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Resumo
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instalação, arte digital.

A transcrição do analógico para o digital transformou o espaço
social, as formas de leitura e a produção de informação. Novos meios de
registo e de difusão ampliaram as possibilidades, transformaram os conceitos de imagem e as artes visuais: o texto em hipertexto, o pigmento em
pixel e o chumbo das letras tipográficas em vectores. Neste panorama, a
criação artística ganhou novos terrenos e espaços. A transcrição do analógico para o digital obedeceu a um processo de evolução da técnica e a criação artística foi terreno fértil neste caminho de digitalização do objecto
no seu conteúdo físico/material. Mas se o digital é espaço para a criação
artística, como se estabelece a sua relação inversa com o analógico? Poderemos perguntar-nos se o espaço físico é também território das artes digitais. Crescentes possibilidades técnicas, motivaram uma maior aplicação de
processos criativos com recurso ao computador, não se desligando desta reflexão, o recurso ao aleatório como estratégia para gerar a diferença, o que,
remete o nosso estudo para as condições necessárias para que o aleatório
seja influente na criação artística. Tendo estes paradigmas como motivação, procuramos desenvolver estas problemáticas no projecto experimental
kErni ng debris 1.0, na medida em que nos dirigimos para a criação e a produção
generativa de composições gráficas partindo de informação recolhida de uma
plataforma na Rede e aplicando nos seus critérios de geração, algoritmos que
conciliam o recurso à aleatoriedade com outro tipo de condições determinadas
pelo processo de composição. As composições resultantes deste processo são
apresentadas no formato impresso, devolvendo ao espaço físico o resultado
criativo entretanto gerado, com um elemento de interacção do participante.

Sumário

1. Introdução ------------------------------------------------------1.1 Apresentação da proposta de projecto -----------------------------1.2 Estudo e Desenvolvimento do Projecto Final ------------------------1.3 Organização dos temas abordados --------------------------------

9
12
13
14

2. Caracterização e definição do projecto -------------------------------- 15
2.1 O projecto kErni ng debris 1.0 ------------------------------------- 15
2.2 Tecnologia aplicada --------------------------------------------- 16
3. Investigação ----------------------------------------------------3.1 O que se entende por aleatório? ----------------------------------3.2 A presença do Aleatório como conceito nos fenómenos artísticos -------3.3 Digital e Analógico – uma relação dialéctica na Arte ------------------3.4 Que condições são necessárias para que o aleatório
seja factor de influência no processo de criação artística? ---------------------3.5 Apreciação técnica e relações históricas ----------------------------

19
20
29
45
51
65

4. O projecto kErni ng debris 1.0 e a criação assistida por computador -------- 71
4.1 kErni ng debris 1.0: uma instalação interactiva ----------------------- 72
4.1.1 Projectos análogos – aproximações e distâncias ------------------ 73
4.1.2 Concepção ----------------------------------------------- 75
4.1.2.1 Recursos físicos e soluções técnicas -------------------- 75
4.1.2.2 Espaço e disposição dos elementos --------------------- 77
4.1.2.3 Diagrama ------------------------------------------ 77
4.1.2.4 Desenho da interface --------------------------------- 78
4.1.2.5 Composição: opções visuais e conceptuais --------------- 79
4.1.3 Implementação da linguagem de programação ------------------ 82
4.1.3.1 Elementos estruturais do programa --------------------- 83
4.1.3.2 Comunicação com a base de dados --------------------- 84
4.1.3.3 A Interface ----------------------------------------- 86
4.1.3.4 Processo de composição ------------------------------ 86
4.1.3.5 Gravação/exportação dos resultados -------------------- 90
4.1.3.6 Exposição de resultados gerados no decorrer da instalação -- 91
4.2 kErni ng debris 1.0 e o aleatório ---------------------------------- 92
4.3 Resultados e processo de escolha --------------------------------- 93
4.4 Ficha técnica -------------------------------------------------- 104
5. Conclusões e trabalho futuro --------------------------------------- 105
6. Bibliografia -----------------------------------------------------Fontes Bibliográficas ----------------------------------------------Jornais e Revistas ------------------------------------------------Referências na Rede -----------------------------------------------

113
113
116
117

7. Glossário -------------------------------------------------------- 120
8. Anexos --------------------------------------------------------- 122
Código fonte ------------------------------------------------------ 122

1. Introdução

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Som e Imagem da Escola das Artes (UCP-Porto) é o resultado de
um estudo teórico conduzido de forma articulada com um projecto
artístico experimental. A sua linha de investigação é dirigida para o
estudo do aleatório como processo de criação artística e as relações
estabelecidas entre o objecto artístico no espaço digital e físico. O
projecto experimental desenvolvido – kErni ng debris 1.0 é orientado
para a criação gráfica assistida por computador, levantando, pela
sua aplicação no processo criativo, as referidas problemáticas do
aleatório e a possibilidade de uma dialéctica entre digital e analógico na Arte.
Partimos da premissa de que a transcrição do analógico
para o digital transformou o espaço social e as formas de leitura
da informação. Novos meios de registo e de difusão ampliaram as
possibilidades, transformaram os conceitos de imagem e as artes
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visuais: o texto em hipertexto, o pigmento em pixel e o chumbo das
letras tipográficas em vectores.
A forma de comunicar, os meios utilizados na produção e
partilha de informação, a fusão de dados e disponibilização de conteúdos cumprem hoje uma função que ultrapassa em larga escala
uma funcionalidade restringida ao prático e quotidiano acto de comunicar, entenda-se, o utilitário1.
Neste panorama, a Arte ganhou novos terrenos e espaços.
A transcrição do analógico para o digital obedeceu ao processo e

Imagem do debate, em 1976,
entre os candidatos à presidencia
dos EUA – Jimmy Carter e Gerald
Ford. Durante o debate, que foi
transmitido em directo, ocorreu
um problema técnico em que
o som foi cortado durante 27
minutos. Tornou-se num caso de
estudo para o papel do meio de
transmissão da informação e do
erro.

implicações de evolução da técnica e a criação artística foi terreno fértil neste caminho de digitalização do objecto e conteúdo
físico-material.
O digital é, pois, mais do que uma ferramenta, é um meio,
porque assume um papel no processo criativo que o modifica e caracteriza – citando McLuhan (1911-1980): The medium is the message2.
É neste paradigma das artes digitais que interessa abordar
o aleatório como processo de criação artística e a relação dialéctica
entre o espaço físico e o digital.
Mas se o digital é espaço para a criação artística, como se
estabelece a sua relação inversa com o analógico? Poderemos perguntar-nos se o espaço físico é também território das artes digitais.
Há uma relação dialéctica que se soma e não representa necessariamente um espaço de conflito, mas de encontro e reencontro. O digital pode assumir, materializando-se, uma forma física,
Vd. Mar de Fontculberta, em «A Notícia – pistas para compreender o mundo», Editorial Notícias, 1999, (p. 16), afirma que Tudescq fala da sociedade actual como uma “sociedade acontecedora”, na qual os progressos tecnológicos permitiram multiplicar, a níveis espectaculares,
o número de acontecimentos. Por um lado, a rapidez da informação faz que a opinião por ela
gerada actue sobre o próprio acontecimento: as notícias suscitam reacções, as quais por sua
vez se tornam acontecimentos noticiáveis (...).

1

Expressão paradigmática de Marshall McLuhan na sua obra «Understanding Media: The Extensions of Man», 1.ª ed. McGraw-Hill, 1964, em que classifica a forma de Media como uma
mensagem em sí e não apenas como um veículo de transmissão passivo.

2

Debate entre os candidatos
Kennedy e Nixon (1960) em que
o resultado de opiniões sobre
o vencedor do debate variou
em relação ao meio em que foi
assistido. Quem escutou pela rádio,
considerou que quem teve melhor
prestação foi Nixon, enquanto
quem assistiu pela TV deu Kennedy
como o vencedor.
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ao apresentar o seu resultado criativo no espaço bidimensional e
material.
O recurso ao computador enquando instrumento auxiliar
e potenciador do processo criativo humano tem ganho crescente
expressão em diferentes áreas de aplicação, em que a urgência de
inovação, prototipagem rápida e novas soluções criativas são uma
realizade em crescimento emergente. A criação artística, envolvendo conceitos de dimensão conceptual e estética, tem encontrado no
computador um recurso de expressão com diferentes características
que englobam manifestações como a arte generativa, a arte baseada
nos princípios da evolução artificial, ou os fenómenos da aleatoriedade como estratégia para gerar a diferença. Um número crescente de artistas utilizam métodos algorítmicos para realizar as suas
obras ou projectos experimentais, recorrendo a ferramentas concebidas especificamente com este objectivo.
O desenvolvimento tecnológico possibilitou novos campos
de aplicação e a Arte é terreno destacado neste caminho de descoberta de novas linguagens e meios, aprofundando-se os níveis de interacção e papel do fruidor/participante, contribuindo, assim, para a
sua própria definição, aplicação, direcção e caminhos futuros.
No contexto da criação gráfica, importa analisar, simular
e modelar digitalmente as regras de composição (podendo mesmo
ser aplicadas a diferentes linhas estéticas), bem como procurar desconstruir, manipular e combinar as existentes, contribuindo para
gerar novas tendências e possíveis soluções para resultados visuais, alcançados através de métodos distintos, dentro do recurso a
algoritmos capazes de responder a esta necessidade, adaptando os
processos, direcções e aplicações na dimensão artística.

11
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No projecto artístico realizado, estes dois elementos de
abordagem conceptual estão presentes: num primeiro plano e central – a aleatoriedade, optando por recorrer a critérios de construção
gráfica generativa, assistida por computador, e num outro plano, a
transposição para o espaço físico do resultado criativo.

1.1 Apresentação da proposta de projecto
No terreno do digital, a criação artística e, em particular, as
artes digitais dão crescente expressão ao desenvolvimento da criação apoiada por métodos que recorrem ao computador, com particular incidência no uso do código através de várias linguagens
de programação. É neste campo que o aleatório ganha maior importância e dimensão como conceito na criação artística. Interessa
assim comprender a extensão do papel do aleatório ao longo da
História da Arte, mas sobretudo o seu papel na arte digital, resultando no projecto kErni ng debris 1.0, como experiência artística que
dá forma a esta realidade conceptual.
kErni ng debris 1.0, enquanto projecto experimental, aborda
a temática da generatividade e da espacialização física do digital.
Consiste num projecto artístico no campo da criação gráfica
assistida por computador, onde o recurso à aleatoriedade e o conceito de composição gerado pela interacção Homem-máquina estão
presentes. Utiliza como fonte (base de dados) de informação visual
e escrita para os elementos que compõe cada resultado gráfico gerado uma plataforma de conteúdos presente na Rede3. O resultado
das composições é apresentado no formato impresso numa instalação artística.
Por Rede, referimo-nos ao Inglês Web. Optamos por evitar recorrer ao estrangeirismo sempre
que exista uma expressão válida em Português.

3

Jules Chéret (1836-1932) mostra
um cartaz por si criado. Pintor e
litógrafo francês, foi pioneiro na
criação de cartazes com objectivo
publicitário. Utilizou imagens de
valor artístico que combinava com
textos curtos, com o objectivo de
permitir uma leitura rápida da
mensagem.
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1.2 Estudo e Desenvolvimento do Projecto Final
O projecto desenvolveu-se partindo de um interesse pessoal
e profissional pela área do design gráfico. Iniciou-se com um elencar
de possibilidades em torno desta temática, procurando uma linha teórica e conceptual na dinâmica da produção artística digital. Surgiu
então, numa primeira fase, a vontade de utilizar a tipografia como
elemento de comunicação artística no espaço digital. Esta possibilidade abriu outros caminhos, que desde cedo colocaram em confronto
duas realidades: a linguagem do digital e a do analógico. A transcrição do analógico para o digital surgiu desta investigação inicial como
um dos problemas a abordar, bem como as crescentes possibilidades
para o artista explorar no seu processo criativo. É válido considerar
que a arte digital não terá de ficar contida, no que diz respeito ao seu
resultado, no espaço que a origina. Criadas as pontes nas linguagens
e formas, a passagem do digital para o analógico e vice-versa é um
processo dialéctico que acrescenta interesse à criação e ao trabalho
do artista.
Assumindo o póster como um formato clássico do design
gráfico, é necessário observar a sua composição. A tipografia é aliada à imagem e a disposição dos elementos obedece às regras de
leitura e comunicabilidade que o design busca alcançar. Mas não
procuramos esta funcionalidade de comunicação de conteúdos e
informação neste projecto. Procuramos o lado experimental e dessa
forma as regras que pretendemos não buscam o utilitário. Mas o
facto das composições gráficas geradas com o nosso projecto não
terem um objectivo estritamente funcional não implica que não seja
necessário conhecer, analisar, simular e modelar digitalmente essas
regras, pois são elas que conferem aos resultados gerados a aparência de um póster.

13
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Presente na Arte, mas nunca com tamanhas possibilidades
como no espectro das artes digitais, o aleatório afirmou-se como a
base para esta experiência estética. As composições geradas têm nos
seus atributos e disposição dos elementos, a programação com recurso ao aleatório. Procuram o confronto, a desconstrução de regras
estabelecidas, o possibilitar de novos resultados visuais.

1.3 Organização dos temas abordados
Num primeiro momento, é caracterizado o projecto e descrito o contexto em que foi desenvolvido. Definimos o seu tema e
objectivos, tratando-se de um primeiro apontamento, com o objectivo de introduzir na leitura os elementos iniciais deste documento.
Em um segundo momento, dedicamos a nossa atenção à
investigação realizada, referindo correntes artísticas e tecnológicas
em que se insere o projecto realizado e desenvolvendo também,
articuladamente, os aspectos relacionados com o tema desta dissertação. Procuramos responder nomeadamente ao que se entende
por aleatório e focar na sua presença ao longo da História da Arte,
dirigindo o sentido da investigação para a relação entre o digital e
o analógico, procurando debater também sobre as condições necessárias para que o aleatório seja factor de influência no processo de
criação artística. Este é um momento particularmente desenvolvido, que se constitui pelo levantar dos problemas em que esta dissertação se alicerça e que lhe dão origem.
Por último, descrevemos a concepção do projecto kErni ng
debris 1.0 nas suas implicações técnicas e conceptuais, bem como os
resultados obtidos, encaminhando de seguida esta dissertação para
as suas conclusões e trabalho futuro.
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2. Caracterização e definição
do projecto

2.1 O projecto kErni ng debris 1.0
kErni ng debris 1.0 é um projecto artístico experimental que
permite gerar composições gráficas com o auxilio do computador.
Numa gestão partilhada entre Homem e o recurso à máquina, através de instruções programadas, o projecto utiliza exclusivamente
como material para as composições dados colocados em Rede.
Podemos dividir o projecto, para melhor o explicar, em três
fases:
Uma primeira, em que o participante tem um papel activo
– partindo de uma interface inicial, existe a possibilidade de uma
palavra, que funciona como uma expressão de pesquisa temática de
imagens na Rede e texto a estas associado – esta etapa é do controlo
do participante.
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Uma segunda fase corresponde ao controlo do programa,
que através das instruções programadas gera a composição, utilizando a matéria recolhida anteriormente. As imagens e o texto resultantes da pesquisa são transformados nos seus atributos e disposição. Os elementos são organizados num formato de dimensões
definidas, mas a máquina, através dos vários parâmetros do código,
tem um papel central para a definição da sua disposição e resultado
visual final.
Os elementos utilizados na composição computacional são
exclusivamente retirados da Rede e o código tem acção preponderante na geração visual resultante.
Numa terceira e última fase, um conjunto de composições
seleccionadas foram impressas e expostas, realizando uma transposição do espaço digital para o físico, no formato de uma instalação
artística que disponibiliza o projecto ao público e o convida a participar.

2.2 Tecnologia aplicada
Foi no terreno do digital que as principais soluções técnicas
foram encontradas para o desenvolvimento do projecto experimental kErni ng debris 1.0. A comunicação entre o serviço que disponibiliza a informação (Flickr™)4 e a linguagem que a manipula (Processing5) ofereceram ao projecto as ferramentos e acesso às informações
necessárias.

Flickr™ é uma aplicação na Rede para gestão e partilha de fotografia. Este serviço foi desenvolvido pela Ludicorp© (empresa canadiana), lançado em Fevereiro de 2004. Organiza e
classifica fotos e outros elementos gráficos como desenhos. Vd. www.flickr.com (disponível em
23/11/2009).

4

Processing é uma linguagem de programação (baseada na linguagem Java) e uma plataforma de
desenvolvimento baseada em software livre que tem assumido, desde 2001, um crescente impacto
nas artes visuais. Foi criada para simplificar a programação e o seu ensino, bem como para servir

5

16

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

kErni ng debris 1.0 utiliza fotografia (informação visual) e a
sua meta-informação, como os comentários associados (informação
tipográfica) disponibilizados pela plataforma de conteúdos Flickr™
e originados pelos comentários dos seus utilizadores. As composições visuais são ainda caracterizadas por elementos vectoriais
A opção em utilizar informação visual e de texto disponível
numa só plataforma revelou-se a mais interessante e adequada ao
projecto e seus objectivos, pois permite dotá-lo de uma maior dinâmica e duração no tempo. Uma maior dinâmica, na medida em que
o participante, ao fornecer uma palavra que constitui a expressão de
busca das imagens num primeiro plano, é um elemento activo no
resultado gerado. Uma maior duração no tempo, pois o serviço que
disponibiliza as imagens e comentários associados é actualizado em
tempo real pelos milhares de utilizadores, o que torna a busca da
mesma expressão passível de respostas diversificadas ao longo do
tempo. Isto é, uma mesma palavra de pesquisa, num curto espaço de
tempo, produz um resultado diferente, pois entretanto novas imagens foram colocadas em Rede.
Colocamo-nos o problema da ligação pretendida das imagens ao texto e, assim, tornou-se necessário encontrar uma fonte de
informação em que os dois elementos existissem de forma associada.
O serviço Flickr™ enquanto comunidade de partilha de fotografia
cumpriu este objectivo, na medida em que disponibiliza o acesso a
informação visual em massa e aos comentários – informação escrita –
que os autores e membros desta comunidade associam às fotografias.
Temos, então, a informação necessária para gerar uma composição
gráfica com as características pretendidas.

como ferramenta para as artes digitais. Vd. www.processing.org (disponível em 03/01/2010).
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kErni ng debris 1.0 utiliza, como veremos mais pormenorizadamente no 4.º capítulo, uma comunicação entre duas estruturas
lógicas: a plataforma na Rede Flickr™ (ao nível dos conteúdos de
imagem e texto) e a linguagem Processing, na qual desenvolvemos a
interface do projecto kErni ng debris 1.0 e as suas valências de geração
de composições gráficas.

18

3. Investigação

Ao longo da sua história, a Arte, enquanto fenómeno de
expressão individual e colectivo da Humanidade, sofre mutações e
recria as suas próprias regras e trilhos. Os fenómenos históricos, nas
dimensões culturais, sociais e tecnológicas, colocam desafios permanentes ao artista e este, por sua vez, deve fazer do seu trabalho
um desafio constante de superação. Não seria de esperar do artista
uma negação ao que a técnica lhe oferece. Neste capítulo, propomonos desenvolver alguns exemplos do papel do aleatório no processo
de criação artística e dissertar sobre a relação dialéctica entre o digital e o analógico.
Num primeiro momento, descrevemos o aleatório, distinguindo-o de acaso. Num segundo momento, abordamos a presença
de fenómenos do aleatório na Arte, balizando a pesquisa na pintura
e artes plásticas, literatura e artes digitais. Não deteremos a nossa
antenção na música, pois, embora seja um campo de excelência na
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aplicação de fenómenos do aleatório na composição, o projecto desenvolvido não aplica o som nos seus critérios.
De seguida, é aprofundada a discussão da relação entre
analógico e digital, fazendo referência a trabalhos artísticos onde
esta temática tem presença. Neste capítulo, dedicamos ainda particular atenção ao estudo das condições necessárias para que o aleatório seja influente no processo de criação artística, bem como a uma
breve apreciação técnica, do ponto de vista histórico, dos meios utilizados no projecto desenvolvido.

3.1 O que se entende por aleatório?
Encontrar uma definição de aleatório satisfatória não se
apresenta como uma tarefa simples, muito menos uma definição
estabelecida como universal. Existem várias definições, umas de carácter mais científico e outras que utilizam argumentos discursivos
e até artísticos. Na investigação realizada, é encontrado o problema
da necessária distinção entre aleatório e acaso.
O aleatório afirma-se no universo das regras que constroem a diferença, ao passo que o acaso é marcado pelo imprevisível.
Esta parece ser, não a definição, mas a localização mais assertiva das
competências de cada uma das realidades que tratamos. Como já
referimos, uma definição universal é ainda um terreno pouco sólido
e com áreas cinzentas.
aleatório6
adj.
Incerto.
s.m. Ant.
SILVA, António de Morais, «Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa», Vol. 1, Horizonte Confluência, 1999.

