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Pensando
(com) a
máquina,
através
das
imagens
Gabriel Menotti
Curador

Quando o assunto é cinema,
das salas de shopping às plataformas de video-on-demand, ainda
falamos corriqueiramente em filmes.
Falamos apesar de o filme, como
substrato material para inscrição de
sons e imagens, ter sido praticamente extinto. A película de celulóide
subsiste sobretudo como uma ideia.
É um vestígio simbólico que nos
permite dar ao trabalho audiovisual
uma existência objetiva, alinhada
de modo conveniente às tradições
centenárias de produção, consumo e
representação do real que tomamos
como próprias do meio cinematográfico.
Acontece que essa ideia do
filme, como tantas outras ficções
eficazes, se interpõe àquela realidade a qual pretende nos dar acesso.
Sob a reconfortante familiaridade
do termo, fica um pouco mais difícil
perceber que o cinema já não é o
mesmo. As mídias digitais provocaram um deslocamento generalizado
da produção para a pós-produção
informacional. A analogia ótica proporcionada pela câmera foi substituída pelo processamento algorítmico.
A captura do real cedeu lugar à sua
manufatura por computador, tanto
na realização de simulações fotorrealistas quanto na costura narrativa
ocasionada por sistemas de recomendação de notícias.
A passagem ao dito pós-cinema é frequentemente anunciada
como uma clivagem entre práticas
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de imagem. A fotografia perde espaço para o rendering, a edição para a
composição e a projeção para o streaming. Novos agenciamentos discursivos
e seus respectivos afetos sinalizam uma diluição dos princípios operacionais do meio e a sua reconstituição em novas bases técnicas. Esse cinema
do processamento gráfico, congregado ao design de interface e aos videogames, demanda modelos epistêmicos próprios, capazes de dar conta de suas
especificidades. Talvez seja a hora de abandonarmos o filme e reconhecermos uma outra tecnologia que, como metonímia do meio, esteja mais apta a
representá-lo.
Dentro da máquina, nada parece tão expressivo da atual lógica de
operação cinematográfica quanto a placa de vídeo. Esse componente faz
intermediação entre o cálculo e o olhar. Ele surgiu para alimentar a tela do
computador com informações gráficas sofisticadas. Sua função é converter
dados em padrões visuais adequados ao display. Hoje em dia, ele funciona
como um circuito acelerador, podendo fazer todo o trabalho de gerar imagens e efeitos especiais de maneira praticamente independente do processador principal. Mesmo os sistemas de vídeo mais simples, que existem integrados à placa-mãe, já possuem unidades de processamento gráfico [graphic
processing units – GPUs] dedicadas. Essa hipertrofia maquínica sugere a
importância dada à visão em nossas práticas computacionais.
A poderosa estrutura de processamento paralelo das GPUs também
tem estendido o seu uso para além das aplicações mais óbvias, tais como a
visão computacional e a realidade virtual. De fato, essa peça de hardware
veio a se consolidar como o improvável alicerce de algumas das mais proeminentes indústrias a despontar nas últimas décadas. Desconectadas da
tela, as GPUs têm sido empregadas em negócios aparentemente tão discrepantes quanto o machine learning e a mineração de criptomoedas.
É contingente, mas bastante revelador da nossa época, que uma
arquitetura historicamente desenvolvida para simular aparências esteja
servindo para a produção de verdades estatísticas e valores especulativos.
Nesse contexto, na mesma medida em que encarna uma nova rationale cinematográfica, a placa de vídeo se apresenta como um importante território de
disputa e convergência entre as indústrias midiáticas e os demais sistemas
sociotécnicos contemporâneos.
A conferência Besides the Screen 2019 – Inteligências Gráficas & Ficções
Algorítmicas toma essa centralidade econômica e cultural das GPUs como
ponto de partida para um exercício de imaginação institucional. Não se trata propriamente de tentar vislumbrar um outro cinema, mas sim de apreender mais nitidamente os que já estão aí. Cinemas menos ligados à fotografia
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e à encenação dramática do que à simulação e à performance cognitiva.
Cinemas que expressam a reconfiguração dos sistemas audiovisuais e a
emergência de novas práticas e políticas midiáticas.
Para tanto, a conferência se assume definitivamente como um festival,
agregando às palestras e painéis de pesquisa uma extensa programação expositiva, constituída por mostra em galeria e sessões temáticas de projeção.
A sessão de abertura, que reúne investigações do grupo Forensic Architecture
a experimentos e colaborações de diversos artistas com formas de Inteligência Artificial, resume o espírito norteador do evento. A ambiguidade da
simulação a partir do acúmulo de evidências, que serve tanto para inferir
o real quanto para falsificá-lo, consolida aqui uma noção de cinema como
modalidade de pensamento e Imaginação pelo Cálculo.
A programação se desenrola ao longo de três dias, explorando formatos determinados pelas novas tecnologias de imagem: a animação computacional, o vídeo-ensaio e os filmes executáveis. No primeiro par de sessões,
vemos a sintetização da realidade ser levada às últimas consequências e
tombar ante o próprio peso. Em Expressões do Real, a perfeita imitação de
comportamentos e aparências produz mundos consistentes em si mas dissociados do nosso, potencializando o estranhamento do público. As cenas que
nos parecem mais familiares são paradoxalmente aquelas mais obviamente
distantes, marcadas pela futurologia, pelo zoomorfismo e pela caricatura. Já
em Planos de Representação, o hiperrealismo é substituído pela hipermidiatização. Enquanto certos trabalhos se refestelam na artificialidade do meio,
outros, assaltados pela sobreposição de elementos pictóricos, parecem competir consigo mesmos. A coerência da imagem, bem como os limites entre
gêneros, formatos e regimes de realidade, eventualmente se desfaz.
Por trás da figura, encontramos Padrões Reconhecíveis: uma sessão
inteiramente dedicada aos sistemas de posicionamento preestabelecidos
acima e abaixo do limiar de inscrição subjacente ao meio. As obras aqui
apresentadas se valem dessas métricas para produzir sentido. Trata-se de
gêneros que oscilam entre a desprogramação do olhar e o clichê cultural:
a visual music, a glitch art, o vídeo procedural, a animação abstrata. Esse
horizonte material precede a sessão mais austera do programa: Imagens em
Pensamento, que introduz o vídeo-ensaio por meio de suas variações contemporâneas, oriundas da Internet e da academia. Nesses trabalhos, os autores viram o cinema do avesso, fazendo dele ferramenta para refletir sobre
si e sobre outras tecnologias audiovisuais.
A apresentação de vídeo-ensaios se estende pelas últimas sessões, nas
quais o gênero se desdobra em dois tipos singulares. Nas obras reunidas em
O Desktop é um Palco, a área de trabalho do computador se faz toda em cenáPensando (com) a máquina, através das imagens
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rio. Nesse lugar, como antes na escrivaninha do filósofo e na ilha de edição,
se dá uma modalidade de reflexão intersubjetiva, calcada na manipulação
concreta de elementos discursivos. Animado e permeável, o desktop se
move com o nosso pensamento, o invade com links, o espalha por dezenas
de abas, o faz travar. Esses caprichos mecânicos contrastam com a introspecção de Consciência Corporal, cujo programa nos atenta para as práticas de
(auto)representação imagética inerentes ao reconhecimento identitário. Se
aqui há uma fase, é o estágio de espelho, que nos faz perceber os contornos
do corpo como os limites (sempre questionáveis) do eu. Se também há um
lugar, são as páginas complacentes de um diário – íntimas, offline.
Na exposição que compõe o evento, o processamento informacional
finalmente se manifesta em toda a sua dimensão de trabalho. O espaço se
apresenta como um arcade antes de uma galeria – um escritório subvertido em lan house. Quer por nossa manipulação habilidosa, quer pelo mero
exercício de suas capacidades materiais, o software se faz espetáculo. Encontramos portanto uma série de obras mais ou menos interativas: videogames,
sistemas audiovisuais generativos, vídeos 360º e experiências em realidade
virtual. Na mesma medida em que representam qualquer coisa imaginada,
essas obras também apresentam o sistema em operação. Em suas condições
particulares de aparecimento, elas evidenciam a imagem como uma tênue
configuração de superfície, ininterruptamente suscitada pelo funcionamento da máquina. Uma dúzia de computadores segue fazendo e refazendo
cálculos para que o cinema possa existir. A atração está sempre a perigo,
pronta a se desfazer na desorganização de aparelhos.
Ao criar oportunidades para a experiência da imagem como uma prática tecnológica viva, Besides the Screen nos convida a reexaminar o cinema a
despeito dos resíduos epistêmicos de um meio que já era, e a tentar entrever
os processos informacionais que atualmente o constituem como um sistema
dinâmico, trabalhoso, pulsante.
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A Imaginação
pelo Cálculo
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Torture and
Detention in
Cameroon
Forensic Architecture,
Reino Unido,
2017, 11’12”
A partir de testemunhos e informações fornecidas pela Anistia
Internacional, Forensic Architecture
reconstruiu dois centros de detenção
clandestinos localizados em Camarões – um quartel militar regional e
uma escola ocupada – de modo a
confirmar e ilustrar as condições de
encarceramento e tortura descritas
por antigos prisioneiros. A pesquisa
de Forensic Architecture também
revelou a presença de funcionários
norte-americanos, militares e contratados civis, em um dos locais mencionados. Com o uso de imagens
de satélite, material open source e
imagens extraídas de mídias sociais,
demonstra-se a proximidade entre
esses funcionários e os sítios de
tortura, sendo, dessa maneira, suscitadas questões preocupantes em
relação ao apoio dos Estados Unidos
às forças militares de Camarões.
Trabalho comissionado pela Anistia
Internacional.
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Lethal Warning:
The Killing of Luai Kahil and
Amir Al-Nimrah
Forensic Architecture, Reino Unido, 2018, 9’
No dia 14 de julho de 2018, nos territórios de ocupação palestina da Cidade de Gaza, dois adolescentes palestinos – Luai Kahil e Amir al-Nimrah –
subiram no topo do edifício al-Katibah. Pouco tempo depois, ambos foram
mortos, após serem atingidos por um míssil disparado por uma aeronave
israelense. Caracterizado pelas Forças de Defesa Israelenses (IDF) como
uma munição não letal, o míssil disparado foi o primeiro de uma série
de projéteis de advertência, responsáveis por comunicar aos civis sobre
a necessidade de evacuar a área devido à iminência de um ataque real.
Estudando o vídeo do ataque publicado pelas IDF, descobre-se que as
imagens tinham sido manipuladas e as cenas do suposto tiro de advertência haviam sido substituídas pelas de um ataque posterior, visto de
outro ângulo. Construímos um modelo 3D do prédio atingido pelo míssil,
para localizar os disparos e o local onde os garotos foram assassinados.
Imagens filmadas por civis revelam que o padrão de fragmentação do teto
construído em 3D é compatível com o de uma explosão projetada para ser
letal, e não inofensiva, como gostariam que acreditássemos.
A Imaginação pelo Cálculo
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Blade Runner –
Autoencoded
(trecho)
Terence Broad, Reino
Unido, 2016, 6’
Autoencoding Blade Runner (2016)
foi um projeto de arte e pesquisa
no qual um autoencoder, isto é,
uma rede neural generativa, foi
treinado para criar modelos de frames do filme Blade Runner. A partir
desse processo, uma versão do
filme, reconstruída por inteligência
artificia, foi concebida. O modelo
também foi empregado para reconstruir outros filmes semelhantes a Blade Runner.
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Meta
Kishi Yuma,
Japão, 2019, 3’
Uma expressão do potencial do
corpo humano, expandido pelo
machine learning profundo. Vida,
morte, comunicação, desconexão,
amor e escolhas.

Compilação de Aparelhos
Fabrizio Poltronieri, Brasil/Reino Unido, 2019, 3’
Este vídeo mostra alguns resultados de obras da série Apparatus (Aparelhos), desenvolvidas ao longo dos últimos cinco anos, mediante a utilização de diversas técnicas e tecnologias de inteligência artificial. As obras
– Prophecy Apparatus, Hatred Apparatus e Selfie Apparatus – foram exibidas
nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Brasil e China e demonstram
a metodologia de inteligência artificial criativa desenvolvida e utilizada
pelo artista.

A Imaginação pelo Cálculo

13

Terminator 2 starring
Sylvester Stallone
Ctrl+Shift+Face, 2019, 3’51”
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What I Saw Before the
Darkness
The girl who talks to AI, 2019, 1’19”
Uma inteligência artificial cria uma imagem hiper-realista de um rosto humano. Então, são desativados, um a um, os neurônios dessa mente artificial, e o processo é registrado num time-lapse. Conforme os neurônios se
vão, o rosto se transforma, gerando uma imagem completamente nova.
Essa experiência se apresenta como uma metáfora sobre a inconstância
da percepção humana.

