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RESUMO 

Neste trabalho estudo a Performance Art em seu fenômeno transmidia. Trato a performance 
transmidia como comportamento e condição para experimentos em Performance Art. Analiso 
experimentos nos quais é possível observar a trajetória do processo de criação entre suportes, um 
caminho entre a pintura e a performance, outro através de objetos cênicos construídos a partir da 
pintura tridimensional corporeificada, e um ultimo através de figurinos que transcendem e se 
tornam plasmáticos, com estrutura maleável, texturas, e visualidades múltiplas. Esta fluidez 
imagética, plástica e cênica é a característica de um processo de criação que transpõe 
materialidade/ meios/ suportes /mídias de conhecimento e informação. O panorama deste 
trabalho é a Performce Art como arte de hibridização de linguagens: artes plásticas, artes 
cênicas, comunicação e antropologia. 
Palavras chaves: processos criativos, corpo, performance, mídia. 

 

 

ABSTRACT 

In this work I study the Performance Art in your transmidiatical phenomenon. I work with 
transmidiatical performance as a behavior and conditional for experiments in Performance Art. I 
analyse 3 experiments and it is possible to see the  creative process trajectory, the path form 
painting to performance, other one from the scenic objects that was borned by a tridimensional 
painting incorporated, the other path is from costumes that cam be transformed like a plasmatic 
thing, or by one not rigid structure, or texturized, or multiple images. This kind of imagetical 
flux, plastic and scenic characteristic from a creative process can pass by and through 
materiality, knowledge, media, information. The panoramic view of this work is the Performance 
Art as a language hybridization by: plastic arts, scenic arts, communication and anthropology. 
Keywords : body, creative process, performance, media.  
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EXPERIMENTO TRANSMIDIÁTICO 

 

PERFORMANCE TRANSMÍDIA: 

      (Titulo): 

CAOSECENTRO 

EXTERNOEINTERNO 

BATISMODEFOGO 

 

 

 Sugiro uma composição de sentidos, e a não separação de signos. O título da performance 

que para abreviar chamarei de Batismo de Fogo estabelece ligação com o sentido de montagem, 

o sentido de construção de Significados. Da escrita oriental com múltiplos signos. O Título é 

como o Nome de trabalhos em Artes Plásticas, uma pista do discurso pictórico. 

 Este é experimento em Performance Art com a hibridização de linguagens: Pintura, O 

Teatro de Artaud e de Pina Bausch, Contact Improvisation e Circo.  

Escolhi trabalhar com a dança-teatro e as artes visuais por já ter um trabalho 

desenvolvido nesse sentido e porque considero que desta forma os atores/dançarinos/alunos terão 

oportunidade de trabalhar as relações do corpo com o espaço e o texto cênico. 

Foi utilizado como Pesquisa Visual e Cênica: o gosto por Fogos Juninos seus Nomes, 

Modelos, Cores e Luzes. “Chuvinha, coqueirinho, arvore de natal...”. O simbolismo popular dos 

Santos do mês de Junho e seus Festejos Juninos. Sua única apresentação foi registrada no dia da 

Festa de São Pedro, 19 de Junho de 2003. 

O experimento é no sentido de montagem, sentido de composição (compor = colocar 

com, tecer junto). É uma nova síntese de materiais e fragmentos retirados de seus conceitos 

originais. É uma dilatação corpórea que multiplica cada ato por mil e dialoga com um objeto 

cênico. O corpo é o objeto de estudo, a interface com o meio. É imprescindível saber olhar a 

realidade sobre suas diversas faces constituintes, e subdividi-las. Isolar partes e torna-las 

independentes e dar-lhes nova dependência.  

O conceito de montagem implica não apenas uma composição de palavras, imagens ou 

relacionamentos. Acima de tudo, isso implica a montagem do ritmo, mas não para representar ou 

reproduzir o movimento. Por meio da montagem do ritmo refere-se de fato ao movimento, 
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tensões, processos dialéticos da natureza ou pensamento. No pensamento que penetra a matéria 

(Energia).1 

A montagem é a construção de significados. Assim como a Pintura é uma construção 

arbitrária e inexistente e de um só ponto de vista com lógica interna de composição. O trabalho 

da montagem esta na reunião de motivos isolados coletados, o trabalho sobre as ações, e o efeito 

que essas ações devem produzir no espectador. Guia os sentidos do espectador.  