6
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Sala ou casa destinada, entre os Romanos, especialmente aos jogos de azar.
acaso7
adj.
Efeito resultante de um conjunto de factos, aparentemente não
ligados a uma causa.
Sucesso imprevisto, inesperado, de que não se sabe a causa;
Azar, destino, providência, sorte.
Como podemos verificar, desde logo, a definição de um
dicionário não especializado distingue aleatório de acaso, mas de
forma pouco clarificadora das origens e limites dos dois problemas.
O aleatório tem uma relação natural com o campo científico
e é nesse terreno que o seu estudo e aplicação foram mais desenvolvidos. Tem, como veremos, uma crescente aplicação na criação
artística que soma novas realidades ao seu campo de acção. No domínio da Ciência, a aleatoriedade tem frequentemente aplicação na
estatística e na probabilidade algorítmica, na medida em que apresenta soluções numéricas possíveis de controlar e potenciar novos
resultados. É aplicado como um processo repetitivo em que o resultado produzido não descreve um padrão determinístico, mas é
dirigido para uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, no
domínio da Física, exemplos existem em que esta problemática é relevante. Ainda que por aprofundar e defendida por um núcleo pequeno da comunidade científica, a teoria de variáveis ocultas8 procura
7

Idem

Na Física, a teoria das variáveis ocultas é apontada como uma solução em que a natureza
estatística da mecânica quântica implica o seu carácter de incompleta. Embora seja aplicável
somente ao conjuntos de partículas, novos fenómenos físicos além da mecânica quântica são
necessários para explicar um evento individual. A mecânica quântica é não determinística, o
que significa que não prediz, de forma geral, a obtenção de qualquer medição com certeza. Informa a probabilidade de obter determinadas soluções (resultados). Esta noção implica e aponta
para uma situação onde as medições de uma certa propriedade em dois sistemas idênticos podem fornecer diferentes respostas. A questão que naturalmente surge é se haveria uma realidade
8
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defender que num processo que aparentemente é aleatório existem
propriedades não observáveis com uma determinada distribuição
estatística e que são responsáveis por determinar o resultado em
cada caso.
O acaso tem como sinónimo mais comum – azar.
azar9
s. m.
Sorte adversa, desdita, infortúnio.
Acaso, sorte.
Designativo de qualquer jogo em que a perda ou o ganho depende
só da sorte.
A expressão azar é de origem árabe (azzahar) e como a definição anterior demonstra é usualmente aplicada com uma carga
negativa. Azar habitualmente significa o que no senso comum é referido como má sorte e é uma expressão historicamente relacionada
com superstições de vários tipos. Aliás, é na expressão superstição
que uma possível definição de azar é apresentada: Presságio que se
tira de acidentes e circunstâncias meramente fortuitas.
Atribuímos frequentemente ao acaso aquilo que não fomos
capazes de prever e que, consequentemente, não somos capazes de
explicar.
Assim, parece-nos que importa distinguir os conceitos de
aleatório e acaso, na medida em que o primeiro tem regras como
alicerce da sua construção aleatória e o segundo não é identificado
por bases determinísticas.

mais profunda, ainda por conhecer, que possa ser descrita por uma teoria mais fundamental que
possa sempre predizer as saídas de cada medição com certeza.
9

Ibidem
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Há muitos anos, ocorreu-me uma ideia
original sobre um tipo de Aritmética, onde
tudo se exprime com 0 e 1.
Foi com esta afirmação que G. W. Leibniz
(1646-1716) descreveu numa carta de 1701
a J. Bernoulli a sua ideia de um novo tipo
de Aritmética que mais tarde viria a ser
aplicada com o computador moderno.
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Carlos Sena Caires10 desenvolve esta temática11 e apresenta
várias propostas, referenciando importantes pensadores e autores.
Reportando-se ao aleatório, aponta que este é quantificável e determinístico e que geralmente se refere a uma experiência definida por um
certo protocolo que pode ser reeditado (pelo menos em pensamento). Assim
sendo, o aleatório pode ser calculado e todas as suas soluções são passíveis
de previsão.
De acordo com a complexidade de Kolmogorov12, o aleatório
poderá ser entendido como um objecto que não é possível ser descrito com menos informação do que ele próprio contém. Esta teoria da informação e da aleatoriedade revela que a complexidade de
um objecto é o tamanho da mais pequena descrição que dele se faz. Esta
investigação colocou a descoberto o problema da complexidade algorítmica13 e da complexidade computacional (conhecida também
por complexidade de execução). A complexidade algorítmica não
é possível de ser executada por uma máquina – é não-computável.
A complexidade de Kolmogorov está definida sobre o conjunto de dados binários14 (sequências de zeros e uns). Ela associa a cada string
Carlos Sena Caires é docente na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto e investigador no CITAR (Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias das Artes). Vd. www.artes.ucp.pt; http://citar.ucp.pt
10

CAIRES, Carlos Duarte de Sena, «L`Aleatoire et l`image video numerique [fragments_01]»,
Mémoire Diplôme d`Études Approfondies Arts des Images et Art contemporain, Université Paris 8, 2004.

11

12
A complexidade de Kolmogorov (desenvolvida nos anos 60 do séc. XX) tem origem nos estudos que Andrei Kolmogorov (1903-1987), Ray Solomonoff (1926-2009) e Gregory Chaitin
(1947) desenvolveram. É uma teoria da informação baseada no tamanho dos programas para
a Máquina de Turing. É conhecida por este nome como homenagem ao matemático russo, e
fundador da área, Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987).

Um algoritmo pode ser classificado como uma sequência finita de instruções definidas e não
ambíguas, possíveis de ser executadas mecanicamente num período de tempo finito e com uma
quantidade de esforço finita. Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de
computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. O conceito de um algoritmo
foi formalizado em 1936 por Alan Turing (1912-1954) e pelo cálculo lambda de Alonzo Church
(1903-1995), matemático norte-americano que trabalhou principalmente nas áreas de lógica
matemática, teoria da recursão e teoria da computação, que formaram as primeiras fundações
da Ciência da Computação.
13

Há muitos anos, ocorreu-me uma ideia original sobre um tipo de Aritmética, onde tudo se
exprime com 0 e 1. Foi com esta afirmação que G. W. Leibniz (1646-1716) descreveu numa
14
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binária um valor numérico que é a sua complexidade. Pode ser definida como o tamanho do menor programa (ou descrição algorítmica)
que computa na Máquina de Turing15 uma determinada sequência
binária.
Conhecemos bem a expressão random16, considerada em
vários campos de aplicação, sobretudo no campo computacional,
e/ou por exemplo, na criação assistida por computador. Numa tradução literal, random refere-se ao aleatório. É, de forma sintética e
mais comum, descrita como um elemento sem direcção ou objectivo definido, que não é apontado ou dirigido num sentido específico. Uma realização que ocorre sem método ou escolha consciente. Porém, como já vimos,
não é assim. Temos mesmo vários níveis de aleatoriedade, tal como
o pseudo-aleatório e necessitamos de procurar uma definição mais
profunda.
Gregory Chaitin17 (1947) aborda a aleatoriedade (randomness) de um ponto de vista matemático e computacional, afirmancarta de 1701 a J. Bernoulli a sua ideia de um novo tipo de Aritmética que mais tarde viria a
ser aplicada com o computador moderno, em que cada bit representa um estado eléctrico: on
(corrente) associa-se ao número 1; off (ausência de corrente) ao 0; e as sequências de impulsos
eléctricos, como por exemplo 01000001 que representa em sistema binário o número 65, e que
também pode ser atribuído à letra maiúscula A através de um outro código. Cit. RODRIGUES,
José Francisco, «A Matemática e a Música numa perspectiva histórica», (p.69), Encontro Música e Matemática – Actas, CMUP – Centro Matemática Universidade do Porto, 2005. (Artigo
publicado em 1999 no Número 23 da Revista de Cultura Científica COLÓQUIO/CIÊNCIAS).
15
A Máquina de Turing foi desenvolvida por Alan Turing (1912-1954) em 1937 e caracterizase por um dispositivo teórico que representa um modelo abstracto de um computador, bem
antes de estes terem um desenvolvimento prático. Também conhecida como máquina universal,
ocupa-se de aspectos lógicos como a memória, estados e transições. Permite investigar o que
pode, ou não, ser computável. Turing é também conhecido pelo seu envolvimento na construção de máquinas para quebrar os códigos secretos das comunicações alemãs durante a 2.ª
Guerra Mundial.

Por se tratar de uma expressão do Inglês para o aleatório, remetemos esta sua definição para
a língua de origem: random – Having no definite aim or purpose; not sent or guided in a particular direction; made, done, occurring, etc., without method or conscious choice; haphazard.
Also, in statistics, as: Governed by or involving equal chances for each of the actual or hypothetical members of a population; (also) produced or obtained by such a process, and therefore
unpredictable in detail. Vd. Oxford English Dictionary em: http://www.oed.com/ (disponível
em 9/12/2009).
16

Gregory Chaitin (1947) é um matemático e cientista da computação americano de origem
argentina. No seu trabalho destaca-se a definição da constante de Chaitin, simbolizada por Ω,
um número real cujos digitos são equiprovaveis e representam informalmente a expressão da
17
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do que embora o aleatório possa ser definido de forma precisa e
mesmo ser medido, a grande maioria dos números aleatórios não
podem ser provados como tal. Assim, não podemos considerar a
origem de um número para o definir como aleatório, mas sim as
características de uma determinada sequência de dígitos18.
Vejamos os dois exemplos apontados por Chaitin:
01010101010101010101
01101100110111100010
O primeiro exemplo é o número 01 repetido 10 vezes. No
segundo exemplo, não encontramos um padrão compreensível e
não parece existir uma regra reconhecível que o tenha originado. O
número foi obtido pelo processo de atirar uma moeda ao ar 20 vezes e apontar 1 se cara e 0 se coroa. Mas atirar uma moeda ao ar 20
vezes apenas produz uma variável de resultados desta série binária
de 220, o que representa pouco mais de um milhão.
No entanto, segundo Chaitin, a definição exige uma capacidade em medir a informação contida de forma mais precisa. A
unidade fundamental de infomação é o bit, definida como a mais
pequena unidade de informação capaz de indicar uma escolha entre coisas provávelmente semelhantes. Em binário, um bit é o equivalente a um digito, 0 ou 1. O primeiro exemplo pode ser indicado
a um computador de forma simples, tal como “Print 01 dez vezes”.
Caso a série em causa for maior basta indicar “Print 01 um milhão
de vezes”. Podemos verificar que o número de bits neste algoritmo é
uma pequena fracção do numero de bits que a série descreve. No segundo exemplo não existe um atalho correspondente. A forma mais
económica de a descrever é na sua totalidade, isto é, indicar ao comprobabilidade de um determinado programa, que pode ser definida, mas não é computável.
Cit. CHAITIN, Gregory J., «Randomness and Mathematical Proof», Scientific American
232, N.º 5, p. 47-52, 1975. Para consultar todo o artigo, ver: http://www.cs.auckland.ac.nz/
CDMTCS/chaitin/sciamer.html (disponível em 25/11/2009).
18
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putador “Print 01101100110111100010”. Esta incompressíbilidade é
uma propriedade de todos os números aleatórios.
Podemos então definir que uma série de números aleatórios é a mais pequena descrição algorítmica capaz de ser indicada a
um computador em que a sua descrição tem, pelo menos, o mesmo
número de bits de informação que a série em si. Em suma, também
para Chaitin , as coisas são aleatórias quando não podem ser resumidas.
Poderemos considerar que a procura do aleatório é então
um fenómeno motivado pela procura de novos resultados. A sua
aplicação, por exemplo, na programação orientada para a criação
artística busca este objectivo.
Chegamos a compreender de que nível de aleatórios podemos falar e, desta forma, retornamos ao início da nossa abordagem:
quando falamos de aleatório aplicado em computador, referimo-nos
a um aleatório de complexidade computacional e quando falamos
do aleatório como teoria matemática pura, falamos de complexidade algorítmica. Chegando aqui, podemos abordar a experiência do
uso do aleatório de forma mais clara.
Três exemplos de aplicações do aleatório
São conhecidas, em diferentes níveis de aplicação, experiências que procuram aplicar métodos que implicam o aleatório.
Aqui referimos, a título de referência, três casos:
Shuffle ou Shuffling. Trata-se de um processo bem conhecido. Utilizamos este método sempre que jogamos cartas de forma a
baralhar, criar desordem, confundir os elementos. É ainda comum,
numa maioria de jogos, partir o baralho de cartas de forma a criar
uma ainda maior imprevisibilidade. Conhecemos este princípio
aplicado de forma mais popular no software de leitura de música da

Em cima: equipamento portátil
para leitura de música em
formato digital ipod© que
popularizou a expressão Shuffle
pela possibilidade de tocar
aleatoriamente as músicas
disponíveis.
Em baixo: processo de baralhar
(shuffle) as cartas antes de iniciar
um jogo e dessa forma criar uma
maior imprevisibilidade na sua
distribuição pelos jogadores.
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Apple©, o iTunes© e equipamentos associados como leitores portáteis de música em formato digital19.
Como segundo exemplo, temos o random nas linguagens
de programação. Na linguagem Pure Data©20 (Pd), existe o objecto
random, que permite a variação de resultados contidos entre números. Isto é, é indicada uma instrução para a máquina variar números
entre um algarismo inicial e final. Este é um objecto muito utilizado
para criar um maior automatismo e imprevisibilidade nos resultados de uma aplicação sonora, em que as notas, a amplitude e a frequência variam nos seus valores de forma automatizada.
No campo da segurança da informação, o trabalho sobre
números aleatórios é de relevante actualidade. A geração de números aleatórios é desenvolvida para ser aplicada em métodos de cifra
de informação. O método de cifrar e decifrar é chamado de cifra ou
SEED (de semente). Todos os algoritmos modernos fazem uso de
uma chave para controlar a cifra e a decifração.
Conhecemos este exemplo na programação em Processing
– «randomSeed()», que permite que um determinado «random()»,
(que produz por definição resultados diferentes sempre que o programa é iniciado), tenha um valor nos seus parâmetros que permita
a geração repetida dos mesmos números pseudo-aleatórios de cada
vez que o programa é iniciado.
Prever é poder
Prever é sinónimo de sucesso para as espécies biológicas.
Representa um importante atributo da condição humana e um eleExistem diversos aparelhos de leitura de música em formato digital. Por exemplo, porque
mais comuns e massificados actualmente, são os leitores de MP3 (do Inglês, MP3 Player), um
aparelho eletrônico capaz de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3.
19

Pure Data (Pd) é um ambiente de programação gráfica (em código aberto) para áudio e
vídeo usado como ambiente de composição interativo e como estação de síntese e processamento de áudio em tempo real. Foi originalmente desenvolvido por Miller Puckette (IRCAM).
Vd. http://puredata.info/ (disponível em 9/03/2010).
20
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mento-chave nas nossas capacidades cognitivas. Essencial à nossa
sobrevivência como espécie, permitiu e permite-nos estabelecer regras e objectivos para as nossas acções. Prever implica memória e
através desta a construção de elementos identificáveis (padrões) no
Mundo e nas relações que estabelecemos com os outros.
O reconhecimento de padrões pode, deste modo, ser entendido como uma condição para a inteligência, entendida como
matéria altamente organizada21.
Prever, quer-nos parecer, é calcular com base na experiência
adquirida. Para prever, necessitamos reconhecer padrões e a Arte,
no que diz respeito à sua percepção, não é excepção.
Mas, que padrões há no acaso? Que regras o conduzem?
Não conhecemos. Quando as conhecemos e alcançamos, deixa
então de ser acaso. Podemos considerar que atribuímos frequentemente ao acaso aquilo que não fomos capazes de prever e que,
consequentemente, não somos capazes de explicar. A história da
Ciência é feita do derrubar dos seus próprios paradigmas e da explicação de fenómenos que até serem compreendidos eram para a
Humanidade acontecimentos mistificados.
Reportando-se ao acaso, Carlos Sena Caires estrutura uma
definição, apontando os fenómenos que não são domináveis e onde as
Definição para inteligência de António Rosa Damásio (1944), um reconhecido médico neurologista, neurocientista português que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas.
É Van Distinghished Professor e Director do Departamento de Neurologia da Universidade
de Iowa e Professor-Adjunto do Salk Institute for Biological Studies na Califórnia. É membro
do Institute of Medicine da National Academy of Sciences. Tem recebido numerosas distinções
científicas e prémios, entre as quais se contam o Prémio Pessoa, que partilhou com Hanna
Damásio, e o Prémio Nonimo, recebido em 2003. Os seus livros «O Erro de Descartes» e o
«Sentimento de Si» são lidos e ensinados em mais de vinte línguas. Biografia do autor, Cit. DAMÁSIO, António, «Ao Encontro de Espinosa: As Emoções Sociais e a Neurologia do Sentir»,
Publicações Europa-América, 2003.
Por sua vez, o neuropsicólogo Nélson S. Lima, Director do Instituto da Inteligência em Portugal, define a inteligência como um conjunto complexo de habilidades mentais diferenciadas que
permitem o saber pensar, fazer escolhas, decidir e agir com êxito nos desafios da vida (...) é ter
capacidade de enfrentar e resolver as exigências e problemas decorrentes da nossa interacção
com os outros. Vd. Jornal Expresso, «De onde vem a inteligência», http://aeiou.expresso.pt/
de-onde-vem-a-inteligencia=f531333 (disponível em 28/02/2010).
21

28

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

causas e consequências se sujeitam ao nosso desconhecimento. A sua investigação apresenta-nos o estudo de Henri Poincaré22 (1854-1912)
que defende que os fenómenos fortuitos são, por definição, aqueles dos
quais ignoramos as leis. Bruno Munari, na obra «Design e Comunicação Visual» relembra uma designação de Einstein: O acaso tem leis
que ainda não conhecemos.23
Ainda segundo Carlos Sena Caires, referindo-se a uma opção de classificação de Claude Faure24 são identificadas três famílias
de artistas que utilizam o aleatório e o acaso (o acaso é referido como
azar por Carlos Sena Caires) nos seus projectos artísticos: O Expressionismo Abstracto, o Novo Realismo e os artistas que utilizam computadores e métodos de cálculo informáticos como instrumento de
trabalho ou pesquisa artística.

3.2 A presença do Aleatório como conceito
nos fenómenos artísticos
O aleatório está presente na História da Arte em várias das
suas expressões e em diferentes momentos. Admitamos que, pela
natureza do conceito e a sua relação histórica com o desenvolvimento teórico e tecnológico nas artes, a presença do aleatório enquanto conceito é, do ponto de vista histórico, recente. O aleató22
Jules Henri Poincaré foi matemático, físico e filósofo francês. Vd, POINCARÉ, Henri,
«Science et méthode», Kimé, Paris, 1999.