A Imaginação pelo Cálculo
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Machine Hallucinations – Latent Space Study II Refik Anadol, Estados Unidos, 2019, 13’30”

A Imaginação pelo Cálculo
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Machine Hallucinations –
Latent Space Study II
Refik Anadol, Estados Unidos, 2019, 13’30”
Machine Hallucinations é um experimento de sinestesia que emprega algoritmos de machine learning em diversos conjuntos de memórias fotográficas.
O trabalho explora a relação existente entre a memória e o sonho, bem
como entre o reconhecimento e a percepção, a partir da análise de mais
de 3 milhões de imagens que representam uma ampla seleção de estilos e
movimentos arquitetônicos. Com essa obra, Refik Anadol busca revelar as
conexões e narrativas ocultas de momentos da história da arquitetura. À
medida em que a máquina gera um universo de alucinações arquitetônicas
em 512 dimensões, passa também a explorar os modos por meio dos quais
o conhecimento pode ser experimentado espacialmente.
18 BESIDES THE SCREEN 2019

Artes
Visuais
na Era da
Inteligência
Artificial
Fabrizio Augusto
Poltronieri (De
Montfort University)

O surgimento de novos algoritmos de IA, especialmente daqueles
que utilizam aprendizagem profunda
(deep learning), suscita desafios para a
produção artística, ao modificar a forma como artistas se utilizam criativamente de sistemas computacionais.
Ainda que o uso de tecnologias de IA
não seja uma novidade no universo
da arte, o novo cenário concede aos
algoritmos um poder de decisão anteriormente restrito a seres humanos.
Os novos algoritmos estão abolindo
técnicas de programação baseadas
em decisões pré-codificadas, abrindo caminho para artistas delegarem
cada vez mais tarefas para sistemas
inteligentes autônomos. Estaríamos,
com isso, destinados a sermos eliminados do processo criativo?
Para compreendermos como
imagens são geradas utilizando IA e,
ainda, como a IA tem tecnológica e
ideologicamente modificado a forma
com a qual artistas, cientistas e filósofos têm tentado implementar inteligência e cognição em computadores, é necessário ter, ao menos, uma
compreensão básica a respeito dos
dois principais paradigmas utilizados
no desenvolvimento desses sistemas.
Começo introduzindo o paradigma
conhecido como Good Old-Fashioned
Artificial Intelligence (GOFAI), ilustrado por uma breve análise do trabalho pioneiro de Harold Cohen (19282016). Em seguida, descrevo parte de
meu próprio processo, baseado em
redes neurais.
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GOFAI – Good Old-Fashioned Artificial Intelligence

A pesquisa tradicional sobre IA geralmente tenta modelar computacionalmente várias capacidades cognitivas humanas, incluindo as relacionadas à criatividade. Os projetos iniciais de IA (1952-1969) foram marcados
pelo desenvolvimento de sistemas computacionais para a solução de problemas que, embora fáceis para computadores, são difíceis para humanos.
Tais problemas podem usualmente ser categorizados em uma lista de regras
matemáticas formais. De acordo com Musliner et al. (1995), os estudos principiantes sobre IA concentraram-se em métodos básicos e representações
de tarefas envolvendo o tipo de conhecimento simbólico que os humanos
utilizam, de maneira oposta ao processamento numérico de dados utilizado
por algoritmos. Este tipo de IA, baseado em representações simbólicas de
problemas, é chamado de Inteligência Artificial Simbólica, Inteligência Artificial Forte ou GOFAI. De acordo com Haugeland (1993), a GOFAI, como
uma ramificação das ciências cognitivas, se baseia em uma teoria particular
da inteligência e do pensamento, vinculando-se à ideia de Hobbes de que
raciocínio é computação,no sentido de que adicionamos e subtraímos silenciosamente elementos de nossas mentes.
Sistemas baseados em GOFAI buscam implementar bases teóricas
para a emulação do comportamento humano, através da construção de software e hardware, com a intenção de produzir resultados cognitivos ao menos comparáveis, mas preferencialmente superiores, àqueles esperados de
humanos. Esses sistemas também devem ultrapassar a capacidade humana
em muitas áreas, inclusive na criação de imagens fotorrealísticas a partir do
zero.
Para atingir esses objetivos, sistemas GOFAI se valem de uma forma
de materialismo computacional: uma abstração prevê que este tipo de IA
poderia ser obtido por todo sistema simbólico generalista, desprovido de
qualquer tipo de mente, ou seja, por qualquer sistema destituído de experiência psicológica ou existência corpórea.
Em uma tentativa de implementar de forma consistente tal materialismo computacional, sistemas GOFAI tiveram que adotar um reducionismo extremo de suas capacidades cognitivas humanas, assumindo que
INTELIGÊNCIA → RACIOCÍNIO → PROCESSAMENTO SIMBÓLICO →
COMPUTAÇÃO.
Essa redução acarretou uma espécie de behaviorismo funcional, com
severas implicações negativas. O problema central se vincula ao fato de
que, baseada nesta perspectiva, a computação em si seria independente da
existência de uma mente. Outro problema em relação a GOFAI é que as
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soluções propostas pelos sistemas não são escaláveis ou amplamente aplicáveis, nem mesmo no caso de problemas semelhantes aos que a aplicação
foi projetada para solucionar. De acordo com Dreyfus (1992), ao final de
décadas de investimento em IA simbólica, percebeu-se que o programa de
pesquisas organizado a partir da suposição de que seres humanos produzem
inteligência baseada em fatos ou regras chegou a um beco sem saída, desmantelando-se.

Artes Visuais no Alvorecer da IA

Apesar de suas limitações, a abordagem baseada em GOFAI proveu
uma valiosa infraestrutura para o uso artístico de computadores. Entre os
pioneiros da área, Harold Cohen se tornou um exemplo de artista que explorou sistemas GOFAI como modelos criativos. Cohen passou a pesquisar
sobre IA muito cedo, reinventando sua já bem-sucedida carreira de pintor,
na busca por um sistema autônomo que pudesse equivaler a seu próprio
processo criativo. Nas décadas de 1950 e de 1960, ele mergulhou na arte abstrata, almejando produzir uma pintura que pudesse pintar-se por si mesma.
Quando encontrou seu primeiro computador, em 1968, Cohen foi capaz de
realizar esse projeto, escrevendo programas que emulavam a cognição humana e depreendiam questões em torno da prática de um artista.
As imagens geradas pelo AARON, o sistema projetado por Cohen, são
exemplos perfeitos do paradigma GOFAI e de sua abordagem, baseada em
regras simbólicas. De acordo com o artista,
quando eu encontrei o meu primeiro computador, repentinamente me ocorreu
que ele pudesse ser a entidade ideal para executar um conjunto de regras. Desta
forma, comecei a investigar a relação entre as regras que eu fazia e prescrevia e
as formas que surgiam a partir delas (Menezes e Poltronieri, 2015).
Cohen estava configurando o seu gerador de imagens GOFAI, tentando ensinar ao computador como produzir imagens convincentes, de
acordo com seus padrões artísticos. O artista não estava interessado nas
combinações matemáticas ou na precisão que o computador oferecia, mas
na possibilidade de projetar rotinas computacionais que pudessem capacitar o aparelho a tomar decisões artísticas, como ocorre no processo criativo
humano.
Para criar algo similar à cognição humana, Cohen passou a década
de 1970 adicionando regras e informações ao programa. Mesmo assim, ele
percebeu que as imagens geradas pelo computador não se tornavam mais
Artes Visuais na Era da Inteligência Artificial
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complexas. O programa havia estagnado, já que lhe faltava algo crucial,
intrínseco ao desenvolvimento da cognição humana: o conhecimento do
mundo exterior. Foi assim que o artista passou a introduzir ao sistema
novas funções e, então, o programa obteve a capacidade de associar formas
fechadas, como um círculo, a elementos simbólicos, como um rosto. Dessa
maneira, o artista ensinou o programa a desenhar retratos, fazendo com
que, na década de 1980, AARON já detivesse conhecimento espacial suficiente para interpretar três dimensões, criando retratos humanos com cenas
de interiores de fundo.
Mesmo produzindo belos e interessantes retratos, AARON atingiu
seu limite na geração de imagens figurativas, uma vez que estas são muito
complexas para serem descritas minuciosamente utilizando uma abordagem GOFAI. Essa foi uma das razões pelas quais Cohen modificou sua
abordagem, dedicando-se novamente ao abstracionismo, depois de anos trabalhando com a figura humana. Ele não mais podia aperfeiçoar o algoritmo
figurativo do AARON.

Redes Neurais e Aparelhos que Aprendem:

Em contraste com as técnicas GOFAI, as tecnologias baseadas em aprendizado de máquina (machine learning) buscam possibilitar que os computadores
aprendam a partir de experiências e sejam capazes de ter algum entendimento
acerca do mundo, formando uma hierarquia de conceitos simples, em que cada
conceito é definido por suas relações com outros (Goodfellow et al., 2016).
Os algoritmos de aprendizagem de máquina normalmente aplicam
fórmulas matemáticas em uma coleção de dados de entrada, para produzir
os resultados desejados. Chama-se de modelo o resultado da execução do
algoritmo de aprendizado de máquina responsável por treinar a rede neural.
Quando o treino é bem sucedido, o modelo resultante pode mapear novos
dados, relacionando-os aos padrões encontrados no treino. Por isso, espera-se que as fórmulas matemáticas gerem sempre os resultados corretos ou,
ao menos, predições para dados novos, de modo que estes obedeçam a uma
distribuição estatística semelhante, ou muito similar, àqueles utilizados no
treino da rede neural. Não se trata de uma aprendizagem real, no sentido humano do termo, pois qualquer pequena distorção ou mudança nos dados de
entrada seria capaz de produzir resultados completamente inconsistentes.
Os primeiros algoritmos de aprendizado de máquina foram projetados para serem modelos computacionais que emulassem o aprendizado
biológico, imitando a forma por meio da qual o cérebro aprende. De acordo
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FIGURA 1:
Retratos
gerados por
AARON em
2002. Esquerdo: “020509”;
superior direito: “020514”;
inferior direito:
“020507”.
FOTOS: Thales
Leite.

com Goodfellow et al. (2016), tais redes neurais são motivadas por duas
idéias principais:
O cérebro provê por exemplificação uma prova de que o comportamento inteligente é possível. A partir disto, um caminho viável para a
construção de inteligência real em aparelhos seria realizar uma engenharia
reversa dos princípios computacionais que existem no cérebro, duplicando
suas funcionalidades.
Modelos de aprendizado de máquina podem nos ajudar a entender o
funcionamento do cérebro e os princípios que regem a inteligência humana.
Esses modelos podem esclarecer questões científicas fundamentais a respeito do como o cérebro funciona.
As obras discutidas a seguir utilizam um tipo de aprendizado de máquina denominado aprendizagem profunda (deep learning), mais especificamente uma classe de redes neurais profundas, intitulada Generative Adversarial Network (GAN). GANs estão se tornando onipresentes, com aplicações
que incluem criação de novos personagens para jogos e animações, geração
de vídeos e música, bem como análises de exames médicos, inclusive na
detecção de tumores e anomalias.

Autorretratos Automáticos – Selfie Apparatus

Recentemente, tenho trabalhado em uma série de autorretratos produzidos por GANs. Nesta série, o prmeiro passo durou cerca de três meses e
consistiu em coletar mais de 25.000 autorretratos em diferentes contextos,
ambientes e situações, criando um banco de dados de autorretratos verdadeiros. Ainda que pareça uma grande coleção, o número está longe de ser
ideal para o treino de uma GAN, mas foi suficiente para os meus propósitos.
A GAN utilizada foi um algoritmo, desenvolvido pela NVIDIA, conhecido como “Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and
Variation” (Karras et al., 2017). Desde sua disponibilização, em 2018, ele já foi
superado por uma nova arquitetura GAN chamada StyleGAN, também desenvolvida pela NVIDIA (Karras et al., 2018). O treino da rede foi completado em
28 dias, com o sistema funcionando 24/7 e com a GPU – onde o treino é realizado – utilizando quase 100% de sua capacidade total durante todo o tempo.
Para treinar a rede, fez-se uso de uma NVIDIA GeForce GTX 1080ti.
Após o treino, a rede neural se tornou capaz de gerar novos autorretratos, em número virtualmente infinito. Como o objetivo desta série não
é apenas o de emular fidedignamente imagens de meu rosto, mas o de se
alinhar com o histórico de minha produção artística, um algoritmo por
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mim desenvolvido aplica ao acaso transformações nas imagens produzidas pela GAN.
A IA deve ser entendida, acima de tudo, como uma revolução no
processo de tomada de decisões, até mesmo no caso de decisões estéticas. As
redes neurais modernas romperam com o paradigma simbólico descritivo,
possibilitando uma nova geração de algoritmos, capazes de aprender através
do reconhecimento de padrões identificados em grandes bancos de dados.
Esse cenário abre novos horizontes para a produção artística, especialmente
se artistas, filósofos e cientistas colaborarem em discussões sobre as formas
por meio das quais novas imagens e artefatos são gerados. Uma crítica a
esse tipo de arte deve ser feita a partir de uma perspectiva algorítmica. O
fracasso no desenvolvimento de métodos efetivos para a crítica dos algoritmos pode levar também ao fracasso em compreendermos como o futuro da
arte está sendo reconfigurado.
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FIGURA 2:
Quatro autorretratos originais
do banco de
25.000 imagens
utilizado para
treinar a GAN.

FIGURAS 3-4:
Imagens da
série Selfie
Apparatus #1
(2019).
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atlas obscura: neo cortex (33’)
A/V Performance de Fernando
Velázquez, circa 2033
Publicação constituída por uma coleção de mapas ou cartas geográficas.
Ausência de luz, medonho, tenebroso, lúgubre.
:
Novo, atual.
Casca, camada exterior ou periférica.
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Justiça e
Inteligência
Artificial
Quando a aplicação
de princípios éticos à
IA não é o bastante
Şerife Wong
(Icarus Salon)

Fluxus Landscape1 é um projeto de arte e pesquisa que mapeou
cerca de 500 atores na área de ética
e governança em Inteligência Artificial. Ele cobre um amplo campo, no
qual cada parte interessada define
Inteligência Artificial e ética a partir
de seus próprios parâmetros. Em
conjunto, essas partes criam um
instantâneo da estrutura orgânica
da mudança social corrente, demonstrando que o desenvolvimento
acelerado pode criar vórtices de pensamento e zonas mortas intelectuais
abertas à exploração.
Ao longo desta pesquisa, um
grande número de guias de princípios éticos para Inteligência Artificial foi publicado por instituições
públicas e privadas. Um apanhado
comparativo desses princípios pode
ser aprendido na visualização da
Berkman Klein Center Cyberlaw Clinic2; na análise de mais de 40 princípios, realizada pelo pesquisador de
inteligência artificial Yi Zeng3; ou
na análise de 84 desses documentos4 pelo Health Ethics & Policy Lab,
da ETH Zurich. Li muitos desses
documentos conforme foram sendo
publicados. Quando você ouve uma
palavra repetidamente, ela tende a
perder o sentido. Assim, após ver
tantas abordagens sobre ética, a frase “ética da Inteligência Artificial”,
que tinha sido integrante de um
objetivo norteador do meu trabalho,
começou a perder seu significado.
Concomitantemente a isso, discus27

sões sobre ethics washing, ou falsa ética, começaram a aparecer em meu feed
do Twitter.
Li centenas de planos bem pensados e estratégias cuidadosamente formuladas sobre como a humanidade poderia colher os benefícios da
Inteligência Artificial ao mesmo tempo em que se protegia de seus impactos
sociais negativos. A questão, pelo que percebi, era diversas vezes tratada de
maneira simplista. Muitas das frases usadas com frequência no campo da
ética na Inteligência Artificial – IA responsável, IA confiável, IA boa e benéfica – começaram a perder o sentido e soar como jargões de marketing.
Na arte, aprendemos a desenhar de maneira realista desviando o foco
do objeto que estamos querendo representar para o espaço negativo em torno
dele. Dessa forma, usamos nossos olhos ao invés de sermos influenciados
pelo que cremos ser a aparência do objeto em nossas mentes. Quando me
livrei da imagem mental que tinha da ética da IA, pude enxergar o que estava
sendo deixado para trás no espaço negativo. Quando as palavras são neutralizadas de seu significado, o que é deixado para trás é todo o resto. Como ou em
que contexto estamos usando essas palavras? A que propósito elas servem?
Os princípios, roteiros, estatutos e códigos de ética que encontrei foram
úteis. Muitos haviam sido pensados em profundidade e foram bastante
educativos, mas não consigo ignorar que eles também fazem parte de um
mecanismo maior. No meu percurso incessante pela Internet, vi uma nova
forma emergir do espaço negativo. Nada era realmente sobre ética; tratava-se, na verdade, de aplacar os medos do público para vender a Inteligência
Artificial como um serviço, um produto e uma ideia. Por trás do palavrório
ético, estavam estratégias de investimento corporativo e agendas econômicas
nacionais.

