Tcsse c:r :l 
l~vre son :n~~ge: "Smr .. Ja:m.es ''U .~Eanes. ,; 
.:aut s l!ntenare parce que :e ;e-.11 proOI~me n·a;
ment ~are <?SI ce!u1 de .'a _;i:nm _;_aru :1! monal!. 
L(: plus eronnant quand on ~~!e ;eu:t heures ::1 

;Ore de Sa:;cn :\.o'<ut. -:·.:s: -;e ·-o1r comment tout 
C:eV!ent :::-:::mce. ~-;c:le .l'-~ <:~:~- Elk t:Javarde ~n 

moment. sount. et les gens anendenc patiemmc:nt 
devant sa videocabine. 

U ne dame a. presente. son chien f "Lord.. wr · 
ne:ilarcL. "i. un Tunisten a racontC son amv6e · 
en France.. Petits bouts de vie. rn~ bonjoors 
a la famdle. Le president d'une assodation de 
chevaux a la retrane a piaide pour qu'on cesse 
d'envoye:r ies poneys a la l:xmcherie. tme ~ru
diante s·est perdue: dans ses ;:Jropos!tions de 
refonne des :nath6'natiques. Des h6itants se sont 
g::ranC !a tete. ont cilamonne ou recite !'alphabet. 
une jeune Anollaise aux seins rond.s er au pull 
fuchsta a etC pnse d"un long lou nre. Ln «black» 
s'est presente sans ambages r <( Saiu.tles gars du 
,..onde I!TUJer. ;e nus un gar; de Pans :..J avant de 
dist1Her ses conse1!s su:r Jes femmes r..- Leur dire: 
q".ii! rous ies 111.me:::.. .. que c ·es! ei!e que >a u.s prife-. 
re-::.. .. ''}- D'autres ont l"J.conte des reves. ma1s !e 
p!us surprenant sans doute dans ces; 
deux heures t'ut ce:: bomrne qu·on aunut dit somr· 
tout drmt du :.heitre cure de ~eb.met Clusoy. 
Cheveux. frisottes. de"ux enormes baluchons sur 
:es ipaule5. ti venrut de :a gare. B a danse s!len·. 
;:;:eusemenL longue."!lenL :.1vec de JOtis gestes des. 
':lns e! des ma:ns.. !! venan du B-angladesh. !! ne · 
~3Jt pas f ranCJ.ls. 

l.' n vr.u chdt~ du message en tout gen~. OJ 
>'<":mme!ent la D06te dC'S gens de !a rue. leur gene •. 
rostte. !eur i~propos. des desatro1s. C <!'St da:rrs--~ 

--...." mystere te:ev1sud )~ que !a cmeaste puisera 
quand eile J.ura tim son tour des cap!taies.. Quand 
die: _touen sur !es langues, ~es accents. la mustque 
des mots. :-:s :mages. C~ercnant des :he:nes. Pas 
de sous-t:tnge: d ;;'agn de :a., zenese d'r.me parn
·wn :di>·I:!'.J.I!i!t! unn·er<;ei/e" ' 

CATHEFUNE HUM BLOT 

'_"n""!r-J:nm~ --:~I•>C'S '"'rom :.''~"t<:S ~ou5 fo.,.,..,., 
._!t module-s· .j(l ,."'~ •;ne ...,,,u;: ::oar ~~~pte cu 

,.,,, uo,. :n•nw~"' ' :"'' '" · ·.;._ ;;c,.,;.: . .;:;:_:_ 
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LIBERATION 
Mercredi, 10 Juillet 1991 

PREMONT AGE 

Cabine, messages et video 
Parce que Ia rue c'est /'ecole de Ia vie, Sandra Kogut lnstal/e sa vldeo.cablne sur les trottoirs 

de Rio, Moscou, New York, Paris. Et offre au passant 
trente secondes pour livrer son Un poeme d'lmages et de langues melangi!es. 

E 
".'.en vo.i<. d.·c toutes les cou.· kur\. Sandra Kogut. Un ma-
n<~g.:- chrnor~ tout en tulle. 
qudquc~ C<>ur!es (rAmCn
cam~ en shnr! flue. deux ou 
tro1s fam11l~ afnc:~ines en 
h0nfmu... ;!s de!ik:nt tous 

wmm~ a!<! r~rade devant ~a tente dt': 
toile noire tcndue dans «:tte alke du 
Pare Flural. en pkine su«:hauffe do.
miniG'Ik !.J1 longue Br6ilienne 
Jhorde Ia foule le p!u~ naturdlement 
qui ~Oil:~ J "nu.< GV(': ht('11 U/1 ml.'.tW/U' ,j 
tran.<mrllrr (1u ""mdr ... ,. Le temps es.t 
oi b nnnchalan«:. hc:aucoup raknn~
<ent le p<!S. certains g!is:;ent un a:i! 
<<HIS h:s toiles. Une vieil!e dame far
rfte. ~ Oui. (ai qur/qt1c dm.<c a dire. 
[)'alwrd if ne (aut pfw dl' iwrrt>. 
wnars. Et pui.t, if faudmit mint'!: idu
qua k.< mfam.r. • ~ Tri:s bien. ~l'tti'"Z 
drmc fr dtrr drl"f.mt Ia camtra. ~ Pani
que ~oos les mtthes blanches bim 
<err<!e-; ~Non. non ... ltJ?,. E!le a fait 
un pa\ vers Ia cabine. Gagne. Deo:t 
mmutes plu~ tard. Ia vob:; mooi!li:l: de 
<:~mtete. Ia viei!k dame. seu!e dans Ia 
cabine, confie i la camera: « ff fau
dulit m~Mtn !./ttl' machine Q rrndrl' II'S 
hnmmr.< riu.< humairl.< ... )t 

.< ··eq l;i le _c:mquii-me jour de fexpt:. 
nence pam1enm: de Prm1hnlir Proplr. 
S;1ndrd Ko~ut a inst:d!e sa cabin~ 
'Ideo dans I e.~ rue-<!~::"> plu.~ courues d~ 

Pans en qui-t~ de p~:r!:<lnn~~:es et de 
paroles bruts. A Montma;tre. rue 
S,Jint-Dcni~. rue Caumanin. ;1u Tro· 
~ad~ro. Stu!~. le~ Halk's n·ont r~~ 
>nu!u. La premiere fois. c't:tait ~ Rio. 
d y a d~ux an~. ~·J"m {ui1. U!lf!Ora,·anl. 
d(' Ia ci,J,:., ,/un.< /u puhlwiti prndant 
'<"PI am. £t {'In> j"ai cu r<'tlc idir d'unr 
''mt«illlt dr ~,·idi-mtrl~. Jr mr .<m.< 
in<l(d/i~ dun< un .<tudia. mrm Irs i:l't!J 

rn'rarmrnr tror /('Uf /('Tf('. Fat Olnrs 
"" l'itli<' dr n·s ridio-whinr.< dan.< lr< 
rtw<. D1· lr!ll< <C.< mn.wgr< p<:r<r>nnri.<. 
i'm nm.<trml 1111r i-mi.<.<iuH qui 1'9 pa.<· 
"c wr In dwi<!f'< hrhl/iomr.t. (am'a 
dmmC rm1r d'ifrrrgir rrllr idr.'r au 
mmtdr f'l!ftf'r. Prlllr dtnrhrr lr.< .<imtfi· 
l!t&.<. In cqtw·alrm:-rJ ntlrf'.f rk.t pru
pl<".< rri'.t dilftrrnt.t. 10 