A dramaturgia desta performance segue um desequilíbrio a favor do pólo da 

simultaneidade, causando uma sensação de arbitrariedade e caos. Somado a esta característica 

está a utilização/exploração do espaço cênico, com diversos pontos de atuação. Linha de Fogo. 

Base Musical. Centro do palco. E áreas abertas à exploração como a rua, bancos de praça, postes 

de iluminação, igreja... 

Fogos de artifício são usados como meio/veículo de desdobramentos de imagens (cores e 

formas como imagens externas e imagens internas). Os fogos são como cartas ao céu, como 

mensagens, ao Divino e aos antepassados. Justamente no meio da estação de Inverno na noite 

mais longa do ano que o contato com os antepassados acontece mais facilmente. Interessante o 

Fogo estar presente também. As fogueiras de São João são conhecidas por serem as maiores. A 

combinação homem e fogo estabelecem uma grande ligação antropológica. 

A CASA DA ARTE: é uma Galeria de Arte, com atividades artísticas para as Crianças da 

Comunidade de Garça Torta. Esta registrada como uma Organização Não-Governamental e sem 

fins lucrativos. É uma galeria de arte para os “Novos Artistas”, é um centro de arte paralelo ao 

eixo de arte de Maceió. Sempre local de experimentos e instalações, a casa da Arte esta sob a 

direção da Artista e Presidente, Edna Constant. Como artista plástico e Performer realizei a 

exposição “Materialidade, Linguagem e Proposta Cultural”, que já buscava entender como 

ocorrem os processos de criação no corpo. 

 Escolhi trabalhar com as crianças e adolescentes em uma oficina de Contact 

Improvisation e Dança-Teatro. Porque assim cada criança tomaria parte de outras midialidades 

que não a televisão e seus valores. Adolescentes Atuantes. Estes meninos e meninas são alunos 

da Casa da Arte, desenvolvem trabalhos em Origami, Pintura, e Circo. A possibilidade de 

desenvolver um trabalho de pesquisa da Casa da Arte em Dança/Teatro e Artes Plásticas foi de 

interesse meu e de Edna Constant, e também dos alunos. 

A partir de uma turma de alunos com faixa etária mista, convidei os adolescentes Dudu e 

Edson para participarem como atores/bailarinos da Performance “Batismo de Fogo”.A 

                                                 
1 Eugênio Barba. Dicionário de Antropologia Teatral. Pág 150 
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Comunidade Pesqueira de Garça Torta vive dos recursos da pesca, e do trabalho local e em 

Maceió. 

O Texto Cênico ou Partitura Corporal foi composto por cada ator/bailarino utilizando-se 

as idéias do Processo de criação de Pina Bausch, e através de desdobramentos de imagens com o 

uso de objetos.  Após a escolha de um episódio/tema cada ator/bailarino pesquisava momentos 

de sua vida pessoal e os relatava ao grupo com gestos. A história vivida ou inventada torna-se 

uma forma estética, e é reapresentada. 

 O objetivo principal foi a pesquisa sobre a relação entre cada pessoa e o elemento fogo: 

fatos pessoais acontecidos na infância, ou recentemente. Pequenos acidentes domésticos, 

brincadeiras, proibições e privações, festejos juninos. 

Este resgate de memória é tanto um resgate visual quanto corporal e emocional. É a base 

da partitura corporal. Porém é desconstruída, e reconstruída, repetição e transformação. A 

repetição cria signos auto-reflexivos, explora a temporalidade e a visualidade do corpo, da 

dança.2  

A reapresentação de um fato, na função espaço tempo. Esta possibilidade de estar numa 

infância remota e vivencia-la e resolver alguns enigmas para depois voltar ao presente. Chama-se 

Infância revisitada. É um recurso literário, Flash back. 

Antes de qualquer coisa, qualquer gesto, ou movimento o ator/bailarino tem que ter uma 

imagem para se alimentar dela. A imagem como cultura é a imagem pesquisada pelo 

ator/bailarino na sua história de vida pessoal, em seu banco de dados (afetivo)-corporal. 

“É essa capacidade de com o olhar poder tocar a esfera, e com o corpo tocar a 

realidade”.3  

Acredito que haja uma qualidade de energia corporal presente tanto no corpo do 

ator/bailarino quanto do corpo do ritual. O teatro é tão antigo quanto a humanidade porque o 

homem criou seus rituais. Ritual religioso e ritual cênico. 

Os Objetos Cênicos: A partir da pintura é possível criar o embrião de virtualizações do 

processo performático. O trajeto pintura-objeto é resultado da busca do corpo e dos processos de 

criação. O encontro corpo-objeto.  