Conflitos e Consenso

Isso não significa que toda o campo de ética na Inteligência Artificial
se resuma a dinheiro e poder. Apesar do hype em torno da IA, as potenciais
mudanças dela oriundas são levadas a sério por instituições e pessoas. Na
maioria das vezes, os indivíduos envolvidos com política e ética em Inteligência Artificial estão trabalhando duro para fazer o que é certo. Isso é
verdade em todos os setores em que eu pesquisei: instituições com e sem
fins lucrativos, pequenas consultorias, meio acadêmico, governo e, até
mesmo, empresas. Pude ver líderes empresariais abertos às ideias de seus
funcionários sobre ética em Inteligência Artificial, além de pesquisadores de
IA engajando o público com encontros sobre ética. No entanto, até mesmo
as boas intenções estão em disputa. Cada uma delas tem um contexto, uma
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lente interpretativa específica e uma definição de ética diferente. À medida
em que nos movemos da mera publicação de princípios para a regulamentação efetiva da Inteligência Artificial, surgem grandes conflitos.
Os ingredientes para aumentar as tensões já estão aí. Múltiplas organizações representadas no mapa do Fluxus Landscape estão envolvidas no
uso bélico da IA. Contrapondo-se a isso, o International Committee for Robot
Arms Control5 defende a proibição de armas autônomas letais; grupos como
Google Walkout6 e Tech Workers Coalition7 fizeram parte de um protesto bem-sucedido para pressionar a Google a abandonar seu trabalho no Projeto
Maven; o Defense Innovation Board8, presidido por Eric Schmidt, ex-CEO da
Google, tem reunido membros da academia e da indústria a fim de definir princípios para IA ainda neste ano. Em uma reunião recente, ouvimos
membros do público se posicionando contra o uso de armas autônomas de
combate, como, por exemplo, o pesquisador Toby Walsh, cuja carta pedindo
a proibição dessas armas9 reuniu 20.000 assinaturas, sendo mais de 4.000
da comunidade de pesquisa em IA. Entre suas preocupações, está o fato de
esses sistemas serem frágeis e opacos.
Enquanto isso, o CNA, um centro de pesquisa governamental que
aconselha os militares, usa de justificativas igualmente éticas para defender
o uso letal de armas autônomas10. A ONU tem reunido especialistas11 na
Convenção sobre Armas Convencionais para avaliar tecnologias emergentes
em sistemas de armas autônomas letais e encontrar consenso, entre os 125
Estados membros, em relação a sua definição e uso. Devemos também considerar o recém-criado Joint Artificial Intelligence Center (JAIC), cujo objetivo
é acelerar a ampla adoção de tecnologias de IA/machine learning. Há também empresas que estão pleiteando esses contratos bélicos, indivíduos que
se demitiram ou decidiram não trabalhar no desenvolvimento de IA para a
guerra, iniciativas de governos que não os dos EUA e suas respectivas fontes
de financiamento. Aonde isso nos levará no futuro?
Essas e muitas outras organizações possuem interesses conflitantes,
mas talvez consigam alcançar um consenso. Elas podem, eventualmente,
se tornar parceiras por meio de futuros compromissos mútuos. Tendemos
a subestimar o papel da aleatoriedade na vida; tensões podem aumentar e
danificar o frágil relacionamento entre governos.

Sintomas de Desigualdade

Imagine, no futuro, uma crise de refugiados impulsionada pelas
mudanças climáticas e agravada pela crise de trabalho ocasionada pela IA
ou, ainda, as consequências políticas, econômicas e ideológicas que podem
emergir do uso indiscriminado dessa tecnologia. Alguma vez já enfrentamos
Justiça e Inteligência Artificial
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desafios como esses? Complicações éticas são tão antigas quanto a humanidade. A IA infunde esses conflitos com nova complexidade, posto que o ritmo de inovação neste campo não possui precedentes. Se não formos capazes
de enfrentar efetivamente os problemas sociais com os quais nos deparamos
na atualidade, o sofrimento humano também se ampliará em velocidade e
escala nunca antes vistas.
Muito do que observei no campo diz respeito ao foco em relação ao
impacto da IA na sociedade. Sistemas algorítmicos aparecem em todos
os aspectos de nossas vidas, traduzindo nossas mensagens, reconhecendo
nossos comandos de voz, mostrando-nos publicidade e marcando nossos
amigos e familiares em fotos. Muitos desses sistemas automatizados de
tomada de decisão têm consequências obscuras, já que seu uso em justiça
criminal, sistemas bancários, assistência social, emprego e outras áreas têm
impactos negativos desproporcionais sobre as populações marginalizadas.
Esses sistemas são construídos com base em dados que refletem os vieses de
nossa sociedade e os perpetuam com eficiência informatizada.
A indústria da tecnologia, os governos e as fundações vêm
financiando pesquisas e produzindo ferramentas que nos auxiliam a mitigar
esses problemas. No entanto, ainda que o viés negativo da Inteligência
Artificial deva ser enfrentado, precisamos entender que ele é sintomático de
um viés social maior. Não devemos cometer o erro de responder aos sintomas sem reconhecer as desigualdades sistêmicas subjacentes e combater as
disparidades de poder econômico e político. Se perpetuarmos o status quo
de uma infraestrutura que põe a sobrevivência da nossa espécie em risco,
contando com a generosidade da indústria e dos mais ricos, nossas políticas
para regulação da IA certamente falharão.

Justiça em Inteligência Artificial

Com o progresso da minha pesquisa, passei mais tempo examinando organizações que trabalham com direitos digitais e humanos e também
usam jargões recorrentes vinculados a equidade, justiça, pobreza, racismo
e gênero. Esse contato serviu de contrapeso à minha imersão anterior no
campo dos princípios éticos em Inteligência Artificial. Senti-me otimista
novamente.
A justiça é uma abordagem que vai além dos desenvolvimentos políticos necessários para governar a Inteligência Artificial. Explorar o espaço negativo em torno da ética da IA como um proxy para as estruturas sociais da
justiça moderna tem a ver com olhar para o nosso possível futuro, ao mesmo tempo em que permanecemos ancorados na história. O enquadramento
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da justiça nos direitos digitais não é novo e a justiça em IA ecoa por todo
o Fluxus Landscape. Vemos isso na Algorithmic Justice League12 de Joy Buolomwini; no jornalismo investigativo acerca da justiça criminal por parte
da ProPublica13; no trabalho da Electronic Frontier Foundation14 e da ACLU15,
que lutam contra sistemas algorítmicos de tomada de decisão na justiça
criminal; assim como nos workshops e palestras da RightsCon16. A relação da
justiça com a Inteligência Artificial está se expandindo. Em maio de 2019,
houve uma discussão na NYU com o tema Cooptando a IA: Justiça17 e, mais
recentemente, um meetup sobre o tema foi realizado em New York 18.
A justiça concentra a discussão não na tecnologia em si, mas nas pessoas impactadas pelo uso de sistemas de Inteligência Artificial. Isso inclui
os danos causados pelo uso de machine learning na propaganda em mídias
sociais e de sistemas de vigilância capacitados por IA. O mapa do Fluxus
Landscape também inclui algumas dessas vozes como parte da paisagem
da ética e governança da Inteligência Artificial. Estão incluídos no mapa,
por exemplo, três grupos uigures de defesa dos direitos humanos: Uyghur
Human Rights Project19, The World Uyghur Congress20, e Xinxiang Victim Database21 – este último, um projeto popular que reuniu quase 5000 testemunhos
pessoais documentando o custo humano de quase três milhões de pessoas
supostamente detidas em centros de reeducação. A limpeza étnica ocasionada pela combinação entre sistemas tradicionais de controle e um panóptico
digital habilitado por sofisticadas ferramentas de vigilância representa um
pernicioso impacto social da IA. A exportação dessas tecnologias de vigilância para qualquer entidade governamental ou privada será difícil de reverter.
É preciso coragem para confrontar o poder em nome da justiça. Para
isso, precisamos de seres humanos. Uma instituição não é capaz de ser
corajosa. Uma instituição não pode acordar de manhã, olhar-se no espelho e
comprometer-se a fazer uma mudança altruísta, mas indivíduos podem mudar e o fazem constantemente. Cultivar a justiça requer vontade (e atenção)
das pessoas. Somos os criadores de nossas instituições, cultura e ferramentas e somos capazes de transformá-las. Podemos não estar no controle da
Inteligência Artificial do futuro, mas estamos no controle hoje. Questionemos os propósitos de nossas políticas de IA e procuremos a orientação de
organizações que há muito vêm trabalhando por direitos humanos e justiça
social. Até desenvolvermos uma IA que possa regular a si própria, somos –
para o bem ou para o mal – os únicos capazes de fazê-lo.
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Expressões
do Real

Please Say Something
David OReilly, Irlanda/Alemanha, 2009, 10’
Uma relação complicada entre um gato e um rato.

Ugly
Nikita Diakur, Alemanha, 2017, 11’54”
Um gato feioso luta para sobreviver num mundo doente e fraturado, até
que encontra sua alma gêmea num pajé.
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Computer Visions II
Andreas Nicolas Fischer, Alemanha, 2018, 4’10”
Um curta animado sobre a inteligência artificial como psicoterapeuta e
coach.

Xerox’s Paradox
John Butler, Reino Unido, 2019, 2’
Uma nova moda para a era das supertarefas inteligentes. O Paradoxo da
Xerox representa o efeito inverso ao esperado da tecnologia. O medo de
um escritório sem papel levou à criação das interfaces gráficas, que, por
sua vez, ocasionaram uma superprodução de material impresso.
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The Death of Father Men
Mikhail Maksimov, Russia, 2018, 12’
Alexander Vladimirovich Men foi um escritor, teólogo, estudioso da Bíblia
e padre ortodoxo muito influente. Ele foi assassinado na manhã de domingo do dia 9 de Setembro de 1990, golpeado com um machado na porta de casa, quando estava a caminho da estação de trem. O crime ocorreu
durante o colapso da União Soviética e nunca foi resolvido. A década de
1990, na Rússia, iniciou-se com o assassinato do Padre Men e terminou
com o fim da investigação de sua morte. Os culpados não foram encontrados. Apesar disso, devido aos anos dedicados à apuração do crime,
diversos outros delitos foram solucionados: assaltos, estupros, homicídios. Dessa forma, o assassinato brutal de Men acabou ocasionando uma
redução da criminalidade na área ferroviária da região. The Death of Father
Men é uma história neurocriminal baseada nos princípios do machine learning, na qual informações sobre o assassinato do padre Men foram usadas como parâmetros iniciais de treinamento e a vasta rede de ferrovias
e transportes ferroviários soviéticos foi apropriada como material para a
rede neural.
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Parasitic Endeavours
Cambrian Explosion I
Simon Cristoph Krenn, Austria, 2017, 1’40” e 1’23”
Transformações e mutações do corpo humano simuladas por computador.

Goodbye Uncanny Valley
Alan Warburton, Reino Unido, 2017, 14’40”
É 2017 e os gráficos computadorizados conquistaram o Vale da Estranheza,
lugar esquisito em que as coisas são quase reais, mas nem tanto. Depois de
décadas de inovação, chegamos a um ponto em que se pode criar quase qualquer coisa com software. A batalha pela CGI fotorrealista foi vencida – e agora?
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Representação
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Primero no existes
(eternamente), luego existes
(por un momento), y al final
dejas de existir (eternamente)
Santiago Vela, México, 09´44”
O momento efêmero, absurdo, sem sentido, caótico, poético, cíclico e
estranho em que existimos entre duas eternidades de não-existência. Ao
longo da vida, buscamos, sem sucesso, compreendê-lo. A obra é baseada
em diversos textos produzidos aleatoriamente pelo autor. A técnica mistura animação 2D tradicional, digital e um falso 3D, resultante de experimentos com a profundidade de campo e as camadas do plano.
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Lesbos
Barbara Cani, Brasil, 3’
Escolhas e passagens de uma
personagem que se vê presa num
mundo tradicionalista. Entre caminhos alternativos e viagens entre
universos, é encontrada a verdadeira razão para mudar.