Non pa~ d:ms une vision (rcllmeni
que un peu miev~. mats plutOt pour 
Krire une sonede po6ne vido!o qu·on 
poutTait croirc: d'inspir.Hion dumeri
lienne. Cinq jours de vtdi-o-cabin~ 
dans les rue5 de Rio. de Paris. de 
Tokyo. de Moscou. de New Yorlc.. de 
Dabr... A rnison de trente seeondes 
p<~r pr:rsonne I w du trmp.t TV fi.rr un 
f"'ll arhitroir,- .. lmt. mau pour qu'il< 
<ad1rn1 mirtu f'ulili.<rf >~/. e!!e se fait 
un castifll! de plusieun miltien de 
pencmnaies pieh6 sur le's bords des 
t•auoir.; du monde: Un mCS$'1~ en 
c:mq grosses a~pttales. 

Pour mettreen chantier un tel pro jet. 
il fallatt hien le support technique du 
c~ntre de c:re:!li(ln \'ideo de )..1(1ntbe· 
liard. Qui le lui a acronk. lc> La1erit 
Pr0duc:tions ont fait le r~te: !e sou
lien d'une ~uif'l'.' e! Ia recherche de 
ch:dnes pri:tes ~ difTuo;e-r rtml~~ion\ 
finak. lin cuneu~ module de vmgt,' 
foi~ trois mmutes. T QUI rete. Ia foutmi 
ell!fangt-racr'l ima_ges pour d(lnner a 
hre son p-<>eme v1deo en octohre. 
D~··ant l'ob~tif de e1: tCli-maton ont 

dCi;i ddili- Br6iliens et Fmnca1~. Ima
geS sans sous-titre oblige qui ~ ren
V(lrent rune a rautre sans se concerter. 
Ot$ personna!!e'S qui i.;e suivent 
com me dans !e cours a Ia fois deli rant 
et coherent d'une ecritur~ aUlomatJ· 
aue. La rue. e'est d'abord Ia dra~. 
Le prmicr Yisa!C qui surgtt de Ia rue 
de Rio s'est quasiment coliC i Ia 
c-Jmi"nl. Ort touthe presque Ia peau 
lui$ante de chaleur. les dents de guin
gois. !a moustache maigre: ~ J'rm· 
brunr lr.t {rmmr.t. Surtout Xu:ra ... 10 

Quelques gnmaces plus loin. un auu'l! 
lilt r~nd: • Si !!< I'CU.'f l'mhollt'r u~tr 
uu11a ... ,. La rue. e'est J'tcu!e de Ia vie. 
les gros~ lunettes blanches d·une 

Pansienne font Ccho auJt opuleoees 
d'une Brrnlicnne: •lr rmurilll'rai 
mn /f'U1Il'.~ jllfr.t..."' -• Pour~~" II1H!' 
fwntll' ;f"lll.<t ... 10 -•Quand ott "r't'l.ft 
Crrr dan.<riUf ... 10, 5'Ctemise une p:a· 

mineau~h:gnnnhicntm: Larue.c'eq 
\econfessionnai. • k ll/1\ wut drrr ... • 
--><Jr mt.< ''"I" flrr w .~J'ai 1r1111 
t-.tayt f'"ll' arritrr dr {fmtl'r .. • 
·-~ Mm. unr '''""·qm m rl(rail' hrau· 
1nup. c·r<t f/1 mr1r1. • La rue. ~·e~! 

l'ethanee. ~ Jr 't"rl.' lr nwllll'r~r wu.<
<OU< dr- Copmahmm ~ ·-·~Im unr 
lri.< lmnnl' N'<(l!r pm.1r ir1 rhauu< ... » 
La rue. c:·es! '.11'1 etrque permanent. 
~ Regardr::: f>trN ma haulr dr nergr, .. • 
- • Jr ram pr,O.<rrlir mr>n ('hil'n ... » 
Sandra Koeu1 a l'Mt de faire ch::m· 

ter. gnmacer. flJtier toutes !es rues. 
Elk se ~a1s1\ de ces bnbe-; d'histoires. 
de ces bouts de nrn com me des 1mages 
subliminale'S qui linissent par fa1re 
passer ic message. Le sien. Son regard 
gt:nCreul et poe111iUe sur ces p<:rson· 
na¢. tphemetes leur donne soudain 
un rOle dans son film. Une vieille 
pimao:use du Nordeste. une pettte 
blonde de- !a rue Caumanin. Elle 
demande un teve 3 un Japonais. un 
mott:eau de mustque il un mi-1is. pa~ 
un hambur~f a rimmigre qui passait 
!~ et ouvre sa eabine au canto d'un~ 
Portugaise nom;l~que. 

Pas de problbne de langue. La rue 
semb~ une tour de Ba~l pr6enii de 
Ia jalousie de! dieux. On se re!;Oit cinq 
'rut dnq. le mdmge des langues est 
comme !'a<XOmpa!!nement musical 
du film. Annldt PEIGNt-GIULY 
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Sandra Kogut exibe parte 
de· seu 'video-Babel' no Rio 

LUIS NORONHA 

Com = cimera de video de 
ultima gera9ii.o na :nao e um 
monte de ideias na cabe9a. a vi
deomaker Sandra Kogut ;Jercor
reu meio :nunda - mais exa· 
tamente as cidades de Paris. 
:vfoscou. T6quio. Rio. Dacar e 
Nova York - para construir a 
mais surpreendente prova da 
teor'.a da aldeia global: o projeto 
"Parabolic neonle" uma esnecte 
de versao futei:nacional dis vi· 
deocabines que ela ja haVJa ins
talado no Rio. Com wn or<;amen· 
to de :nais de USS 500 :nil, 
ti.nanciado pelo governo frances, 
o pro]eto instalou cameras nas 
ruas de cada uma daquelas cida
des. durante dez dias. oferecen
do a qualquer interessado a 
chance de fazer o que qinsesse 
diante das lenres, per 30 segun
dos. 0 re3ultado siio m;cro!lro

,gramas. cnados pa:r:a__,_~nar 
como inser - s nas orograma
coes l 

ep01s de seis meses em ::rim-

sito pelo planeta. Sandra esteve 
per quarro dias no Rio. aprovei
tando uma folga no trabalho de 
edi9iio - cinco programas estii.o 
prontos, restam ainda outros se
re para ter:ninar ate o mes que 
vem - para exibir na Cidade 
uma mostra de rudo ·J que foi 
realizado. antes de voitar oara 
as Uhas de edi9ao do Centro In-

ternacional de C;:iacao em Video 
de :vfonrbeliard. na Franca. Par-
dndo de mars de cern joras de je-t ·1+7 
materiaJ'cravaao. Sandra aca-~-~ 
r:iou .azenao alga bern diferenre 
do que esperava, como incluir . 