Os Objetos são de caráter pessoal, coletivo, antropológico. Passam em cena a sofrer 

alterações de uso. Tais desdobramentos de possibilidades, também desdobram imagens internas 

no corpo do performer e do público. São objetos mágicos, fazem parte do ritual cênico. 

                                                 
2 Ciane Fernandes. Pina Bausch e o Wuppertal Dança-Teatro: Repetição e transformação. Editora Hucitec. São 
Paulo. 2000. 
3 Fátima Dautro. É Professora de Contato e Improvisação da Escola de Dança da UFBA. 
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Foram utilizadas pias de lavabo para trabalhos em Pintura: Pias Pintadas. Um objeto com 

múltiplos significados: A Água, a fonte o conhecimento, a seca como safra anual de uma 

estratégia política de manipulação do povo sertanejo que sofre a privação da água e de todos os 

seus benefícios. Vida, Saúde, Educação, Cidadania. Teoria do Agenciamento (manipulações da 

comunicação que agendam fatos sazonais). 

Esta pintura-objeto se torna objeto cênico e é usada pelos atores/bailarinos. Usamos 

exercícios de desdobramentos de possibilidades de movimentos com os objetos cênicos. Esta 

experimentação é desenvolvida após o aquecimento corporal, em grupo e depois em pequenos 

solos.  

A imagem sobre o viés do objeto também pode ser cultural, porém nasce 

fundamentalmente pela relação com o objeto, muitas das vezes pela visão do objeto. É o corpo 

amplificado. O homem e o guarda-chuva. O homem e a caneta. 

O Corpo Contemporâneo se amplia, sofre a ação do processo criativo, evolui com a 

máquina, mas ao mesmo tempo se identifica com o ritual. Antropofagia e Máquina. Quando 

acabávamos de nos descobrir como espécie e como seres. Nossas invenções nos redefiniram.  

Co-evolução.4 

A sala de jantar. A sala de estar. O aniversário. O Batismo. Somos uma raça de atores-

natos que criam códigos de linguagens. Enquanto isso os golfinhos brincam, caçam, comem, 

dançam e saltam. 

A coreografia torna-se o aprendizado de gestos e partituras, em vez de sua apresentação. 

 A organização do Espaço Cênico. A delimitação do espaço (o círculo), A linha de Fogo 

composta por uma fogueira, velas e os fogos de artifício. 

Exemplos ações (em versos) que compõem o texto cênico: 

 

“Faria um poema em praça pública 

Transpor a realidade em luz 

O oriente é a direção 

Não o ocidente 

Luz âmbar 

Luz rosa 

 

 

 

                                                 
4 Helena Katz. Entre a razão e a Carne. Revista Gesto. 2000 
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Lilás e amarelo dourado 

Sons de cigarras 

ooooooooooooooo 

Luz e cores 

Escrita automática 

Coral de grilos 

cigarras 

vaga-lumes 

À noite a natureza chega até você”

            O espaço cênico (e corpo cênico/ritual): A Performance apresentada no Espaço Praça de 

São Pedro estabelece igualdades corporais entre todos os espectadores. Á de pertencer ao mesmo 

Lugar. Ligação Antropológica de Trabalho, Moradia, Alimentação. As diferentes corporeidades 

são unificadas em um ritual.  Um chá é servido ao público enquanto assiste ao espetáculo. 

Comida como um bem cultural, Comida como mídia. 

 Você é agarrado e comido. Dilacerado em vários níveis. Salvador Dali. Dramas da 

Natureza.Olhai a Natureza...A construção do Espaço é a mais livre possível ou inusitada. 

Preferencialmente um não-lugar. 5 Evitando assim apresentações em edifícios-teatro.  

 Há o confronto pelo performer e o público. O diferente estabelece o questionamento e a 

pergunta. A Dúvida. O outro não sou eu. Mas é pelo que não sou, que conheço quem eu sou. É 

uma experiência de encontro. O Público é um atuante, pois cria a tensão necessária paro o 

acontecer o spetaculum.  

A Música É construída pelos sons dos Não-Lugares. Turbinas de Avião. Sons de 

Atabaques. Assim como Cultura e o imaginário cultural, a música passa a ser também uma 

materialidade a ser trabalhada um meio/mídia/veículo de informação. O Nordeste do Brasil por 

ser mais antigo quanto a colonização e por receber imigrantes e seus instrumentos musicais de 

várias regiões da África, recebeu também instrumentos árabes, e europeus. Este encontro de 

instrumentos ocorreu aqui, berço de uma cultura híbrida, com ritmos musical primos uns dos 

outros. Cultura e Música são muito próximas uma da outra. São midialidades quase que 

unificadas. A música regional, a cultura regional, o corpo regional. 

