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A instalação de André Parente, Circuladô, se insere na 
constelação de trabalhos que realça um processo de 
repetição e diferença, dado estrutural de sua pletora de 
corpos em rotação extraídos de sua memória de cineasta 
e reunidos a partir de um padrão formal de movimento, 
um motivo visual que configura a experiência como 
um jogo do tipo “tema e variações”. Podemos observar 
este exemplo de transcinema em dois movimentos, um 
que se detém no que as imagens exibem por seu traço 
comum ao reiterar o motivo ícono-coreográfico; outro, 
pelo reconhecimento do campo semântico que o teor 
particular de cada variação (cena inserida na série) nos 
traz. Uma terceira dimensão desta experiência vem do 
aspecto interativo do dispositivo, do controle manual 
do movimento (velocidade, recuo, idas e vindas) das 
imagens exibidas. Temos uma grande tela formando 
um semi-círculo, tela de 18x6 metros, que é dividida 
em múltiplas imagens contíguas que repetem, em total 
sincronismo, o mesmo trecho de filme que avança ou 
recua conforme o controle do espectador. 
Nesta arquitetura do dispositivo, há a evocação do 
zootrópio, um dos aparelhos inventados no século XIX 
para produzir a percepção de imagens em movimento 
a partir do giro de um tambor em que estavam 
desenhadas posições de um corpo, de modo a fazer 
suceder as posições consecutivas aptas a gerar a ilusão 
do movimento, versão mais simples de um esquema 
que chegou a seu ponto de maior precisão e ilusão no 
kinetoscópio de Edison e no cinematógrafo dos irmãos 
Lumière. O controle manual do movimento na instalação 
acentua a referência ao chamado pré-cinema e traz ao 
debate o que era uma questão para ciência do século XIX, 
ou seja, a análise das condições subjetivas da vivência 
da imagem em movimento por um corpo instável cuja 
percepção não é pontual, mas se desenvolve na duração, 

André Parente’s installation Circuladô belongs in the 
constellation of works which emphasises repetition 
and variation, a structural principle of his plethora 
of spinning bodies collected from films and brought 
together based on a standard and formal motion, a 
visual motif which configures experience as kind of 
“theme-and-variations” game. We can see this example 
of transcinema in two movements, one focusing on what 
the images reveal through what they have in common 
by the reiteration of an icono-choreographic motif; the 
other, through the recognition of a semantic field made 
possible by the particular content of each variation 
(scene included in the series). A third dimension of 
this experience comes from the interactive aspect 
of the device, the manual control of motion (speed, 
going backward and forward) of the images on display. 
A large semi-circular screen, 18 x 6 metres, was divided 
into multiple contiguous images that repeat in total 
synchronicity the same film scene going forward and 
backwards according to the spectator’s wish.
This mechanism evokes the zoetrope, a device invented 
in the 19th century to produce an illusion of moving 
images through the rotation of a cylinder in which body 
positions were drawn in order to display consecutive 
positions causing the i l lusion of motion,  a simpler 
version of a mechanism which reached its greatest 
accuracy and efficiency with Edison’s kinetoscope and 
the Lumière brothers’s cinematograph. Manual control 
of motion in the installation accentuates the reference 
to the so called pre-cinema and brings to the debate a 
subject that was discussed only 19th-century scientific 
circles, that is, the analysis of the subjective conditions 
of the experience of moving images by an unstable 
body with inaccurate perception, but which develops 
through duration, not to be confused with the idea of 
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não se confundindo coma ideia de um olho supostamente 
estável e soberano no centro de um espaço geométrico. 
O entendimento da percepção visual como um ato 
temporalizado emergiu com clareza na ciência empírica 
do século XIX, em correlação com os novos parâmetros 
da criação em artes visuais que ganharam um impulso 
mais decisivo no final daquele século.1 
Como observado por Luiz Cláudio da Costa no texto 
para o catálogo da exposição Infinito Paisaje (Fundación 
Telefônica, Buenos Aires, 2011), “Arqueologia da percepção: 
a subjetividade nas instalações cinematográficas de André 
Parente”, a reflexão sobre os antigos dispositivos mecânicos 
da imagem em movimento sugerido pelas instalações 
de hoje tem uma dimensão retrospectiva de arqueologia 
da experiência visual associada a tais dispositivos, de 
modo a fazer os processos de agenciamento de imagens 
do século XXI dialogar com os do século XIX, marcando 
uma afinidade (não uma identidade) propiciada por uma 
experiência, que lhes é comum, de aceleradas alterações 
tecnológicas que redefiniram ontem e redefinem hoje as 
relações entre corpo, olhar, percepção e movimento. 
Acelerar, voltar, pausar, são comandos que tornam os 
fragmentos de filme passíveis de novas análises, e o 
gesto do espectador interativo se desdobra em variadas 
formas de significar tal experiência, a do voyeur (devido 
à rentabilidade da nova imersão em algo cuja velocidade 
é o próprio espectador que comanda) e a do pensive 
spectator2, empenhado numa indagação articulada à 
sua curiosidade (epistemológica). A desconstrução do 
fluxo contínuo nos dispositivos próprios às instalações 