Human
James William,
Estados Unidos, 1’
Combinando música e animações
3D, esse ensemble de performers
sintéticos exprime a individualidade
como um componente essencial do
ser humano. Quanto mais buscamos ser e nos movimentar como
os outros, menos humanos nos
tornamos. O desafio de redefinir
nossa programação nos permite
vislumbrar os limites cambiantes
da humanidade.
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Intersectional
BioPolitics of Sizzurp
Eli Ayres, Estados Unidos, 2019, 1’40”
Uma jornada pelo maior lugar nenhum.
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Manifold
Mickael Le Goff, Alemanha, 2’50”
Manifold trata da multiplicidade de formas que a vida orgânica assume, por
sempre mudar e se transformar, adquirindo inclusive formas alienígenas. O
videoclipe explora a criação de novos organismos a partir de algoritmos de
crescimento computacional. O surgimento dessas estruturas é baseado em
conjuntos de regras inspiradas em comportamentos naturais, capazes de
expandir uma única malha em uma forma complexa e intricada. A evolução
hipnotizante dessas entidades digitais evoca um organismo vivo. Criado no
Blender com scripts personalizados em Python. Música de Robot Koch.
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Dreams of the Void
Joerg Hurschler, Suiça, 7’30”
Fornax Void é um projeto de arte audiovisual iniciado por David Elsener em
2012. Seu trabalho transporta tecnologias ultrapassadas – como fitas K7 e
VHS, TVs de tubo, sintetizadores analógicos e computadores retrô – para um
contexto contemporâneo. Esse vídeo é influenciado por técnicas e estéticas
da década de 1990, empregando sintetizadores da época e um vídeo criado
com o game engine de Doom. Combinados, esses dois elementos promovem
uma viagem aos primeiros anos da revolução da arte computacional.
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Grand Ape Town
Thomas Hawranke, Alemanha, 13’30”
Grand Ape Town é uma animação em tempo real baseada em pesquisas
sobre as relações humano-animal nos videogames. No curta, metade da
população do videogame Grand Theft Auto V é trocada pelo modelo 3D de
um chimpanzé. Essa modificação transforma a cidade de Los Santos num
playground de agências humanas e animalescas. Como um exercício de
ação nos mundos digitais, a obra convida a audiência a se engajar na responsa-habilidade proposta pela pensadora Donna Haraway.
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Arrival of a
Train at Los
Santos
Allister Gall, Reino
Unido, 3’30”
Este é um filme de found-footage.
Ele é feito a partir do Google Street
View, de videogames em primeira
pessoa e do filme Girl Chewing Gum
(1976), de John Smith.

Environment Built for
Absence (an unofficial/
artificial sequel to J.G.
Ballard’s High Rise)
Tivon Rice, Holanda, 17’45”
Iniciada em 2018, a demolição do Escritório Central de Estatística da
Holanda criou uma espécie de cinema dilatado para os passageiros que
viajavam de trem entre Haia e Amsterdam. No ano seguinte, conforme o
prédio era metodicamente desconstruído de cima para baixo, visitei o local mensalmente, a fim de documentar a sua gradual destruição. Utilizando um drone e um processo de mapeamento digital, intitulado fotogrametria, criei um acervo de modelos virtuais 3D. A arquitetura do edifício e seu
inevitável colapso aludiam ao romance High Rise, do inglês J. G. Ballard.
Por isso, procurei associar as cenas à narração gerada por um sistema de
machine learning treinado a partir das obras completas do autor. Essa rede
neural recorrente gera textos que descrevem materiais, corpos invisíveis e
possíveis narrativas que residam nos destroços do edifício.
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Symphonic
Textures
Oliver Poppert,
Austrália, 3’25”
A obra explora as sensações, aparências e consistências do meio
urbano, recorrendo às coisas vistas,
às não vistas e à harmonia entre
ambas. Desconstruindo a composição da imagem em linhas e colunas, criamos um plano imaginário
em que partículas vibram como
cordas.
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Mesophase
Espen Tversland, Noruega, 04’30”
Esta pintura expandida explora a relação entre o ser humano e a natureza. Em Mesophase, texturas e cores de outro mundo, ainda que estranhamente familiares, envolvem o espectador em uma experiência sensorial
completa. Os espaços interior e exterior se fundem na infinita membrana
de múltiplas camadas de uma entidade orgânica flamejante. Música de
Andreas Nelson.

bearing
Greg Marshall, Canadá, 2018, 02’40”
bearing justapõe fotoesferas em 360° do Iémen, feitas pela Google,
com dados provenientes de mais de 327 ataques de drone norte-americanos ao país entre 2002 e 2018. A latitude e a longitude de cada
ataque são remapeadas no plano empregado para criar a imagem esférica. Dessa forma, a câmera recria as coordenadas e a hora de cada
ataque, possibilitando a visualização de todo período de 17 anos em
uma animação de dois minutos e meio. Uma esfera espelhada central,
fixada em relação à câmera, indica com seu tamanho a gravidade de
cada bombardeio. As imagens são de 2016 a 2018 e mostram regiões
populares do país, em que não são visíveis os efeitos da guerra civil e
dos ataques de drone.
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Go Move Be
PolakVanBekkun,
Holanda, 9’50”
Uma cidade em obras, com prédios
reduzidos aos seus frágeis esqueletos de alumínio flexibilizados,
árvores de papel dobrado e carros
feitos de barro. Go Move Be cria
uma interseção entre uma simulação digital e uma realidade de cartolina. As câmeras, neste mundo,
imitam os movimentos mecânicos
da CCTV, os movimentos flutuantes
dos drones e os movimentos descontrolados do olho computadorizado, buscando por um protagonista. Vozes compartilham impressões
sobre esses movimentos, sobre as
distâncias, as memórias e o futuro.
A elocução mútua sugere interesses compartilhados, mas não há
evidência de uma interação consciente. As palavras aparecem como
uma estrutura quase sólida.
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Willingly I-Impart My Things
[After Monument]
Jonathan Kelham, Reino Unido, 4’50”
Este filme explora novos desenvolvimentos no mundo fictício do Leaders
of Men. Em Willingly I-Impart My Things, os líderes apresentam uma declaração poética sobre sua interpretação idiossincrática da condição inglesa,
a partir da estrutura inicial da obra Utopia (1516), de Sir Thomas Moore.
Construída nos canais de comunicação mainstream da Ilha Negra, em código morse, e transferida para a realidade em finados filamentos luminosos,
essa importante declaração quase que se perde, minada por sua marginalização desastrada, narcísica e autoimposta.
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INTERLOOP
Meaning
Lies Inter/
views/Loves
Paul Jacques Yves
Guilbert, Bélgica/
França, 2018, 12’50
“É uma entrevista virtual com
anotações aumentadas,
É totalmente ‘meta’, / ela
lida com o sentido, / tropical house, / slow mix, / pop
/ e tapetes vermelhos.”¹
“O que você quer dizer?”²
“Essa é uma pergunta que
deve permanecer para sempre sem resposta [...] provavelmente porque nunca
houve qualquer pergunta,
essa pergunta deve permanecer para sempre suspensa,
para sempre interrogativa, tal
como permanece para sempre interrogativo o por quê?”³
¹ Le Chimist em Introduction à Hannah, 2018.
² Justin Bieber em Purpose, 2015.
³ Vladimir Jankélévitch em La
Musique et l’Ineffable, 1961.
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Do que
é feita a
autonomia?
Cognição visual e
o carro autônomo
da UFES
Alberto Ferreira
De Souza (UFES)
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A IARA (Intelligent Autonomous Robotic Automobile) é um
veículo autônomo de pesquisa que
foi desenvolvido no Laboratório de
Computação de Alto Desempenho
(LCAD) da Universidade Federal
do Espírito Santo. Ela foi o primeiro carro sem motorista brasileiro
a viajar de forma autônoma continuamente por 74 km em estradas
e rodovias urbanas, numa rota de
Vitória a Guarapari, percorrida na
noite de 12 de maio de 2017.
Para ser autônoma, a IARA
usa suas capacidades de cognição
visual. A cognição humana pode ser
definida como a nossa capacidade
de compreender o mundo e as ideias
por meio dos nossos sentidos e de
nossa memória de experiências passadas. No LCAD/UFES, buscamos
compreender os mecanismos naturais que nos propiciam a cognição
visual e investigar modelos matemático-computacionais para sua
emulação. Tais modelos recebem
como entrada imagens estáticas ou
vídeos e geram como saída variáveis
de interesse que podem ser usadas
para resolver problemas práticos
relevantes – como o de transformar
um carro comum em um carro autônomo.
A IARA é baseada em um
Ford Escape Hybrid 2011, que
foi adaptado para ser totalmente
controlado eletronicamente. Os
computadores e sensores da IARA
compreendem um servidor de pro-

cessamento, equipamentos de rede, dois LiDARs (radares baseados em luz
infravermelha), três câmeras, uma unidade de medição inercial (IMU) e um
GPS RTK dual. O servidor de processamento é responsável por executar o
software que dá inteligência ao veículo. Esse software é composto por diversos módulos que se comunicam via troca de mensagens. Cada módulo é
responsável por uma tarefa diferente e, em conjunto, permitem que a IARA
tome decisões autonomamente. Para permitir a visualização e o acompanhamento do estado corrente da IARA pelo usuário do sistema, é disponibilizada uma interface gráfica no interior do veículo. Essa interface mostra
uma versão virtual do que está ocorrendo no mundo. Ela contém um módulo de visualização que mostra o modelo 3D da IARA no contexto dos dados
coletados pelos sensores; mostra um mapa 2D da IARA na posição corrente
assim como o caminho a ser percorrido por ela em modo autônomo; além
disso, ela disponibiliza diversas variáveis de estado, tais como velocidade,
posição, etc.
A arquitetura do sistema de autonomia da IARA pode ser grosseiramente dividida em duas partes principais: o sistema de percepção e o sistema de tomada de decisão. O sistema de percepção é correntemente dividido
em quatro subsistemas principais responsáveis pelas tarefas de localização
do carro autônomo, mapeamento de obstáculos estáticos, detecção e rastreamento de obstáculos em movimento, e detecção e reconhecimento de sinalização de trânsito. O sistema de tomada de decisão é dividido em quatro
subsistemas principais responsáveis pelas tarefas de planejamento de caminho, seleção de comportamento, planejamento de movimento e controle.
O subsistema de mapeamento de obstáculos (Mapeador ou Mapper)
constrói mapas de grade de ocupação que representam obstáculos do ambiente. As células de um mapa de obstáculos armazenam a probabilidade da
região (do ambiente) associada estar ocupada por um obstáculo. O Mapeador opera nos modos offline e online. No modo offline, o Mapeador recebe
como entrada dados de múltiplos sensores (odômetro, LIDAR, IMU, e
GPS), que são armazenados enquanto a IARA é conduzida por um motorista ao longo de um caminho de interesse – isso só precisa ser feito uma vez.
Em seguida, ele estima os estados do carro autônomo ao longo do caminho
e os valores das células do mapa offline (Offline Map) usando o algoritmo
GraphSLAM. No modo online, o Mapeador recebe como entrada o mapa offline, os dados dos sensores (odômetro, LIDARs, e IMU) e o estado do carro
(State) e computa o mapa online (Online Map). O mapa online é uma mescla
de informações presentes no mapa offline e num mapa de grade de ocupação
computado online, usando os dados dos sensores e o estado do carro. No
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modo online, o Mapeador computa também o mapa de grade de distância
de obstáculos, ou Obstacle Distance Grid Map (ODGM), no qual cada célula
contém as coordenadas e a distância em relação ao obstáculo mais próximo.
O subsistema de localização (Localizador ou Localizer) estima o estado da IARA em relação ao mapa offline. Ao ser inicializado (global localization), o Localizador recebe como entrada o estado inicial do carro do GPS
RTK; uma aproximação do estado inicial também pode ser fornecida manualmente. Em cada etapa subsequente, ele recebe como entrada o último
estado do carro, o mapa offline, dados dos sensores (odômetro, LIDAR, e
IMU) e calcula um mapa de grade de ocupação local, estimando o estado do
carro, ao combinar o mapa local com o mapa offline.
O subsistema de rastreamento de obstáculos em movimento (Rastreador de Obstáculos em Movimento ou Moving Obstacles Tracker - MOT)
recebe o ODGM, o estado do carro e um segmento de caminho e calcula a
pose e a velocidade dos obstáculos em movimento mais próximos sendo
rastreados. O MOT também trata obstáculos em movimento, alterando a
velocidade longitudinal do carro, a fim de (i) manter distância adequada dos
obstáculos em movimento e (ii) permitir uma experiência de direção suave.
Além disso, altera o ODGM visto por outros subsistemas do carro autônomo, de modo a ocultar obstáculos em movimento a partir de então, o que
simplifica significativamente sua implementação.
O subsistema de detecção de sinalização de trânsito (Detector de Sinalização de Trânsito ou Traffic Signalization Detection – TSD) recebe dados
dos sensores (câmera e LIDAR) e o estado do carro e detecta a posição de
sinais de trânsito, reconhecendo a sua classe ou o seu estado. A sinalização
de trânsito inclui sinalizações de trânsito horizontais (marcações de pista) e
verticais (limites de velocidade, semáforos, etc.) que devem ser reconhecidas
e obedecidas por carros autônomos.
O subsistema de planejamento de caminho (Planejador de Caminhos
ou Path Planner) cria um caminho do estado atual do carro para um estado
objetivo local. O Planejador de Caminhos recebe como entrada o estado do
carro e um arquivo Road Definition Data File (RDDF). O RDDF é composto
por uma sequência de estados do carro, que são armazenados enquanto a
IARA é conduzida por um motorista ao longo de um caminho de interesse.
O Planejador de Caminhos extrai do RDDF um caminho, que é composto
por uma sequência de estados igualmente espaçados que vai do estado atual
do carro até um estado objetivo alguns metros à frente.
O subsistema de seleção de comportamento (Seletor de Comportamentos ou Behavior Selector) estabelece um estado objetivo local no caminho de acordo com o cenário instantâneo do mundo real. O Seletor de Com52 BESIDES THE SCREEN 2019

portamentos recebe como entrada o ODGM, o estado do carro, o caminho
e um conjunto de anotações (feitas previamente) do mapa offline – como
posições de lombadas, barreiras de segurança, faixas de pedestres, limites
de velocidade e posições e estados de semáforos. Em seguida, ele define um
estado objetivo no caminho alguns segundos à frente do estado atual do
carro, e ajustando, então, a pose e a velocidade do objetivo, a fim de que o
carro autônomo se comporte de acordo com o cenário instantâneo, de modo
a parar nos semáforos vermelhos, reduzir a velocidade, parar em faixas de
pedestres ocupadas, etc.
O subsistema de planejamento de movimento (Planejador de Movimento ou Motion Planner) calcula uma trajetória do estado atual do carro
até um estado objetivo local no caminho. O Planejador de Movimento recebe como entrada o ODGM, o estado do carro, o caminho e o estado objetivo
no caminho. Em seguida, ele calcula uma trajetória, do estado atual do carro
até o estado objetivo, que segue o caminho traçado e evita os obstáculos
representados no ODGM, usando uma abordagem preditiva. A trajetória é
composta por uma sequência de comandos de controle, cada um composto
por velocidade linear, ângulo do volante e tempo de execução.
O subsistema de desvio de obstáculos (Desviador de Obstáculos ou
Obstacle Avoider) verifica e eventualmente altera a trajetória, caso seja necessário evitar uma colisão. O Desviador de Obstáculos recebe como entrada o
ODGM, o estado do carro e a trajetória. Em seguida, ele simula a execução
da trajetória ao longo do ODGM. Se a trajetória colidir com um obstáculo,
o Desviador de Obstáculos diminui os comandos de velocidade da trajetória
para evitar um possível acidente.
Finalmente, o subsistema de controle (Controlador ou Controller)
calcula os comandos que serão enviados diretamente para os atuadores do
carro no volante, acelerador e freio, empregando um controlador Proporcional Integral Derivativo (PID). O Controlador recebe como entrada a trajetória e os dados do odômetro.
Juntos, esses subsistemas conferem à IARA a cognição visual e espacial
necessárias para a sua operação autônoma em cenários do mundo real relevantes, como a viagem feita da UFES, em Vitória, até Meaípe, em Guarapari.
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Padrões
Reconhecíveis

Fossils
Mayank Modi e Tanya Jaiswal, Índia, 1’30”
Pode a música, com todas as suas complexidades e ritmos, ser reduzida a
algo tão simples quanto uns e zeros? Buscamos encontrar uma resposta.
Esta é uma abstração tão simplificada quanto possível da música. Composição de Camille Saint-Saëns.