Dentro dos rituais religiosos, a ritualidade e religiosidade afrocatólica brasileira, e a sua 

musica são objetos também de inspiração.  Na Religião Afro-brasileira os músicos são como 

sacerdotes capazes de se comunicar com o mundo dos espíritos, através da música.  

                                                 
5 Apresentações em Outdoor vivo, Praças Públicas, Praia. 
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Música de Improvisação de Tércio Smith: 

 

� “Eu me batizei na Fonte do Fogo”, 

“Batismo de Fonte, Batismo de Fogo”.       2 X 

� “Eu me Batizei, Batizei, Batize”.       2” X 

 

Pela visão do teatro de Artaud os instrumentos musicais são de caráter mágico, 

principalmente instrumentos antigos que estão com a humanidade há centenas de anos, São 

considerados Objetos Cênicos.  Música e performance se aproximam do ritual, O músico é 

também o performer. O corpo que é real, não representa se apresenta. 

Uma Segunda música de Tércio Smith participa da Performance: “Amarelado”.  

“Amarelado cerrado, a furta cor do Sol...”. 

Imagens em Slides foram projetadas em Cena, nos muros das casas, na Igreja de São 

Pedro e sob o próprio figurino: ou seja, sob todo o espaço cênico e seus atuantes (e público). 

Estes slides são fotografias como atuantes. Estes Slides foram fotografados na Cidade de Maceió 

durante os festejos juninos do ano de 2003. . Pode-se agrupar as Fotografias em: 

� Fotos do Mercado de Fogos do Bairro do Jaraguá. De sua Praia e de seu Porto; 

� Fotos do Bairro do Centro de Maceió, “o Comércio”; 

� Fotos de Crianças do Bairro do Jaraguá, meninos carentes de cidadania; Acrobacias 

na Praia; 

�  Fotos de Fogueiras de São João, fotografadas na própria Noite de São João. 

Esta transposição poética e arquitetônica eleva as cidades a serem consideradas obras de 

arte da humanidade, meio/veículo de informações, mídias. 

Uma Maquiagem foi desenvolvida pela Piro Malabarista Cristiane. Utilizou-se as cores 

branca e azul. Esta combinação dialogou com as cores do figurino que é branca e vermelha. 

Este jogo óptico é mais um elemento atuante. É o pensamento da Pintura agindo. 

Os adolescentes Dudu e Edson usaram máscaras. Tinham necessidade da máscara. É pela 

máscara que podemos alcançar os deuses e as forças da natureza. Esta permissão de ter uma face 

divina. 

A não-representação dos artistas das Artes do Circo é muito semelhante à não-

representação do Performer, eles não representam, se apresentam. É uma (re) apresentação. As 

qualidades corporais das Artes do Circo e seus corpos acrobáticos, corpos aéreos (trapézio e 

corda) e dos corpos piro-balabaristas, se aproximam da determinação corporal que Artaud 

descrevia para seu Teatro da Crueldade, onde Crueldade significa Rigor e Determinação.  
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O corpo posto sob risco físico é um corpo que dilata sua presença cênica. No experimento 

“Batismo de Fogo” os objetos cênicos são pesados, elevando a dificuldade de equilíbrio e 

sustentação. Dilatam a presença física, pois trabalham o corpo no máximo de sua atenção física. 

É estar total. Esta capacidade de estar presente. 

A linha de fogo é composta por uma fogueira, velas e fogos de artifícios.Além de serem 

objetos cênicos detentores de extremo poder de desdobramento de sígnificados. Despertam no 

corpo os sentidos do alerta. É o corpo cênico sob baixo risco físico controlado.  

Todos os elementos cênicos são experimentados por cada componente da Performance 

“Batismo de Fogo”. Esta coleção de movimentos é guardada no corpo de forma orgânica. O 

corpo é uma caixa mágica. 

Dentre os objetos cênicos, todos os fogos de artifícios foram experimentados em ensaios. 

Os Fogos foram escolhidos pelas suas cores e padrão de segurança. Todos os fogos de artifícios 

escolhidos possuem o maior padrão de segurança existente.  