a supposedly stable and sovereign eye in the centre 
of a geometric space.  The understanding of visual 
perception as a transitory thing appeared more clearly 
in 19th -century empirical sciences, in correlation with 
the new standards for artistic creation which gained 
more decisive momentum later in that century.1

As noted by Luiz Cláudio da Costa in his text for the 
catalogue of the exhibition Infinito Paisaje (Fundación 
Telefônica, Buenos Aires, 2011), “Arqueologia da percepção: 
a subjetividade nas instalações cinematográficas de 
André Parente” [“Archaeology of Perception: subjectivity 
in the cinematographic installations of André Parente”], 
the reflexion about the old mechanical moving-image 
devices in installations of today provides a retrospective 
view of the archaeology of the visual experience linked 
with such devices, in order to establish a dialogue between 
the agency of 21st and 19th century images, marking 
an affinity (not an identity) enabled by the experience 
common to both, of rapid technological changes that 
redefined in the past and redefine today the connections 
between the body, the gaze, perception, and motion.
Going forward, backwards, and pausing are commands 
that enable new analytical approaches to fi lm 
fragments; the interactive spectator’s gesture unfolds 
into several ways to create a meaning to this experience, 
the voyeur’s experience (due to the profitabil ity of 
the new immersion in something whose speed can be 
controlled by the spectators themselves) and the pensive 
spectator,2 engaged in a form of questioning articulated 
to their (epistemological) curiosity. The deconstruction 

1 Ver os dois livros de Janathan Crary, Técnicas do observador: visão e modernidade 
no século XIX ( Rio de Janeiro, Contraponto Editora, 2012) e Suspensão da percepção: 
atenção, espetáculo e cultura moderna (São Paulo, Cosac Naify, 2013).

1 See the two books by Janathan Crary: Techniques of the Observer: On Vision and 
Modernity in the 19th Century [Técnicas do observador: visão e modernidade 
no século XIX (Rio de Janeiro, Contraponto Editora, 2012)] and Suspensions of 
Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture [Suspensão da percepção: 
atenção, espetáculo e cultura moderna (São Paulo, Cosac Naify, 2013).]
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gera uma reflexão que repõe as questões da arte 
moderna e do cinema diante do binômio continuidade/
descontinuidade de movimento. 
Em Circuladô, o motivo da rotação se desdobra, a partir 
do giro dos corpos projetados nas telas, numa evocação 
das formas de circulação das bandas de imagem em 
loops típicos aos aparelhos do século XIX , época em 
que o giro das engrenagens marcou a era mecânica da 
revolução industrial que, no plano da diversão pública e 
doméstica, teve seu emblema nesses variados aparelhos 
baseados nas articulações mecânicas, rotações de 
discos e janelas de observação intermitente, como 
o zootrópio, o phenakistoscópio, o praxinoscópio e 
outros dispositivos que, antes do cinema, produziram 
distintas formas de ilusão da imagem em movimento 
a partir de acionamento manual. Eram chamados de 
philosophical toys3, pois, criavam tal efeito de ilusão, 
mas, revelavam ao espectador, no mesmo gesto, o 
mecanismo que o produzia, gerando enorme interesse 
por este acoplamento de entretenimento e avanço 
técnico que dava ensejo a um encanto peculiar apoiado 
na cumplicidade entre o senso imediato (e desejado) 
de um efeito mágico do aparato e o saber (posto entre 
parênteses) sobre a armação técnico-pragmática 
geradora do efeito. No século XIX, esta conotação de 
encanto e prodígio podia ainda se valer de um estágio 
mais incipiente do processo de desencantamento do 