· cenas de rua e defuur temas es' 
;JeCl!lcos para cada programa: 

- Nao da para viajar pelo 
:vfundo. ·;er o que estii. aconre
cendo per ai e nao ;Jensar em 
certas quest6es especificas. TI
nhamos que levantar, per exe:n
plo, problemas como a dos gue
tos ou das identidades culturais. 
Estas foram algumas das evoiu
<;Oes ;Jelas quais a ideia original 
passou - coma ela __l.-

Seguindo a lei do "tudo ao \ 
:nesmo tempo agora", Sandra 
encheu a tela de infor:nac6es co
locando um punk japenes ao ia
do de um aao!esceme atncano ; 
nas :-uas deS1oscou. ao sam -a;D 

·para is dos _;no_r_ad,QI:eL!ia..lia.t::
Jem :::ova-io!"iuino. Toda esta ba- , 
bel e decorada com grar1smos. 
criados a par...r do que a tecno- : 
logu do Centro de :\lontbeliard 
poderia oferecer. ~ 
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Sandra Kogut exibe 
;Parabolic people' 

N 
EVASP!1Z 

0 Harlem,. ~ se transformou em 
pc:rsonagem dos fl.lmcs de: Spike Lee.: 
quase foi linchada. Em Dakar, eJa oo
nhcceu meninos que exibiam candidaM 
mente nu:nos de hortcli como se tivcs
sCm tirado um coelbo da cartola.. Em 
Moscou. deparouMse com jovens enlou
c(uecidos pelo sonho americana. Em 
M>quio, ela sc cbocou com a ootensiva 
~ de seu veiculo pn:ferido: h.a 
tekv:!sao ate em peste nas ruas.. Ao final 
de scis mescs rodando setc paisc::s com 
suas vidcocabines. a vidcomakcr SanM 
dra Kogut. 26 anos. ji tin.ba acu.mulado 

~~~~ 
um nittor:ro razo.;ivel de gerue como a 
ginte; que nao a dcixam sc sentir sozi.. 
nha no trabalho solitario de edii;io em 
Montbeliard, Jeste da Franc;a, onde 
mcrgu.l.ba de cabc:ya no projeto Para. 
bfllic people. 

0 resultado, ainda que parcial, do 
ttabalho que vem realizando para Le 
<;entre International de Criation de 
'fideo foi exibido semana passada em 
lKna sessao prive no Rio. E o minima 
que se pede dizer d06 cinco progra
mas de cerca de tres minutos, ex.ibi-
4os no MagnctoscOpio, C que sao origi
rtais, inteligentes e criativos. Os 
franceses j.i descobriram isso. Os pro
Sramas, que ji foram exibidos em va
rlos circuitos de video na Fran<;a. ren
dcram mathias entusiasmadas em 
jprnais franceses como Le ,\.fonde, Li
beratitm, Le Pays e Nouvel Observa
tw'· Que Sandra trouxe com ela oes
SJ. sua r.ipida passagem pe!o Rio. Ate 
-riovembro, ela condui mais sete pro-
8:;·amas e c~ota com a possibilidade 

de exibir esscs programas oa TV na 
Europa. 

5.ao programas para iosen;3.o DO 

meio da programar;ao de qualquer 
em.issora que podem ser ttpc:tidos va
rias ve:z:cs. Sobretudo porque a quan
tidade de infonna<;io que cada u.m 
deles passa sO e digerivel em virias 
etapas.. Cada qual obedece a uma linha 
de conceitua~o. que Sandra pode ex
plorar com o miuimo de criatividade 
g:I"al;aS, tambem, ao equlpamento digi
tal do centro frances. Com esse equipa
mento, ela pode gerar uma mesma ima
g:e:m centenas de VCZJ::S .sc:m perd.a de 
qualidade. 0 melhor e:tcmplo disso e 0 

.terceiro programa da sCrie Parabolic 
people. o que ela cb.amou de Equival.en
ci.a:. Nessc programa. ela enche a tela 
succssivamente com quadrados em que 
pessoas dos virios paiscs que \isitou 
com as videocabines formam pares. 
Cada par com sua pccullaridade hili
ria. E os pares vio se multiplicando e 
alguns sendo reduzidos ao minima, sem 
que ninguem saia da tela. 

que usa apenas a imagem 
seus entrcvistados antes de falarem 
qua.!quer coisa dentro da cabine. S6 
valem as expressOes de cada um, is 
quais ela acn:scenta auras de cores dife-
r<ntcs. 
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MTV exibe projeto ''Parabolic People 
A cmissrn-11 cstanlmoslrall(?o rlunmtc 40 rlias os videos que 11 brllsilcirll Smuln1 Kogulprorluziu WI h 

AHORE HIDAtGO 
o, ~·d•tl<> 

!It 'i""lll.'l'- f''davr:<~ vmf- pre 
< "~' pM~ th1n alr<> 1 A Vi<kH<!Ii! 
In ralin··~ Santha KP!!lll, 2f>. 
dn<:ohtiu qnc alj!HIIIa~ pn<.tl."l~ 
j•<t'l ii~IH tit IIIII'!, Olllf<l< dl' I)J C 

· ,j,um ,1quda~ qur n:'io p1cri1alll 
·h· rwnhu1n~ -";!i!s.~i•~_;~~iit'<. 
.,.,llhM:Hu ru'-. It video<. )1pw 
t•l!!lC(a•n ~ ir a~fh~pl'la 
'.II\' 

(h ;l.ko<. tk lrt'i tnirH>I<•'i. 
1 "~"Hl p;itle du projl'lo "l'a1aho 
r., f'copk'' lpro;~uJ\ pi!rahr'<li· 
',,q, dr<.cnHlhidn p11r S:uuh~ na 
I raru.:a t<uu prn<.lu~ao do Crn!re 
fqtrrualional de Crlnlion Viil4<l 
r-rolllh<.'liard lklrnrd, ligadn an 
~liui<~tliotla Cnl11ua ffnllt'~\ 

/1. M l V vai colw:u em wa 
l'"'!!l:una(:!o doi~ vhlcm pm dia 

I'IIHl' ot dip< aprnrnl~dn~ un 
hor.1rin dn:; llihlO ~~ 22h du
r.m!c ~0 dia~ A vinda do tral•a
'lnf •Ia vidcomalcn an ll!a~il !eve 
'' apoin da reviqa "Circuit" 

No<1a nt1n~gir1 de n:nrlccting 
l"i. an inv~< de prndu7if \1111 

'o•ncrci.JI. p.1lrnrinar ~ e~ihi)ilo 