Dive In
Nicola Gastaldi, Reino Unido, 1’45”
Um conto ilustrado de uma jornada subaquática, na qual se encontram
paisagens tempestivas, monstros inesperados, um mundo de vales e cavernas suspirantes, peixes grandes e pequenos, assim como baleias ocultas.
Inspirado pelo trabalho de designers como Fortunato Depero, Enzo Mari e
Bruno Munari, esta animação atende a crianças e adultos. Música generativa de Luigi Mastandrea e voz de Paula Masterton.
Padrões Reconhecíveis
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Tetradic Truchet
Jeremy Bessoff, Estados Unidos, 3’
Um estudo animado de padrões criados por meio de arranjos aleatórios
de ladrilhos de Truchet. Som de David Colagiovanni.
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Katagami
Michael Lyons, Japão,
2016, 03’15”
Esta animação stop motion foi feita
por meio da fotografia e refotografia de antigas estampas de kimono
em positivo e negativo. Jogando
com nossa percepção ambígua,
pequenas variações nos padrões
geram movimento aparente. Filme
feito em Super 8 e revelado com
matcha (pó de chá verde).

Cosmos
Obscura
Katherine Balsley,
Estados Unidos, 4’
Em Cosmos Obscura, o universo é
ao mesmo tempo conhecido e incognoscível. Novos padrões, ritmos
e metáforas nascem dos antigos e
os corpos celestes do conjunto são
refratados em formas estranhas
e incomuns. Desenho de som de
Irina Escalante Chernova.
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Liquid Traits
of an Image
Apparatus
Vera Sebert, Áustria/
Alemanha, 2019, 7’22”
Na superfície da tela, códigos abstratos aparecem de modo sensível. Distanciadas de seu sentido
original, as instruções da máquina
servem como base para instruções
humanas. Elas se condensam em
imagens e irrompem em nosso
olhar. Assim, nossa percepção corporal e interpretação midiática se
tornam protagonistas de um filme
sem narrativa.

RawM.2.epc
Emilio Hernandez
Cortes e Tonalli R.
Nakamura, Mexico,
2018, 05’24”
Trata-se de um espaço hipotético completamente homogêneo,
caracterizado por propriedades
iguais e consistentes, em que os
movimentos e as atividades seriam
igualmente fáceis ou difíceis de se
concretizar em qualquer direção e
localidade.
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Subterranean
Homesick
SSTV Blues
Patrick Lichty, Estados
Unidos, 2015-17, 8’10”
Uma interpretação do clipe Subterranean Homesick Blues, de Bob
Dylan, transmitido por um Robot
400 Slow Scan Transceiver, de 1978,
e gravado com uma câmera USB de
bolso. A fim de compensar a lentidão do aparelho, o material foi reeditado, fazendo com que as cartelas
apareçam a cada sete segundos,
de forma a viabilizar uma transmissão apropriada. Para se ajustar
ao tamanho do vídeo, a duração
da canção foi alongada, usando o
Timestretch de Nasca Octavian Paul.

Buzzing
Jorge Mario Zuleta,
Costa Rica, 02’25”
Um vídeo abstracionista, baseado
no movimento de uma abelha mutante por uma paisagem multicolorida bizarra. Inspirado no magnífico
Neon Fly, da The Plastic Jazz Orchestra.
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An Autonomous
Agent Choreo
Toni Mitjanit, Espanha, 2016, 07’31”
Animação abstrata generativa criada por meio de programação e interação da audiência. Um rebanho de agentes autônomos governado por leis
físicas de atração e repulsão é sujeitado às vontades de uma coreografia
geométrica. As distribuições antinaturais produzem padrões que alteram
nossa percepção de cor, forma, textura e ritmo. A trilha também é produzida de modo generativo, de acordo com o movimento dos agentes
autônomos. Características como velocidade, aceleração e posição determinam a síntese sonora. A melodia acompanha os padrões geométricos
adotados pelo rebanho.
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Eidolon
Jeroen Cluckers,
Bélgica, 2018, 02’37”
Eidolon estuda as qualidades transformadoras da luz passageira
– reflexos dos faróis de uma ambulância, céu do pôr do sol, nuvens
ao crepúsculo – em um instável
arquivo de vídeo. Como partículas
extraterrestres interagindo com a
atmosfera da Terra, fótons tocam
e transformam a imagem digital,
tornando-se pixels que fluem como
ondas de luz por esta pintura cinematográfica, iluminando a cena.

Garoto
Transcodificado
a partir de
Fosfeno
Rodrigo Faustini,
Brasil, 2’10”
Enclausurado em fosfeno, um material bruto documental desvela seu
eu digital, regredindo à sua infância
abstrata, uma imagem-memória
deslocada de sua dependência de
referentes, afetada por sua vida
interna. Um computador vê sem
olhos, um algoritmo imagina.

Padrões Reconhecíveis

61

Moon (for Alan)
Laurel Beckman, Estados Unidos, 01’45”
Uma homenagem abstrata ao britânico Alan Turing (1912-1954), matemático, cientista da computação, criptoanalista, filósofo e ícone gay. Pioneiro
da ciência da computação e da inteligência artificial, Turing foi responsável
por quebrar o código alemão Enigma, levando à derrota da Alemanha Nazista. Em 1950, publicou um artigo detalhando um jogo de imitação capaz
de comparar expressões humanas e maquínicas. Com o desenvolvimento
da IA e do machine learning, a definição do que significa ser humano parece estar precariamente ligada aos nossos desejos e vontades. Extraído de:
RedPepper, robô There’s Waldo, feito para testar as capacidades do novo
serviço de visão AutoML da Google, em agosto de 2018.

View of I-5/Mt Ashland,
11am on a Thursday
Lou Watson, Estados Unidos, 2’58”
Um trecho da rodovia interestadual 5, visto da antiga rota 99, uma milha
ao norte da fronteira entre a Califórnia e o Oregon, com o monte Ashland
situado à distância. A cada pista da estrada foi atribuída uma nota musical
diferente, que toca quando veículos atravessam as placas de limite de velocidade. A composição resultante é completamente definida pela velocidade e frequência do tráfego nesse trecho da rodovia.
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Righteous
Energy
Maria Constanza
Ferreira, Estados
Unidos, 3’35”
Uma luz, com o zelo e a energia
de uma força autônoma, se move
pela cidade, refletindo, refratando,
abstraindo.

Los Angeles II
Angela Ferraiolo, Estados
Unidos, 2013, 02’30”
Um campo de interesse comum
para artistas generativos é o efeito
do caos nos sistemas ordenados.
Em Los Angeles II, pequenas quantidades de caos e acaso são introduzidas na organização de pixels de
uma imagem. O vídeo resultante
demonstra o embate entre ordem e
caos conforme as regras de disposição do frame começam a desmoronar.
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Vídeoensaio:
o filmeensaio
Algumas reflexões de
descontentamento
Kevin B. Lee
(Merz Akademie)
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Não consigo me lembrar de
como o termo vídeo-ensaio passou
a ser a nomenclatura adotada para
uma produção crescente de vídeos
online, realizados nos últimos anos
por uma gama cada vez maior de
autoproclamados profissionais,
dentre os quais situo eu mesmo.
Minha própria entrada nesse campo
foi uma síntese orgânica de minhas
origens como crítico de cinema e cineasta, duas funções que, na minha
cabeça, competiam entre si, até que
comecei a investigar as possibilidades de explorar criticamente o cinema através do próprio meio. Essa
prática é facilmente realizável numa
era em que a tecnologia digital
permite que praticamente qualquer
pessoa com um computador produza conteúdo com a mesma facilidade
que o consome (nem mesmo uma
câmera de vídeo se faz necessária, já
que as imagens são excessivamente
abundantes e acessíveis).
Anunciaria esse tipo de produção uma nova e empolgante era para
a alfabetização midiática, realizando a profecia de Alexandre Astruc
de que o cinema se tornaria nossa
nova língua franca? Ou se trataria
apenas uma nova e insidiosa forma
de consumo midiático? A amplitude
do que ultimamente chamamos de
vídeo-ensaio me impressiona: um
ataque de supercuts, montagens baseadas em listas e vídeos de fãs que
fazem menos para lançar insights
críticos em seu material de origem

do que para proporcionar à cobra da cultura pop um novo modo de comer
sua longa cauda.
Levando em conta o potencial crítico ainda não realizado das mídias
online, encontro-me profundamente interessado na programação de filmes-ensaio sobre a série Sight & Sound Deep Focus1, do British Film Institute
(BFI), como uma ocasião necessária para refletirmos acerca do significado da palavra ensaio em relação ao cinema e ao vídeo. No entanto, tendo
assistido e reassistido a maior parte dos filmes selecionados, além de me
envolvido com vários textos críticos acerca do filme-ensaio, já não tenho
mais certeza se a maioria dos vídeos que produzi ao longo dos anos seria
classificado como ensaísta.
Pensei nisso quando encontrei a reprovação de Fahrenheit 9/11, de
Michael Moore2, como filme-ensaio, por parte da pesquisadora de cinema
Laura Rascaroli: “os espectadores são convidados a acompanhar os fatos, a
assistir e ouvir, e progressivamente descobrir uma verdade objetiva, da qual
o autor detém a chave.”
Muito do que se escreve acerca de filmes-ensaio se vincula a uma
resistência à didática, à pedagogia (palavra por vezes usada para descrever
meu trabalho, nem sempre em tom de aprovação) ou à polêmica, ao abraçar a capacidade da forma, pela combinação de imagens, sons e palavras,
para expressar o processo de pensamento subjetivo. Nas palavras de Hans
Richter, que cunhou o termo em 1940, o filme-ensaio “permite ao cineasta
transgredir as regras e parâmetros da prática documental tradicional, concedendo à imaginação livre reinado em toda a sua potencialidade artística.”
No entanto, essas afirmações grandiloquentes tanto confundem
quanto esclarecem o que constitui um filme-ensaio. Ao rejeitar Fahrenheit
9/11, Rascaroli desconsidera que a polêmica bruta do filme induz, e até mesmo solicita, uma resposta ativa do público, estimulando um engajamento
crítico com o filme e com seu discurso político – uma estratégia semelhante
à dos filmes-ensaio incendiários de Santiago Álvarez.
A definição de Richter não nos ajuda muito a distinguir a forma
ensaística de grande parte do cinema experimental. E, como apontado nos
ensaios The Essay as Conformism, de Hito Steyerl, e Deviation as Norm, de
Volker Pantenburg, a noção corrente do filme-ensaio como uma forma para
discursos não conformistas, subjetivos e fluidos – um conceito emprestado
de concepções literárias tão antigas quanto Michel de Montaigne – tornou-se uma convenção que beira ao clichê.
Minha própria definição de filme-ensaio pretende ser mais inclusiva,
às custas do julgamento qualitativo ou de promessas infladas de singularidade: para mim, um filme-ensaio reflete explicitamente sobre os materiais
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que apresenta, de modo a atualizar o próprio processo de pensamento. Isso
nos dá uma definição mais clara em oposição a uma concepção genérica do
cinema experimental ou documentário, ao mesmo tempo que engloba filmes que, de outro modo, poderiam ser descartados da classificação. Ao conferir os resultados principais do levantamento Sight & Sound Greatest Films
of All Time de 20123, encontramos exemplos óbvios, como Sans Soleil e História(s) do Cinema. Mas também deveríamos incluir aí filmes tais como Um
Homem com uma Câmera, de Vertov; O Espelho, de Tarkovisky; e – por que
não? – Além da Linha Vermelha, de Malick.
De modo a propor uma questão mais crítica do que simplesmente perguntar se seriam ou não vídeos-ensaio, eu me pergunto se a exclusão habitual dos títulos acima mencionados se vincula à vontade de reservar a distinção do termo a filmes e cineastas que ocupam mais rigorosamente uma área
periférica existente fora dos gêneros cinematográficos convencionais. Nesse
sentido, a cause célèbre seria Chris Marker, que figura proeminentemente na
teorização feita até hoje por estudiosos do filme-ensaio, tais como Rascaroli,
Nora Alter, Timothy Corrigan, bem como Andrew Tracy, em seu artigo da
edição de agosto de 20134 da Sight & Sound.
O ensaio de Tracy apresenta um relato convincente da evolução daquilo que, em retrospectiva, veio a ser conhecido como filme-ensaio. O termo, segundo seu relato, parece culminar na produção do grupo Rive Gauche,
composto por Marker, Alain Resnais e Agnès Varda, com seus questionamentos acerca do mundo das imagens – e do poder da própria imagem em
movimento –, caracteristicamente acompanhados por voiceovers literários
deliberadamente vagos.
Decerto, esses trabalhos constituem um momento decisivo na evolução do formato, mas não o momento decisivo; as três décadas desde o
lançamento de Sans Soleil constituíram uma verdadeira explosão do cinema
ensaísta, não reconhecida pelo relato de Tracy. Talvez o recente falecimento
de Marker tenha nos motivado a abordar suas contribuições sui generis ao
cinema, mas, no recente Faherty Film Seminary5 sobre cinema documentário,
a aura em torno da memória de Marker era tão densa que chegava a ser sufocante. Seu legado tornou-se tão firmemente atrelado ao filme-ensaio que
muitos presumem que uma narração subjetiva seja essencial em trabalhos
do gênero. Ao longo dos últimos 30 anos, no entanto, a centralidade da narração do filme-ensaio tem sido extensamente questionada (vide os magistralmente polifônicos Handsworth Songs, do Black Audio Film Collective),
subvertida (como no falsamente antropológico Slow Action, de Ben Rivers)
ou completamente abandonada (como no analítico e sem palavras Tren de
Sombras, de Jose Luis Guerin).
66 BESIDES THE SCREEN 2019