of the continuous flow in the installation devices 
generates a form of reflection that revisits the issues 
from Modern Art and cinema before the continuity/
discontinuity-of-movement binomial.
In Circuladô, the rotation motif unfolds, from an image 
projection of spinning bodies on screens, evoking the 
circular motion of looped images, typical of 19th century 
devices, a time when the spinning of gears marked the 
mechanical era of the Industrial Revolution which, in 
the sphere of public and domestic amusement, were 
symbolised by numerous devices based on mechanical 
joints, disk rotations, and windows for intermittent 
observation, like the zoetrope, the phenakistoscope, 
the praxinoscope, and other machines which, before 
the development of cinema, produced different forms 
of moving image illusion through manual operation. 
They were called Philosophical Toys,3 for they created 
such i l lusion,  but at the same time revealed the 
mechanism that produced it, generating great interest 
by this combination of entertainment and technological 
progress that gave rise to a peculiar charm which 
relied on the complicity with an immediate (and 
desired) idea of magic, and awareness (in brackets) of 
the technical-pragmatic mechanism generating the 
effect. In the 19th century, this connotation of charm 
and wonder could still benefit from a more incipient 
stage in the process of disenchantment of the world 

2 “Espectador reflexivo”, noção que, a partir de um diálogo com os trabalhos de 
Raymond Bellour, Laura Mulvey cunhou em inglês no seu livro Death 24 x a Second: 
Stilness and Moving Image (Lonfres, Reaktion Books, 2006), livro que analisa em 
detalhe a nova condição do espectador de DVDs que, com o controle remoto nas mãos, 
redefine o seu poder de controle na visão de um filme, passando a ver o que não se 
via, a se deter em um plano para o prazer fetichista ou para a curiosidade analítica 
como espectador reflexivo.

3 Sobre os philisophical toys há o excelente livro de David Oubiña, Una juguetería 
filosófica: cine, cronofotografia y arte digital (Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2009). 

2 “Reflexive spectator” is a notion created by Laura Mulvey based on her contact with 
the works of Raymond Bellour, in the book Death 24 x a Second: Stilness and Moving 
Image (London, Reaktion Books, 2006), where she analyses in detail the new condition 
of spectators of DVD films who, by holding a remote control, are able to redefine their 
power to control the way they watch a film, seeing what in the past could not be as 
easily seen, closely watching a scene for fetishistic pleasure or analytical curiosity as 
a reflexive spectator.

3 David Oubiña wrote an excellent book about the philosophical toys: Una juguetería 
filosófica: cine, cronofotografia y arte digital (Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2009).
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mundo (Max Weber) associado ao avanço técnico-científico 
e sua razão instrumental. Hoje, dada a nova configuração 
da tecnologia das imagens em movimento, e considerado 
o imenso repertório acumulado por mais de um século de 
experiências com a projeção da imagem em movimento, as 
formas de recepção presentes no contexto da vídeo-arte e, 
com maior ênfase, no das instalações estão marcadas por 
um maior coeficiente de curiosidade epistemológica, sem 
exclusão definitiva do lado fetichista, quando comparadas 
com a experiência dos philosophical toys. 
De qualquer modo, o encanto, embora passível de recalque 
em função de um tom mais blasé presente hoje no olhar, 
mostra sua vigência por força de um espírito de reflexão 
sobre a natureza mesma da percepção, permanecendo em 
primeiro plano o saber tecno-pragmático (não teórico) 
referido aos circuitos invisíveis que acionam os dispositivos 
da imagem digital. E esta dimensão de encanto é favorecida 
pelo aspecto lúdico da experiência, com suas implicações 
no plano do senso de potência, advindo das formas de 
mobilidade do espectador e na sua oportunidade de 
comandar o ritmo de exposição das imagens. 
Esta mobilidade do olhar e controle manual induzidos pelo 
transcinema são traços fortes na armação deste espelhamento 
que envolve os dois contextos de transformação acelerada 
do mundo tecno-sensível. Neste sentido, operar hoje um 
dispositivo que cita o zootrópio em uma versão mais 
complexa do seu jogo (entre stasis e movimento) é estar 
aberto para a conexão direta entre dois tempos, o passado 
e o presente, que não supõe o percurso linear de recuo no 
tempo, mas se constitui de imediato no choque entre os 
dois pólos.. Este cotejo desnaturaliza a configuração atual 
da técnica, a coloca em perspectiva e nos libera para uma 
nova e mais rica percepção das imagens. 
Entre o passado evocado e o presente, está o século do 
cinema de onde a instalação de André retira as imagens 