do tq)q!hn dr S:rndra, dil Carll" 
·~adrr. 17. rdihff 1!a rrvi<lll 

~~lll!.:U:!l.~~-!!!.'LP. l'fllirlJ:I 

n''l6 
~ 

"Vidr"r'":ine<", _ rcali1ado pda 
··\i<Ji'T>Iiilrk~d ii(,-Rlti. dr Jnlteiil• cilC, 
. -, 'lRR- ., 'I :,J-iW:i"al~-,:;l-\l,;·;:,· (,;t, i,-,C 
~u.a u'un<"r:l "'""' '~' !'<'"""' 
l''"li;uu l'IHrar e tinkon lll «'!l"" 
dm paq f.uer algum~ noha Jk 
jl~>i\ da1 a<'>illi:uu lwln h'.r 
lrab1ltl1 foi prHil " h~li•·:•l de 
Vhkn d:1 h•l•"•pli!a ~m SI!n l'au 
lo. "11de urn rln< rnuvidado< n~ 
l'r.-rrc Bongiovanni, <JUt <lirigc 
<''-"' n•ntm tk vf<k<• 11:1 l'laru;a 
l'k me nmvidou para furr mn 
lla!>.J!IH> tic radtcr itt1rrn~ri,,nal 
n'and" n'~ id~in da~ t·ahirw~ t' e" 

•• 't"llllf<l s~nJr~. 

dirchor dn Cenffo Monlh~ 
liard llcHnnl, IJ.c.Ite flnnginv~n· 
~ 41, nn lh~1il para n bn(:Utl('ll· 
to do vftkn. npla·a qt1e n Orgii11 ~ 
rinnndn<fn pd~ Ct>!ntrnid~de 
l'r.,nomkA Purop~ia (CTEJ t" pe· 
In gm·crnn hnrKl's. "Ntl~ noq 

l
dt·,lirtunn~ ~ tclrvi1iln c~tl('rinwn 
wl e viajnmm o nurnrfn JHf•nuan· 
du pr<~na1 cnmn s~rhlra, e~pMe~ 
de tlnr nova pcr1inCntia ~TV"' 

S:rruha teve urn nntt r~rn d<.!· 
~cnl·olver o projcfo, entrr pr~qni· 
<>1. !!,r.1VII<;~n e edi\'~O 0 cnqo 
1"'"' fni dr u.•a !lOO mit. Ef~ 
prrn•neu sti'l dd~dcs, de qnJiro 
t<>lllint"t\lt~. proeun1nt!n !111\8 
"linF.UnF<'m uni~n1nl" capu tle 
tnrnar ~em 1 fdeo~ rnmprrrn~fn"i~ 
rm IJH~lqiiCt i<!inma 

llr~< ohrOt! qnt m hnbi111nle~ de 
Pari~. Mosrnu, Novo York. TO
<tui", Dalcar e Rin tl-m Afinidade_, 
IJHC a h~neira da lfngtu~ nlln 
rn!llf"~ue rsconJrr. ''()ucri~ ~a

her ~e ~d~!Cill mal-enlendido_, 
rulh\rai' en!fe ~-' I>(SSt)Q~ tjUBfl<lo 
rb~ r~lam llnguu difcrrnte~ e vi 
que, na verdade, ela~ ~egurm 
tinha~ para!cla~ que ar~h~m s~ 
("!Urando'', dit .. 

A 1•ideomalctr aportnu na Frati
~a cnm uma equi~ de a~na~ 
dtln~ p!!~~oa~, e contou n>m a 
ro!ahnrn~An de uma equip!! local 
p~nt AS grava,.-f~-' ~m nul~ urna 
tb~ chlode' onde uteve. Fol a 
rnmr-o munida de cAmera t de urn 
ear1~o --esnifo em dnco lin· 
gu3s- onde se Ha "voc~ t!':nl 30 
.<qJundP, para mandar uma men· 
~~gem para o mundn .. 

Nos ~!dens. Sandf'll tral:>alha o 
tempo todn com idtioH:h~~e. 
"Televi~!nn is not reality, reality 
i~ retevhtnn·· (TelevlsAo n~o ~ 
H"a!idade, ren!idode ~ tdevi~~o) ~ 
uma ddu. •u outru. Enquanlo 
a~ pes~oa.1 vAn U!ando a~ cahlnes 
p:ua d!zer (nu un'l) cohas, Sandra 
nproveila para lano;ar ~rgunfu 
na tela cnmo "Quanto voc~ tem 
de TV em vod7", ou "Qual 11 
diferrn~a entre ajanda e A TV?'' C~n• Je t1ri1 dor vfdeot do pro}eto 'Parabolic People', da vldeomaker carlou 5 . .,, 
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A ousadia 
de dois 
'videomakers' 

BELISARIO Franca nao e o 
Unico videomaktir bem sucedido no 

· Br1Sil. Mitita gente~ que· tern uma 
cimara na mao e muitas ideias na 
cabe\:a. sonha em ser Sandra Ko
gut e Marcelo Tas quando crescer. 
Os dois deixaram para tcis o cir~ 
cuito alternative e fazem sucesso 
na TV com clipes e programas ou~ 
sados. Ontem,_ a MTV exibiu os 
dois primetros da· si:rie da 1 L video
eli pes. cada um com tres minu
tos de dUI'al;<io. do projeto Parabo
lic people (pessoas parabOlicas.). 
criado por Sandra com prodw;3.o 
do Centre International de crea
tion Video Montbeliard Belford. li
gado ao Ministerio da Cuhura 
frances. Os clipes sao resuitado da 
instala~iio de cabines equipadas 
com cimaras nas ruas de seis cida
des - Paris., Moscou. Nova lor
que. T6quio. Dakar e Rio- onde 
as pessoas podiam entrar e re
gistrar o seu rcca.do du.ra.we 30 se
gundos. Quem quiscr ouvir as men
sagens deve sinton:izar na MTV. 
das !9h30 as 2211. durante 40 elias. 

Sandta i: uma privilegiada. assim 
como Marcelo Tas. popula.rizado na 
Copa do Mundo de 86 como o re
p6rter-personagem Marcelo Tas. 
Suas experimenta~ sempre foram 
ao ar. para quem quisesse 'llel", ape
sar dos longos periodos de hi bema-· 
<;iio. Dos Netas do Amaral. sCrie de 
tcis programas que inauguraram a 
MTV no BrasJ.l. ele deu uma guina
da na vida e atuaimente esci nos 
bastidores de Programa Legal como 
roteirista ... Estava acostumado a 
aparec:r e a botar a mao em tudo. 
Esti sendo um novo apn:ndiz:ado. ·· 
E para coroar a nova fase .. nos 
bastidares··. Taz estreia na 3..rea dos 
comerciais. Um deles comec;ou a ser 
veiculado ontem na TV: e a primeira 
das quatro chamadas que dirigi~ 
pela primeira vez em pelicula para 
35 mm. para o Hollywood Rock. 
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Magnetosc6pio exibe o· 
video 'P::J .. rabolic people' 

Video 
0 FLA-nU lf.GUiroO HUlON ftODFUQUU -Em te 
llo Ulllml tnt,.~llll. lalt d4l VldM C.llodi!N Mt!Mkt 
(Rut Jo1n1 Ang611tt &.1- eobtolo -- :ltl1-?!m): h 17h 