Os três movimentos iniciais do espetáculo são um círculo, duas duplas de contact, e duas 

duplas de rolamento pela cabeça á dois. No Contato e Improvisação trabalha-se com o equilíbrio 

e peso, e nos rolamentos exercita-se a entonia e o centro. Todos os demais movimentos surgem 

da pesquisa antropológica na história de vida pessoal do ator/bailarino  e do uso de objetos 

cênicos. 

O aquecimento corporal é composto por exercícios de respiração chineses conhecidos 

como exercícios de abertura respiratória, alongamento e aquecimento vocal  (técnica de 

medicina chinesa conhecida por divine healing). Aquecimento (corpo) chinês. 

Alongamento e Abertura Respiratória. Aquecimento vocal. Estabelecimento da 

identidade no grupo. Círculos e Rodas.  

Extrapolação do limite energético (exercícios de respiração e movimentos sincronizados) 

com variação de movimento. 

A partir dos processos criativos foi construído um caderno de registro por cada 

ator/bailarino. 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

9 

ARGUMENTOS DA TRANSMIDIAÇÃO 

  

Pretendo investigar os processos de criação transmidiáticos em Performance Art e a 

articulação desta com as linguagens imagéticas (fotografia, vídeo, cinema, hipertexto, cd-rom, 

pintura) e a produção em diferentes suportes.  

A performance advém de artistas plásticos e não artistas oriundos do teatro. A 

possibilidade de transpor suportes é uma característica de Artistas Plásticos como Hélio Oiticica, 

Ives Klein. Apesar de conceitualmente a Performances Arte possuir um padrão de aglutinação, 

pode também ter a característica de diferenciação. 

A transmidiação é citada por Renato Cohen como a transmissão da mensagem em 

diferentes mídias, meios, suportes. É uma característica de trabalhos em Body Art e Performance 

Art, o uso de suportes/essencialidades e a capacidade de aglutinação. A característica de lidar 

com a dialética 

“Caminhamos para uma arte total para uma arte transmídia, para a eliminação de suportes 

que impedem ou que se tornem mais importantes que a transmissão da mensagem artística”.6 Os 

processos de criação transmidiático parecem estar ligados a pensamento da Performance Art. 

Desta forma uma característica notável seria a exacerbação dos instrumentos constitutivos. A 

Vida Contemporânea é a extensão do presencial e do eletrônico. 

Apesar do registro mecânico, sonoro e visual do espetáculo apreender apenas parte do 

texto cênico, tal artifício será considerado, pois seria impossível também dizer que o texto cênico 

pode ser transmitido pelo espetáculo em si. 

A mídia eletrônica é aliada de tradições e dos rituais, tradição e contemporaneidade. Os 

Mestres querem ver suas Artes reconhecidas. O Vídeo e o CD são meios intercambiáveis de 

trocas culturais, de olhar o universo com outros olhos, outros meios. e milhares de comunidades 

extrativistas, rurais ou pesqueiras,  , são o próprio imaginário local de pequenos mundos, um 

povo voltado para sua identidade cultural. 

 A materialidade seria portanto, a matéria com suas qualificações e seus compromissos 

culturais. É ela matéria Cultural que propõe os confins para cada indivíduo. A pintura está para a 

neuronicidade óptica e corporal abrange o campo imagético visual. É uma mídia com alcance e 

finalidades. 

O corpo mídia, sem barreiras, e sem idiomas constitui um código visual e isto se 

aproxima da Body Art e seus aspectos de distinção do grupo e constituição deste grupo 

                                                 
6 Renato Cohen. A Performance como linguagem. Pág 163. 
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antropológica, casta social. O grande mérito da Dança é a utilização do corpo como meio e 

veículo p/ atingir o mundo das sensações através do aparelho locomotor. 

A produção de artefatos para a performance vem da necessidade de aglutinação e o 

Processo de Criação Transmidiático em Performance é um exemplo do poder de transpor os 

processo de criação, combiná-los.  

O uso de objetos deriva do pensamento de Artaud, objetos mágicos, objetos do ritual. A 

Transmidiação acontece entre o corpo, mídia primária, e a máscara, mídia secundária. 

Em sua insatisfação com a mídia primeira, o homem cria aparatos, cria objetos. 

“A pintura que vê sem ser vista”, “Muxarabi”. A pintura que busca o objeto é mais uma 

possibilidade de transmidiar o plano. O corpo que cria através da pintura que busca a 

tridimensionalidade, A pintura que busca a identidade, a pintura que busca o gene. Pintura-

performance, pintor-performancer, Cindy Sherman se fotografa em diversos momentos e 

ocasiões, usa seu corpo mutante, produz imagens representando personagens femininos 

estereótipos da sociedade americana. 