(Max Weber) associated with technological-scientific 
progress and its instrumental purpose. Today, given the 
new configuration of moving-image technologies, and 
considering the immense repertoire accumulated over 
more than a century of experiments with the projection 
of moving images, the forms of reception in the context 
of video art, and, more markedly, in art installations, 
are distinguished by a higher degree of epistemological 
curiosity, no without a fetishistic side, when compared 
to the experience provided by the philosophical toys.
At any rate, this charm – though an object of repression 
due to the more indifferent gaze of today – reveals its 
validity under a spirit of reflexion on the very nature 
of perception, foregrounding the technical-pragmatic 
(non-theoretical) knowledge regarding the invisible 
circuits controlling digital-image devices. This dimension 
of charm is favoured by the playful aspect of experience, 
with its implication in the realm of a sense of power, 
resulting from different forms of spectator mobility and 
their possibility to control the pace with which images 
are displayed.
Mobility of the gaze and manual control induced 
by transcinema are strong characteristics in the 
mechanism of this mirroring involving two contexts 
of rapid transformation in the universe of technology 
and perception.  In this sense,  to operate today a more 
complex version of the zoetrope (between stasis and 
motion) is  to remain open to the direct connection 
between two periods of time, past and present, 
which does not presuppose a l inear return to the 
past,  but immediately constitutes a clash between 
two extremes.  This confrontation denatures the 
current configuration of technology,  and puts it  in 
perspective,  making us free to perceive the images in 
a richer and fresher way.
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projetadas nas telas, imagens escolhidas porque afirmam 
o motivo da rotação dos corpos que nelas se reitera em 
distintas versões, cada qual com uma sugestão particular 
vinda da natureza da experiência vivida pelo corpo em 
rotação, porém todas embaladas por uma disposição 
que afirma o movimento do corpo como inserção em 
um mundo encantado, não reduzido a um princípio de 
causalidade mecânica nem a um senso psicomotor do 
gesto e da ação. Tal encantamento incide sobre a forma 
como se articulam os dois planos – o do motivo visual 
que estrutura o jogo e o das provocações geradas pelo 
campo de experiência trazido pelas imagens. O material 
de arquivo escolhido nos traz fragmentos extraídos 
quase sempre de obras conhecidas, ampliando o leque 
de associações e re-significações, pois se trata, neste 
caso, de revisitar imagens de corpos em rotação que 
não perdem de todo o efeito que a nossa memória dos 
filmes já nelas imprimiu. 
Circuladô cita passagens de filmes em que temos a 
imersão singular dos personagens em uma rotação que 
instaura distintas formas de ritual que valem como 
afirmação do corpo e do gesto num campo simbólico. 
O corpo gira, aqui-agora, mas seu movimento sinaliza 
um estado de consciência ou de êxtase (o sair de si) que 
o coloca em sintonia com outra esfera cuja natureza 
se define pelo teor específico da experiência. O giro 
pode ser de um Édipo que busca um sinal enviado 
pelo acaso-destino quanto ao caminho a seguir na 
encruzilhada com que se depara no deserto-labirinto 
que atravessa sem saber se na direção ou em fuga face 
ao destino enunciado no oráculo (filme de Pasolini). 
Ou pode exprimir uma interrogação em baixa ansiedade 
que marca os monges seguidores de São Francisco 
que se põem a girar para obter o sinal que define a 
direção a seguir na peregrinação para disseminar os 