1811. IGh. 20t! 12th. lngrHt01: Crt 1000.1)1 A" dolnl11 .. 
CEKTAO CUll\IAAlMOACYft Ultot- Em lello "I 
va1t dt 8rltn" p~onty P'(lhon't lilt ol Brian"), d~ 
huy Jonu, lnglll, tom Ortlllm CII1Pm1n. John Cltt 
H. hnl Ol!l!rfl, Erk: ldlt, MltiiUI Ptl!n 1 Tiny Jonu 
Ctntro Ult\lflllilolq'f ltrtol (Rua Engenhelro lrlndr 
de 229- 39-t·loe.l)' dt ugundt 1 lUll, h lfth In 

LUIZ NORONHA 

Quanta lnformaciio cabe no 
espaco de uma tela de televl· 
sao? A vldeomaker Sandra 
Kogut trnta responder a essa 
pergunta, abrlndo, ao mesmo 
tempo, uma serle de outras 
questiies, com o projeto "Pa· 
rabolic people". Foi a partir 
dele que ela produzlu o espe· 
cia! de 40 minutos que a Sala 
Magnetosc6plo exlbe ho)e, em 
sessiies contfnuas que come· 
cam as 21 h. Reunlndo num 
(mlco programa as micro-In· 
serciies que a MTV vern apre· 
sentando, as sessiies de hole 
diio uma visiio completa do 
projeto. 

Niio fol par acaso que o 
Centre lnternaclonal de Crea· 
lion VIdeo Montbellard Bel· 
ford, da Franca, reunlu recur· 
soo ·que<somam;.US$. 800 mil 

(cerca de Cr$ BOO mllhoes, 110 
paralelo) para flnanclar o 
projeto. "Parabolic people" le
vdu as vldeocablnes que San
dra montou no Rio entre 1989 
e 90 as ruas de Paris, T6qulo, . 
Moscou, Nova York e Dacar, · 
oferecendo aos -!ranseuntes•~ • 

chance de fa1.er o que quises
sem dur~ , ' 30 segundos na 
frente ,• • cAmera de vi· 
deo. 

grenoe: Crl ;XX!,OO Ultlt'IO dlt. ,.: 

AOIJANA vlofo - A~rto 1 p11t1r dt• 1211 (pill 1omo 
~). tom 1 tllbi~IO 41 no~dhlot Jellvltlvol 1 vldto· 
dlvfiSOI. I hoje, U l!h, 'U2- Atilt lnd Hum". AUI 
dl Al!indtgl 43 - Centm - i&J~•IQ 
ofJA.vu vloe:o- No prog•lmt: ··e8rbtreuy", ·p•t• 
por lcb<l''; "hlriYAgtnu": "2' urn ltl"; "ft' ltlrl I 
- t lttlt"; "A!!d tnd Clltltlng"; e "TIIutty t 01ny 
lootltf (Avenldt Bn1olomeu Mllrt ft!S - leblon -
250--13$9)· d1 U·gUndt I qulntl, dU nh h O(h d. 
mtnht Contume~b mlnlmt: crt 3000,00. ~hult • " 
blc:lo, du ~2h 11 01h dt manhl Coni!.H!'IItlo mlnlm1 
Crl 4000,00 

,...AA!IOUC Pt:OM.f- De Stndrt l<oout Meln'.t&tc: 
pt.o (Aut Slqu!ht Campo• 143- lobttlo!• 30- Cop 

ntl. Mil. t 0111tlr 
C!K!RO CULTUI!Al MOACYII IAifOI- Ubtdo: ''A 
tvtlllurU do fltolo MutKhll.>llfn" f'lht Adventuru ( 
Biron Munchlultn"), dl Terry Gillltm, 1"91111'11/Aif 
mJnh11Hillt, com John Ntvl!lt, £ric ldl1 1 Um• Thuo 
mtll. hit M Videt VMI CN1 jftut £oQtnhtlrO Tr!nd1 
dt 229- Ctmpo 011n!H - :»4·1083)· h ~h. togre' 
101: Crl 400.00. 

Uma selo1ao dos "depol· 
mentos", com mais grafismos 
e legendas produzldos nas 
manelras mals originals por 
computadores de ultima gera· 
ciio, diio a forma final ao pro· 
grama,. dlvldo em blocos te· 
mMicos que oferecem uwa 
lnesperadamente completa 
nociio do que serla a tal "al· 
dela global" de que t;.mto ja 
falaram os te6rlcos. Drlblan· 
do com categoria os perlgos 
dos preconceltos naclonalls· 
tas e das teses a~aHptlcas, 

esa1111udmra8nre19z1aum~ orecreanpod0slutmlva,8 """"" '"'"" _ ....,..,., '""' ""'' ''"'~ 
' Ote (co!ttlnd). cunt: "Chuvt dt ~llbrQI", de Kute!lt 

MODER" ri!AIIfl - .. WM: "Due~ Rod! VldtM 
~mpltmento "0111d Zeppelin VIdeo('. Curtt: •·o tu 
no dt morlt", dt l(ntt!lo 1 Sht~y Glltmt>onl. Cu 
H C"'"""' Uurt AMm !Aveold• Vltlr• Soolo tie
lptnemt- 261·1e47): b 20h. fnotHI!ot: crt 800.00 

perspectlva construtlva~ara ""'"""""""""''""I'"'"'~., .. ''''" "' 
Co IV• Ia m I II' - !~l!'ltmi !,.._ UT-!8U): • lth, lngreuot: Cr~ 

a nv ~nc com a a · ""·" ''" 
zaci\0 dO real, de QUeht 1, rro- MOO(ItN ,IU.MI!I :_ DIMJ/tfO': Big Time - Ton 
Van dO QUe e JQSSf\J~\ l ,\\A_r Wtllt Olr*CIO Chrt. Btvm c-. Cutt.1i Ll\11'1 

I 
1'. \. :'~ . , Ahfm (A.,..nldl Vitltl Sootct IU - tpa~me - :ltl1 pesqu sa tOntl C0ll1 tJ¢ilV\t tf - lUI'): t.•J9t). ltJOr,IIOI:.crS ecfP\• ill I qpl I I. 

do de rontelldo. Con; ... ----------
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TRIBUNA DA IMPRENSA 
Sexta-feira, 20 de Dezembro de 1991 

I 

i I . ACONTECE 

Cabines do mundo 
AnOnimos transeuntes 
de algumas das maio
res cidades do rnundo 
mostram suas caras sO 
hoje na Magnetosco
pio. Eles estao ern 
Parabolic People. o re
sultado das videocabi
nes que Sandra Kogut 
espalhou nas ruas do 
Rio. Paris. Toquio, 
Moscou. Nova Torque e 
Dacar. Os passantes erarn convidados a. ern 30 
segundos. dar urna rnensagern para o rnundo. 
E aconteceu de tudo neste curto tempo de fa
rna. Sandra conseguiu 100 horas de grava~iio. 
reduzidas no firn a 40 rninutos. que seriio exi
bidas s.e.rn legenda a partir das 2lh. 

Varandao II 

0 Centro de Artes Calouste Gulbenkian abre 
seu V arandiio Pra~a Onze para a realiza~iio de 
dais shows neste firn de sernana. Hoie. as 