Alguém poderia objectar que nem todas as coisas na natureza têm uma estrutura, e que
existem amontoados caóticos que não são mais do que composições casuais. Posso responder
citando de memória uma frase de Einstein que diz «o Acaso tem leis que ainda não conhecemos». Muitas coisas que julgávamos não terem uma estrutura porque esta não era perceptível,
encontrámo-las depois com estruturas rigorosíssimas, como nos revelou o microscópio comum; depois, o microscópio mostra-nos outras imagens, bem mais dentro da matéria, sempre
com estruturas evidentes. Com efeito, as estruturas não são mais (creio) do que um equilíbrio
de forças, e visto que tudo na natureza é equilíbrio de forças, como diz um antigo sábio chinés,
tudo é estruturado, mesmo esta neve que parece uma massa disforme, se a observarmos ao
microscópio, mostra os seus belíssimos e variados cristais hexagonais. Cit. MUNARI, Bruno,
«Design e Comunicação Visual» (p. 35-36), Colecção Arte e Comunicação, Edições 70, 2000.
23

Claude Faure é conselheiro artístico da Cité des Sciences et de l´Industrie e co-fundador de
Ars Técnica.
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rio aplicado à criação artística deve também ser entendido como o
resultado de um percurso histórico-artístico, em que a tecnologia
possibilitou a sua aplicação de forma crescentemente mais aprofundada. Mas para melhor o entender, importa, como em toda a análise
da criação artística, não separar a obra do contexto e vinculações
com a sua época.
O espaço criativo do século XX, no que diz respeito à forma como a Arte é entendida, foi um momento de importantes confrontos entre a arte de museu (entenda-se instituída) e o império da
procura figurativa, de reprodução da realidade e, por outro lado, a
arte conceptual, em que o resultado criativo foi remetido para um
espaço de partilha do seu protagonismo com o seu próprio processo
de criação. O processo e o conceito que constroem e motivam a acção artística ganharam dimensão. Alguns artistas como Marcel Duchamp (1887-1968) contribuíram com significado para movimentos
artísticos como o Dadaísmo, o Surrealismo, o Expressionismo Abstracto, abrindo caminhos para a valorização do conceito na Arte e
para a própria afirmação da arte conceptual. O ready made de Duchamp é disto paradigma – o objecto do quotidiano é transportado
para o campo do objecto artístico, considerado pronto e sendo-lhe
atribuído um valor. Não será tanto o conceito de belo que procuramos atribuir ao ready made de Duchamp, mas o seu valor como
ideia, como paradigma da afirmação do conceito como alicerse da
construção artística. O seu papel é reconhecido em conjunto com
Tristan Tzara (1896-1963), que participou na fundação do movimento dadaísta e teve influência em criadores que o precederam, como
John Cage (1912-1992), que desenvolveu a aplicação de expressões
do acaso e do aleatório na música25.
Embora a aplicação de fenómenos do acaso e do aleatório na Música não seja o nosso objecto de estudo, em nome de um melhor enquadramento histórico e artístico, importa, de forma
25

Projecto
Roda de Bicicleta, ready made
Autor
Marcel Duchamp
Ano
1913
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Neste breve enquadramento histórico, merece ainda referência, pelo mesmo sentido do contributo para o caminho de abertura a novos campos e aplicações na Arte, o movimento Fluxus,
em que um vasto conjunto de artistas, incluindo o já referido John
Cage, mas também George Maciunas (1931-1978) como fundador e
Joseph Beuys (1921-1986) como um dos mais destacados membros,
se envolveram sobretudo durante as décadas de 60 e 70 do século
XX na reivindicação da Arte como expressão da actividade humana e não como producto comercial ou resumida ao resultado num
objecto, no sentido tradicional. A colaboração entre criadores, a informalidade, a provocação e intervenção social no espaço público, a
arte performativa, o happening26 e a conjugação de diferentes meios
de discurso constituíram aproximações da Arte a novos territórios
que não se desligam do nosso objecto de estudo.
Pela natureza do estudo a que nos propusemos e projecto experimental desenvolvido, optámos por abordar a presença do
aleatório na pintura (artes visuais), na expressão escrita (literatura)
e nas artes digitais.

muito breve, referir nomes de grande dimensão e influência como Arnold Schöenberg (18741951), Béla Bartók (1881-1945), Edgard Varèse (1883-1965), John Cage (1912-1992), Iánnis
Xenákis (1922-2001), Pierre Boulez (1925), Karlheinz Stockhausen (1928-2007), entre outros,
em que a aplicação de critérios matemáticos ou a leitura do som, para além da harmonia, estão
associados. A título de exemplo, a aplicação de processos matemáticos na composição musical,
não é um fenómeno circunscrito no século XX, embora tenha aí a sua afirmação mais sólida
e contínuo desenvolvimento contemporâneo, hoje, neste início de século XXI. Exemplo desta
afirmação é o jogo de dados de Mozart: Musikalisches Wurfelspier é um jogo, supostamente
criado por Mozart, que consiste numa lista de compassos acompanhada de uma tabela com
11 linhas e 16 colunas. Este jogo consiste num método de “composição” que apenas exige ao
“compositor” que este disponha de dois dados. O jogo permite obter uma composição musical
muito provavelmente inédita, sendo no entanto ao estilo de Mozart. Cit. SIMÕES, Carlota,
«Padrões e Matemática na Obra de Mozart», (p.71). Artigo publicado em Encontro Música e
Matemática – Actas, CMUP – Centro Matemática Universidade do Porto, 2005.
O happening (do Inglês, acontecimento) é uma expressão das artes visuais que, de uma forma
própria, revela características das artes cénicas. Neste tipo de obra, quase sempre planeada,
incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação, que nunca se repete da mesma maneira a cada nova apresentação.
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A very interesting technique of
the Surrealists, which permitted the cause of an event to be
lost, so to speak, in multiplicity,
was that of the cadavre exquis,
wherein several persons each
made part of a picture, folding
the paper to cover his addition,
before passing the drawing to
the next participant.
Uma técnica muito interessante
dos Surrealistas, que permitiu
causar um evento a ser perdido,
por assim dizer, em multiplicidade, foi o cadavre exquis,
em que várias pessoas faziam
parte de uma figura, dobrando
um papel para esconder o seu
contributo, antes de passar
o desenho para o próximo
participante.
Cit. BRECHT, George, «Change
Imagery», ubuclassics, 2004,
artigo original publicado como
Great Bear Pamphlet by Something Else Press, 1966 (p.9).
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Na pintura e artes plásticas
Na pintura e artes plásticas, podemos considerar que o
acaso tem uma presença mais identificável ao longo da História da
Arte e o aleatório uma marca mais recente.
Poder-se-á considerar que fenómenos do acaso estão presente no trabalho artístico de Jackson Pollock (1912-1956) e no conceito de Pintura Gestual (Action Paitting). É um dos mais influentes protagonistas do Expressionismo Abstracto, num conjunto de
outros artistas como Wassily Kandinsky (1866-1944), Arshile Gorky
(1904-1948), Franz Kline (1910-1962), Willem de Kooning (19041997), entre outros.
Pollock propôs uma pintura realizada pela acção do gesto
de derramar tinta sobre a tela, técnica denominada como Dripping.
Contribuindo para uma definição mais geral de Action Paitting, a
tinta é derramada sem ordem identificável, produzindo resultados
que valorizam a acção plástica e conceptual de uma pintura com
movimento. O acaso é identificável nas suas obras, pois embora o
gesto tenha uma intenção, não é controlável em termos de precisão
como na pintura em que o pincel toca a tela. Podemos aqui propor
a ideia de que o espontâneo pertence ao domínio do acaso e não do
aleatório, embora o aleatório tenha uma relação histórica, temática e
estética (nos processos artísticos) com o acaso e, por isso, facilmente
confundido.
Contudo, existe quem aponte outra direcção na interpretação da obra de Pollock. Um estudo recente27 aponta como possibilidade a existência de fractais28 bem definidos na pintura de Pollock.
Vd. P. Taylor, «Order in Pollock`s Chaos», Scientific American, 2002 (artigo sintese do estudo aprofundado «Authenticating Pollock Paintings Using Fractal Geometry». Para leitura do
artigo, consultar: http://www.uoregon.edu/~msiuo/taylor/art/scientificamerican.pdf (disponível
em 12/03/2010).
27

O termo fractal foi aplicado por Benoît Mandelbrot a objectos matemáticos infinitamente
complexos, e que a cada nível de aumentação a sua estrutura se fragmenta. Diz-se, então de
28
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Among modern artists, I
conceptually identify with
Jackson Pollock — not that I'm
a particular fan of his visual
style, but because he always
identified himself as a painter,
even though a lot of the time
his brush never hit the canvas.
There's something in that
disconnect — not using a brush
or tool in traditional methods.
Entre os artistas modernos,
identifico-me conceptualmente
com Jackson Pollock – não que
eu seja particularmente adepto
do seu estilo visual, mas porque
ele sempre se identificou como
pintor, embora muitas vezes o
seu pincel nunca tocasse a tela.
Existe algo nessa desconexão –
não usar o pincel ou ferramenta
com métodos tradicionais.
Joshua Davis

O estudo foi realizado recorrendo a digitalização e análise por computador de várias obras e aponta como resultado uma evidência de
um processo sistemático, deliberado e preciso de pintura.
uma figura geométrica ou de um objecto natural que são fractais se combinarem as seguintes características: 1. As partes têm a mesma forma ou estrutura do todo, mesmo que a uma
escala diferente e que possam estar ligeiramente deformadas (homotetia inteira); 2. A sua
forma é extremamente irregular, ou fragmentada seja qual for a escala de exame; 3. Contêm “elementos distintivos”, donde as escalas são muito variadas e cobrem uma larga gama.
Cit. PATRIARCA, Eduardo Luís, «Música Espectral e Fractais. Consequências da análise sonora da Composição», (p.83), Artigo publicado em Encontro Música e Matemática – Actas,
CMUP – Centro Matemática Universidade do Porto, 2005.

Jackson Pollock aplicando o
Dripping como técnica na sua
pintura.
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Num contexto da procura de novas abordagens, a acção do
artista é por vezes questionada. Yves Klein (1928-1962), procurando
novos resultados e expressões para as suas obras (nas quais também procurou o recurso a fenómenos do acaso, como por exemplo
conduzir um carro a 100 km/h como método de produção para gravações de chuva numa tela segura no tecto do carro), quando perguntado sobre o significado das suas propostas monocromáticas,
respondia por vezes com uma história persa:
Certo dia, um tocador de flauta resolveu começar a produzir uma única e
interminável nota... passaram-se vinte anos e, um dia, quando a mulher lhe
fez notar que os outros músicos executavam belas melodias cheias de notas
diferentes, o que era muito mais variado, o homem respondeu que não podia

Projecto
Prose Poems, snare-pictures
Autor
Daniel Spoerri
Ano
1959-1960

ser recriminado por ter encontrado a nota que os outros ainda buscavam29.

Daniel Spoerri (1930), figura destacada da Arte europeia no
pós-guerra, é autor de snare-pictures, uma série de criações em que
reune vários objectos, como sobras de alimentos, pratos utilizados
em refeições, copos e outros elementos resultantes do acaso do momento e que são fixados no tampo de uma mesa, originando a sua
exposição. No seguimento desta criação, Spoerri escreveu as suas
reflexões no livro «Topographie Anécdotée* du Hasard» no qual
mapeou todos os objectos utilizados e sobre eles reflectiu, evocando
recordações pessoais por eles originadas.
Em um outro registo, Raymond Hains (1926–2005), com
um trabalho anterior em fotografia abstacta (photographies hypnagogiques, 1946), conduziu a sua obra para a criação de Arte pela
reutilização de cartazes que encontrou na rua. Sobretudo durante
a década de 50 do século XX, Hains recolheu e deu novas formas
através da colagem a esses materiais publicitários, registos do quo-

objects found in chance
positions, in order or disorder
(on tables, in boxes, drawers,
etc.) are fixed (‘snared’) as they
are. Only the plane is changed:
since the result is called a
picture, what was horizontal
becomes vertical. Example:
remains of a meal are fixed to
the table at which the meal was
consumed and the table hung on
the wall.
Objectos encontrados em
posições ao acaso, em ordem
ou desordem (em mesas,
em caixas, em gavetas, etc.)
são fixados (‘snared’) tal
como estão. Apenas o local é
alterado: sendo que o resultado
é chamado de figura, o que era
horizontal tornou-se vertical.
Exemplo: sobras de uma
refeição são fixadas na mesa em
que a refeição foi consumida e a
mesa pendura numa parede.
Daniel Spoerri

Cit. WEITEMEIER, Hannah, «Yves Klein, 1928-1962 International Klein Blue», Taschen,
2004.
29
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Projecto
Pormenor de um mapa de Topographie
Anécdotée* du Hasard
Autor
Daniel Spoerri
Ano
1962

tidiano do povo Francês30, defendendo o conceito de que um objecto pode revelar um novo potencial quando retirado do seu contexto
original. Rasgando cartazes e combinando-os com outros processos
plásticos, o seu trabalho tem uma ligação com o acaso na medida
em que usa o jogo da recolha fortuita.
Numa linha inicialmente idêntica, Jean Tinguely (19151991), escultor e um dos fundadores do Novo Realismo, também
utilizou, como é característico do movimento artístico em que se
enquadrava, materiais e elementos derivados da realidade quotidiana. Neste plano, o seu trabalho acompanha o fenómeno combinatório e acrescenta a efemeridade, como com Homage to New York
(1960), uma escultura com um propósito autodestrutivo31. Também
com a mesma característica, a escultura Study for an End of the World
No. 2 (1962) foi detonada em público, num deserto nos arredores de
Las Vegas (EUA). Alguns dos aspectos referidos, nomeadamente a
imprevisibilidade do resultado do processo autodestrutivo e a criaVd. «Of the Public Born: Raymond Hains and La France déchirée*», FELDMAN, Hannah, artigo do manuscrito «Public Culture and the Nation: Art and the City in France During
Wartime, 1945–Present», MIT Press Journals, http://www.mitpressjournals.org (disponível em
10/05/2010).
30

Vd. Vídeo/documentário sobre Homage to New York em: http://vimeo.com/8537769 (disponível em 02/01/2010).
31

ção de esculturas de máquinas, que simulam ter uma função (como
por exemplo a escultura Chariot MK IV, 1966), ligam Tinguely aos
pioneiros da arte cinética, na qual se exploram efeitos visuais por
meio de movimentos físicos, causados pelo vento, motores e outros
impulsionadores, elementos que não são por vezes controláveis e
possibilitam resultados não-padronizados.
Na literatura
Na literatura, é incontornável o grupo OULIPO (Ouvroir
de Littérature Potentielle) no qual se destacam François Le Lionnais
(1901-1984), Raymond Queneau (1903-1976) e Georges Perec (19361982), entre outros. Reuniu um conjunto de escritores e matemáticos
no início da década de 60 do século XX em França que se dedicaram
à produção literária. A sua proposta prende-se com o objectivo de

Projecto
Chariot MK IV
Autor
Jean Tinguely
Ano
1966
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quebrar regras da literatura, definindo novas. Para o efeito recorrem a constrangimentos literários que definem regras e padrões. Por
exemplo, não utilizar uma determinada letra do alfabeto na escrita
de um poema. As regras definidas condicionam um resultado não
convencional. Outros argumentos foram utilizados, como regras
matemáticas para a produção escrita que, deste modo, se ligam com
os princípios de uma criação artística determinada por algoritmos
e outras definições, buscando em momentos a imprevisibilidade e
a geração de novos resultados. No caso do grupo OULIPO, não podemos falar especificamente em aleatório ou acaso, mas de métodos
próprios, bem controlados, mas que se ligam conceptualmente com
estes fenómenos.
Em outro formato, Babel Poesie de Jean Pierre Balpe 32(1942),
é uma máquina de poesia que produz texto generativo33. Cada poema
produzido é original e nunca poderá ser gerado de novo. Funciona em várias línguas, resultando numa nova forma de expressão
poética, na qual se explora um discurso caótico e se buscam resultados dinâmicos. Os projectos deste artista sobre poesia generativa
desenvolvem-se há cerca de 25 anos e são relacionados com outros
criadores, como William S. Burroughs (1914-1997) e um vasto património artístico. Burroughs foi particularmente importante na
aplicação destes conceitos na criação literária. Utilizou num determinado momento do seu trabalho, sobretudo entre as décadas de
50 e 60 do século XX, uma técnica que define este seu período artístico, conhecida como Cut-Up34. Vários dos seus trabalhos integrados
32
Jean Pierre Balpe foi Director do Departamento de Hypermedia da Universidade de Paris 8.
Enquanto artista, é autor de poesia («101 poèmes du poète aveugle», 2000) e prosa («La Toile»,
1999). É membro fundador de ALAMO, grupo de artistas de literatura digital e autor de vários
projectos de texto generativo.

No âmbito de investigação sobre texto generativo, poderá ser consultado o CETIC (Centro
de Estudos sobre Texto Informático e Ciberliteratura) da Universidade Fernando Pessoa em:
http://cetic.ufp.pt (disponível em 2/4/2010).

33

34

Vd. Vídeo documentário sobre a técnica de Cut-Ups de Burroughs em: http://www.youtube.
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Un R est un M qui se P le L de la R.
Frase enigmática que surge ao longo da
obra «53 jours» de Georges Perec e só
compreendida na sua totalidade quando
revelado o seu significado nas notas de
um dossier anexo. Tal como um método de
encriptação, é fornecida a solução para o
problema:

Un Roman est un Miroir qui se
Promère le Long de la Route.

Num outro pormenor do texto, o autor
aborda as 9 formas em que o número 53
(título da obra) pode sugir na série de
Fibonnacci:
1
26
27
53
3
25
28
53
5
24
29
53
7
23
30
53
9
22
31
53
1
10
11
21
32
53
1 6
7
13
20
33
53
4 15
19
34
53
1
17 18
35
53
In, PEREC, Georges, «53 jours», Collection
Folio, Edição original, P.O.L.
éditeur, 1989, Gallimard, França,
1994
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como Cut-Ups, recorrem ao recorte de textos de jornais, revistas e
livros, que sendo de origens diferentes, são colados para construir
uma composição literária própria. Podemos aqui identificar um
método de leitura quebrada, na qual material escrito de fontes e
origens distintas é recolhido, apropriado e transformado numa escrita experimental.
Donald Barthelme (1931-1989), numa conferência sobre ficção em 1975, afirma que o princípio da colagem é um dos princípios
centrais da arte neste século e parece-me também que é um dos princípios
centrais da literatura e prossegue: O artista visual pode lidar com quase
qualquer tipo de material, mesmo com o som, mas o escritor lida apenas
com um tipo de material: frases. A solução é, pois, tratar as frases como se
fossem objectos35.
É neste património conceptual e criativo literário que se insere o grupo LAIRE (Lecture, Art, Innovation, Recherche, Écriture)36.
Nele participam um conjunto de artistas, dos quais se destaca Philippe Bootz37 (1957), editor do Alire, uma publicação que existe desde
1989 com o objectivo de publicar poesia para a Rede, numa época em que o desenvolvimento de ferramentas e difusão na Internet
ainda se encontrava numa fase de exploração e pioneirismo. Hoje
conta com publicações e colaborações artísticas direccionadas para
com/watch?v=6NU3dIdqIBw (disponível em 3/4/2010) e o filme «The Cut-Ups» com argumento do próprio Burroughs em: http://www.ubu.com/film/burroughs_cut.html (disponível em
7/5/2010).
35
Tradução livre de: The principle of collage is one of the central principles of art in this century and it seems also to me to be one of the central principles of literature. The visual artist
can deal with almost every kind of material, even sound, but the writer deals with only one kind
of material: sentences. The solution, therefore, [is] to treat sentences as though they were found
objects. Donald Barthelme. Vd. http://www.austinkleon.com/tag/william-burroughs (disponível em 20/06/2010).

Para consulta sobre o grupo LAIRE e o jornal electrónico Alire, consultar: http://www.electronicbookreview.com/thread/wuc/parisian e sobre artistas participantes: http://transitoireobs.
free.fr/to/sommaire.php3 (disponíveis em 2/3/2010).

36

Philippe Bootz é professor na Universidade de Versailles-St. Quentin e investigador no Paragraphe Laboratory (Universidade Paris 8) e no MIM (Laboratory of Digital Music of Marseille). É um dos fundadores do Grupo LAIRE e editor da publicação na Rede Alire.
37

Exemplar de Cut-Up de William S. Burroughs

Writing is fifty years behind painting.
A escrita está cinquenta anos atrás em
relação à pintura.
Brion Gysin fez esta afirmação em finais
da década de 50 do século XX. Esteve na
origem da técnica de cut-up, em conjunto
com William S. Burroughs.
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a produção de poesia por e para computador. Estes projectos não ficam exclusivamente no espaço da Rede, mas contam já com publicações impressas como «Poésies et machinations».
Nas Artes Digitais
Nas artes digitais, a presença de fenómenos do aleatório
ganha uma dimensão maior pelo número de artistas motivados pelas possibilidades da técnica e do próprio património conceptual
do universo artístico contemporâneo. Este fenómeno é mais bem
entendido se tivermos em conta os actuais desenvolvimentos na
criatividade assistida por computador (computer aided creativity),
com importante e crescente impacto no universo criativo. Podemos
considerar que o computador passou de ferramenta passiva a instrumento activo e transformador da obra artística. No contexto actual da criatividade assistida por computador, surge a implicação,
discussão e estudo da inteligência artificial.
Nesta direcção, a inteligência artificial não tem necessariamente de perseguir o objectivo de substituir ou mimetizar um
comportamento humano – entenda-se um comportamento humano computorizado. Pode ser antes uma realização de inteligência
através da criação de processos algorítmicos com a capacidade em
aprender pequenas operações, analisar informação e agir em reacção a estas. Por isso parecem inteligentes, e são, artificialmente.
Diferentes campos de origem, inspirados na ciência evolutiva, desenvolvem as possibilidades de aplicação de processos
algorítmicos gerados por computador. Assim o descreve Matthew
Lewis, em artigo38 na obra «The Art of Artificial Evolution»:
LEWIS, Matthew, Evolutionary Visual Art and Design (p. 1, 3, 4, 5), ROMERO, Juan e
MACHADO, Penousal, «The Art of Artificial Evolution: A Handbook on Evolutionary Art and
Music», Sringer, 2008.
Tradução livre de: In the early 1990s, both Karl Sims and William Latham (with Stephen Todd)
followed in the footsteps of scientist Richard Dawkins by combining evolutionary techniques
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No início da década de 1990, Karl Sims e William Latham (com Stephen
Todd) seguiram os passos do cientista Richard Dawkins, combinando técnicas evolutivas e computação gráfica para criar imagens artísticas de grande
complexidade (1, 2, 3). Nas décadas seguintes, uma geração de artistas/ investigadores recombinaram, modificaram e ampliaram estas técnicas, a partir da exploração de aplicações possíveis da evolução da estética do design.
(...) A equipa é enviada “de volta à área de desenho” para trabalhar sobre as
variações e combinações dos melhores desenhos escolhidos. Voltam de novo
para apresentar as suas novas soluções e sejam novamente julgados. Os
melhores resultados são seleccionados e o processo repete-se até que os projectos satisfatórios são obtidos. Para fazer uso do computador neste cenário,
em primeiro lugar o problema de concepção específica deve ser representado
numericamente. O programa produz um número potencialmente grande
de possíveis soluções. A qualidade de “melhor adaptação” dessas soluções
é então determinada. Em alguns casos, isso pode ser feito subjectivamente.
Trata-se de um conjunto de meios através dos quais as melhores soluções
podem ser combinadas e/ou modificadas para produzir novas soluções semelhantes às dos seus antecedentes.