Between the evoked past and the present lies the 
century of cinema, from where André’s installation 
draws the images projected on the screens, images 
that were selected because they affirm the spinning 
body motif repeated in ever different variations, each 
with a particular suggestion originated from the nature 
of the whirling body’s experience, but all driven by a 
disposition which affirms the body’s motion as insertion 
into a world of magic, not reduced to a principle of 
mechanical causality, nor to a psychomotor sense of 
gesture and action. This magic affects the way these 
two planes are articulated – and the visual motif that 
structures the play and provocations generated by the 
field of experience brought about by the images. The 
archival material offers us fragments that were mostly 
extracted from very well-known films, broadening the 
range of associations and meanings, for in this case it 
is about revisiting images of spinning bodies that do 
not completely lose the effect that our memory of those 
films has already impressed upon them.
Circuladô  cites passages from films in which the 
characters are uniquely immersed in a rotation which 
introduces different forms of ritual that count as 
affirmation of the body and gesture in a symbolic 
sphere. The body rotates in the here and now, but its 
movement signals an ecstatic state of consciousness (the 
getting-out-of-oneself) which puts it in contact with 
another realm whose nature is defined by the specific 
content of the experience. This motion can be the 
rotation an Aedipus who searches for chance-fate signs 
regarding the path to follow in the crossroads he is at 
in a desert-maze, without knowing whether he is going 
to or from the fate predicted by the oracle (Pasolini’s 
film). Or it could express a low-anxiety question of the 
monk-followers of Saint Francis, who spin in order to see 
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ensinamentos de seu mestre que, no momento da 
despedida, responde à pergunta “para onde devemos 
ir?” pedindo que cumpram o ritual da rotação do corpo 
até caírem na posição que vai indicar o caminho de 
cada um (filme de Rossellini). Já Corisco, gira para 
compor, pela última vez e no limiar da morte, a sigla 
geradora da aura que o cerca como personagem 
lendário de maneiras excêntricas, bandido social que se 
vê cumprindo um destino de justiceiro que este último 
ritual viria confirmar, valer como um testamento 
profético de alguém que se sabe condenado e perfaz 
seu último lance afirmativo (filme de Glauber). 
Enfim, as imagens extraídas dos filmes são versões de 
uma combinação barroca de dinamismo e ideia fixa muita 
própria a personagens – São Francisco de Assis, Édipo 
e Corisco – que nos impactaram ao serem revisitados 
por cineastas modernos – Rossellini, Pasolini, Glauber 
– cuja criação se movimentou na interface entre o 
profano e o sagrado, a história e o mito, o compromisso 
com o aqui-agora e a busca de transcendência.
Há aí uma atração pelo movimento em círculo criador 
de um cerimonial, impulso que atinge – no caso de 
outro fragmento, o da rotação do dervish sufista – 
seu ponto de repetição ad nauseum como forma de 
oração ou meditação que leva ao limite a experiência 
de transe e de união com o cosmos pela coreografia 
que concilia a repetição do mesmo e um senso de 
elevação. É próprio ao ritual sufista, mas não lhe é 
exclusivo, conectar a rotação do corpo humano com 
o movimento dos corpos celestes, uma versão entre 
outras dessa postulação metafísica de uma conexão 
essencial entre o giro do corpo humano, as rotações do 
campo gravitacional e a natureza da Ordem Cósmica 
que permanece um ur-código dos segredos da vida que 
requer uma intuição profunda. 

a sign indicating the direction they should go in their 
pilgrimage to spread the word of their master who, at 
the moment of departure, answered the question “where 
should we go?” by saying that they should perform a 
ritual of body spinning until they fell into a position 
that indicated a path (Rosselini’s film). Corisco, in turn, 
spins in order to form, for the last time before dying, 
the acronym generator of the aura surrounding him as 
an eccentric legendary character, a social criminal who 
fulfils the fate of a righter-of-wrongs that this last 
ritual would come to confirm, to count as the prophetic 
testament of someone condemned who makes his last 
affirmative move (Glauber’s film).
After all, the images extracted from these films are 
versions of a Baroque combination of dynamism and 
obsession, very typical of characters like Saint Francis 
of Assisi, Oedipus, and Corisco, who impressed us when 
they were revisited by modern filmmakers – Rossellini, 
Pasolini, and Glauber – whose creations revolved around 
the interface between the profane and the sacred, 
history and myth, commitment with the here and now, 
and search of transcendence.
Here lies an attraction to circular motion which gives 
rise to ceremonies, an impetus that reaches – in the 
case of another fragment, the spinning of the Sufi 
dervish – ad nauseam repetition as a form of prayer 
leading to a limit experience of trance and unity with 
the cosmos through a choreography that combines 
repetition and a sense of elevation.  It  is  somthing 
typical of the Sufi ritual – but not exclusive to it – to 
link the spinning of the human body with the movement 
of the heavenly bodies, one version among many of the 
metaphysical postulation of an essential connection 
between the human body’s rotation, the rotations of the 
gravitational field, and the nature of the Cosmic Order 
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Neste campo de corpos em rotação, me interessa 
destacar essa presença mais geral de uma percepção 
afinada a um senso barroco da dinâmica do mundo que 
supõe a ordem do tempo como coreografia modulada por 
campos de força sempre em tensão. Um jogo incessante 
de atrações e repulsões tematizado pela instalação 
de André Parente, marcando a articulação entre a 
estrutura do dispositivo montado, seu motivo visual e 
o teor específico de cada cena trazida à percepção. Tal 
articulação é já em si marcada pela ambivalência, dado 
o confronto entre o encantamento do mundo presente 
nas imagens e o registro descontínuo, analítico, que as 
emoldura quando se encaixam na série que nos convoca 
a uma reflexão sobre repetição e diferença, uma forma 
de reflexão sobre o tempo cujo horizonte é o percurso 
dos dispositivos da imagem em movimento, da era 
mecânica à era eletrônico-digital. E esta ambivalência 
se desdobra quando a dinâmica das rotações se submete 
à modulação comandada pelo espectador interativo 
que, deste modo, revive a condição do prestidigitador 
do zootrópio e dos espetáculos de feira, experiências 
de ontem e de hoje onde está implicado certo encanto 
com as artimanhas da percepção diante deste misto 
de progressão épica e repetição, linearidade e eterno 
retorno, que se faz presente em nossa relação com as 
imagens desde os philosophical toys, num registro de 
sensibilidade laico e popular, sem aquela acepção de 
encantamento no sentido puro e duro dos estudos sobre 
religião e modernidade. Circuladô e sua tela semi-circular 
nos fazem transitar por estes dois registros, agora 
mais focados na prestidigitação eletrônica e em nosso 
encanto com o repertório de cinéfilos que aí se celebra; 
mas este, dada a escolha, não se cansa de sugerir o 
quanto o paradigma da rotação tem suas reverberações 
em outras esferas. 