2Jh30. a atra~ao e 0 compositor. clarinetista e 
saxofonista. M3.rio Pereira que promove. com 
seu coniunto. um baile gafieira. 0 repertorio 
abarca Pixinguinha. Ernesto Nazareth. Abel 
Ferreira. Toco Pre to, Jacob do Ban do lim e ate 
Glenn Miller. Michel Legrand e Bill Evans. 
Arnanhi, as 2Ih. e a vez de Luiz Camilo e ban
da que mescla funk corn baladas rorniinticas. A 
entrada para OS dois espet.icuJog e gratuita e 0 

Centro possui estacionamento prOprio. 
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0 GLOBO 

Rostos e vozesegunda-feira. 6 de Janeiro de 1992 

do mundo na· 
visao de uma 
'video maker' 

MIGUEl PAIVA LJ.CERDA 

A videomaker San
dra Kogut esta e:rultan
te. De volta a :;eu apar
tamento na Lagoa. San
dra descansa depois de 
editar. em Paris. mais 
de cem b.oras gravadas 
com pessoas de todos os 
tipos. em selS c1dades de 
cinco continentes. 0 re
sultado sao os 40 minu
tes de ''Parabolic peo
ple", exibidos integral
mente na sexta-feira, 20 
de dezembro, no Magne
tosc6pio. a partir do 
qual foram editados 
flashes exibidos na 
:.rrv. 

As imagens, gravadas 
no Rio, Paris. TOquio, 
:\ioscou. Nova Iorque e 
Dakar. mostram desde 
um punk moscovita 
cantando um rap, no 
mais lim.pido russo, are 
um imitador senegalino 
que faz vartas vozes di
feremes. passando pelo 
silencto lll3lS do que elcr 
qtiente de um veiho ja
pooes e as swingue de 
um negro do Harlem. 

r "Parabolic people" co
l me1;0u como "Videocabi-

1 

nes". em 1988. Depois de 
u.ma experiencia-piloto 

I 
na produrora de Sandra 
-. no bairro de Laramei-
ras - as cabines foram 

1 mstaladas na esta1;3o 
I Carioca do Metro. La. as 
1 d.maras intrigaram 
/ 1.440 pessoas. entre 

transeuntes que passa-
1 vam pela estacio e tu-

1

1 nstas que V1Sltavam a 
Casa de Cultura Laura 

· Al.vim. Qualquer um ti
: ,i nha direito a rres minu-

tos a s<is diante da ca
mera quando podia fa
zer o que bern quisesse. 
A ed.ic3o de os rnethores 
momentos das ·•Videoca
bines·· fez sucesso em 
1991. no Festlval [nter
naClonal de Video da Fo
tdptica. onde agradaram 
mesmo os prorlsswna1s 
estrangeiros de video 
·1ue sequer t"alavam por
:ug-ues. como Pierre 
3on2"l.ovo.nru. Ql."'eiOr do 
ma10r :;em:o ae ;Jesqui
~a em ·.-:deo So ~.fundo. 

•"';:or.·-<> .,,,c--".~-.~:c:J• 

de Creation Vid~ 
belian! Belfon 'r· 

F oi de Pierre 
vanru que p...._':t.'
vue aceuo _ 
depois de uma ..... · ......... 
dade irucial - para es
tender a democratica ex
periencia ao mund9---t 
SeiS meses de t:rabal.l:tO:i 
em um. projeto que cus- j 
tou US$ 800 mil (cerca ~ 
de Crt 1 m.il.hao) e teve o , 
apoio do Ministerto dei 
Cultura da Franca e da, 
Comunidade Econ6mica · 
Europeia. resultaram 
em 250 fitas que Sandra : 
edi.tou no Centro Mont- i 
beliard Belford. com a 1 
aJuda de seu assistente : 
de direc<io e diretor de \ 
Fotografia, Luis Felipe : sa. ' 

~=.ar.b~~~.ili.\x., em ;u- 'Ulho de 
1991. -' J xpressao 
de c.::- ·:awrqui-
nos. ;:. ... ·. .-:::::>. ;apone- j 
ses. sene~:lllnOS e rus
sos. Sandra garante que 
nao quis fazer um traba· I 
!ho de um universalis- , 
mo reducionista e sim- ·/ 
p!Orio. Pelo contr.irio, 
procurou levar em conta I 
as particularidades de / 
cada uma das cosmopo- , 
litas cap1tais exploradas 

1
\ 

no pro]eto. 0 resultado 
foi uma edi.cao mais pa-
ra televisao do que para 1 

v.1deo que adi. ·c. ionou '\ unagens de cada crdade, 
vinhetas colondas e le
gendas nas linguas fala· 
das nas seis c1dades. 1 
percorrendo a tela em I 
vanes senndos e tradu- l 
zindo as palavras-cha· l 
ves dos depoimentos e 1

1 
adiclOnando mforma
c6es. num novo trata
mento visual. :-J"ada dis-
to ocoma em .. Videoca
bmes ... onde Sandra op. 
tou par simplesmente 
seiec10nar as melhores 
aruac6es sem ad.ic1onar 
mJormacao. 0 extenso 
material foi editn.do em 
ll nti.cleos tematicos. 
tals como "Qual a dife
renp. entre uma ]aneta 
8 J :eve". "Voce e 
rea1?'". ··Guetos". "Self 
~o:>r-..-:ce- TT' :>tc. numa 
,:xr::osao de Una!:;ens que 
~.--~" ~ "'?!.:: 
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Segunda-feira, 6 de Janeiro de 1992 

Diversidade de idiomas e 
mostrada nos depoimentos 

"Parabolic people" 
permite, gracas a seu 
nlhnero de informaciies 
- transmitidas por ima
gens superjlostas e le
gendas e palavras que 
surgem em vartas lin
guas na tela - que um 
espectador conbeca al
guma das linguas fala
das nas seis cidades do 
projeto, segundo San
dra: 

- Nao gosto da forma 
como sao normalmente 
conduzidas as entrevis
tas na TV, pois acho que 
o espectador nao tem 
controle sobre seu de
poimento e sobre o uso 
que fazem de sua ima
gem. "Videocabines", e 
depois "Parabolic peo
ple", surgiram como 
uma forma de reverter 