É neste âmbito que se destaca Joshua Davis39 (1971). Davis é um artista e designer particularmente empenhado nas artes
digitais. Produz conteúdos a partir dos seus estúdios sediados em
Nova Iorque (EUA), trabalhando para empresas, coleccionadores
e instituições. O seu trabalho artístico actua sobretudo no recurso
ao computador como ferramenta e sujeito activo nas suas criações.
Davis delega no código um papel central no processo criativo das
and computer graphics to create artístic images of great complexity (1, 2, 3). In the succeding
decades, a generation of artists/ researchers have recombined, modified, and extended these
techniques, beginning the exploration of possible applications of evolution to aesthetic design.
(...) The team is then sent “back to the drawing board” to work on variations and combinations of the chosen best designs. It returns shortly to present its new solutions, which are again
judged. The best are selected, and the process repeats until satisfactory designs are obtained.
To make use of computer in this scenario, first the specific design problem must be represented
numerically. A program produces a potentially large number of possible solutions. The quality
of “fitness” of these solutions is then determined. In somecases, this can be done subjectively.
These are a number of means by which the best solutions can be combined and/or modified to
produce new solutions similar to their antecedents.
39

Sobre Joshua Davis, visitar: http://www.joshuadavis.com (disponível em 04/12/2009).
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suas obras, alcançando resultados de expressivo interesse visual,
que concebe e aplica em vários formatos, tal como o design para a
Rede ou concepção de produtos e projectos artísticos de raiz. É interessante destacar que este artista, utilizando de forma concentrada
a tecnologia, reconhece e enquadra ao nível conceptual a sua obra,
como herdeira (embora com outros desenvolvimentos) de antecessores como Jackson Pollock. De facto, Davis procura alcançar com
regras-base o fenómeno do imprevisível e gerar novos resultados,
assumindo que o controlo pleno do processo criativo pode ser antes
partilhado com a máquina – o código, em que nos seus projectos
utiliza com mais intensidade a programação em ActionScript©40.
Marius Watz41 é também uma referência actual no campo
artístico com o recurso ao computador. Como artista, desenvolve o
seu trabalho sobretudo ao nível da produção de abstracções visuais
através de processos generativos. É fundador de Generator.x42, uma
ActionScript© é uma linguagem de programação orientada a objectos e utilizada sobretudo
para a construção de aplicações para a Internet. Actualmente na versão 3, foi criada para o
ambiente Flash© (software da empresa Adobe™ e que inicialmente foi produzido pela Macromedia©).
40

Sobre Marius Watz, visitar: http://mariuswatz.com; http://www.unlekker.net (disponíveis em
09/04/2010).
41

42

Vd. www.generatorx.no (disponível em 05/06/2010).

Projecto
Outside the lines
Autor
Joshua Davis
Ano
2009

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

42

Projecto
Object #1
Autor
Marius Watz
Ano
2007
Realizado com prototipagem rápida em
Processing e recurso a uma impressora de corte em 3D.

conferência e plataforma de exibição de projectos que envolvem o
estudo das estratégias que compreende o design e arte generativa.
No projecto Object #1, podemos identificar um bom exemplo de uma aplicação física de uma criação originada por um processo digital de programação que recorre a critérios generativos.
Karsten Schmidt43 (também conhecido como toxi) é autor,
entre um vasto conjunto de projectos com recurso ao generativo e
a expressões que integram o uso de critérios pseudo-aleatórios. Por
exemplo, o projecto Decode: Digital Design Sensations44 possibilita
a criação de uma identidade generativa, assumindo-se como uma
criação de design digital interactivo.
Num contexto de aplicação industrial, no sentido da investigação de suportes para a arte generativa e sua aplicação em formatos que resultem, enquanto soluções técnicas para expor e fruir de
forma mais acessível projectos com resultados gráficos generativos,

Sobre Karsten Schmidt, visitar: http://toxi.co.uk e http://postspectacular.com (disponíveis em
02/01/2010).

43

44

Vd. http://www.vam.ac.uk/microsites/decode// (disponível em 07/02/2010).
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Cartazes candidatos ao Decode show, Victoria & Albert Museum, Londres. Gerados em aplicação desenvolvida por Karsten Schmidt.

é relevante referir um protótipo em desenvolvimento pela Philips™.
Protoquadro é um projecto com base em criações de arte generativa
em que, segundo o centro de investigação da marca, os resultados artísticos produzidos por Protoquadro iniciam com uma série de fotografias e
imagens com propriedades muito específicas dentro do tema escolhido pelo
artista. Um algoritmo de software desenvolvido de acordo com as leis do
caos é aplicado para seleccionar e combinar as diferentes características das
fotografias para criar resultados únicos e em constante evolução, de obras
de arte que podem ser exibidas em telas planas ou projectadas em superfícies apropriadas, em locais que vão desde casas, escritórios, hotéis, lojas,
museus e outros edifícios públicos45.
E acrescentam: Essa é a natureza da técnica, em que a obra resultante nunca se repete e até
mesmo o artista não é capaz de prever com precisão em que direcção irá evoluir. Então, cada
criação é única, pois dois protoquadros gerados utilizando o mesmo conjunto de fotos e algoritmo podem mesmo desenvolver-se de forma diferente.
Tradução livre de: Protoquadro art starts out conventionally enough with a series of photos
and images with very specific properties along the artist’s chosen theme. A software algorithm
45

Projecto
Decode Show
Autor
Karsten Schmidt
Ano
Início em 2009
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Federico Bonelli e Maurizio Martinucci são os artistas actualmente envolvidos na criação deste projecto que poderemos permitir-nos relacionar, em sentido de conclusão, com uma reflexão de
Peter Weibel (1944):
Se a sociedade digital tem um futuro, ou seja, uma sociedade democrática
digital segundo uma variedade de uma máxima de Carlyle, monta uma

designed according to the laws of chaos is then applied to select and combine different aspects
of the photographs to create unique and constantly evolving works of art that can be displayed
on flat screens or projected onto suitable surfaces in places ranging from homes, offices and
hotels to shops, museums and other public buildings.
Such is the nature of the technique that the resulting artwork will never repeat itself, and even
the artist is unable to predict precisely which direction it will evolve in. So unique is each creation that two protoquadros generated using the same set of photos and algorithm will even
develop differently.
Vd. http://www.research.philips.com/technologies/protoquadro/index.html (disponível em
27/05/2010).

44

Projecto
Protoquadro
Autor
Philips Research
Ano
2009 e em desenvolvimento
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imprensa tipográfica e a seguir virá a democracia”, então a arte digital será
o parâmetro universal para todas as artes. (...) Se alguém tivesse dito há
cem anos, antes da invenção da rádio e do disco, que se poderia passear pela
floresta com um pequeno auricular no ouvido e escutar uma sinfonia com
uma qualidade de som perfeita, possivelmente teria sido tomado por louco.
(...) Assim como os arquivos musicais se transformaram num produto de
que a maioria da população pode dispor, o mesmo acontecerá com os filmes
digitais de conteúdo artístico ou as obras de arte software. (...) Porque não
mudar de obras de arte de dois em dois meses? O conceito de arte que se
pode enviar num momento para o computador portátil, para o ecrã de casa
ou para o telemóvel é perfeitamente possível com um arquivo digital. (...)
Que o acesso livre não determina de forma alguma a qualidade e importância de uma obra de arte torna-se evidente se se tiver em conta, por exemplo,
o caso da net.arte46.

3.3 Digital e Analógico – uma relação dialéctica na Arte
A abordagem da transcrição do espaço digital para o analógico é uma matéria de discussão actual no campo das artes digitais. Particularmente desde a segunda metade do século XX a evolução tecnológica avançou no que diz respeito às suas aplicações
nos processos de registo e gravação, acelerando de forma exponencial a cada novo avanço e constituindo hoje, neste início de novo
século, uma dinâmica ímpar no surgimento e disponibilização de
novos meios tecnológicos em utilização diária. Bancos de imagens,
de sons, de dados diversificados surgem a um ritmo acelerado em
vários campos da Arte, da educação ou dos serviços e mais concentradamente na indústria do entretenimento. A Rede representa um
espaço digital de enorme significado deste paradigma.

Cit. WEIBEL, Peter, director, ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe,
Julho 2009), in, LIESER, Wolf, «Arte Digital – Novos caminhos na Arte», h.f.ullmann, Tandem
Verlag GmbH, 2010, (p.250), Título original: Digital Art.
46
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Os processos de digitalização são hoje cada vez mais comuns e de utilização quotidiana, por exemplo no campo da música,
com a conversão analógico-digital47, ou na imagem, com a passagem do pigmento para o pixel. O processo inverso é também válido, na medida em que a conversão digital-analógico também se
desenvolveu em simultâneo, potenciando uma maior facilidade na
comunicação entre meios e ampliando, como nunca, a capacidade
de registo e armazenamento de informação.
O livro, a revista ou o jornal representam e constituem ainda
hoje, no seu formato impresso, grandes veículos de difusão do conhecimento e da informação. Outros formatos os colocam hoje num
lugar de não-exclusividade48. A imprensa de Gutenberg49 partilha
o espaço que era apenas seu, com as enciclopédias digitais e livros
em formato de CD-Rom/DVD ganharam crescente espaço. Mas nenhum meio nesta realidade é comparável com a rápida afirmação
da Rede como um espaço de partilha e acesso a informação por excelência. O livro digital na Rede é uma realidade em ascensão, bem

47
O conversor analógico-digital (frequentemente abreviado por conversor A/D) é um dispositivo eletrónico capaz de gerar uma representação digital de uma grandeza analógica. Um
sistema que aceita uma palavra digital como entrada e traduz ou converte o valor recebido para
uma voltagem ou corrente analógicas proporcionais à entrada é chamado de conversor digitalanalógico (D/A converter ou DAC).

O mesmo acontece na criação artística que conjuga vários meios (multimedia). A este propósito, Vittorio Fagone expõe uma pertinente afirmação de Man Ray: Qualquer forma de expressão tem os seus puristas. São os fotógrafos que sustentam que o seu meio não tem qualquer
relação com a pintura. São os pintores que desprezam a fotografia, embora muitos, no último
século, nela se tenham inspirado e a tenham utilizado. São os arquitectos que recusam pendurar um quadro no seu palácio, afirmando que a sua obra é uma expressão completa, por si só.
No mesmíssimo espírito, quando surgiu o automóvel, alguns devem ter declarado que o cavalo
é a mais perfeita forma de locomoção. Todas estas atitudes derivam do temor de que uma
suplante a outra. Nada disto aconteceu. Ninguém procura abolir o automóvel, com o pretexto
de que temos o avião. Cit. FOGONE, Vittorio, «O Novo Mundo das Imagens Electrónicas», in
GUIDO e ARISTARCO, Teresa, O Novo Mundo das Imagens Electrónicas, (p.), Tradução de
João Luís Gomes, Edições 70, Colecção Arte & Comunicação, 1990 (título original: Il Nuovo
Mondo dell`Immagine Elettronica, Edizioni Delano, 1985).
48

Johannes Gutenberg (década de 1390-1468) é considerado o inventor da Imprensa, possibilitando a cópia em série, até então realizada manualmente, o que alargou a divulgação de livros e
jornais, com as imensas repercussões sociais e culturais que conhecemos.
49

O Amazon Kindle© é um
software e hardware que
permite o descarregamento e
leitura de livros em formato
digital (e-book). A sua leitura é
realizada através de um aparelho
com visor, de suporte leve e
portátil.
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como a quotidiana leitura do jornal em sítios electrónicos50, face a
uma realidade que é noticiada em tempos mínimos e assim o exige.
Veja-se o caso do leitor portátil de livros em formato digital (e-book)
produzido pela Amazon.com©, o Kindle© ou o iPad©, produzido pela
Apple©. Em outros registos, o mesmo fenómeno se aplica, tal como o
livro sonoro51 (audiobooks).
Procurámos seleccionar e referir projectos com uma ligação
conceptual e teórica ao tema desta dissertação e que tenham sido
significativos enquanto referência e inspiração para o projecto desenvolvido.
Interessaram-nos num primeiro momento trabalhos de artistas que desenvolvem nos seus projectos a transcrição do digital
para o analógico.
O trabalho The Last Word de Laura Nova52 utiliza como matéria uma comunicação pessoal para explorar o conceito de públicoprivado. O projecto consiste na colocação no espaço físico do conteúdo privado do texto de uma mensagem de correio electrónico53.
Essa comunicação é impressa em formato de outdoor54 e confronta
o público no espaço material com um formato típico do universo
digital. Sabendo que a artista afirma como conceito deste trabalho
a relação entre o público-privado, o que nos leva a considerar como
relevante o projecto é a sua característica de se apresentar no espaço
físico, na cidade, um conteúdo que habita por regra o digital.

50

Sítio, do Inglês Site. Utilizamos a expressão equivalente em Português – sítios electrónicos.

Para exemplos de livros sonoros, visitar: http://www.audiobooks.org (disponível em
5/02/2010).
51

52

Vd. http://www.lauranova.com (disponível em 2/11/2009).

53

Correio electrónico, do Inglês e-mail.

Outdoor (palavra de origem inglesa) é a designação de um meio publicitário exterior, usualmente disposto em locais de grande visibilidade. Em Portugal, é constituído por modelos:
4 m x 3 m – 8 m x 3 m – 12 m x 4 m, contruídos em painéis modulares metálicos, em zinco ou
alumínio.
54

Projecto
The Last Word
Autor
Laura Nova
Ano
2005
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Perry Hoberman (1954), no projecto My life in Spam , pu55

blica em pequeno formato impresso o resultado visual de composi-

Projecto
Experimental-Type-Posters
Autor
Guy Haviv
Ano
2007

ções geradas pela sobreposição de correio electrónico não solicitado
(spam), armazenado na sua caixa de correio durante um determinado período de tempo. Aqui, também um conteúdo resultante de um
ambiente digital é apresentado e representado no formato físico.
Apresentando o resultado do processo criativo no
espaço físico, mas fazendo uso da tipografia como matéria

de

criação

artística,

o

projecto

Experiemental-Type-Pos-

ters56 de Guy Haviv utiliza as fontes tipográficas instaladas no
seu computador pessoal para criar composições visuais que
apresenta em formato de impressão digital.
A apresentação no espaço físico do digital é realizada de
várias formas. Pode mesmo ir além da apresentação e procurar a representação das linguagem do digital. Os projectos de visualização

55

Vd. http://www.perryhoberman.com/accept/html/spam.html (disponível em 12/11/2009).

Vd. http://www.meetgooya.com/#46201/Experimental-Type-Posters (disponível em
15/11/2009).
56

Projecto
My life in Spam
Autor
Perry Hoberman
Ano
2002
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de informação são ricos neste género de experiências. Em Atom57,
Robert Henke e Christopher Bauder exploram a visualização da informação digital através de balões de hélio que em comunicação
com o computador se movimentam pelo espaço, baseando-se no
som e alterando a intensidade da sua iluminação e posição vertical.
O resultando é uma representação visual da informação sonora.
Importa, para a nossa investigação, considerar também a
relação entre a técnica e o conceito. No caso da fotografia, a título de
exemplo, a utilização de equipamentos digitais revelou uma transformação de tipo analógico-digital. Embora com meios diferentes,
as mesmas regras são aplicadas – plano, composição, perspectiva,
Vd. http://www.monolake.de/concerts/atom.html e http://www.youtube.com/
watch?v=zEepuIzOjXc (disponíveis em 15/11/2009).
57

49

Projecto
Atom
Autores
Robert Henke e Christopher Bauder
Ano
2008
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etc.. A ferramenta é que transforma o resultado visual e permite a
aplicação de transformações de forma mais imediata e facilitadora, quer no processo de registo e gravação como na portabilidade e
transposição de meios. Amplia também as possibilidades de visualização e selecção da imagem registada, sem necessitar de revelação para a visualizar. Porém, ao imprimir, o formato-padrão é ainda
hoje utilizado e o álbum digital recria o de papel e não o elimina.
Mesmo a moldura digital que hoje é comercializada é no formato da
tradicional moldura para fotografia, mimetizando uma apresentação comum no espaço físico.
Porém, devemos considerar o desenvolvimento crescente
do estudo e investigação técnica de novas interfaces, nomeadamente ao nível das interfaces tangíveis58. Outras e sobretudo novas formas de manipulação e transcrição do analógico para o digital, bem
como do sentido inverso (sobretudo no que diz respeito a interacção entre estes dois espaços de acção), estão em franco desenvolvimento e constituem um campo de aplicação com relevo, seja na
indústria do entretenimento ou nos campos científicos e artísticos,
com destaque para as impressoras com corte em 3D.

No âmbito das interfaces tangíveis destaca-se pela sua actualidade na aplicação artística musical a Reactable. Vd. http://www.reactable.com (disponível em 12/04/2010). Para o estudo
das interfaces tangíveis, consultar informação sobre antecessores históricos como o Sketchpad,
desenvolvido por Ivan Sutherland, no MIT em 1963, e que consistia num editor gráfico orientado a objectos. Vd. Vídeo/documentário sobre o Sketchpad em: http://www.youtube.com/
watch?v=mOZqRJzE8xg (disponível em 13/04/2010) e http://museum.mit.edu/150/entries/133
(disponível em 27/06/2010).
58
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New media is analog media converted to
a digital representation. In contrast to
analog media, which is continuous, digitally
encoded media is discrete.
Os novos media são media analógicos
convertidos em representação digital. Em
contraste com os media analógicos, que são
contínuos, os media digitais codficados são
discretos.
All digital media (texts, still images, visual
or audio time data, shapes, 3-D spaces)
share the same digital code. This allows
different media types to be displayed using
one machine – a computer – which acts as
a multimedia display device.
Todos os media digitais (texto, imagens,
infortmação visual e de vídeo, formas,
espaços 3-D) partilham o mesmo código
digital. Isto permite que diferentes tipos
de media sejam apresentados utilizando
apenas uma máquina – o computador – que
funciona como um dispositivo multimedia.
New media allow for random access. In
contrast to film or videotape, which store
data sequentially, computer storage
devices make it possible to access any data
element equally fast.
Os novos media permitem o acesso
aleatório. Em contraste com o filme
ou registo de vídeo em cassete, que
armazena a informação sequencialmente,
o armazenamento em dispositivos em
computador permite o acesso a qualquer
informação com igual rapidez.
Cit. MANOVICH, Lev, «The Language of
New Media», (p. 50-51), The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 2001.
Tradução livre.
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3.4 Que condições são necessárias para que o aleatório seja
factor de influência no processo de criação artística?
O aleatório pode caracterizar-se, no que diz respeito ao seu
campo de acção no processo de criação artística – balizando a sua
aplicação através da linguagem computacional aplicada às artes
digitais, como um conjunto de regras básicas que geram resultados complexos. Por resultados complexos, embora esta se configure
como uma expressão com um grau significativo de subjectividade,
podemos entender como resultados que ampliam e ultrapassam a
soma dos critérios que os geraram.
Poderemos aqui propor a identificação de três possíveis
condições estruturais para que o aleatório tenha influência no processo de criação artística e em seguida dissertar sobre cada uma:
• Ser inteligível
• Gerar a diferença através de regras
• Entender o processo criativo
• Não-reproductibilidade processual
Ser inteligível
Não basta o aleatório ter um papel no resultado criativo,
a sua influência requer inteligibilidade. É condição para a sua influência a capacidade de o participante ou público o percepcionar,
podendo identificar a sua presença e que este teve um contributo na
obra gerada. Aqui falamos em inteligível no sentido da sua legibilidade para o público. O nível de inteligibilidade pode naturalmente
variar em função das características da obra. Elementos presentes
nas características do funcionamento, tal como o código que opera
de forma discreta podem ser ocultos, mas no resultado criativo a
sua marca pretende-se perceptível.
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Como vimos, o reconhecimento de padrões, de complexidade variável, é um elemento-chave na percepção da realidade e,
portanto, da obra artística. Deste modo, no que à Arte diz respeito,
a aplicação das expressões do acaso e do aleatório é um elemento
provocador de uma possível dualidade: por um lado, a necessidade
de reconhecimento e, por outro, a dificuldade em o alcançar. Se considerarmos a Arte como reconhecimento de padrões, então, o aleatório poderia ser entendido como a antítese da Arte. A Arte implica
necessariamente reconhecimento de padrões, mas de que padrões
falamos? O padrão pode variar de nível e de requisitos.
A Arte, como a natureza e seus fenómenos (nos quais se
inclui como actividade humana), também se transforma e evolui
em novos sentidos. Como vimos, o entendimento, classificação e
reconhecimento social da Arte e seu valor artístico não são os mesmos hoje, nem o poderiam ser, em períodos anteriores da sua história. A Arte é circunstância, é confronto e ruptura – sempre o soube
querer ser. A vídeo-arte59, a bio-arte60, a arte generativa, entre outras
expressões, foram e são ainda, em alguns territórios sociais e artísticos, conceitos geradores de polémica quanto ao seu valor artístico
e enfrentam resistências de reconhecimento61. Assim foi com Duchamp, como com Pollock.
A vídeo-arte (videoarte) é uma expressão artística que utiliza a tecnologia do vídeo em artes
visuais. Possibilitada pelo surgimento do vídeo e acesso mais generalizado, desde a década de
60 do século XX que está associada a correntes de vanguarda. Conta com, apenas a título de
exemplo, artistas como Wolf Vostell, Nam June Paik e Bill Viola. Vd. http://www.videoartes.
com (disponível em 19/01/2009).