which is still a Ur-code of life’s secrets which requires 
profound intuition.
In this field of spinning bodies, I would like to emphasize 
a presence that is more general of a perception tuned 
to a Baroque sense of the world dynamics that assumes 
that the order of time is a choreography shaped by tense 
force fields. A relentless play of attraction and repulsion 
thematised in André Parente’s installation, marking the 
articulation between the structure of the device, its visual 
motif, and the specific content of each scene brought to 
our attention. Such articulation is in itself ambiguous, 
given the confrontation between the enchantment of the 
world presented by the images and the discontinuous, 
analytical record, which frames them at the same time 
as they fit into the series that summons us to reflect 
upon repetition and difference, a form of thinking about 
time whose horizon is the development of moving-image 
devices, from the mechanical age to the electronic-digital 
age. This ambivalence unfolds when the rotations’s 
dynamics is subjected to the modulation controlled by 
the interactive spectator who, thus, re-experiences the 
condition of a prestidigitator of the zoetrope or from 
juggler shows, experiences from the past and present that 
imply a certain enchantment with tricks of perception 
in view of this combination of epic progression and 
repetition, linearity and eternal return, present in our 
connection with images since the philosophical toys, in 
a secular and popular record of perception, without a 
sense of wonder in the pure and harsh sense of religion 
or modernity studies. Circuladô and its semi-circular 
screen make us move in-between these two records, 
now more focused on electronic prestidigitation and our 
delight with the cinephiles’s repertoire celebrated in it; 
but given the choice, it never tires to suggest how much 
the paradigm of rotation resembles other spheres.
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O título da instalação traz uma nova dimensão ao 
que chamei aqui de ambivalência nessa conexão entre 
registros de cultura distintos, feita nesse movimento 
marcado pelo lúdico e pelo encantamento. Quando 
me refiro à progressão épica posta em suspenso pela 
repetição, tenho presente uma aproximação que este 
título sugere com a dinâmica que Haroldo de Campos 
instaura numa passagem de seu texto Galáxias, 
quando compõe um dos seus cantos que dão conta das 
estações da circunavegação geo-poético-linguística 
que impulsiona o longo poema. Falo da passagem em 
torno do motivo-palavra “circuladô”, que alude a um 
mosaico de flagrantes da sociabilidade popular que se 
desenha pela transfiguração erudita e pela re-invenção 
da linguagem capturada neste cenário, o mesmo que 
encontra sua tradução musical em Circuladô de Fulô 
de Caetano Veloso, cuja letra se fez de citações dessa 
passagem do texto de Haroldo de Campos. 
Não está implicada nesta aproximação uma homologia 
rigorosa de procedimentos entre a estrutura visual de 
uma instalação e os experimentos de linguagem próprios 
à textura poética complexa e à estrutura do livro de 
Haroldo de Campos, sua reinvenção da palavra, sua 
sintaxe, seu movimento épico de contornos indefinidos. 
No entanto, há um mosaico de motivos – galáxias, 
constelações, rotações, migrações – a sugerir esta 
aproximação, o que não significa supor uma unidade de 
sentidos no movimento que nos leva do texto à música 
e, desta, à instalação, tal como não há identidade de 
sentidos no caminho que nos leva do pré-cinema dos 
philosophical toys aos experimentos da arte moderna 
desde cubismo e futurismo e, destes, às instalações 
do transcinema de hoje. Este tem sua identidade mais 
próxima com o movimento de abandono do plano nas 
artes visuais e da passagem ao gesto que, dimensão 