Tracy tem o mérito de relacionar o uso da narração a um propósito
que ele e eu consideramos essencial para o cinema de ensaio. Em suas palavras: “interrogar a imagem, dissipar a ilusão de sua soberania”. Esse descontentamento com o cinema, e com tudo o que ele nos prometeu durante o
século passado (entretenimento total, arte total, a realidade total de Bazin),
é um dos mais profundos subtextos da obra de Tracy, um pontapé no espelho que tela volta ao mundo a seu redor, um mundo que tanto fez para se
distorcer ou nos distrair de si quanto para revelar-se e conectar-se mais uma
vez a nós.
O ponto em que Tracy e eu parecemos diferir é na necessidade de
técnicas literárias, tais como a narração, para determinar a capacidade do
cinema em se interrogar. Ele parece sustentar que tais interpolações são necessárias para criar a distância crítica necessária ao cinema que possibilita o
modo ensaístico, enquanto eu sustento que as imagens em movimento por
si só possuem um tremendo potencial ainda inexplorado para lançar luz crítica sobre si mesmas. Segundo Kodwo Eshun, grande entusiasta de Marker
e membro do Otolith Group6: “Para mim, o ensaísmo não diz respeito a um
fascínio genérico em particular pela narração ou montagem; o ensaísmo é
a insatisfação, o descontentamento com os deveres da imagem e as obrigações do som”.
Vale mencionar uma outra figura que fez tanto quanto Marker para
definir a prática cinematográfica ao longo dos últimos 30 anos: Harun Farocki, que passou a vida revelando imagens (de vídeos de vigilância de prisões
a apresentações de negócios e transmissões de futebol) como personificações de sistemas sociais e sistemas de significados em si mesmas. Ele certa
vez descreveu sua prática como “imagens comentando imagens” – uma
técnica analítica que, por meio de sua desenvoltura e simplicidade, frequentemente produz eloquência.
Farocki é representado, na série do BFI, por sua obra How to Live in the
Federal Republic of Germany, uma escolha perversamente inspirada, considerando que há outros filmes de Farocki muito mais abertamente ensaístas
do que essa crônica observacional Wisemaniesca de sessões de treinamento
comportamental, representadas por aulas de parto, simulações policiais, um
ensaio de striptease. Não há dúvida, porém, de que, em meio ao acúmulo de
cenas da obra, surge um discurso socialmente crítico e altamente relevante
para a mídia crítica (ou acrítica) nos dias de hoje: o filme opera como um
supercut estendido de eventos reais roteirizados.
A seu modo, o trabalho de Farocki preenche outro anseio para o filme-ensaio, expresso por Tracy e do qual compartilho: o desejo de ver a imagem
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“como parte de uma matriz de significado que se estende para além da tela”.
Isso me leva de volta ao ponto de partida deste artigo: o vasto pântano contemporâneo de compilações online, de clipes e de homenagens de fãs, que
se passam por ensaios, e a questão de qual modalidade alternativa de mídia
poderia nos colocar numa posição mais crítica em relação ao funcionamento da mídia em nossas vidas; às suas origens; e às forças subjacentes à sua
disseminação e seu consumo.
Desta forma, o filme-ensaio pode concretizar um propósito maior do
que meramente existir como um rótulo da moda ou como a submissão do
cinema a conceitos literários de tom empolado e vagamente definidos. Em
vez disso, o filme-ensaio pode servir como um trampolim para iniciarmos
uma investigação vital do conhecimento, da arte e da cultura no século XXI,
por meio, inclusive, de uma reflexão acerca do papel que o próprio cinema
pode desempenhar nesse projeto crítico: o de articular o descontentamento
com seu próprio lugar no mundo.
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Imagens em
Pensamento

Australian National Cinema:
Picnic at Hanging Rock
Shannon Meilak, Austrália, 2016, 8’16”
Usando o filme Picnic at Hanging Rock como referência, este vídeo-ensaio
explora o renascimento do cinema australiano da década de 1970 e a criação de uma indústria nacional a partir de filmes de época.

Reproductive Futurism and
the Politics of the Sequel
Kathleen Loock, Alemanha, 13’40”
Este vídeo-ensaio explora a dinâmica seriada de repetição e continuação em
Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), sequência lançada 30 anos após
Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Em Blade Runner 2049, a busca dos replicantes pela vida – que era central ao primeiro filme – não mais importa. O
enredo gira em torno da capacidade de reprodução biológica e da maternidade, substituindo questões filosóficas profundas sobre memória, identidade e sobre o que significa ser humano por uma renovação das relações heteronormativas e dos papéis de gênero tradicionais. Explora-se criticamente
a política das continuações e o modo como essa organização perpetua
noções nostálgicas vinculadas à família, heterossexualidade e reprodução.
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Scorsese:
Crucifixion
Postures
Milad Tangshir,
Itália, 1’10”
“Toda a minha vida foram os filmes e a religião. É isso. Nada mais”
(Martin Scorsese).

O Cinema que
Não se Vê
Erik Ely, Brasil, 8’17”
Este é um filme documentário que
conta a história de Geovani, um
advogado morador de Goiânia.
Geovani assiste a um filme. Eu não
sei onde ele assiste a esse filme. Eu
não sei o porquê de ele assistir a
esse filme. Eu só sei que ele deveria assistir ao filme. Afinal, qual o
sentido de fazer um filme se não há
ninguém para assistir a ele?

Imagens em Pensamento
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Filming
Catherine GoughBrady, Austrália, 9’11”
Neste artigo digital, examinamos o
lugar social do câmera, a partir do
conceito de liminaridade, de Victor
Turner.

Flânerie 2.0
Chloé Galibert-Laîné,
França, 11’13”
Na virada do século XX para o XXI,
os flâneurs começaram a desaparecer da paisagem parisiense.
Walter Benjamin se tornaria, em
seu póstumo livro, intitulado Das
Passagen-Werk (1982), testemunha
dessa extinção. Mas, e se um século
depois, contra todas as expectativas, a arte da flânerie ressurgisse na
cidade?
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Interstícios
Lucas Bambozzi, Brasil, 2019, 20’
Interstícios é um filme-colagem ou, ainda, um vídeo-ensaio, que trata da
ideia de invisibilidade, abordando campos eletromagnéticos, sinais visuais
e sonoros, suposições, fantasmagorias, fluxos de informação e uma variedade de efeitos colaterais. O trabalho é resultado de um remix de mais de
90 referências discutidas na tese Do invisível ao redor, arte e espaço informacional, do realizador. Há o invisível como metáfora, como embate com
a matéria, como inspiração, como licença poética e como divagação.
Imagens em Pensamento
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The Prayer
Greyory Blake, Estados
Unidos, 2017, 13’13”
The Prayer é um estudo
pseudoantropológico que reúne
a prece religiosa, a subcultura
contemporânea de raves e diversos
modos de protesto. A obra propõe
que, em meio a sistemas digitais
miméticos, essas expressões
culturais produzam uma estrutura
narrativa comparável ao grid de
produção otimizada de capital.
Esse paradigma digital parece
levar a uma resignação fatalista,
mas pode ser que a passividade
seja apenas uma tática para
compreendermos um vasto
sistema impossível de gerenciar.

Neural Storytelling: Artistic
Skills of the Algorithm in the
Production of Scripts
Anca Serbanescu, Itália, 2019, 9’10”
Quais as reais vantagens de uma IA capaz de produzir histórias e como
podem essas habilidades ser empregadas na realização cinematográfica?
Esta contribuição busca perceber que benefícios a narrativa neural pode
trazer à produção de filmes se comparada a outras descobertas e avanços
tecnológicos nas áreas de machine learning profundo e de roteiro.
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The Algorithmic
Nickelodeon
Shane Denson, Estados
Unidos, 2019, 17’
The Algorithmic Nickelodeon questiona
como o vídeo pode ser interposto à
teoria de mídias, indo além da simples
apresentação ou comunicação de conceitos e passando a performar a teoria na
forma do vídeo. Inspirado pelo trabalho
de diversos pensadores, como Friedrich
Nietzsche, Paul Sharits, Friedrich Kittler
e Hugo Münsterberg, e empregando
um leitor caseiro de ondas neurais para
modificar a reprodução da obra em resposta à atividade mental da audiência, o
vídeo indica modos pelos quais configurações videográficas podem transcender
suas funções expressivas, tornando-se
autorreflexivas e vinculando-se a “coisas
com as quais se pensar”.

Imagens em Pensamento
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O Desktop é
um Palco
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Harun Farocki:
the CounterImage
Kevin B. Lee, Alemanha,
2018, 11’10”

Contra-Internet Inversion
Practice #3: Modeling
Paranodal Space
Zach Blas, Reino Unido, 2016, 3’
Um filme-instalação de ficção científica queer que inclui cenas ao vivo e CGI,
esculturas de vidro soprado e uma publicação, Contra-Internet confronta a
transformação da Internet em um instrumento para a opressão executada
pelo Estado, em função do capitalismo acelerado. Invocando uma prática de
plagiarismo utópico, o filme se apropria de métodos queer e feministas para
especular sobre os futuros da Internet e das redes alternativas.
O Desktop é um Palco
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Hiding Our
Faces Like
a Dancing
Wind
Yazan Khalili,
Palestina, 2016, 7’30”
O vídeo apresenta o rosto – claustrofobicamente aprisionado na
tela da câmera – de uma mulher
que busca repetidamente confundir a tecnologia de reconhecimento facial, enquanto uma
sequência de máscaras étnicas
irrompe no quadro. Sondando as
novas tecnologias de vigilância e
arquivamento, bem como nossas
crescentes preocupações globais
sobre segurança e mobilidade,
aborda-se a tendência tecnológica
de tipificar indivíduos, evocando os mecanismos coloniais de
classificação racial e a construção
de narrativas históricas, por meio
dessa tipificação.

78 BESIDES THE SCREEN 2019

Miscalculated
Projections
Alice Dalgalarrondo,
Brasil/Alemanha,
2015, 13’
Vídeo-ensaio criado a partir de
imagens do Google Street View da
Cracolândia, em São Paulo, e de
Namie, em Fukushima. A obra faz
uma observação crítica sobre o
dispositivo e questiona noções de
privacidade e individualidade, refletindo sobre como o Street View
tornou-se uma máquina de documentação de memórias da cidade.
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All That Is
Solid
Louis Henderson,
França/Reino
Unido, 2014, 15’
“Tudo que é sólido se desmancha
no ar, tudo que é sagrado é profanado, e o homem será por fim
compelido a encarar sobriamente
as suas reais condições de vida e as
suas relações com a própria espécie”. Um estudo tecnográfico sobre
reciclagem eletrônica e mineração
neocolonial filmado no lixão eletrônico de Agbogbloshie, em Accra, e
nas minas de ouro ilegais de Ghana.
O vídeo constrói um mise en abyme,
de forma a dissipar o mito capitalista da materialidade das novas
tecnologias, revelando o peso mineral sobre o qual a Nuvem, em suas
origens terrenas, está assentada.
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How To /
Why Leave
Facebook
Nick Briz, Estados
Unidos, 2014, 11’07”
Um tutorial/vídeo-ensaio sobre
como & & por que sair do facebook
sem apagar sua conta (mais @ nickbriz.com/facebook).