59

A bio-arte (bioarte) é uma prática artística inspirada na Biologia. É por vezes produzida
em laboratórios e ateliês onde a biotecnologia e recursos técnico-científicos são utilizados na
criação, como a Engenharia Genética e materiais como as células, moléculas de ADN e tecidos
vivos. De referir artistas como Eduardo Kac, George Gessert, Marta de Menezes e Oron Catts.
60

Embora se reconheçam avanços significativos no reconhecimento de novas expressões artísticas, designadamente na utilização de recursos tecnológicos, parece-nos que existe ainda
um caminho a percorrer para um espaço social, nomeadamente no acesso e fruição das artes
digitais. No entanto, importa justamente reconhecer o papel de artistas pioneiros que abriram
os primeiros caminhos deste desafio: Depois do Pavilhão Philips em Bruxelas, 1959, onde se
uniram Le Corbusier e Edgar Varèse, a designação romântica de “erudito” e de “popular”
teve de desaparecer. Aí, Corbusier criou uma estrutura para dezenas de spots de luzes, várias
61
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Ao considerarmos o papel do aleatório no processo de
criação artística, depois de distinguido de acaso, podemos debater
sobre a sua capacidade de reconhecimento e potencial criador. Perante os desenvolvimentos da tecnologia e os avanços nos campos
científicos, o artista não fica indiferente, passivo, amorfo. Ele deve
ser, como artista que é, um elemento de vanguarda na aplicação do
conhecimento, gerando por sua vez novo conhecimento, intervenção e transformação.
O papel do aleatório no processo criativo apresenta, de facto, um problema de reconhecimento, de inteligibilidade por parte
do público, ou melhor, por parte do fruidor.
Neste momento, devemos distinguir a que nível de aleatório nos propomos referir. Como já vimos, um aleatório real é incomputável. O que a máquina processa é uma aproximação ao aleatório
– um pseudo-aleatório, quando munida de argumentos e instruções
programadas, tal como um random que varia entre 1 e 1000. É, neste
exemplo, estabelecido um critério de início e fim, deixando para a
máquina a geração de resultados variáveis e aleatórios entre estes
dois argumentos. No entanto, a Arte não é determinada pelas mesmas regras da Ciência62 e logo a ela é permitido, mesmo quando
cores, projectores de diapositivos, num vertiginoso espaço multinivelado. Varèse cria uma música para fita magnética, 400 colunas de som, sons de sinos, sons artificiais e vozes. Luz e som
obedecendo a dois diferentes sistemas ao acaso, esta era a ordem importante. Milhares de
pessoas percorreram aquele espaço, que era “erudito” e também “popular”. Cit. «Quantos
sentidos precisamos?», PIMENTA, Emanuel Dimas de Melo, Arte e Tecnologia, Coord., SANTOS, A.M. Nunes, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993.
Sobre esta relação entre Arte, Ciência e Tecnologia, José-Augusto França aponta que a mudança das técnicas no quadro instituído da civilização ocidental, quer dizer, o quadro industrial em que elas assumem um papel proeminente, arrasta alterações nas realizações artísticas
ou, pelo menos, convida-as a modificarem-se, para responder a necessidades globais que se
inscrevem na história da experiência vivida. Mas é igualmente verdade que certas obras de arte
podem abrir perspectivas insuspeitas à investigação e mesmo à praxis científica – já que os
sonhos de Leonardo geraram muitas realizações, e muita realidade também. As contribuições
verificaram-se então no sentido arte-ciência e técnicas: não são elas, talvez, mais raras, mas é
preciso não esquecer que são menos detectáveis pela própria natureza das relações estabelecidas. E também porque os cientistas, e ainda mais os agentes técnicos, nem sempre se dão conta
de um fenómeno de impregnação que é, sem dúvida muito subtilmente aleatório. [...] É por isso
que se a leitura dum projecto técnico não pode deixar de ser fiel ao dito projecto, conforme um

62
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apropriando e utilizando bases científicas, um papel de provocação
e subversão. Podemos na Arte trabalhar ao nível do conceito e assim realizar uma subida de nível, isto é, conceptualizar o aleatório.
O aleatório poderá ser, em si, o conceito consubstanciador da obra e
mesmo que um aleatório aproximado, não constituir impedimento
absoluto de realização, pela sua dificuldade de reconhecimento total, entenda-se, de todas as suas marcas e implicações.
Esta é uma discussão com raízes profundas que encontramos, por exemplo, no debate entre uma arte figurativa e a que procurou uma maior abstracção. Ao artista já foi exigido uma representação fiel da realidade63, o que, reconhecidamente, implicava uma
complexidade de inteligibilidade e reconhecimento mais directos.
Contudo, os paradigmas mudaram e com eles os conceitos e práticas.
Não obstante esta observação, a presença do aleatório será
tão mais perceptível, no sentido de legível para o público, quanto
mais bem for cumprida a estratégia do seu envolvimento e participação.
Relembrando, no Happening e outras realizações performativas, o público tornou-se participante e dessa forma, com um papel directamente interventivo, ficou mais capaz de entender e percepcionar o acto criativo, por vezes muito irregular e espontâneo,
porque é seu construtor também. Podemos pensar se não será esse
um dos possíveis desafios para a percepção do aleatório na criação
código admitido, e a de uma exposição científica deve obedecer à lógica do discurso, mesmo
que seja levada a criticá-lo em cada instância, a leitura de uma obra de arte é sempre aleatória
e criativa, através do tempo, numa perspectiva sémica (e semântica) cuja pluralidade jamais
contraria o rigor de cada momento verificável – quer dizer tornado verdadeiro. E é por isso
também que se a linguagem artística pode assimilar elementos científicos, ela fá-lo de um modo
operatório, quando o discurso científico se serve de uma linguagem artística para fins retóricos. Cit. FRANÇA, José-Augusto, «Arte – Ciência – Tecnologia/História e Linguagem», Arte
e Tecnologia, Coord., SANTOS, A.M. Nunes, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993.
Curiosamente, embora não com o objectivo de representação, mas de re-construção de realidades, o desenvolvimento do 3D constitui em alguns momentos uma procura de representação
virtual, quase indistinguível do real.
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artística – envolver o participante nas escolhas, de forma a este poder relacionar directamente a sua acção com os resultados obtidos.
Segundo Frank Popper (1918), a participação na obra de
arte é um problema decisivo e complexo. As noções de ambiente e a
participação do “espectador” convergiram fortemente num sentido
de redefinição das relações entre artista-teórico-espectador. Popper
descreve:
Quanto à participação, problema complexo mas decisivo para as
artes do espectáculo, ela se confirmava, ao teatro, cada vez menos fácil à
medida que engrossava a audiência. A supressão do palco pretendia facilitar (sala em arredondamento, sala rotativa, cena em “éperon”, cena rotativa). Mas o ecrã único suprime ao mesmo tempo o plano e os bastidores.
Oferece um mundo no qual o espectador pode entrar. A força de convicção
da fotografia é irresistível; a adesão do espectador é quase inevitável64.
O autor prosegue abordando uma possível divisão de novos fenómenos artísticos:
Se, durante esta exposição, Grégoire Muller pôde proclamar a liberdade (“o artista não tem mais razão para sentir-se limitado por uma
forma, por uma matéria, por uma dimensão ou um lugar. A noção de
obra de arte pode ser substituída por uma coisa cuja única utilidade é o
significafo”)65.

Cit. POPPER, Frank, «Art, Action et Participation: L´artiste et la créativité aujourd´hui», Éditions Klincksieck, Paris, 1985, Collection D´esthétique, sous la direction de Mikel Dufrenne,
(p.116). Tradução livre de: Quant à la participation, problème complexe mais décisif pour les
arts du spectacle, elle s`avérait, au théâtre, de moins en moins aisée à mesure que grossissait
l`auditoire. La suppression de la rampe prétendait la faciliter (salle en rond, salle tournante,
scène en éperon, scène tournante). Mais l`écran seul supprime à la fois la rampe et les coulisses.
Il offre un monde dans lequel le spectateur peut entrer. La force de conviction de la photographie
est irrésistible; l`adhésion du spectateur est quasiment inévitable.

64

Idem (p. 268), Tradução livre de: Si, au cours de cette exposition, Grégoire Muller a pu
proclamer la liberté (“l` artiste n`a plus de raison de se sentir limité par une forme, par une
matière, par une dimension ou par un lieu. La notion d`oeuvre d`art peut être remplacée par
celle d`une chose dont la seule utilité est le signifier”). Refere-se à exposição Documenta 5.
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A exposição a que se refere é a Documenta 566 e desenvolve
que se tentava dar conta de uma evolução contemporânea caracterizada
por quatro tendências principais: a noção de colocar em causa o próprio
entendimento de Arte, face à predominância da sugestão publica de criador
da obra de Arte; a valorização da linguagem como instrumento crítico;
a introdução de sistemas científicos ou parágrafo-científicos (e das suas
aplicações tecnológicas) como fundamento de uma estética que não deixaria de ser perceptível em termos visuais, bem como poder ser apresentada
nos museus ou as galerias; enfim, a instauração de novas relações com o
ambiente por criações à escala monumental ou incorporações de elementos
artísticos no ambiente67.
A instalação artística apoia esta possibilidade de participação. Demonstra um antecedente da participação no sentido da interacção, um projecto de 1938 em que Marcel Duchamp desenvolveu
e reinterpretou o desafio de Ernst à audiência. Na exposição Exposition
internationale du surréalism, na Galerie des Beaux-Arts em Paris, queria
iluminar as pinturas com uma luz que ligava e desligava quando activado
um sensor pelos visitantes. Os organizadores – incluindo André Breton,
Paul Éluard, Salvador Dali, Max Ernst, e Man Ray como “iluminador
chefe” – teve de abandonar este projecto pelas dificuldades técnicas; no
entanto, deram a cada visitante lampadas para que pudessem iluminar as
pinturas eles mesmos68.
66
Documenta é uma das mais importantes exposições de arte contemporânea, que, se realiza de
cinco em cinco anos em Kassel, Alemanha. Foi fundada por Arnold Bode em 1955.

Ibidem (p. 269), Tradução livre de: mais encore essayait de rendre compte d`une évolution contemporaine caractérisée par quatre tendences principales: la mise en cause de la notion même de l`art, à la lumière de la prédominance de la suggestion et de l`acte créateur
sur l`ouvre; la mise en valeur du langage comme outil critique; l`introduction de systèmes
scientifiques ou para-scientifiques (et de leurs applications technologiques) comme fondement
d`une esthétique qui ne serait plus perceptible en termes visuels, bien qu`elle puisse cependant
être présentée dans les musées ou les galeries; enfim, l`instauration de relations nouvelles
avec l`environnement par des créations à l`échelle monumentale ou par des incorporations
d`éléments artistiques dans l`environnement.

67

Cit. DINKLA, Söke, «From Participation to Interaction – Toward the Origins of Interactive Art», (p. 280). Tradução livre de: In 1938 Marcel Duchamp developed and reinterpreted
Ernst`s challenge to the audience. In the exibition Exposition internationale du surréalisme,
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Nesta procura de interactividade, ainda nos seus inícios,
o artista e a obra partilham a sua anterior posição autoritária não apenas
com o público/contemplador mas com a maquinaria também, o que é no
final a pré-condição para uma percepção alterada69.
Retornando a uma análise do processo criativo, o gesto e
a atitude de prescindir de uma parte significativa do papel autoral
em função de critérios automatizados e que utilizam o aleatório na
sua estratégia são, sobretudo, uma opção conceptual e não técnica. Aqui chegamos ao aleatório como conceito no processo criativo.
Neste enquadramento podemos considerar que as expressões do
aleatório têm um efeito potenciador de novos resultados e direcções
criativas.
Será justo observar que criação algorítmica e a participação
não são um terreno em que não se permita uma coexistência:
Os algoritmos são metaforicamente mudos e cegos porque não se podem
adaptar interactivamente enquanto computarem. São autistas na execução
de tarefas de acordo com regras mais que pela interacção. Pelo contrário, os
sistemas interactivos são baseados numa realidade externa simultaneamente mais exigente e mais rica no seu comportamento do que o mundo baseado
em regras dos algoritmos não interactivos70.

A participação, ao nível de sistemas e mecanismos que
permitam a intervenção do participante, como é o caso do projecto

in the Galerie des Beaux-Arts in Paris, he wanted to illuminate the paintings with a light that
would only switch itself on when the visitors activated a light sensor. The organizers – including
André Breton, Paul Éluard, Salvador Dali, Max Ernst, and Man Ray as “illuminator in chief” –
eventually had to abandon this project because of technical difficulties; however, they provided
the visitors with lamps so that they could illuminate the paintings themselves.
Idem, (p.280). Tradução livre de: Artist and artwork share their former authoritative position
not only with the beholder but with the machinery as well, which in the end is the precondition
for the altered perception.

69

Cit. Wegner, P., «The Paradigm Shift from Algorithms to Interaction», Brown University, Final Draft, 1996 (Vd. http://www.cs.brown.edu/people/pw/.). Suscitado pela leitura de:
DIAS, António de Sousa, «Exemplos de utilização de alguns princípios formais para operar sobre material musical heterogéneo», (p. 35), Encontro Música e Matemática – Actas,
CMUP – Centro Matemática Universidade do Porto, 2005.
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kErni ng debris 1.0, é um elemento de análise e com implicações nos
resultados obtidos.
Gerar a diferença através de regras
Perante uma proposta de aleatoriedade na Arte, como o foi
no estabelecer da arte conceptual e movimentos artísticos fracturantes, como o Dada (dadaísmo), podemos, se de uma opção mais
conservadora se tratar, escutar os reflexos de opiniões acerca da
morte da Arte, como o foi do fim da História. Porém, na Arte, como
na vida, não há um só caminho, mas sim realidades em permanente
construção dialéctica.
É nesta construção que o recurso ao aleatório como estratégia criativa afirma uma condição essencial – a existência de regras
que gerem a diferença.
Sem regras que confiram uma base de abordagem criativa,
uma direcção, o aleatório não teria uma presença lógica. Desta forma, com implicações bem perceptíveis na programação algorítmica
para a criação artística, importa definir instruções basilares da intencionalidade do artista.
Poderá parecer, desde logo, que a existência de regras coloca uma possível limitação ao uso do aleatório na criação artística.
Não as devemos ler dessa forma. Não se trata de limitações, mas de
critérios essenciais, pois de outra forma onde estaria a intenção ou
papel do artista? Em última análise, não seria mesmo possível obter resultados com algum grau de comunicabilidade ou conteúdo,
pois, na dimensão artística, o que comunicariam?
O recurso à aleatoriedade na criação artística pode ser entendido como uma estratégia para gerar a diferença e nessa procura
poderá ser identificada como regra a repetição.
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Gilles Deleuze (1925-1995) aborda a repetição como um fenómeno que não significa necessariamente o acto de reproduzir de
forma integral um objecto ou realidade. A repetição pode implicar
diferença. Segundo o autor da obra «Différence et répétition»:
Repetir é um comportamento, mas em relação a algo de único ou
singular, que não tem semelhante ou equivalente. É talvez essa repetição
que como conduta externa faz eco por sua conta a uma vibração secreta, a
uma repetição interior e mais profunda dentro da singularidade que a anima. O feito não tem outro paradoxo aparente: repetir um “irrecomeçável”71.
E prossegue: Nós podemos sempre representar a repetição como
uma semelhança externa ou com uma equivalência perfeita. Mas, o que
passa gradualmente de uma coisa a outra não impede uma diferença de
natureza entre as duas coisas72.
Delleuse descreve a reflexão sobre este aparente paradoxo
e mesmo sobre as várias visões que ele implica:
Enquanto nós colocamos a diferença como uma diferença conceptual, intrinsecamente conceptual, e a repetição como diferença extrínseca
entre objectos representados num único conceito, parece que o problema
da sua relação pode ser resolvido pelos factos. Sim ou não, há repetições?
Qualquer diferença é, em última análise, intrínseca e conceptual? Hegel
parodiou com o facto de Leibniz ter convidado as damas da corte para fazer
metafísica experimental enquanto caminhavam nos jardins, para verificar
que não existiam duas folhas de árvore com o mesmo conceito73.
71
Cit. DELEUZE, Gilles, «Différence et répétition», Épiméthée, Presses Universitaires de
France, Paris, 2003. Tradução livre de: Répéter, cest se comporter, mais par rapport à quelque
chose d`unique ou de singulier, qui n`a pas de semblable ou d`equivalent. Et peut-être cette
répétition comme conduite externe fait-elle écho pour son compte à une vibration plus secrète,
à une répétition intérieure et plus profonde dans le singulier qui l`anime. La fête n`a pas d`autre
paradoxe apparent: répéter un «irrecommençable». (p. 8-9).

Idem, Tradução livre de: On peut toujours representer la répétition comme une ressemblance
extrême ou une équivalence parfaite. mais, qu`on passe par degrés d`une chose à une autre
n`empêche pas une différence de nature entre les deux choses. (p. 8).
72

Ibidem, Tradução livre de: Tant que nous posons la différence comme une différence conceptuelle, intrinsèquement conceptuelle, et la répetition comme une différence extrinsèque, entre
objects représentés sous un même concept, il semble que le problème de leurs rapports puisse
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Assim, parece ser relevante observar que a repetição não é
antagónica de diferença num sentido da sua profundidade conceptual.
Na obra de arte, o problema da repetição, no sentido da
reprodutibilidade foi tratado de forma destacada por Walter Benjamin, que apontava uma nova era, sobretudo após o surgimento
da fotografia, na qual a capacidade de reproduzir a obra de arte é
um contributo para uma maior democratização no acesso à fruição
artística, isto é, novas potencialidades artísticas criadas por uma capacidade de reprodutibilidade técnica74.
Frank Popper faz a sua leitura: Amengual, tal como W. Benjamin, vê na reprodutibilidade técnica da obra de arte introduzida pela
fotografia, a força essencial do cinema: ao destruir a aura, o prestígio religioso, o valor cutural da obra única, ela dessacraliza a arte e a obra num
pensamento materialista75.
O recurso a determinados níveis de aleatoriedade na criação artística, poderá envolver um processo não reprodutível.
Nesta dimensão, não estamos a falar de uma reprodutibilidade técnica – essa será possível por exemplo, também na criação
gráfica assistida por computador, com a impressão de vários exemplares do mesmo resultado, gravado digitalmente. Estamos sim, a
abordar uma dimensão de não reprodutibilidade processual. Por
être résolu par des faits. Oui ou non, y a-t-il des répétitions? ou bien toute différence est-elle en
dernière instance intrinsèque et conceptuelle? Hegel raillait Leibniz d`avoir invité des dammes
de la cour à faire de la métaphysique expérimentale en se promenant dans les jardins, pour
vérifier que deux feuilles d`arbre n`avaient pas le même concept. (p. 39).
Vd. BENJAMIN, Walter, «The Work of Art in the Age of It`s Technological Reproducibility,
and Other Writing on Media», Edit. JENNINGS, Michael W., DOHERTY, Brigid, LEVIN,
Thomas Y., Belknap Press, 2008.