The installation’s title brings a new dimension to what I 
called ambivalence in the connection between different 
cultural records, in this motion marked by playfulness and 
wonder. When I talk about epic progression suspended 
by repetition, I am referring to an approach that the 
title suggests to the dynamics that Haroldo de Campos 
introduced in a passage of his text Galáxias, in one of 
his chants about the stages of geo-political-linguistic 
circumnavigation which propels his long poem. I am 
talking about a passage on the word-motif “circuladô,” 
which alludes to a snapshot mosaic of popular sociability 
taking shape through erudite transfiguration and 
language re-invention captured in this scenario, the same 
that finds its musical translation in Circuladô de Fulô 
by Caetano Veloso, whose lyrics are formed by fragments 
from Haroldo de Campos’s text.
This approach does not involve a rigorous homology 
of procedures, between the visual structure of an 
installation and experiments with language typical of 
complex poetic textures and the structure of Haroldo de 
Campos’s book, his reinvention of words, his syntax, his 
blurry epic gesture. However, there is a mosaic of motifs 
– galaxies, constellations, revolutions, migrations – 
suggesting this approach, which does not mean to 
assume a unity of meanings in the motion taking us 
from text to music and, from the second, to installation; 
as well as there is no identity of meanings in the path 
leading us from the pre-cinema of the philosophical 
toys to Cubist and Futurist Modern art experiments, and 
from those to the transcinema installations of today. 
Transcinema’s identity is closer to the abandonment of 
two-dimensions in the visual arts and to a preference 
for the gesture, which – as an essential aspect of Hélio 
Oiticica’s work – had its impetus translated, in the 
1960s and 1970s, by a cinema of invention whose device 

catalogo_circulado.indd   30 19/02/2014   20:48:19



31

fundamental do trabalho de Hélio Oiticica, teve seu 
impulso traduzido, nos anos 1960-70, por um cinema 
de invenção cujo dispositivo – imagem em movimento 
projetada na tela – estabelecia os limites de seu 
experimentalismo, limites só ultrapassados no espaço 
das instalações que inscrevem o corpo e o gesto do 
espectador-usuário num dinamismo que compõe uma 
interação com as imagens que, indo além do olhar e 
da escuta, se faz efetivamente táctil, cinestésico, 
campo de uma absorção que não é de mesmo tipo que 
a vivida pelas figuras que vemos a rodar na tela, mas 
pode gerar uma imersão que mostra a sua afinidade 
com as evoluções de um parangolé ou das viagens pelo 
espaço-tempo das Cosmococas.
Uma afinidade eletiva articula, neste caso, o campo 
de experiência gerado pela estrutura da instalação 
no espaço tridimensional da sala e o universo 
de experiências que acabo de citar, o que faz da 
atenção ao dispositivo montado uma reflexão sobre a 
correspondência das artes trabalhada em torno de um 
motivo central que, por sua vez, faz reverberar campos 
simbólicos de múltipla leitura.

– moving images projected on a screen – set the limits of 
its experimentalism only broken in the installations that 
inscribe body and gesture of the user-spectator within a 
dynamism of interaction with the images that, beyond 
what can be seen or heard, become effectively tactile, 
kinaesthetic, a field of absorption which is not like the 
one experienced by the figures we see spinning on the 
screen, but which is able to generate an immersion that 
reveals affinity with the evolutions of a Parangolé or 
the space-time journeys of the Cosmococas.
In this case, an elective affinity articulates the field 
of experience generated by the structure of the 
installation in the tridimensional space and the universe 
of experience I have just outlined, turning the attention 
to the device into a reflexion about the correspondence 
between an artistic work developed around a central 
motif which, in turn, reverberates in symbolic fields 
that can be freely interpreted.
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