esse processo, tornando 
o espectador ativo a par
tir de uma relaciio com 
a camera. 

Embora reconbecendo 
as particularidades de 
cada cidade, Sandra Ko
gut conta que um ponto. 
comum foi o controle 
que as pessoas tinbam 
da situacao. No gueto 
negro do Harlem, por 
exemplo, a equipe for
mada unicamente por 
brancos quase foi expul
sa; em Dakar, a situacao 
inusitada de estar diante 
de uma camara e nao 

ouvir perguntas irrit~., 
um dos depoentes; i\los
cou lembrou a Sandra o 
Brasil, pela forma com 
que as pessoas reagiam 
com humor iis muitas 
dificuldades. 

Os 40 minutos trazem 
cenas engracadas, como 
a c>" um senegalino que 
rc; • insistentemente, 
r - .n forte sotaque, a 
.: •. :.;.a cantilena em in

gies: "'Tart. I want mo
ney. I wanna go Ameri
ca." ("Comecando. Que
ro dinheiro. Quero ir 
America"). Tambem no 
Senegal, uma menini
nha usando um veu ver
melho impressiona por 
sua altivez. E duas cole
giais japonesas cantan
do a mesma cancao ves
tidas de forma identica 
sao um exemplo da inge
nuidade nipiinica. 

Alem de Sandra - ca
sada com o artista p!as
tico Jorge Barriio, res
ponsiivel pela direciio de 
arte de "Parabolic peo
ple" - e de Felipe sa, o 
projeto tem em sua equi
pe os brasileiros &irgio 
Mekler ( direcao musi
cal), Marcos Lobato, 
Marcelo Lobato e Laufer 
(musica original). Em 
cada capital, Sandra re
cebia a ajuda de equipes 
locais. 

-i 
i 

f 
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CADERNO DE IMAGENS 
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1 videocamera - 2 color tv - 10 
cd's = 6 
pairs of Jeans = Japan = France 
= equ.iva 
lences = une vache - un 
micro-ordinateur 
= un mois de vacances dans le 
Sud = un p 
oste de tv - 3 mois de loyer -

ces = URSS's = 3 month's rent-
12 ha.."'lbu 
rgers = 600 postcards - 3000 
hours on th 
e telephone - 180 gr of cav~ar 
= 6 bottl 
es of vodka - breakfast for 2 
in a hotel 
= eq~ivalences - 6 nuits avec 
une prosti 
tuee = 3 voitures LADA-
eq:~i ~Jalences = 
Japan = 1 coke - 2 hours of tv 

en-:::es France - une nui t avec 
une prostit 
uee = lli~ velo - une paire de 
lunettes Ra 
Y-Ban = o,...,..,-,", ~r""; en'"'"""" - Hraz_-i _l -..... '-""':5.. -- >.r _..... ""'·"-'-- --

~ . . 
..L m~n~m.u 

m wage = 100 cokes - 1 radio 
alarm clock 
= USA gr 
coca~ne -
a pair of ReeBook shoes = an 

of 
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used acoust 
. -·eqCL:L ~~raJ..ences ic gu.itar 

Bras~.L 1 sa 
lario m.J..nJ..mo 4 pares de Jeans 

2 vest 
idos de 
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What ~s the difference between 
the windo 
w and the tv? The world? 
C'est-a-dire po 
uvez-vous reprenrlre votre 

.,_. d 
qtles-.~on ans 
la mesure ou Je n 1 ai pas encore 
saisi vo 
tre idee, le sens 

Are 
de votre 

q'..J.estion. 
you real? 
dear liste 

Excuse-me please my 

ners but now I'll tell you 2 
words of me 
as a singer of rockrrnrrollQ 
~s-tu reel? 
Je m'appele ¥~rc Jean-Luc, Je 
suis ne a 
M tb'- . • 
2- ... on eJ..~ara,. Jrai eu 11n 

probleme, 
s decede 
marqu.e dans "'! r 

J.. 

j?9tais mort .. 

On a 

com me quo=-

Je me sens bien sur beaucoup - . c..La:Lr 
dans 1a c~~era~ Je ne sais pas 
pourq'u.oi., 
- ~ .l.... ' ..... " :.;·es"'C peut-etre "'""' ... au a la 

.., . -n:tacn:Lne t 
ss have called me ~lvis 
Presley. Sov~et 

~ s Presley~ ~ ~~ink it 7 s 
wrong .. There 
~s no ano~~er ~lvis 



Japan Elvis 
Presley, maybe China Elvis 
Presley, Fren 
ch Elvis Presley. I think it's 
wrong. Th 
ere is no another Elvis 
Presley. He was, 
he is, and he will be real. 
Elvis Presle 
y real. """' .,. . .... -'- v mon~ c-Or is a 
~ • +-
~anascape, na~ur 

al landscape because 
small garde 

/ - ... . . 
.u:c:. -:.e..i. e-.:,_7':.. s:.. on 

--.- ..,_..,....,. .,...., e;::; '- :...;.~1. ,_.,. 

a:::..t. ~ardin cla::s -La :n.a:..sc-r:. 
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V!DEOGRAFIA 

Videos (single channel) 

lntervenc;ao Urbana (18'), video e performance no Museu de Arte 
Moderna (MAM), RJ, 1984. 

Egoclip (15'), 1985. 

0 Gigante da Malasia (16'), 1986. 

7 horas de sono (7 h), 1986. 

A G Profunda (11'), 1987. 

Orelha (15'), 1988. 

Rio MAM Hoje (9'), para celebrar a reabertura do MAM, 1989. 

As videocabines sao caixas pretas (9'), 1990. 

What do you think people think Brazil is? (5'), 1990. 

Parabolic People (40'19"), serie 11 X 3, gravado no Rio de Janeiro, 
Paris, T6quio, Dacar, Moscou e Nova lorque, 1991. 

En Franc;ais (22'20"), 16mm e video, auto-fic9ao, 1993. 

Adiu Monde (27'23"), documentario, 1997. 

Videoinstalar;oes 

Ossos, f6sseis, pedras - Crepusculo de Cubatao, RJ, 1986. 

NOVOS NOVOS (Exposi9ao coletiva) 