74

Cit. POPPER, Frank, «Art, Action et Participation: L´artiste et la créativité aujourd´hui»,
Éditions Klincksieck, Paris, 1985, Collection D´esthétique, sous la direction de Mikel Dufrenne, (p.116). Tradução livre de: Amengual, comme W. Benjamin, voit dans la reproductibilité
de l`oeuvre d`art introduite par la photographie, la force essentielle du cinéma: en détruissant
l`aura, le prestige religieux, la valeur culturelle de l`ouvre unique, elle désacralise l`art et l`ouvre
à la pensée matérialiste.
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exemplo, um processo generativo, não será repetido, pois o recurso a critérios que envolvam aleatoriedade permitirá, em teoria, um
resultado diferente, em que não se repetem as condições em que foi
gerado anteriormente.
Entender o processo criativo
O recurso a graus significativos de aleatoriedade na criação
artística implica, sobretudo, num contexto de arte com características de generatividade, que ao fruidor seja possível percepcionar e
apreender num determinado grau, as implicações conceptuais e estéticas da obra. Como falamos anteriormente, uma inteligibilidade
total é difícil de alcançar. No entanto, neste ponto, falamos de uma
condição ao nível da leitura artística da obra e não apenas do papel do recurso ao aleatório. Poderemos considerar como relevante a
leitura do aleatório como processo criativo, nos resultados obtidos.
Nesta dimensão, poderá ser um importante recurso, uma característica de suspensão na geração da obra, no sentido da criação de
uma expectativa, um motivo de suspense.
Esta característica em muito dependerá do tipo de obra e
das suas possibilidades de exploração da dimensão temporal. No
tipo de obras que temos vindo a abordar, sobretudo no contexto
mais amplo das artes digitais com recurso ao computador, este elemento poderá ser um interessante recurso para atingir uma maior
capacidade de leitura do processo criativo. Por exemplo, se presente
uma possibilidade do fruidor observar directamente o acto criativo,
no caso da criação gráfica generativa, o elaborar em tempo-real da
composição, tanto melhor será a sua compreensão das implicações
desse mesmo processo. Ao nível da arte generativa que recorre a
processos de composição algorítmica, este elemento de expectativa
é relativamente comum, mas não menos interessante.
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Hans Dehlinger aponta uma possível leitura:
Fascínio: A formulação generativa de uma ideia, a sua programação e plasmação final sob a forma de desenhos é fascinante e pode criar dependência.
O desenho é, em si mesmo, uma coisa muito elementar, e desde tempos
remotos constitui um meio de expressão artística: o traço, a linha, a elaboração e o domínio de um determinado repertório face a possibilidades
potencialmente infinitas76.

Não-reproductibilidade processual
Medindo a influência do aleatório no processo de criação
artística, uma das condições que poderemos identificar num determinado tipo de obras, sobretudo num enquadramento das artes
digitais é uma não-reproductibilidade processual. Não estamos a
falar na reproductibilidade técnica, que W. Benjamin aborda e sobre
a qual já nos concentramos, pois essa, é válida.
Será possível reproduzir, tal como com o negativo da fotografia, muitos exemplares que não se distinguem de um original
(embora Theodor Adorno e Max Horkheimer, da mesma escola de
Frankfurt que Benjamin, não concordem com esta linha de pensamento77), bem como em obras digitais.
Falamos sim, de uma não-reproductibilidade do processo.
Em obras com características generativas, de composição com recurso a algoritmos e ao aleatório, sabemos que não é possivel reproduzir de forma exacta as condições em que a composição anterior
foi gerada, a não ser que adulterado o programa, o que seria uma
manipulação da própria obra.

Cit. DEHLINGER, «Plotter, Plots e Plotar. Porquê?», (p.62, 63), LIESER, Wolf, Arte Digital
– Novos caminhos na Arte, h.f.ullmann, Tandem Verlag GmbH, 2010, Título original: Digital
Art.
76

Theodor Adorno e Max Horkheimer entendem que toda reprodução contribui para a perda de
identidade da originalidade.
77
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Se respeitado o algoritmo que gerou a obra, não é possivel
reproduzir as mesmas condições em que foi gerada. Se assim for, o
aleatório, não terá influência.
Deste modo, podemos afirmar que, pelo menos em teoria,
existe uma reproductibilidade técnica e uma irreproductibilidade de
processo.
Notas conclusivas
Poderemos considerar que o recurso a determinados graus
de aleatoriedade na criação artística poderá ter como condições
para a sua influência o cumprimento de objectivos, como a busca
de inteligibilidade (para isso envolvendo o participante), gerar a
diferença através de regras (para isso recorrendo à repetição), procurar um entendimento do processo criativo (para isso recorrendo
à suspensão) e uma não-reproductibilidade processual.
Podemos ainda considerar que o recurso a fenómenos do
aleatório e do acaso na Arte são sobretudo uma estratégia. De acordo com George Brecht (1926-2008), o acaso na Arte fornece meios para
escapar aos preconceitos enraizados na nossa personalidade pela nossa cultura, passado e história pessoal, isto é, é um meio para atingir uma maior
generalidade78. Podemos assim considerar que o peso cultural coloca
condicionantes à nossa visão do Mundo e expressões de criatividade. Brecht prossegue apontando que:
o resultado é um método de aproximação com uma aplicação ampla. Os
métodos do acaso e da aleatoriedade podem ser aplicados à selecção e arranjo
Cit. BRECHT, George, Chance Imagery, ubuclassics, 2004, artigo original publicado como
Great Bear Pamphlet by Something Else Press, 1966 (p. 22, 23).
Tradução livre de: Chance in the arts provides a means for escaping the bias engrained in our
personality by our culture and personal past history, that is, it is a means of attaining greater
generality. The result is a method of approach with wide application. The methods of chance
and randomness can be applied to the selection and arrangement of sounds by the composer,
to movement and pace by the dancer, to three-dimensional form by the sculptor, tu surface form
and color by the painter, to linguistic elements bu the poet. Science tells us that the universe is
what we conceive it to be, and chance enables us to determine what we conceive it to be (for the
conception is nly partly conscious).
78
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de sons pelo compositor, ao movimento e passos pelo bailarino, a formas
tridimensionais pelo escultor, à forma da superfície e cor pelo pintor, a elementos linguísticos pelo poeta. A Ciência diz-nos que o universo é o que
nós concebemos ser, o acaso permite-nos determinar o que nos o concebemos
ser (pois a concepção é apenas parcialmente consciente).
Duvido que um crescimento na nossa habilidade em reconhecer significado
em imagens do acaso que a natureza apresenta em tudo sobre nós signifique
um fim das actividades pessoais a que chamamos Arte. O artista irá provavelmente continuar a produzir imagens significantes, simultaneamente
porque tais imagens raramente ocorrem na natureza e porque uma libertação pessoal ocorre com tal actividade (...) Porém parece-me que teremos
uma visão curta da expansão infinita do espírito humano que procuramos,
quando apenas reconhecemos imagens que são artefactos. Nós somos capazes de mais79.

Dentro destes preceitos, o aleatório no processo de criação
artística poderá constituir-se não só como uma estratégia, mas também, ele próprio, como uma ferramenta conceptal que, não substituindo o pensamento e a ideia, pode servir os conceitos para alargar os seus horizontes para além dos constrangimentos pessoais e
colectivos.
Podemos também entender que o recurso a fenómenos do
acaso e do aleatório não diminuem o papel do artista ou a capacidade de reconhecimento de trilhos a percorrer na criação artística.

Idem, Tradução livre de: I doubt that an increase in our ability to recognize significance in the
chance-images which nature presents all about us will mean an end of the personal activities
which we have been calling art. The artist will probably continue to make significant images,
both because some such images rarely occur in nature, and because of a personal release which
comes about form such activity (...) But it seems to me that we fall short of the infinite expansion of the human spirit for which we are searching, when we recognize only images which are
artifacts. We are capable of more than that. (p. 24, 25)
79
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3.5 Apreciação técnica e relações históricas
Como vimos, perante transformações sociais e técnicas, ao
longo da sua história, nunca a Arte e o artista ficaram indiferentes
ao desenvolvimento tecnológico. A própria criação artística é não
raras vezes influente do desenvolvimento de novas ferramentas
que a sociedade e a indústria integram e redefinem a sua utilização. O desenvolvimento da Informática e o acesso às ferramentas
de forma mais massificada permitiram a muitos artistas o contacto
com linguagens de programação e novas possibilidades de explorar nas suas obras o automatismo, a generatividade, o aleatório e
outros conceitos em que a máquina pode ser um interessante aliado
da criação, contribuindo para o romper de preconceitos quanto à
utilização da tecnologia na criação artística80. A Arte transforma as
ferramentas e é transformada por estas, num processo de influência
mútua. Retornando a McLuhan – Os Homens criam as ferramentas. As
ferramentas recriam os Homens.
O projecto artístico kErni ng debris 1.0 recorre ao uso do
computador como recurso tecnológico e conceptual, constituindo-o
como um aliado na composição gráfica. Esta afirmação é possível
de ser feita e as suas implicações realizadas, porque é precedido,
além de um desenvolvimento conceptual que já abordámos, de um
desenvolvimento técnico.
O computador moderno, como o conhecemos, tem como
precursores máquinas de cálculo como as de W. Schickard (15921635) e de B. Pascal (1623-1662), que possibilitaram operações matemáticas como adicionar e subtrair mecanicamente. Também a
Quando a Walt Disney Productions lançou Tron, um desenho animado assistido por computadores, muita gente não entendeu. Os adultos ficaram presos à história do filme, que era
medíocre. Mas as crianças adoraram, porque elas usaram todos os sentidos sem preconceitos.
Cit. «Quantos sentidos precisamos?», PIMENTA, Emanuel Dimas de Melo, Arte e Tecnologia,
Coord., SANTOS, A.M. Nunes, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993.
80
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máquina de cálculo do já referido Leibniz (em 1671) ou as de C. Babbage (1791-1871) – a Difference Engine e a Analytical Engine, desenvolvidas em 1821 e 1834, respectivamente, constituíram os motores
para a concepção dos computadores electrónicos.81
Este desenvolvimento tecnológico, bem mais vasto do que
o descrito até ao computador como hoje o conhecemos, acompanhado pelo desenvolvimento de software para ou com possível aplicação na criação artística e gráfica, criaram as condições para as ferramentas hoje disponíveis.
O projecto artístico kErni ng debris 1.0, utiliza o software/
linguagem e ambiente de programação Processing. A sua escolha
prende-se com o potencial comprovado desta linguagem no campo
artístico. Processing é uma linguagem de programação (baseada na
linguagem Java) e uma plataforma de desenvolvimento estruturada em software livre que tem assumido, desde 2001, um crescente
impacto nas artes visuais. Foi criada por Casey Reas82 e Ben Fry83
nos laboratórios do MIT (Massachusetts Institute of Technology’s MIT,
Media Lab)84 para simplificar a programação em Java e servir como
ferramenta para artistas digitais e para o ensino da programação,

Acerca do papel destes precursores do computador electrónico, José Francisco Rodrigues
afirma: Com efeito, apesar daquelas máquinas nunca terem sido completamente construídas,
os princípios subjacentes ao funcionamento e às potencialidades da “Analytical Engine” foram cedo reconhecidos e, em particular, foram notavelmente comentados por Ana Lovelace
(1815-1852), filha de Lord Byron e “dear and much admired interpreter de Babbage”. Numa
passagem sobre a concepção daquela máquina Lady Lovelace refere especificamente “que o
seu mecanismo operativo (...) poderia agir sobre outras coisas para além de números, objectos
tais que as suas relações fundamentais recíprocas pudessem ser expressas pela ciência abstracta das operações”. Cit. RODRIGUES, José Francisco, «A Matemática e a Música numa
perspectiva histórica», (p. 69), Encontro Música e Matemática – Actas, CMUP – Centro Matemática Universidade do Porto, 2005. (Artigo publicado em 1999, no Número 23 da Revista de
Cultura Científica COLÓQUIO/CIÊNCIAS).
81

Casey Reas é artista e também docente na UCLA (University of California, Los Angeles).
Sobre Casey Reas, consultar: http://reas.com/blog/; http://reas.com/; http://users.dma.ucla.
edu/~reas/ (disponível em 02/04/2010).

82

83

Sobre Ben Fry, consultar: http://acg.media.mit.edu/people/fry/ (disponível em 02/04/2010).

84

Vd. http://www.media.mit.edu/ (disponível em 02/04/2010).

Projecto
Sketchpad
Autor
Ivan Sutherland
Ano
1963
Sketchpad foi desenvolvido no MIT no
âmbito do doutoramento do seu autor e é considerado o primeiro editor
gráfico orientado a objectos.
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por se tratar de uma linguagem de alto nível (com uma sintaxe mais
próxima da linguagem natural do que a linguagem em código máquina85).
Esta é uma linguagem de programação que se enquadra
no tipo de programação orientada a objectos86. Outras ferramentas de
programação deste género, também com forte aplicação no campo
artístico existem, como a título de exemplo, a já referida Pure Data
(Pd), o ambiente de programação gráfica Max/MSP87 ou a mais recente NodeBox88.
A linguagem Processing é utilizada em parceria com o que
para o nosso projecto se constitui enquanto uma base de dados de
informação visual e escrita – o serviço Flickr™. O Flickr™ é uma

Nos primórdios da computação, a programação de um computador era feita usando instruções entendidas directamente pelo computador. Estas instruções são designadas por código máquina. Computadores diferentes (com processadores diferentes) possuem conjuntos de
instruções diferentes, pelo que um programa escrito em código máquina apenas executa um
determinado tipo de computador. A programação em código máquina era muito trabalhosa
e propícia a erros [...], pelo que era necessário pessoal altamente qualificado para efectuar
a tarefa de programação de um computador. À medida que a área, avançou apareceram novas formas de programar: em vez de escrevermos um programa em código máquina, por que
não escrever numa linguagem mais próxima da linguagem natural e fazer um programa que
converta entre a linguagem natural (a usada pelo programador) e a linguagem máquina? Foi
então que surgiram as primeiras linguagens de programação de alto nível. Cit. CARDOSO,
Jorge, «Sebenta de Processing*», 2007, * Documento não publicado, em redacção, de apoio
ao estudo da linguagem Processing elaborado para os alunos da Escola das Artes, Curso de
Som e Imagem da Universidade Católica Portuguesa, pelo docente e investigador na mesma
instituição, Jorge Cardoso.
85

A programação orientada a objectos, do Inglês object-oriented programming, é, de uma forma
sucinta, um paradigma de programação baseado na composição e interacção entre diversas
unidades de “software” chamadas de objectos. O seu desenvolvimento influenciou a área da
inteligência artificial e da linguística, na medida em que representa um estudo e aplicação no
campo da abstracção de conceitos reais. É utilizada como estratégia para eliminar barreiras
semânticas ao nível da programação dos componentes de “software”, pois facilita a comunicação através de ferramentas de modelagem como conceitos, terminologia, símbolos e gráficos. Na programação de código, por semântica entendemos sintaxe. Segundo Jorge Cardoso,
o código fonte de um programa pode ser visto sob duas perspectivas: da lógica do programa;
e da sintaxe. Uma determinada linguagem de programação é definida principalmente pela
sua sintaxe, ou seja pelas regras que definem o que é um programa bem escrito. Da mesma
forma que a sintaxe da Língua Portuguesa define as regras de construção de frases, também a
sintaxe da linguagem de programação define as regras de construção de um programa nessa
linguagem. Cit. Idem

86

Sobre a programação em ambiente Max/MSP© e projectos desenvolvidos nesta linguagem de
programação, visitar: http://cycling74.com/ (disponível em 12/03/2010).

87

Sobre a programação em ambiente NodeBox© e projectos desenvolvidos neste ambiente
de programação, consultar: http://nodebox.net e http://research.nodebox.net (disponíveis em
02/10/2009).
88

67

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

aplicação na Rede para gestão e partilha de fotografia. É hoje utilizado por milhões de pessoas. Este serviço foi desenvolvido pela
Ludicorp©, empresa canadiana que o lançou em Fevereiro de 2004.
Organiza e classifica as fotografias e outros elementos gráficos
como desenhos, predominantemente por categorias, isto é, etiquetas (tags). As etiquetas são uma forma de metadata89 e são atribuídas às fotografias pelos utilizadores que as disponibilizam na Rede.
Esta categorização e forma de organização acrescenta ao nível da
interactividade entre utilizadores, sendo uma mais-valia no que diz
respeito à procura de fotografia e outros conteúdos visuais. É possível adicionar várias etiquetas na mesma imagem de forma a ampliar o seu âmbito de procura. Se uma fotografia tiver unicamente
uma etiqueta associada, será encontrada apenas pela busca exacta
dessa sua etiqueta. Se várias associadas, aumenta a probabilidade
de ser visualizada durante as buscas dos utilizadores.
Notas conclusivas
No quadro actual, pelo aprofundamento e crescimento do
número de experiências com processos de design generativo e criação assistida por computador, o campo artístico em que estas expressões são aplicadas ganha um maior reconhecimento, embora,
pelo seu pioneirismo, é ainda um território pouco popular. Quer
parecer-nos que, sendo esta uma realidade em emergência, é naturalmente sujeita a incompreensões e mitos, a preconceitos enraizados sobre a arte e o artista, relação na qual o papel do computador
pode ainda ser visto como um intruso ou como um recurso que se
substitui ao mérito do artista e não como um aliado. Se, como vimos,

Os metadados são marcos ou pontos de referência que permitem circunscrever a informação
sob todas as formas, pode dizer-se resumos de informações sobre a forma ou conteúdo de uma
fonte – dados sobre dados ou informação sobre informação. Tem validade a sua tradução para
meta-informação.
89
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em relação à pintura e artes plásticas ou literatura, o confronto entre
o passado e o emergente existe, no que diz respeito às artes digitais
não se deixa de aplicar esta ideia, pois as próprias características
conceptuais e aspectos estéticos envolvidos são ainda recebidos por
algum público (menos familiarizado com os conceitos envolvidos e
expressões das artes digitais) com algum desconforto.
Bruno Munari, em finais da década de 60 do século XX,
abordou a problemática do uso do computador nos processos criativos, afirmando que:
muitos artistas de artes visuais, pintores, desenhadores, etc., têm horror
às máquinas. Não querem sequer ouvir falar nelas. Crêem, de facto, que as
máquinas, um dia, poderão realizar obras de arte e sentem-se já desempregados. Há algum tempo, um célebre crítico, a propósito da arte programada,
escreveu num importante jornal italiano a seguinte pergunta: “viremos a
ter arte das máquinas?” Frase que demonstra apenas a ignorância sobre
a questão, pois é o mesmo que dizer: virá a arte do pincel? ou do lápis? É
efectivamente triste ver uma boa cultura clássica acompanhada por uma
completa ignorância da cultura moderna, da cultura de hoje. Uma das máquinas que provoca mais medo é, logicamente, o calculador electrónico que,
nos EUA, é chamado computador. [...] Os técnicos estão agora a estudar o
aperfeiçoamento destes computadores, procurando a possibilidade de obter
luzes coloridas e, provavelmente, num futuro próximo, o artista também
poderá usar o computador para determinadas investigações quando a utilização deste instrumento tiver, como se prevê, um preço reduzido e for possível a criação de centros com muitos calculadores electrónicos para muitos
indivíduos, que até poderão operar à distância. E, sobretudo, quando o código dos computadores se tiver tornado tão simples como o das bordadoras. 90
Os computadores têm memória, têm um olho luminoso, podem ver, reconhecer os objectos.
Podem agarrar nos objectos com um braço metálico articulado. Podem fazer cálculos velocíssimos e isso é muito grave para os artistas a que atrás referimos; podem também produzir
imagens, desenhar com uma pincelada de luz, apagar, voltar a desenhar, corrigir, rodar a figura, mostrá-la por cima e por baixo, inclinada sobre um lado, o esquerdo ou o direito, mostrá-la
enquanto roda, fazê-la girar a qualquer velocidade, tirar bocados dela, juntar outros, fazer, em
resumo, milhões de coisas. [...] Como funcionam? Possuem um código que se torna necessário conhecer, como as bordadoras ou os mosaicistas ou quem quer que tenha de transportar
um desenho livre (ou uma série de dados) para um esquema, válido, noutra técnica. Afinal, o
computador que provoca tanto medo a certos artistas não é mais que um instrumento. Se não
90
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Esta reflexão de Munari parece ser, em alguns quadrantes,
uma afirmação plena de actualidade.
Ao longo deste capítulo pudemos abordar aspectos de investigação estruturantes para o projecto desenvolvido. Dessa investigação, podemos ainda concluir que, mesmo identificando condições necessárias para que o aleatório tenha influência no processo
de criação artística, uma condição se impõe antes de tudo: a intensão
criativa do autor e a expressão do seu pensamento, em que a máquina, sendo um instrumento, não o substitui ou reduz o significado.

houver alguém, um homem, que lhe dê ordens, que o utilize, ele fica parado e nada faz. Pode
vir a revolução ou um furacão, pode nevar ou brotar flores que ele, o computador, não se mexe.
É estúpido e insensível ao que pode provocar um facto artístico. E, por outro lado, não foi inventado com esse objectivo. [...] MUNARI, Bruno, «Design e Comunicação Visual» (p. 67-68,
Os Computer Graphics), Colecção Arte e Comunicação, Edições 70, 2000.
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4. O projecto kErni ng debris 1.0
e a criação assistida
por computador

kErni ng debris 1.0 é um projecto do domínio da criação assistida por computador, constituindo-se como uma experiência ao
nível da criação gráfica generativa. Tem como ponto de origem uma
relação semântica com o participante, que fornece o argumento que
determina o processo de escolha da imagem e do conteúdo tipográfico da criação visual.
kErni ng debris 1.0 aplica nos seus critérios de geração algoritmos que conciliam o recurso à aleatoriedade com condições formais determinadas pelo processo de composição. Cada criação gráfica é sempre única e apresenta uma direcção conceptual no campo
das artes visuais onde explora a dimensão do fragmento, da desambiguação e das estratégias determinadas para gerar circunstâncias de diferença e privação de controlo. Num processo de relação
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dialéctica entre o analógico e o digital, o resultado de composições
visuais digitais foi impresso e exposto no formato de póster.