A Fotografia é uma importante disciplina de estudo para a pintura. É a pintura que se 

alimenta de mais uma mídia. Transmidiar é transpor estados, corporeidades, transitar por 

midialidades. 

Há muito tempo as artes perderam seus limites. A dança se aproximou das artes plásticas, 

os pintores do corpo e do processo de criação, e a dança do teatro. Dança-Teatro de Pina Bausch. 

MIDIA, MEU DIA, MEU DEUS. EU 

O Corpo como mídia, como uma corporeidade que produz imagens internas capazes de se 

desdobrar em imagens externas pelo próprio corpo, ou transportar estas imagens para outros 

suportes, outros veículos outras mídias. 

Para Heidegger7, sua noção de corporeidade permite que se possa pensar o corpo não apenas 

como extensão, matéria ou algo simplesmente dado no mundo, mas como uma unidade de 

disposição (afetar e ser afetado) e compreensão.  

“Não é o poder da imagem (...) que decide a “grandeza da criação”, mas a eficiência das 

máquinas reprodutoras e copiadoras – fatores fora do controle dos artistas. Andy Warhol tornou 

essa situação uma parte integral de sua própria obra, inventando técnicas que deram cabo da 

própria idéia do ‘original’ e produziram unicamente cópias desde o início”.8 

Os processos de criação são (re)visitados, o corpo é uma caixa mágica, esta (re)visão dos 

sentidos, é uma ação imagética sensório corporal.  Desta forma o texto cênico ou partitura 

                                                 
7 Heidegger. Ser e Tempo 
8 Zigmunt Bauman. O Mal-Estar da Pós-Modernidade.  
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corporal de movimentos são mídias de movimentos acessíveis, maleáveis, e que podem ser 

transportados para outro meio/veículo de informação, mídia. 

Assim como um trabalho em Pintura pode estar sempre à se fazer, a imagem (re)vista da 

pintura é sempre uma imagem que nos toma óptica corporalmente de novo e a cada instante. Pois 

uma das características da Pintura é a sua pré-presença, a obra e o espectador se vêem. Este 

encontro da pré-criação e criação, A Arte e o Homem. 

Estar entre os antigos limites da Arte. Os meios, as mídias, as materialidades. No 

encontro. A criação se torna mais criativa. Uma mídia transforma outra. A transmidiação é bem 

próxima do pensamento da collage. Este momento de imagens pré-expressivas é a mais forte 

proximidade com a criatividade (criação). 

Os processos criativos ocorrem primeiramente sob a forma destas imagens pre-

expressivas. Estas imagens também foram descritas por Einstein como a sua forma de 

pensamento. A Dança é o Pensamento do Corpo.9 É a própria imagem pre-expressiva em meio. 

O bailarino do Butô está em contato com o turbilhão de imagens e deve capturar almas. 10A Arte 

da Aparição, o minimalismo e sua transcendência. O tautológico da arte, Grotowiski, e arte 

grotesca achada no interior de cavernas. Tudo é antropológico. 

Ainda olhamos para o horizonte e buscamos ver as mensagens. A qualidade da atenção 

define a natureza da matéria. É preciso despertar o corpo sensorial. Um teatro que busque os 

sentidos esquecidos da humanidade. O publico se comunica através dos sentidos. A performance 

guia os sentidos, é um teatro das sensações dionisíacas.  

Simultaneidade é uma linguagem próxima do pensamento de Edgar Morin e sua teoria da 

Complexidade, onde todos os processos criativos se encontram.11 Por isso espirais representam 

as cartografias de processos de criação transmidiáticos, pois a construção dos elementos cênicosa 

ocorre simultaneamente, um processo influencia o outro. 

A pintura é a materialização das luzes e a performance é a mídia dos sentidos. O 

Performer aprende a materializar o invisível. A arte transmídia surge dos artistas que cruzaram as 

materialidades, dialogar com uma materialidade é perceber as suas possibilidades. Estar atento á 

criação e á matéria. 

  

 

 

                                                 
9 Helena Katz.  
10 Cristine Grainer. Butô. Pensamento em evolução. 
11 Edgar Morin. Epistemologia da Complexidade. In SHNITMAN, Dora Fried. (Org). Novos Paradigmas, Cultura e 
Subjetividade. P.Alegre: Artes Médicas, 1996, pp 274-289 
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