Faceapp
e o terror
do futuro
Alan Warburton

Estava num trem para Cambridge no fim de semana e havia
um grupo de quatro garotões de
meia-idade conversando sobre o
Faceapp. Eles tinham um grupo no
Whatsapp e todos tinham sido ‘envelhecidos’ por um dos membros, o
que havia irritado os demais: “você
deve estar realmente entediado,
parceiro, onde você encontrou essa
foto minha?”; “no LinkedIn, cara,
acabei de baixar”; “você fez isso
com umas 20 fotos, é meio creepy,
você tá afim de mim ou algo do
tipo?”. Garotões, né?
Mas é claro que eu me identifico plenamente com este cara
que ficou entediado e envelheceu
todos os seus amigos. Quando vi as
fotos circulando no Twitter, baixei o
aplicativo e fiquei hipnotizado por
cerca de quatro horas, vasculhando
a galeria da minha câmera atrás
de fotos de mim mesmo, da minha
família, de meus amigos. Todas as
fotos de meus amigos queer, que eu
havia tirado na Parada do Orgulho
Gay de Londres no final de semana
anterior, foram enviadas para aquele servidor russo, sabe Deus para
quais fins. Eu não conseguia parar!
Até que consegui, é claro, excluindo
o aplicativo após algumas horas de
uso. Mas, por um breve período,
uma parte profunda e estranha de
mim foi alimentada (assim como
alguns bancos de dados remotos).
Eu bebi essas imagens como se estivesse sedento, desesperado por uma
visão de mim mesmo em um futuro
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no qual mal posso confiar. Esses idosos radiantes, sorridentes e enrugados,
olhando para nós lá de 2050. Isso parecia impossível. Eu estava obcecado e
não me envergonho.
A verossimilhança do filtro de envelhecimento é incrível. Esse é provavelmente o primeiro exemplo de uma ferramenta de machine learning que
realmente penetrou na psiquê do público. Ela realmente funciona, saciando
a mesma fome de predições que uma previsão astrológica saciaria. E, como
previsão, ela é sobrenaturalmente boa. Eu estava com a mesma cara de meu
pai em uma das fotos, com as rugas todas nos lugares certos. Havia, porém,
algumas fraquezas interessantes – o aplicativo parece funcionar melhor em
homens do que em mulheres, e ainda melhor nos rostos de pessoas brancas.
Não é surpreendente que o futuro mais bem executado que a tecnologia
tem a nos oferecer esteja cheio de rostos enrugados de Rupert Murdoch.
Mesmo meu companheiro latino acaba parecendo bastante caucasiano. Sua
pele, sob os efeitos do Faceapp, parece ter passado 30 anos sem ver o sol, no
Círculo Polar Ártico. É claro, no entanto, que o Círculo Polar Ártico não será
exatamente o mesmo em 30 anos, e essa é uma das trágicas ironias que as
pessoas adoram apontar a respeito do aplicativo (sim, minha opinião impopular já se popularizou bastante a esta altura).
O que o futuro nos reserva? Essa é a grande questão, repleta de armadilhas. É um espaço de construção de esperança e terror, especialmente com
os instáveis e imprevisíveis anos 2010 chegando ao fim.
Li recentemente que pessoas, ao sofrerem de síndrome pós-traumática, relatam vários sentimentos em comum: dizem que perderam a capacidade de sentir alegria, que nunca se sentem realmente presentes, que mudaram irrevogavelmente. Elas também relatam uma incapacidade de imaginar
o futuro. Eu me identifico muito com isso. Eu sempre tive dificuldade em
imaginar um futuro sem calamidades. Parte da razão pela qual faço arte e
escrevo sobre tecnologia é para solucionar as equações, para calcular um
caminho seguro para o futuro e para me proteger das incertezas. A hipervigilância que desenvolvi enquanto homem gay, crescendo antes do seriado Will & Grace (!), se converte nitidamente em uma antecipação ansiosa,
que tenta prever o que pode estar à espreita. O Faceapp alivia essa ânsia de
maneira muito peculiar. Ele me diz que vou envelhecer como todo mundo,
que vou chegar aos 70 e poucos anos assim como os baby boomers o fizeram
antes de mim. Mas isso me causa uma dissonância cognitiva da qual não
consigo me livrar.
Por que isso tudo me parece uma fantasia, uma cruel ironia, como em
um concurso de televisão onde eles mostram o prêmio que você poderia ter
ganhado? Desde quando envelhecer previsivelmente se tornou irreal?
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Será que tomei algum tipo de poção amaldiçoada dos anos 2010? O
que é essa tristeza que sinto quando converso ou leio entrevistas com pessoas que dizem que sabiam que Trump seria eleito ou que o Brexit aconteceria? Por que estou agora condicionado a acreditar que esse pessimismo é, na
verdade, realismo?
Em meus piores momentos, sinto que esse mal-estar é endêmico,
como se fosse causado por algo na água que todos bebemos. Não tenho esperanças quanto a mudanças na política prevalente, mas percebo estratégias
de resistência entre meus colegas criativos na Somerset House, muitos dos
quais gastam mais tempo do que uma pessoa comum em busca de caminhos
para um futuro incerto. Ines Camara-Leret1 vem tentando encontrar uma
maneira de comunicar a real sensação das mudanças climáticas; Tobias Revell2 está dissecando o fracasso do design especulativo em mudar o mundo;
e Ted Hunt3 vem analisando como concebemos o tempo em seu nível mais
elementar. Tenho certeza de que há muitos outros. Mas seriam essas pequenas lutas suficientes para mudar a maré? Será que conseguirei desenvolver
ferramentas e estratégias para combater o sentimento de declínio irrevogável? Será que posso reconquistar meu futuro gentilmente envelhecido no
Faceapp?
Os anos 2010 se situam como uma década estranha para se viver, uma
batalha de vetores desconectados, filtrada através de tecnologias opacas e
disruptivas. No futuro, vamos olhar para trás e nos perguntar o que aconteceu. O que estávamos pensando? Por que estávamos preguiçosamente brincando com esses brinquedos perigosos? “Eu lhe disse para tomar cuidado”,
a voz de nossos avatares no Faceapp vai nos dizer, com suas rugas de riso,
lembrando-nos do que poderia ter acontecido.
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Consciência
Corporal

Bicha-Bomba
Renan de Cillo,
Brasil, 2019, 8’
Este filme não é capaz de vingar
as mortes, redimir o sofrimento,
virar o jogo e mudar o mundo.
Não há salvação. Isto é uma
barricada, não uma Bíblia!

did you
know?
Lynn Kim, Estados
Unidos, 7’46”
Uma exploração acerca dos
lugares compartilhados de queerness e da sexualidade entre a
hiena pintada e eu.

Experience
Of
Masikago, Irã, 2’
Histórias baseadas na vivência
do artista interpretadas experimentalmente.

Consciência Corporal
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Clem
William Brown,
Reino Unido, 22’
Este filme-ensaio perscruta o vínculo entre mim e meu gato Clem,
sugerindo que o corpo e o pensamento encontram seus limites conforme a experiência humana entra
em contato com algo extremamente familiar, mas ao mesmo tempo
alienígena. A partir disso, busco
explorar a relação entre o humano
e o gato, o que também nos ajuda a
pensar a relação entre o humano e
o cinema.

O Vídeo de
Seis Faces
Mauricio Chades,
Brasil, 2017, 20’
Lavina lembra-se do enterro dos
pais e de como sua mãe guardou
dinheiro, com muito trabalho,
para suprir os gastos do próprio
funeral. Uma videoinstalação pode
servir de túmulo para um gato,
projetado, cujo corpo nunca foi
encontrado? Posso construir um
caixão para olhar e ser olhado de
volta? Tanta parafina derretida,
posso encaixotar?
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Algorithm
Bias
Letizia Balzi, Noruega,
2018, 2’10”
Por que a maior parte da nossa
tecnologia soa feminina? Diante
desse questionamento, a obra
relaciona as identidades opressivas das assistentes femininas
das décadas de 1960 e 70 à assistente virtual Siri, para evidenciar
o papel dos vieses culturais e da
tecnologia em nossas vidas.

Consciência Corporal
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A Dialogue With Cyberspace
Brian den Hartog, Bélgica/Holanda, 14’40”
Seria o mundo apenas um lugar onde nossos corpos vivem? Como é ter um
corpo e como isso está relacionado ao que sentimos? Enquanto tentamos nos
acostumar a uma nova existência virtual, uma entidade digital admira-se com
nossa capacidade de perceber.
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It’s Been a
Really Sad
Day
Amanda Devulsky,
Brasil, 23’
Imagens e textos trocados durante
uma relação amorosa intercontinental: uma autópsia imagética de
transações algorítmicas e afetivas
surge a partir de narrativas e fabulações íntimas. Um histórico de
conversa é salvo e as combinações
entre duas palavras mais frequentes na interlocução são elencadas
por um software. Os textos formam
um poema, cujos versos são incrustados nos pixels das imagens. Um
exercício de presença em relação à
qualidade material dessa permuta.
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Vídeos 360º

Tops of
Memory
Jialiang Liu, Japão,
2018, 2’56”
A partir do dilema “de onde vim e
até onde irei?”, este filme foi criado.

Artificial
World
Bas Jansen, Holanda, 4’
Num planeta destruído pelos
seres humanos, um computador
é encarregado de criar um novo
mundo. Mas, conforme se torna
mais poderosa, a máquina começa a agir como Deus. É isso que
queremos? Confiamos no juízo
da máquina? Ao comparar ciência
e religião, chamo a atenção do
público para o estado do mundo
e questiono se ainda há espaço
para os seres humanos nas novas
utopias.

Vídeos 360º
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PND
Miriam Ross, Nova Zelândia, 4’50”
PND é uma exploração artística, feita em 360 graus, sobre o modo como
nossos corpos se sentem no espaço. O que acontece quando mudamos
escalas e proporções e entramos em contato com outros corpos, humanos e animais? No fundo, PND é uma exploração autobiográfica da experiência pré-natal. Essa experiência é tomada como um período alienante em
que o corpo grávido é medido e controlado de maneiras que contrariam
a naturalidade do evento e o suposto glamour da gravidez. O filme faz
uso de artefatos visuais low-fi, como ruído digital, sub e sobre-exposição e
glitches de movimento. Esses artefatos proporcionam uma forma produtiva de criar novas relações corporais entre o performer e a audiência no
espaço de 360 graus da realidade virtual.
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Piletas
Lucas Gervilla,
Brasil, 3’40”
Intervenção sonora em piscinas
abandonadas de Epecuén, na
Argentina.

Blinding
Intrusion
Enzo Lauria, Itália, 1’16”
A antropo-arquitetura evoca o tema
do retorno ao estado uterino e à
inocência original que a realidade
virtual nos permite experimentar.
Blinding Intrusion apresenta essa
antropo-arquitetura sendo invadida
por coisas ofuscantes.

Quando
Nasce Uma
Heroína
Filipe Gontijo e Henrique
Siqueira, Brasil, 5’
Teleportado para uma tenda médica de acampamento da Guerra do
Paraguai, em 1868, você vai conhecer a enfermeira voluntária Anna
Nery em um momento revelador
de sua personalidade.
Vídeos 360º
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The
Tempest
Luiz Velho
(IMPA)

The Tempest é um experimento, baseado na peça de William
Shakespeare, que explora novas
formas de expressão, combinando
teatro e cinema com tecnologias
de jogos e de realidade virtual. Pela
primeira vez, atores – utilizando
equipamentos de VR e captura de
movimento – contracenam totalmente imersos em cenários virtuais 3D.
Suas performances são mapeadas em
animações e projetadas ao vivo em
uma tela de cinema, enquanto o diretor dirige a cena, escolhendo ângulos
de câmera e enquadramentos em
tempo real.
Este formato original foi concebido e desenvolvido pelo Laboratório de Visão e Computação Gráfica
(Visgraf ), do Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA),
que investiga modelos matemáticos
e computacionais para aplicação em
novas mídias. O experimento teve
várias apresentações públicas seguidas de debate, entre dezembro de
2017 e janeiro de 2019. Para o festival
Besides the Screen, preparamos uma
apresentação inédita sobre o projeto, bem como a primeira exibição
pública de todo o experimento The
Tempest, mostrando o registro completo da peça, encenada e gravada em
janeiro de 2018.

Tecnologia

O experimento The Tempest
foi encenado e apresentado em
condições reais de produção audio-
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visual, operando como prova de conceito da plataforma VR Kino-Theater.
A plataforma VR Kino-Theater, desenvolvida pelo Visgraf, integra formas
tradicionais de entretenimento (teatro e cinema) com mídias emergentes e
interativas (realidade virtual e jogos). Com isso, a plataforma aponta alternativas para escalabilidade e familiaridade da audiência frente ao produto
audiovisual, proporcionando maior flexibilidade para a concepção de formatos híbridos e inovadores. Seus fundamentos se baseiam em três pilares
que acreditamos ser orientações para o futuro da produção de novas mídias:
tecnologia, produção e fruição.

A Peça

The Tempest é uma obra teatral de William Shakespeare possivelmente escrita entre 1610 e 1611 e considerada, por muitos, a sua última obra
escrita. Críticos julgam The Tempest como uma como obra explicitamente
autorreferencial, que destaca sua própria natureza teatral, frequentemente
traçando paralelos entre os poderes mágicos do personagem Próspero e a
ilusão das artes cênicas.
A motivação para adotar The Tempest como base para nosso experimento deve-se às qualidades intrínsecas desta peça, e particularmente à
magia, um dos principais temas de sua narrativa. Escolhemos um trecho
narrativo da peça original que trata do tema mágico. Os atores contracenam
em inglês.

The Tempest

95

Design de Produção

A visualidade da animação em computação gráfica de The Tempest é
constituída, principalmente, pelo design de cenários e personagens.

Cenários Virtuais

A história ocorre em uma ilha do Mediterrâneo. Toda ilha foi modelada, inclusive o oceano e o céu. Uma modelagem mais sofisticada foi
dedicada aos cenários nos quais ocorrem diálogos. A primeira cena do
experimento acontece no interior da cela. Próspera e Miranda contracenam.
A segunda cena acontece em um ambiente externo da ilha. Próspera e Ariel
contracenam.

Personagens (Avatares)

O design dos personagens baseou-se em pesquisa iconográfica de
produções anteriores da peça. Modelagem, rigging e skinning foram feitos
utilizando os softwares MakeHuman e Fuse. Os avatares digitais foram gerados a partir de medidas biométricas dos atores.
Todos os personagens usam máscaras, por razões artísticas e técnicas.
Essas foram projetadas, utilizando os softwares Z-Brush e Substance, com
base em varreduras 3D dos rostos dos atores.
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Apresentações

O experimento The Tempest possui dois principais formatos de apresentação:

Experiência Audiovisual

Este foi o formato de apresentação exibido no IMPA. Trata-se de uma
experiência de cinema ao vivo não imersiva do ponto de vista da audiência.
A mídia é apresentada em um espaço que comporta uma tela de projeção
e uma área de assentos para a plateia. Este formato de apresentação ainda
inclui as áreas de controle do diretor e o backstage.
Projeção: A mídia projetada é uma animação em computação gráfica
que apresenta, em tempo real, a performance dos atores que estão alocados
no backstage.

Diretor: O diretor controla, em tempo real, a mídia que é projetada
para a plateia, ao selecionar ângulos de câmera e enquadramentos através
de uma interface gráfica.

The Tempest
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Backstage: os atores contracenam imersos em um cenário de realidade virtual situado e participatório. Eles manipulam objetos reais e virtuais. Os atores podem estar fisicamente alocados em ambientes diferentes,
como mostram as imagens acima (o ator que interpretou Ariel contracenou
remotamente com a atriz que interpretou Próspera). Além de usarem óculos
de realidade virtual, os atores vestem marcadores de captura de movimento
em vários locais do corpo, o que possibilita animar seus respectivos avatares
através de computação gráfica.
Plateia: A audiência assiste à animação em computação gráfica projetada na tela.

Experiência 360 Cinematic VR

Este formato permite que a audiência tenha uma experiência com
diferentes níveis de imersão com a mídia, dependendo do equipamento
VR utilizado. Este foi o formato exibido na Rio2C 2018. Munida de headsets básicos e sentada em cadeiras giratórias, a plateia assiste a uma
apresentação previamente gravada e editada de The Tempest de um ponto
de vista fixo com 360º de rotação.
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Cinematic 360 VR: Através do headset, a audiência visualiza um espaço
virtual, contendo três telas, e os avatares dos personagens em 3D. Múltiplas
cadeiras giratórias munidas de headsets VR compõem o espaço reservado
para a exibição de The Tempest.