4.1 kErni ng debris 1.0: uma instalação interactiva
A instalação, enquanto manifestação artística, tem um lugar de origem no século XX, sendo uma expressão que decorre dos
impulsos da arte conceptual. Não deverá ser entendida como uma
manifestação padronizada, mas enquanto a construção de uma realização num momento e espaço, em que diferentes expressões artísticas, individuais ou colectivas, com diferentes meios e recursos,
podem decorrer. A própria designação de instalação merece uma
atenção na sua aplicação para não ser paradoxal, na medida em que
pode invocar uma leitura confusa de um espaço artístico por si e
homogéneo91.
O projecto kErni ng debris 1.0 foi apresentado no formato
de instalação, na qual a componente de participação do público se
afirmou como um elemento central.
A sua apresentação inaugural realizou-se no âmbito da
apresentação pública dos projectos finais de Mestrado em Som e
Imagem, especialização em Artes Digitais, que teve lugar a 29 e 30
de Abril de 2010, na Escola das Artes da UCP (Porto), com a exposição colectiva Analog IN Digital OUT.
Na concepção da instalação do projecto experimental
kErni ng debris 1.0, foram tidos em conta os objectivos do projecto,
as suas características de interacção e opções conceptuais, relacio-

Este problema é abordado Jonathan Crary, que defende a necessidade de abordar a instalação artística como um modelo multifacetado. Vd. OLIVEIRA, Nicolas de, OXLEY, Nicola,
PETRY, Michael, «Installation Art in the new millennium – The empire of the senses», (p.7),
Thames & Hudson, 2003.
91
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nando estes elementos com os recursos técnicos a utilizar e o espaço
destinado.

4.1.1 Projectos análogos – aproximações e distâncias
Ao longo da investigação realizada, em diferentes fases de
desenvolvimento do projecto, alguns trabalhos próximos da abordagem de kErni ng debris 1.0 foram estudados. Parece-nos adequado
referir, a título de exemplo, projectos com diferentes níveis de enquadramento, artísticos ou técnicos, que se relacionam com o projecto desenvolvido.
Listening Post
Listening Post92 recorre a voz sintetizada por computador
para transmitir fragmentos de texto em tempo real. Os textos são
recolhidos de publicações em espaços de fóruns e salas de conversação em Rede. As frases e a sua leitura sonora surgem e desaparecem
numa grelha suspensa com mais de duzentos pequenos ecrãs electrónicos. Para os autores, Listening Post constitui uma representação
sonora de milhares de mensagens, indo de encontro à ideia de que
quem escreve e partilha uma mensagem em Rede está a pedir uma resposta.
Listening Post é a sua resposta, que surge perante o público tal como
um poema formado por fragmentos de mensagens. Nesta característica particular, tal como em kErni ng debris 1.0, uma linguagem
próxima dos Cut-Ups de W.S. Burroughs pode ser associada.

Vd. Vídeo/ documentário sobre Listening Post: http://www.youtube.com/watch?v=_baC4ujW7Rs e informações sobre o projecto em: http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/
galleries/listening_post.aspx (disponíveis em 5/5/2010). Dos mesmos autores e numa linha
conceptual e técnica idêntica, valerá a pena conhecer o projecto Moveable Type.

92

Projecto
Listening Post
Autores
Mark Hansen e Ben Rubin
Ano
2002
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We Feel Fine
We Feel Fine93 constitui-se como um projecto que explora
as emoções humanas à escala global. Consiste numa aplicação em
Rede que recolhe frases com conteúdo emocional publicadas em
blogues, através de um método de pesquisa e selecção de expressões recentes em que o conteúdo «i feel» e « i am feeling» estão presentes. Utiliza meta-informação (quando disponível) como a idade,
género e localização geográfica do autor, associando estes dados às
expressões que, por norma, estão vinculadas a sentimentos. A interface está organizada em vários módulos, sendo que um deles é um
sistema de partículas que representam cada publicação associada
a um um sentimento. É um projecto em permanente mutação, pois
depende das publicações mais recentes colocadas em blogues.
Google_Color
Google_Color94 é um projecto artístico que resulta na criação de
composições visuais através do motor de pesquisa Google. O método

Projecto
We Feel Fine
Autores
Jonathan Harris e Sep Kamvar
Ano
2006

de selecção utilizado são imagens com classificações associadas a cores,
como preto, branco, azul, etc.. No entanto, as imagens resultantes não têm
necessariamente a cor da sua classificação no motor de pesquisa. Pascal
Dombis, o autor, descreve: Não selecciono as imagens. O que me interessa não
são as imagens individualmente, mas a acumulação excessiva de todas elas e os
diferentes espaços visuais que elas podem criar. Combinadas, as imagens constroem um género de tautologia visual que vai além da busca original na Internet.
Embora os projectos referidos se aproximem em alguns elementos de kErni ng debris 1.0, como pelo uso e apropriação de conteúdos em Rede, distanciam-se também pelos elementos de originalidade de kErni ng debris 1.0, que integra um processo de construção

93

Vd. http://www.wefeelfine.org (disponível em 19/12/2009).

94

Vd. http://www.dombis.com/work/Google_Color.htm (disponível em 11/5/2010).

Projecto
Google_Color [Blanc].
Autores
Pascal Dombis
Ano
2007

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

gráfica, aliando a tipografia à imagem e onde critérios de composição algorítmica com recurso ao aleatório estão envolvidos, num só
projecto. kErni ng debris 1.0 assume pois uma dimensão que concilia
elementos próximos dos projectos referidos, mas tem uma outra característica pela qual se diferencia – envolve o participante de forma
activa no processo criativo, conferindo-lhe mesmo um papel de motor inicial da composição. Os elementos conceptuais envolvidos e
anteriormente aprofundados, bem como o formato e resultados obtidos, conferem ao projecto desenvolvido uma linguagem e estética
próprias dentro das suas especificidades. Terá sentido ainda para o
leitor conhecer os projectos Clouds of clouds95 e, um mais técnico, a
ferramenta de pesquisa de imagens por cores Multicolr Search Lab96.

4.1.2 Concepção

4.1.2.1 Recursos físicos e soluções técnicas
Para o funcionamento da instalação foram identificados
recursos técnicos, ao nível físico, de dois tipos: para o seu funcio-

O projecto Clouds of clouds poderá ser experimentado em: http://www.virose.pt/ml/web/clouds_of_clouds/enter.html (disponível em 15/10/2009).
Clouds of clouds é um projecto que resulta de mais uma colaboração entre o Luís Sarmento
(também autor de I know that artist) e o Miguel Leal. Tirando partido da liberdade oferecida
pela API do Flickr, este projecto propõe-se gerar nuvens aleatórias de imagens que haviam
sido mapeadas com a tag <cloud> ou <clouds>. “As teorias do caos, tal como surgiram em
força a partir da década de 60 do século XX, com a sua atenção à complexidade, foram na verdade uma resposta ao carácter monstruoso e disforme de alguns fenómenos que se mostravam
resistentes às equações deterministas ou às leis da causalidade. Fenómenos atmosféricos como
as nuvens sempre foram vistos como uma imagem da incapacidade de submeter certas realidades a uma medida precisa. Para todos os efeitos, as nuvens pareciam um exemplo perfeito de
irredutibilidade, instabilidade e imprevisibilidade. As nuvens, na sua aparente disjunção causal, como os turbilhões ou os redemoinhos, representavam os princípios do erro, da excepção
e da monstruosidade.” Cit. Dias, Helder, em: http://www.artes.ucp.pt/artes_digitais/index.php/
quem-somos/helder-dias/59-clouds-of-clouds (disponível em 15/10/2009).
95

A ferramenta Multicolr Search Lab pode ser encontrada em: http://labs.ideeinc.com/multicolr/ (disponível em 9/11/2009).
96
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namento na dimensão de interacção com o participante e para a
apresentação de resultados impressos.
Os recursos físicos utilizados:
Computador iMac
• Processador: 1.83 Ghz Intel Core 2 Duo
• Memória: 2 Gb 667 Mhz DDR2 SDRAM
Ligação à Rede
• Foi utilizada a ligação à Rede da UCP (livre de fios).
No plano da apresentação de resultados impressos, foram
identificados e utlizados os seguintes recursos:
• Impressão digital em vinil autocolante
• Colagem do vinil em k-line e corte de acabamento
A apresentação de resultados impressos no espaço da instalação teve como motivo as suas implicações conceptuais, realizando
uma transcrição do digital para o analógico. Cumpriu ainda eficazmente o papel de constituir uma apresentação de resultados criativos que propunham e apoiavam uma função motivacional para a
experimentação do programa, pelo participante.
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4.1.2.2 Espaço e disposição dos elementos
A exposição inaugural do projecto teve lugar na Sala de
Coro da Escola das Artes da UCP. Sabendo que as características do
projecto implicava o uso de um computador para interacção e de
um espaço para exposição dos resultados impressos seleccionados,
tornou-se necessário coordenar com os restantes projectos (pois tratou-se de uma exposição colectiva) o local adequado.
As composições impressas foram expostas numa das paredes
da sala, terminando a sua sequência junto do espaço da instalação, com
o programa em funcionamento para geração de composições gráficas.

4.1.2.3 Diagrama

Selecção / Exposição
OUTPUT
Impressão
Processamento
Composição Gráfica

INPUT Tag de pesquisa
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Imagem do programa
em funcionamento.

4.1.2.4 Desenho da interface
A estratégia para permitir uma interacção intuitiva entre o
participante e a aplicação constituiu a base dos critérios de desenho
da interface. Entendemos que a interface deveria servir o projecto
e não o inverso. Desta forma, foi evitado o recurso a opções meramente decorativas ou a funções desnecessárias, que funcionariam
como ruído.
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Sabendo que a opção conceptual do projecto, quanto ao papel do participante, é a geração gráfica partindo de um argumento
que determina o processo de escolha da imagem e do conteúdo tipográfico da criação visual, o estudo da interface a isso foi subordinado.
Procuramos sobretudo com as opções realizadas não desviar a atenção do essencial – o processo de criação gráfica que ocorre
após a introdução de uma expressão de pesquisa pelo participante.
A aplicação desenvolvida foi compilada para a sua experimentação pelo utilizador. Um computador com ligação à Rede e a instalação da aplicação compilada a partir do ambiente de programação.

4.1.2.5 Composição: opções visuais e conceptuais
Um processo de composição assistido por computador não
exclui, bem pelo contrário, a necessidade em realizar opções visuais
e concepuais. Estas opções serão sempre sujeitas a uma intencionalidade artística, marcada por uma estética própria que depois se sujeita a uma leitura individual de cada fruidor, que lhe dará o sentido
que identificar com o seu próprio juízo e sensibilidade. Segundo
Malevitch:
O artista ou o espectador dão sempre um sentido pessoal ao quadro mais
aparentemente vazio de qualquer tema. Ao dar nome a alguns quadros,
não quero mostrar que aí se devem procurar as suas formas, quero mostrar
que as formas reais foram sobretudo consideradas por mim como montes
de massas pictóricas sem forma, a partir das quais foi criado um quadro
pictórico que nada tem a ver com a natureza.
O artista, para exprimir toda a sua sensação do Mundo, não elabora a cor
em forma, forma a sensação, pois a sensação determina a cor e a forma, de
maneira que é preciso falar de correspondência da cor com a sensação, mais

Pormenor da interface do programa,
com campo para pesquisa de uma tag.
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do que com a forma, ou então da correspondência de uma e outra com a
sensação97.

Procurámos definir uma relação entre os diferentes elementos que integram a composição a gerar. Com esse objectivo, realizámos vários estudos visuais que nos permitiram compreender o tipo
de estética a implementar. Ao invés de utilizar formas vectoriais
com uma linha mais orgânica, o que poderá ser aplicado ao nível
da linguagem de programação, por exemplo, utilizando curvas de
bézier, optámos por formas geométricas – quadrados e linhas rectas – que permitiram um contraste com as características, por norma menos geométricas e mais figurativas das imagens fotográficas.
Procuramos também uma manipulação da cor e do tamanho das
imagens fotográficas, de forma a obter um conjunto de composições
geradas com um maior dinamismo.
Utilizámos a sobreposição, quer ao nível da fotografia quer
ao nível do desenho vectorial que a sobrepõe. A intecepção de linhas, a dinâmica de cor obtida pela diferença e a própria variação
de comprimento e espessura destes elementos criam uma estética
com maior plasticidade de composição. A inclusão do texto na composição resultou numa imagem mais viva, interessante, com um
apelo à leitura quebrada e descoberta de relações entre as imagens
e os seus comentários. Se pretendida uma leitura absoluta, o texto
teria sido colocado de forma contida, em tamanho igual com objectivos apenas de legibilidade. Porém, o nosso objectivo foi também
aproximar os resultados, desconstruindo as suas regras, da imagem
de um póster, embora sem objectivos informativos, mas estéticos.
Foram realizadas experiências ao nível de programação com
este objectivo.
Cit. NÉRET, Gilles, «Kazimir Malevitch, 1878-1935 e o Suprematismo», (p.51, 52), Taschen,
2004.
97
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Após um estudo direccionado para a procura de regras e
critérios para um desenho com as características pretendidas, entendemos ser necessária uma opção estética e artística para apoiar a
definição e não apenas resultar de um processo experimental.
Indo ao encontro de correntes artísticas, a um determinado
momento procuramos referências relacionados com a vanguarda

El Lissitzky

russa, particularmente Kazimir Malevitch (1878-1935) e o Suprematismo e Alexandr Rodchenko (1891-1956), El Lissitzky (1890-1941) e
o Construtivismo, bem como, num outro registo, Wassily Kandinsky
(1866-1944) e a sua ligação ao Expressionismo Abstracto, sobretudo no
que diz respeito ao seu papel na introdução da abstração no campo
das artes visuais e ligação à Bauhaus.
A opção por formas geométricas não partiu dessa inspiração, pelo menos, de forma consciente. Foi um processo de opções
pessoais que, já numa fase de experimentação com o programa, sen-

Kazimir Malevitch

tiu necessidade de se apoiar e conhecer melhor utilizações desses
elementos na História da Arte. No entanto, não a seguiu de forma
absoluta, deixando em aberto o caminho para mais experiências e
busca de resultados visuais.
Curiosamente, embora não como uma referência inicial,
o trabalho resultante aproxima-se de uma linguagem visual mais
contemporânea, podendo encontrar-se elementos comuns no design gráfico de David Carson (1956) ou Neville Brody (1957) e, na

David Carson.

importante referência de Vera Molnar (1924), pioneira em gráficos
por computador e das artes digitais.

Neville Brody

L`ombre prend le dessus, acrílico, 2005.

Quatre carrés, acrílico, 1992.

Duas obras de Vera Molnar, pioneira das artes digitais, que desde, e já em 1958 desenvolvia obras baseadas em princípios
algorítmicos “imaginando que tinha um computador”. Mantêm hoje uma estética de utilização de formas geométricas.

4.1.3 Implementação da linguagem de programação
O projecto artístico kErni ng debris 1.0 foi desenvolvido com
a linguagem de programação Processing.
O seu desenvolvimento implicou uma compreensão da
sintaxe e estrutura desta linguagem baseada em Java. A procura de
soluções foi um processo de estudo, tentativa e erro, com um grau
muito significativo de experimentação.
Este percurso revelou-se como um processo de aprendizagem também a nível técnico.
A programação foi iniciada com um estudo das possibilidades que a linguagem e o próprio ambiente de programação permitiam. A principal preocupação num primeiro momento foi conhecer
se a comunicação entre a interface e a base de dados era possível.
No que diz respeito ao Flickr™ podemos encontrar na sua
API98 um conjunto de métodos consideravelmente vastos e que permitem a comunicação entre várias aplicações e o serviço. Este factor,
API, de Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos)
é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas
funcionalidades por programas aplicativos que não querem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar os seus serviços.
98
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permite criar as condições para a comunicação entre o programa
desenvolvido e o serviço Flickr™, de forma a utilizar a informação
associada a cada imagem, bem como a própria imagem. Conhecer
este elemento, no domínio das possibilidades, foi essencial, pois
permitiu estabelecer de forma mais assertiva os objectivos do projecto quanto às suas possibilidades e limites.
Descrevemos o código do programa, de forma não ordenada, com o objectivo de melhor explicar a sua utilização em diferentes momentos. Não o descrevemos na sua totalidade, pois muitas
instruções são declarações de variáveis ou outros elementos estruturais que podem ser encontrados em anexo, com o código do programa na sua totalidade e na ordem em que foi escrito.