Galeria de Arte Centro Empresarial, RJ, 1988. 



Cabine Video numero 1 
Museu da lmagem e do Som, SP, 1988. 

Exposi!(ao Individual (Aparelho receptor, Telespectador, Passeio 
ergometrico, Caminho das vertigens, Cabines (3)). 
Galeria de Arte Centro Empresarial, RJ, 1989. 

0 Caminho das vertigens 
Museu da lmagem e do Som, MIS, SP, 1989. 

Videocabines 
Estayao Carioca do Metro, RJ, Centro Cultural Laura Alvim, RJ 
e MIS, SP, 1990. 

landSCAPE 
Institute Culturalltau, ICI, SP, 1997. 

Videoclips e Musicais 

V 0 Video- Especial para a televisao (SBT), 1987. 

Novidade- Paralamas do Sucesso, em parceria com Roberto Berliner 
(TV Globo/Fantastico), 1987. 

Katia Flavia- Fausto Fawcett em parceria com Roberto Berliner (TV 
Globo/ F antastico), 1987. 

Andreia Andr6ide - Ricardo Barreto e Chacal em parceria com Eder 
Santos e Roberto Berliner (TV Globo/Fantastico), 1988. 

Juliette- Fausto Fawcett (TV Globo/Fantastico), 1988. 

Manuel- Ed Motta (TV Globo/Fantastico), 1989. 
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Sla Radical Dance Disco Club- Fernanda Abreu (TV Globo/Fantastico), 
1992. 



Video performances 

Calendula Concreta (com o Grupo 6 Maos, formado pelos artistas 
plasticos Jorge Barrao, Alexandre Dacosta e Ricardo Basbaum}, 1985, 
1986, 1987. 
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0 caso da menina loura que ficou como bra~o mulato (como Grupo 6 
Maos}, 1985, 1986, 1987. 

Na piscina dos teus olhos (como poeta Chacal), 1982. 

Cinema 

La e ca (28'), curta metragem de fic<;ao, 1995. 

Televisao 

Brasil Legal (TV Globo), 1995-98. 

Outros trabalhos 

Documentario para a TV Mexicana, sobre a participayao de 200 artistas 
do Brasil na Copa do Mundo de 1986. 

Comerciais para a TV Brasileira. 

Diretora Artistica da Globograph. (1992-93) 

lnstalayao na Internet, TELEEYES, como apoio da PUC-RJ. 



Parabolic People 
Serie, Fran<;:a, 1991. 
Sistema: Pal 
Dura<;:ao: Versao Festival 40' 19" 

Versao TV 9 X 3' 

Concep<;:ao, realiza<;:ao: Sandra Kogut 

Produ<;:ao: CICV Pierre Shaeffer 

Co-produ<;:ao: Laterit Productions 

Produtor Encarregado: Pierre Bongiovanni 

Produtores Associados: Marie-Cic~mence Blanc Paes 
Cesar Paes 

Dire<;:ao de Produyao: Catherine Derosier 

Montagem: Patrick Zanoli 
Bernard Bats 
Sandra Kogut 

lmagens: Felipe Pimentel de Sa 

Assistente de Produ<;:ao:Yasmina Demoly 

Diretor Tecnico: 

Paleta Grafica: 

Dire<;:ao Musical: 

Musica Original: 

Som: 

Jean-Claude Loumiet 

Lionel Bole 

Sergio Meckler 

Marcelo Lobato 
Marcos Lobato 
Laufer 

Yves Hasselmann 
Gilles Marchesi 
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FICHA TECNICA 



Mixagem Sam: Michel Lambert 
Studio Chrismiphil Etupes 

Consultor de Arte: Jorge Barrao 

Assistentes Realizac;:ao: Yasmina Demoly 
Michel Vieu 
Matthew Schofield 
Carole Ballochi 
Felipe Pimentel de Sa 

Assistentes Montagem: Matthew Schofield 
Yasmina Demoly 

Design da Cabine: Joao Carlos Araujo 

Realizac;:ao Cabine: Chantal Beuzeboc 

Admnistrac;:ao Geral: Nadine Jeanmougin 

Pesquisa Documental: Andre Waissman 
Lucy Needham 

Colaborac;:ao: Hamilda Bastos 

Estagiarios Montagem: Michel Vieu 
Carole Ballochi 

Estagiario 
Paleta Grafica: 

Equipe de Produ<;:ao: 

Paris: 

Tokio: 

Jerome Pergolesi 

Fran~ois Valmiche, Michael Schmetz, 
Olivier Jeudy, Patrice Lassue 

Isabelle Seigneur, Atsushi Abe, Yoo Kurita, 
Mao Kawaguchi, Tatsuhika Maekawa, 
Ayumi Oki, Taku Yamata 
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Moscou: Vladimir Khomsky, Boris Nesterov, Sergei 
lashenko, Irina Mikiforova, Mikhail Koriakin, 
Igor Kuhalashvily, Viktor Kuznetsov, Vasily 
Golubov, Svetlana Efimova, Alesandr Ufanov 

New York: Joel Katz, Nancy Altidor, Isabelle Sigal, Roy, 
Wilson, Robert Larsen 

Dakar: Fran~rois Dioh, Yasmine Sidibe, Aminata 
Diallo, Momar Nbay 

Rio de Janeiro: Julia Valladares, Felipe Sa, Carlos Ferreira, 
Waldemir Telles Cabe~ra, Ana Beatriz Galviio, 
Rodrigo Toledo (as primeiras videocabines 
foram realizadas entre 1988 e 1990) 

Premiac;:oes: 2° Premio no Fot6tica Festival lnternacional 
de Video (Sao Paulo, Brasil) 

Difusao: 

Versao Hipertexto: 
edic;:ao HTML: 

Premio TV Picture na 133 edi~rao do Video Art 
Festival de Locarno (Sui~ra) 

Grande Premio de Melhor Obra de Video 
Cria~rao lnternacional na sa Mostra 
lnternacional de Video de Cadiz (Espanha) 

1° Premio no Festival Deutscher Video 
Kunstpreis de Karlsruhe (Aiemanha) 

Canal Plus (Fran~ra) 
MTV (Brasil) 
VPRO (Paises Baixos) 
TV Danoise 
Canal Plus (Espanha) 
SVT (Suecia) 
RTSR (Sui~ra) 
TV Grec 

http:l/www.cicv.fr/ART/PP/parabolic.html 
Cherise Fong 
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