Concepção

Somos uma equipe interdisciplinar que reúne pesquisadores do Laboratório Visgraf e profissionais de artes cênicas.
Elenco
Helena Varvaki como Próspera
Daniela Salles Abreu como Miranda
Rick Yates como Ariel
Roteiro e Design de Produção
Manoel Prazeres | direção
Affonso Beato | cinematografia e
iluminação
Eduardo Cronemberg | máscaras e
figurino

Pesquisa
Luiz Velho | coordenação do projeto
Leo Carvalho | direção técnica
Djalma Lucio | desenvolvimento de
sistemas
Julia Giannella | design
Vitor Rolla | som
http://visgraf.impa.br/tempest

The Tempest
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VR

The Final
Image
Martin Jarmick,
Estados Unidos, 2019
The Final Image mistura panoramas
estereoscópicos e espaços interativos. O público remove destroços,
abre passagens e se depara com
vinhetas narrativas que relatam a
perda e a recuperação da memória do protagonista. No espírito do
cinema experimental, a obra faz
paralelos com um poema sônico e
visual, oscilando entre a abstração
e o realismo.

Proze:
Enlightenment
Andrew Shcherbak
e Arthur Kazakov,
Ucrânia, 2019
Proze é uma aventura que se passa
no passado e no presente. É uma
história sobre a amizade e o dever,
bem como sobre o medo e a dignidade do povo que encarou o regime soviético e seus desdobramentos. Explore um centro de pesquisa
militar na era da Guerra Fria, lide
com anomalias, resolva quebra-cabeças e descubra as respostas.
VR
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Murmur
Sébastien Labrunie,
França, 2018
Murmur é uma narrativa abstrata
sobre percepção e estranhamento. Imagine uma pintura de Miró
interativa feita com partículas
sensíveis – um poema audiovisual responsivo para se explorar.
Murmur é sobre ser um estranho
mergulhando no desconhecido e
se abrindo a descobertas.

A Short
History of
the Gaze
Molleindustria,
Itália, 2016
A Short History of the Gaze é um ensaio experimental sobre a relação
entre o olhar e a violência. Desde
a evolução da visão em criaturas
marinhas pré-cambrianas até a
exibição de poder dos primatas,
ou das paisagens de anúncios implorando por atenção ao panóptico infinito, o jogador atravessa e
afeta as cenas simplesmente por
olhar (ou não olhar) para as coisas
ao seu redor.
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Iceberg
Fernando Velazquez,
Brasil, 2018
Iceberg propõe uma narrativa inverossímil e surreal na qual um objeto 3D – que remete a um iceberg,
mas também a uma estranha montanha ou, ainda, a um asteróide – é
afetado por uma força inesperada,
fazendo transparecer a sua natureza física particular. A obra faz parte
de uma série que busca refletir
sobre o impacto da tecnologia na
mediação do mundo.
VR
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Aurora
Pink Kong Studios,
Irlanda, 2019
Uma jovem família, que vive na
bela clareira de uma floresta,
abraça a passagem do tempo
em todas as suas estações.
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Cinema
Executável

Codonaut
Florian Thalhofer, Stefan Westphal e
Felix Pauschinge, Alemanha, 2019
A Inteligência Artificial vai definir nosso futuro. Conversamos com diversas
pessoas que estão em contato com esse campo. Cada uma representa
uma distinta abordagem em relação ao assunto, desde o filósofo Richard
David Precht e o gerente de uma fábrica de robôs que pretende reduzir o
déficit da aposentadoria usando IA, até o Chief Compliance Officer da Deutsch Telekom, uma das primeiras companhias no mundo a definir um guia
de ética para a Inteligência Artificial. O resultado é apresentado na forma
de uma Narrativa de Rede Neural, que divide o tema em pequenas partes
conectadas em rede.
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Ponto, um Videogame sem
Vencedor
Henrique Roscoe, Brasil, 2011
Instalação audiovisual com sons e imagens gerados por meio de programação, tocados em um console desenhado e construído pelo artista, controlado por joysticks de videogames antigos hackeados. A ideia é subverter
a lógica dos games antigos, usando sua própria estética, sons e elementos
gráficos. A instalação trata de alguns temas ligados aos videogames e aspectos do cotidiano de forma crítica, mediante sons e imagens abstratas.
Todo o conteúdo foi desenvolvido pelo artista e é executado em tempo
real por meio de uma programação generativa.

Cinema Executável
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The Trolley
Nicholas O’Brien, Estados Unidos, 2018
The Trolley é um jogo de aventura, narrado em primeira pessoa, sobre o
fechamento repentino do sistema de transporte público de uma cidade
fictícia no cinturão da ferrugem norte-americano. Ambientado no fim da
década de 1950, The Trolley convida o público a desmontar um trecho da
ferrovia de uma linha de bonde desativada. Conforme o jogador realiza
as tarefas necessárias, acompanha um monólogo interior sobre infraestrutura urbana, trabalho e progresso tecnológico. As histórias, ambientes
e arquiteturas são todas inspiradas em pesquisas realizadas pelo artista
ao longo de dois anos. Empregando convenções do cinema experimental,
vídeo-ensaios e jogos narrativos independentes, The Trolley nos leva a contemplar os modos por meio dos quais a ausência de transporte público
transformou o espaço cívico dos Estados Unidos.
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The Stanley
Parable
Galactic Cafe, 2013
The Stanley Parable é um jogo de
exploração em primeira pessoa.
Você faz o papel de Stanley, assim
como não faz o papel de Stanley.
Você acompanha uma história e
não acompanha a história. Você
tem uma escolha e, ao mesmo
tempo, não tem escolhas. O jogo
acaba, mas, na verdade, o jogo
nunca acaba. Uma contradição segue a outra, as regras de operação
do jogo são quebradas e, depois,
quebradas novamente. Este mundo
não foi feito para ser entendido.
Mas, conforme o explora, sentidos
começam a aparecer e paradoxos
passam a fazer sentido. Talvez você
seja realmente poderoso. O jogo
não está aqui para combatê-lo, está
chamando você para dançar.
Cinema Executável
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parking
Kim Laughton,
China, 2018
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Everything
David OReilly, 2017
Seja o Universo neste premiado jogo de simulação da realidade, que
apresenta milhares de personagens com os quais jogar, possibilidades de
exploração infinitas, trilha sonora extraordinária e narração de Alan Watts.
Cinema Executável
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A Jornada da Graciosa
Hoyt Hoy, Brasil, 2019
A Jornada da Graciosa conta a história de um grupo de exploradores chamados para cruzar, pela primeira vez, a Serra do Mar Paranaense, para
levar a carta de emancipação da cidade de Curitiba até o Porto de Paranaguá. Esta jornada é repleta de exploração, perigos e autoconhecimento.
O jogo se passa em 1693, ano da emancipação de Curitiba. Com a eleição
de vereadores, o lugar, antes chamado de Vilinha, passa a se chamar
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Assim, o recente município,
precisando do reconhecimento da Coroa Portuguesa em relação à sua
fundação, convoca três exploradores para levar uma carta até o Porto de
Paranaguá, a fim de cruzar o Oceano e chegar à Metrópole, de maneira
a oficializar a nova cidade. No entanto, eles precisavam primeiramente
cruzar a ainda inexplorada Mata Atlântica, tendo como guia uma mula
chamada Graciosa.
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Non-Player Character
Alexandra Anikina, Rússia/Reino Unido, 2019
Non-player characters são personagens controlados pelo computador nos
jogos. Eles normalmente servem como alvos descartáveis: são frequentemente abatidos e pilhados ou usados como muletas narrativas. Em consonância com a cultura visual perpetuada pelos game engines, o NPC é animado na justa medida para parecer verossímil ao jogador. À vista disso, o
personagem principal desta obra é baseado num tigre mecânico feito para
o sultão Tipu de Mysore, na Índia, no fim do século XVIII: o Tigre de Tipu,
exemplo de imagem valorizada pelo seu poder simbólico. Reimaginado
como um NPC, ele adquire agência sobre um novo conjunto de relações no
mundo em que habita. Que novos rumos podem ser criados por um NPC
que é abandonado à própria sorte ao invés de assumir o papel de alvo?

Cinema Executável
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Carboflora
Tanja Vujinovi, Eslovênia, 2019
Este ambiente virtual é habitado pela vegetação que cobria a Terra há
milhões de anos, no período Carbonífero. Seus resíduos constituem hoje
nossos campos de carvão. Algumas das plantas desse tempo atingiam
quarenta metros de altura e seus fósseis podem ter inspirado a imaginação de nossos ancestrais para conceber a imagem de dragões. A nossa
era, apelidada por Donna Harraway de Capitalosceno, ainda é dependente
de fontes de energia baseadas em carvão, responsáveis pelo despejo de
enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. O ambiente
de Carboflora é conectado a sensores que avaliam essas partículas nocivas. As propriedades das plantas virtuais, neste jogo, são dispostas num
banco de dados que mede a qualidade do ar em tempo quase real. As
plantas, assim, se apresentam como uma forma imemorial que ecoa o
passado e sugere um futuro no qual possamos controlar nossas emissões
de gases poluentes.
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Pachinko
Machine
Brigitta Zics, Reino
Unido, 2017
Pachinkos são máquinas de pinball
verticais encontradas, principalmente, no Japão. Esta versão digital
é uma espécie de pachinko que
aprende a jogar a si própria, apresentando-se mediante uma simulação cinética altamente detalhada.
Como no dispositivo original, a bola
reage segundo as leis da física.
A diferença é que o controle da
máquina sobre as bolas aumenta
com o tempo. A vitória completa,
entretanto, nunca acontece: existe um viés embutido na máquina
que introduz a aleatoriedade num
sistema que deveria ser determinístico. Pachinko Machine reflete sobre
os discursos contemporâneos a
respeito de Inteligências Artificiais.
Algoritmos de machine learning não
são bons para simular uma decisão
humana; mas são ótimos para compreender e jogar jogos criados por
seres humanos. A obra humaniza
o procedimento de machine learning, introduzindo o azar no jogo.
O combate de algoritmos estetiza
esse processo. O público é incitado
a compreender e refletir sobre esse
conflito nos padrões hipnotizantes
gerados pelos desenhos da obra.

Cinema Executável
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Programação
Vitória/ES – Ufes

SEGUNDA-FEIRA 09/09
17h00 | Abertura da exposição
19h00 | Sessão de projeção A Imaginação pelo Cálculo
20h00 | Palestra O presente e o futuro da Inteligência
Artificial Criativa (Fabrizio Poltronieri)
21h00 | A/V Performance atlas obscura: neo cortex (Fernando Velázquez)

TERÇA-FEIRA 10/09
09h30 | Palestra Mudando as regras (da indústria) dos jogos: ambientes de
trabalho inclusivos em estúdios de jogos mobile (Virginia Crisp)
10h30 | Palestra O papel da arte na ética e governança
em Inteligência Artificial (Şerife Wong)
12h00 | Sessão de projeção Expressões do Real
14h00 | Apresentação de pesquisas – painel 01 (com
Christoph Borbach e Maja Manojlovic)
15h30 | Palestra Imagens comentam imagens: a produção de
vídeo-ensaios sobre Harun Farocki (Kevin B. Lee)
17h00 | Palestra Mundos Terminais! Realismo computacional
e estéticas incoerentes (Alan Warburton)
19h00 | Mesa Audiovisual e Inovação (com Rubens
Motonaga e Luiza Guerreiro)
20h00 | Sessão de projeção Planos de Representação
116 BESIDES THE SCREEN 2019

QUARTA-FEIRA 11/09
09h30 | Palestra Expanded Virtual Puppeteering & O
Boneco (Luiz Velho e Vida de Oliveira)
10h30 | Apresentação de pesquisas – painel 02 (com
Patrícia Moran, Jackson Marinho, Rodrigo Faustini,
Vladimir de Barros e Maurício Chades)
12h00 | Sessão de projeção Padrões Reconhecíveis
14h00 | Minicurso Metodologia criativa para o uso de
IA no fazer artístico (Fabrizio Poltronieri)
18h00 | Lançamento de livros (com Marcelo Ikeda, Maurício
Chades, Bernadette Lyra e Besides the Screen)
19h00 | Première mundial do filme The Tempest
20h00 | Sessão de projeção Imagens em Pensamento

QUINTA-FEIRA 12/09
09h30 | Palestra Carros autônomos: como robôs autônomos podem
afetar a humanidade nos anos vindouros (Alberto de Souza)
10h30 | Apresentação de pesquisas – painel 03 (com
Rafael Romão, Lyara Oliveira, Daniel Hora,
Gustavo Lemos e Alessandra Bergamaschi)
12h00 | Sessão de projeção O Desktop é um Palco
14h00 | Minicurso Narrativas Audiovisuais
Generativas (Henrique Roscoe)
19h00 | Mesa Plataformas em Expansão (com
Marcos Cuzziol e Batman Zavareze)
20h00 | Sessão de projeção Consciência Corporal

ProgramaçãoVitória/ES – Ufes

117

Programação
São Paulo - MIS-SP
SÁBADO 14/09
14h30 | Palestra Mundos Terminais! Realismo computacional
e estéticas incoerentes (Alan Warburton)
16h30 | Mostra especial de vídeo-ensaios de Kevin B. Lee
17h30 | Palestra Imagens comentam imagens: a produção de
vídeo-ensaios sobre Harun Farocki (Kevin B. Lee)
19h00 | Pré-lançamento da coletânea “O Cinema
e seus Outros” (AVXLab, 2019)

DOMINGO 15/09
12h30 | Reunião do comitê gestor Besides the Screen
14h00 | Palestra Mudando as regras (da indústria) dos
jogos: ambientes de trabalho inclusivos em
estúdios de jogos mobile (Virginia Crisp)
15h15 | Palestra O papel da arte na ética e governança
em Inteligência Artificial (Şerife Wong)
16h30 | Palestra O presente e o futuro da Inteligência
Artificial Criativa (Fabrizio Poltronieri)
18h00 | Mesa Audiovisual Experimental: Pesquisa
+ Difusão (com Paula Perissinotto,
Marília Pasculli e Ruy Luduvice)
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