4.1.3.1 Elementos estruturais do programa
No programa desenvolvido, foram seguidas etapas estruturais que definem as condições e elementos essenciais para o seu
funcionamento.
Para o acesso a utilização da meta-informação disponibilizada pelo Flickr™, torna-se necessário realizar o registo em Rede
nesta plataforma como seu utilizador e solicitar uma chave para desenvolvimento de conteúdos (API Key). É esta chave, caracterizada
por um número identificador que, declarada no código do programa desenvolvido, permite identificar e obter o acesso a conteúdos.
A linguagem de programação Processing permite a utilização de bibliotecas, que, quando necessário, são utilizadas para
determinadas funções e objectivos, pois permitem ter acesso a um
determinado programa já escrito e compilado, sem necessitar de conhecer o seu código fonte. Na linguagem Processing, uma biblioteca
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é invocada, para uma melhor organização estrutural, nas primeiras
linhas de código.
O projecto kErni ng debris 1.0 utiliza as bibliotecas:
• proxml (permite a leitura e escrita de dados armazenados num ficheiro do tipo XML).
import proxml.*;

• controlP5 (permite incluir elementos-base, como objectos gráficos para uma interface).
import controlP5.*;

4.1.3.2 Comunicação com a base de dados
Os métodos disponibilizados na API do serviço Flickr™, utilizados
no projecto:
• Para a utilização de imagem fotográfica
photos.upload:
flickr.photos.upload.checkTickets
• Para a utilização dos comentários às imagens
photosets.comments:
flickr.photosets.comments.addComment;
flickr.photosets.comments.deleteComment;
flickr.photosets.comments.editComment;
flickr.photosets.comments.getList
Os métodos referidos, que se constituem como meta-informação, são utilizados através da geração de um ficheiro XML e de
um pedido realizado através do código no programa desenvolvido.
void findByUsername(String _n) {
String rest = url+”?method=flickr.photos.search&api_key=307d7e558d058
ac4e525f210f1cbf14f&tags=”+helvis;// alterar a tag
rest += “&api_key=” + apiKey;
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rest += “&username=” + _n;
xml.loadElement(rest);
controlo=helvis;
}
void comenta(String _r){
String resto = url+”?method=flickr.photos.comments.getList&api_key=307
d7e558d058ac4e525f210f1cbf14f&photo_id=4343470906”;
resto += “&api_key=” + apiKey;
resto += “&username=” + _r;
xml.loadElement(resto);
}
void getcom(proxml.XMLElement _r) {
int cnt = _r.countChildren();
cnt = min(cnt,22);// conta no mínimo um dado numero de imagens
for (int i=0;i<cnt;i++) {
proxml.XMLElement ph = _r.getChild(i);
String fm = ph.getAttribute(“authorname”);
println(fm);
}
}
void getPublicPhotos(String _n) {
String rest = url+”?method=flickr.people.getPublicPhotos”;
rest += “&api_key=” + apiKey;
rest += “&user_id=” + nsid;
xml.loadElement(rest);
}
void xmlEvent(proxml.XMLElement _x) {
parseXML(_x);
}
void parseXML(proxml.XMLElement _x) {
String stat = _x.getAttribute(“stat”);
if (!stat.equals(“ok”)) {// para comparação de palavras (strings)
println(“Error from Flickr”);
return;
}
proxml.XMLElement node = _x.getChild(0);
String type = node.getName();
if (type.equals(“user”)) {
nsid = node.getAttribute(“nsid”);
println(nsid);
getPublicPhotos(nsid);
}
else if (type.equals(“photos”)) {
int num = node.countChildren();
println(num);
getPhotos(node);
}
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4.1.3.3 A Interface
A interface foi implementada com recurso a uma biblioteca
disponibilizada pelos recursos de desenvolvimento do ambiente de
programação Processing. A biblioteca controlP5, anteriormente referida, permitiu o desenvolvimento de um campo de pesquisa onde
o participante introduz uma expressão, que após submeter através
da tecla Enter, realiza, como já descrito, a busca de imagens fotográficas na plataforma de partilha de fotografia em Rede, Flickr™. A
biblioteca controlP5 foi desenvolvida por Andreas Schlegel99.
controlP5 = new ControlP5(this);
cP5 = new ControlP5(this);
controlP5.addTextfield(“tag a pesquisar - digite uma palavra e prima
enter”,10,710,235,20);
background (0);// cor de fundo da interface

4.1.3.4 Processo de composição (a fotografia, o texto e os vectores)
Após a construção de um protótipo, foi possível compreender as possibilidades imediatas de realização no plano técnico.
Este facto não resolveu por si os objectivos do projecto. Surgiu a necessidade de uma linguagem artística e estética na produção de resultados gráficos.
Desta forma, importou definir regras para estabelecer o
conjunto de opções estéticas e artísticas que o projecto pretendeu
comunicar. A imagem fotográfica, o texto e as formas vectoriais resultaram de um estudo de possibilidades realizado e aprofundado
até atingir um resultado visual com uma estrutura, coerência e imagem próprias.

99

Vd. http://www.sojamo.de/libraries/controlP5/index.html (disponível em 3/2/2010).
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A imagem fotográfica
Conhecemos já o método utilizado para comunicar com a
base de dados de forma a obter as imagens fotográficas e alguns dos
aspectos conceptuais envolvidos nessa escolha. No que diz respeito
ao processo de composição, as imagens são alvo de transformações
a dois níveis: cor e dimensão.
São colocadas no cenário de acordo com uma matriz, que
se torna irregular, pois o tamanho das imagens também é, por regra, variável. A matriz garante um nível de controlo elementar – as
imagens são dispostas dentro do cenário e que são distribuídas pela
sua área, não se concentrando num só espaço. A sobreposição ocorre pois as imagens assumem dimensões diferentes mas são colocadas de acordo com o mesmo sistema de matriz. Esta foi uma opção
estética e foi trabalhada ao nível da programação para atingir este
mesmo objectivo.
A transformação de tonalidade das imagens ocorre através
de um filtro de cor, que é a todas aplicado, de forma distinta nas
tonalidades que assume. A transparência é também trabalhada, de
forma a permitir que, em situações de sobreposição de elementos,
exista uma leitura completa, numa linha estética em que a sobreposição e o sistema de camadas são assumidos visualmente.
void getPhotos(proxml.XMLElement _n) {
int cnt = _n.countChildren();
cnt = min(cnt,22);// numero de imagens contadas
for (int i=0;i<cnt;i++) { //cnt=total de imagens
proxml.XMLElement ph = _n.getChild(i);
String fm = ph.getAttribute(“farm”);//atributo
String sv = ph.getAttribute(“server”);//atributo
String id = ph.getAttribute(“id”);//atributo
String sc = ph.getAttribute(“secret”);
String imgURL = “ http://farm”+fm+”.static.flickr.com/”+ sv + “/” + id + “_” +
sc + “_m.jpg”;
PImage img = loadImage(imgURL);
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int x = (i%4) * img.width;// modulo para disposição das imagens em matriz
int y = (i/4) * img.height;
color yellow = color(random(255), random(255), random(255));
tint(yellow, random(255));//com random varia a transparecia
float imgdimens= random(12);
if (imgdimens>6) {
image(img, x, y, img.width, img.height);
}
else{
image(img, x, y, img.width/2, img.height/2);//alterar dimensão

O texto como elemento tipográfico
O texto em kErni ng debris 1.0 é entendido, para além dos
elementos e dados de leitura que possam resultar do seu conteúdo,
como um elemento gráfico.
As propriedades tipográficas são um dos elementos com
mais relevo numa comunicação gráfica e a sua utilização em muito
contribuiu para um resultado visual com uma estética próxima do
póster.
Adoptámos como estética a utilização de uma fonte tipográfica – Georgia, de forma a conferir unidade e reconhecimento de
uma linha visual dos resultados gerados, e optámos pelo domínio
do branco e vermelho para preenchimento do texto. O texto surge
aplicado em diferentes tamanho do seu corpo. No ambiente de programação utilizado, as fontes tipográficas são criadas num formato
adequado para o próprio software e guardadas na pasta fonte com
os elementos necessários para o funcionamento do programa. Após
vários testes, revelou-se como acertado não aumentar a dimensão
de uma fonte tipográfica digital, pois o formato de conversão em
Processing implica que a fonte seja convertida em imagem do tipo
bitmap. A sua manipulação, de um tamanho menor para maior, originaria sempre perda de resolução, com consequências ao nível
dos resultados finais, sobretudo de impressão. Desta forma, a fonte
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utilizada foi convertida do seu formato vectorial para um formato
bitmap, utilizando o menu de ferramentas e a opção Create Font, no
tamanho máximo da sua utilização – 200. Foi utilizada sempre deste valor, para um menor, garantindo a sua resolução.
O texto é colocado inicialmente na mesma posição do
eixo horizontal, garantindo a sua visualização na maior parte das
situações verificadas. A posição de cada camada de texto varia na
sua orientação vertical, sendo colocado sempre 50 pixéis abaixo do
anterior. Em função das variações da sua dimensão, acontecem sobreposições, um efeito que foi assumido e mantido. Como sabemos,
cada linha de texto resulta de um comentário feito a uma imagem
utilizada. De forma a controlar o número de comentários, para evitar uma saturação exagerada de texto, é apenas utilizado o primeiro
comentário a cada imagem.
fill (255);
fontA = loadFont(“Georgia-Bold-200.vlw”);
textFont(fontA, random(200));// tipo de fonte e tamanho
float fundo= random(14);
if (fundo>7) {
fill (255, 0, 0);
}
else{
fill (255);
}
text(t, 100, loch);// posição do texto
loch+=50;//cada linha de texto é colocada 50 px abaixo da anterior

Os vectores como elementos da composição gráfica
A composição gráfica é fortemente marcada pela utilização
de elementos vectoriais. Optámos pela utilização de formas rectangulares e linhas, com espessura e cor de preenchimento variáveis.
Também a posição destes elementos é variável, bem como
quanto às linhas, a sua direcção, ângulo e comprimento.
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Vários critérios, especificamente quanto a este elemento,
são determinados pelo recurso a parâmetros pseudo-aleatórios,
descitos em mais pormenor no seguimento desta leitura [Vd. 4.2.].
As linhas interceptam-se e sobrepõem-se às imagens, criando uma rede mais ou menos densa de traços.
fill(255);
rect(x, y, 5, 5);
float linhas= random(10);
if (linhas>5) {
strokeWeight(random(10)+1);//stroke das linhas
stroke(random(255), random(255), random(255));
line(x, y, random(300),random(300));

4.1.3.5 Gravação/exportação dos resultados
O projecto apresentou desde a sua fase de concepção a necessidade de uma solução de exportação dos resultados obtidos.
Procurámos soluções ao nível da linguagem Processing que permitissem a exportação para um formato com resolução passível de
impressão. Num primeiro momento, o formato de exportação utilizado foi, através da biblioteca correspondente, de Processing para
.PDF100.
No entanto, no desenvolvimento da programação, verificaram-se conflitos entre este método de exportação e a biblioteca
utilizada na programação da interface. A somar a este elemento, foi
tido também em conta o facto de as imagens fotográficas terem uma
exigência particular em garantir a sua melhor qualidade possível e,
dessa forma, a opção pelo formato de exportação para .TIFF101 revelou-se a mais adequada. Este formato permitiu ficheiros resultantes
PDF ou Portable Document Format é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe
Systems™ em 1993, para representar documentos de maneira independente do aplicativo.

100

TIFF ou Tagged Image File Format é um formato de arquivo raster (bitmap), para imagens
digitais. Foi criado pela Aldus para uso no processo de impressão PostScript. Hoje este formato
é controlado pela Adobe™.

101
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com 72 DPI de resolução e um formato de compressão mínimo, facilitando o processo de impressão digital.
int counter = 0;
String nome = (counter+”.tif”);
PImage outgoing = get(0, 0, 600, 750); //área a captar
outgoing.save(nome);
counter++;

4.1.3.6 Exposição de resultados gerados no decorrer da instalação
No sentido de devolver ao participante na instalação a possibilidade de tomar consciência, tanto do resultado visual da sua
participação como da de outros, foi adicionado um módulo com um
sistema de exposição das composições geradas. Esta componente
de slideshow é activada quando o programa se encontra inactivo durante 50 segundos. O método de calculo de inactividade é definido
pelo movimento do rato, sendo que este tempo apenas é contado
depois de terminada a criação de uma composição.
boolean zappa=false;
int zelvis=0;
if (frameCount% 10==0){
if (mouseX!=mausex || mouseY!=mausey){
tempo=0;
}
else{
tempo++;
}
mausex=mouseX;
mausey=mouseY;
println(“tempo: “+tempo);
}
if (tempo > 300){
zappa=true;
}else{
zappa=false;
}
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if (zappa==true && tempo % 20==0){
zelvis=int(random(counter));
pimage = loadImage(zelvis+”.tif”);
image (pimage, 0, 0);
tempo++;
}

4.2 kErni ng debris 1.0 e o aleatório
O recurso a critérios remetidos ao aleatório teve como intenção, dentro das opções estéticas definidas, alcançar resultados
que cumprem dois objectivos fundamentais: determinar uma maior
imprevisibilidade e diferença.
Como vimos, incluímos na composição imagem fotográfica, texto como elemento tipográfico e formas vectoriais.
A imagem fotográfica é transformada nos seus atributos,
através de filtros de cor e opacidade. A cor dominante de cada filtro,
aplicado a cada imagem individualmente, recorre a uma escala de
RGB que é definida aleatoriamente.
Para o elemento tipográfico, com origem nos comentários e
endereços URL, relacionados com as imagens, utilizámos duas cores gerais de preenchimento – o vermelho e o branco – de forma
aleatória, alternando assim a sua aplicação.
As formas vectoriais utilizadas, linhas e quadrados, são caracterizadas por vários critérios. A cor de preenchimento de cada
quadrado é o branco. No entanto, a cor da linha que o envolve
(stroke) é definida aleatoriamente numa escala de RGB. O mesmo
acontece relativamente à cor das linhas desenhadas, bem como à
sua espessura, que varia entre 1 e 10 pixéis. O desenho das linhas
tem origem no ponto zero (X, Y) de cada imagem, porém, a sua direcção e dimensão são definidas com um aleatório contido.
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Working this way allows me
to generate an infinite number
of compositions. I set the
boundaries and the rules, but
whatever comes out at the end
is a surprise. It could look cool.
It could fail. It could be lifechanging.
Trabalhar desta forma permiteme gerar um número infinito
de composições. Eu defino as
fronteiras e as regras, mas o
resultado final é uma surpresa.
Pode ser bom, pode falhar. Pode
ser transformador.
Joshua Davis
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4.3 Resultados e processo de escolha
O processo de geração de composições gráficas resultou
em mais de 700 resultados contabilizados. Dez foram seleccionados
pelo autor para expor.
No processo de escolha revelou-se necessário um número
significativo de composições geradas, até alcançar resultados que se
destaquem pela sua expressividade e interesse.
Foi realizado um trabalho de preparação dos ficheiros para
impressão, constituindo na colocação de marcas de corte, acerto de
cor e marca de separação de cores (CMYK). Estes elementos, utilizados nas artes gráficas na preparação de ficheiros para impressão
em offset, com o método de gravação de chapas, conferiram aos resultados uma linguagem gráfica apoiada numa metáfora visual que
valoriza a ideia de transcrição de uma linguagem digital para um
meio analógico.
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4.4 Ficha técnica
Autor: João Tiago Silva
Título: kErni ng debris 1.0
Ano: 2010
Linguagem e ambiente de programação: Processing [1.0.9]
Base de dados: Flickr™
Âmbito de desenvolvimento: Projecto Final de Mestrado em Som e
Imagem, Escola das Artes, UCP – Porto.
Professor orientador: Helder Dias
Sítio do projecto na Rede: www.artes.ucp.pt/artes_digitais/kerning
Fotografia que ilustra esta ficha técnica, gentilmente cedida por
João Lopes Cardoso.
Paginação: João Tiago Silva

104

5. Conclusões e trabalho futuro

Ao longo deste documento, que é o resultado de um processo de investigação teórico, conduzido de forma articulada com a
realização de um projecto artístico experimental, pudemos dissertar
sobre o analógico e digital, enquanto uma possível interpretação
e direcção a uma relação de dialéctica na Arte. Pudemos também
abordar o aleatório como processo de criação artística e conhecer as
suas implicações, sobretudo no que diz respeito ao seu papel como
estratégia e método para gerar a diferença.
Neste processo de investigação, referimos vários artistas,
autores, teóricos e investigadores que apoiaram a nossa procura e
são, por isso, conteúdo inspirador e parte integrante de todo o caminho percorrido pelas dimensões conceptuais e técnicas implicadas.
O projecto kErni ng debris 1.0 foi motor da investigação realizada e foi também, desde as suas primeiras intenções, desenvolvido pelo impulso do estudo e sua sistematização.
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As linhas de investigação seguidas foram, também, opções.
Não ignorámos o imenso e vasto campo de abordagens possíveis ao
nosso tema de estudo.
O nosso objectivo foi conhecer, estudar e apontar possíveis
interpretações das temáticas envolvidas, contidas no campo e horizontes do projecto kErni ng debris 1.0.
Como vimos, a Arte utiliza as ferramentas do seu tempo.
Por vezes, enquanto não as possui, imagina-as. Antes do computador possibilitar esta aplicabilidade, Vera Molnar conceptualizou
uma máquina que pudesse assistir no processo de criação artístico102 e, bem antes, Ana Lovelace colocou a possibilidade de um mecanismo operativo que pudesse agir sobre outras coisas para além de
números.
No percurso da investigação realizada deparámo-nos com
três conceitos ilusórios, que o projecto kErni ng debris 1.0 e a reflexão
que em nós originou contribuíram para desmistificar.
Uma primeira ideia seria de que pela definição de algumas regras-base e centrando o trabalho na dinâmica da resolução
de problemas técnicos, tudo estaria resolvido. A prática provou não
ser assim. Depois de resolvidos os principais aspectos do desenvolvimento de um protótipo que permitia uma comunicação com
o participante, devolvia e dispunha no cenário imagens e texto, a
questão fundamental foi: O que fazer com estes elementos? Como
lhes atribuir uma dimensão plástica e artística?
Este contexto de desenvolvimento do trabalho artístico colocou em confronto um outro mito a desconstruir – o aleatório permitirá ter sempre resultados atractivos e surpreendentes?

Vd. MOLNAR, Vera, «Toward aesthetic guidelines for paintings with the aid of the computer», Leonardo, 8, 1975.
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Não é, em verdade, assim. A arte é composta por informação e o aleatório, no seu sentido absoluto, de complexidade algorítmica, é o oposto de informação, pois não permite o reconhecimento
de um padrão inteligível. A sua utilização na criação artística está
sempre a isto condicionada.
Iniciámos no plano da programação, por querer aleatorizar
ao máximo e terminámos a querer controlar este recurso para atingir resultados com expressividade e reconhecimento. Uma direcção
não anula a outra. John Cage, em 1978 apontava: A maior parte das
pessoas que acreditam que me interesso pelo acaso, não reconhecem que o
uso como uma disciplina. Pensam que o uso como uma forma de escapar a
fazer escolhas. Mas as minhas escolhas consistem em escolher que perguntas fazer.
Podemos, assim, entender o aleatório como uma estratégia.
Uma estratégia que permite ultrapassar preconceitos, no sentido do
peso da cultura visual, educativa e social, que é ao mesmo tempo
determinante, mas também criadora de constrangimentos limitadores de novas abordagens. Assim o afirmou, em 1957, George Brecht:
o acaso na Arte fornece meios para escapar aos preconceitos enraizados na
nossa personalidade pela nossa cultura, passado e história pessoal, isto é, é
um meio para atingir uma maior generalidade.
É, pois, uma estratégia que impõe condições para a sua influência. Pode ser influente, gerando a diferença através de regras
e nessa medida, necessitará ser inteligível. A sua inteligibilidade é
um desafio complexo e, num sentido total, difícil de alcançar. De
novo, recorremos a opções estéticas que colocassem em evidência
esta necessidade, como a repetição – elementos sempre diferentes
na sua aplicação, como orientação e outras características, mas com
uma unidade visual que se repete de forma alterada e que permite
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o seu reconhecimento – enfim, um padrão, uma regra que contribui
para um resultado gerado marcado pelo seu carácter único em cada
composição.
Poderemos, então, reconhecer as marcas do aleatório no
processo criativo, porém, importa ainda entender o próprio processo criativo, no sentido do seu percurso, acções, escolhas, resultados
generativos e, em certa medida, poder chegar a compreender o recurso a estratégias como o aleatório, entendendo o seu contributo na obra gerada nas suas dimensões conceptuais e estéticas. Este
processo de entendimento é um desafio complexo. Certamente não o
atingimos na sua plenitude. Porém, identificámos e utilizámos no
projecto experimental kErni ng debris 1.0 o que poderá constituir-se
para nós como uma abordagem a esta tentativa – o recurso a uma
característica de suspensão. Por suspensão queremos referir-nos a
uma expectativa criada no participante, um nível de suspense, que
resulta de uma construção da composição em tempo real, quase
passo-a-passo, elemento por elemento, podendo observar o algoritmo em funcionamento. O facto de não partir de um ponto inicial
para o resultado final, mas sim acompanhar o processo de geração,
poderá constituir um contributo para um entendimento do papel
do aleatório ao nível conceptual e estético da obra gerada.
Especificamente em relação a este elemento de expectativa
criada nos resultados, pudemos verificar (apenas pela observação)
e através da elevada participação do público na instalação realizada (152 composições geradas em poucas horas), bem como através
de outras opiniões recolhidas, que o projecto cria a um certo nível
um efeito de dependência, isto é, uma vontade contínua em querer
experimentar, gerar várias composições e esperar um resultado do
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agrado de cada participante. Pudemos observar que poucas foram
as participações que se limitaram a uma experiência do programa.
Como última condição, por nós identificada, é uma característica de não-reproductibilidade processual. Como vimos, não
estamos a falar na questão da reproductibilidade técnica como
W. Benjamin define, pois essa é também possível no projecto desenvolvido. Podem ser impressas várias versões do mesmo ficheiro
gravado em formato digital, tal como um negativo de fotografia.
Falamos sim de uma não-reproductibilidade do processo.
Por se tratar de uma obra com características generativas, de composição gráfica através de um algoritmo com recurso ao aleatório
e, tendo em conta que a base de dados é volátil, sabemos que não é
possível reproduzir de forma exacta as condições em que uma dada
composição foi gerada, a não ser que adulterado o programa, o que
seria uma manipulação da própria obra.
Se respeitado o programa que gerou a obra, não é possível
reproduzir as mesmas condições que a gerou. Se assim não fosse, o
aleatório não teria influência.
Deste modo, podemos afirmar que, existe uma reproductibilidade técnica e, um processo irreproduzível, isto é, uma irreproductibilidade processual.
No caso do projecto kErni ng debris 1.0, mesmo introduzida
a mesma tag, existe uma forte probabilidade de a base de dados
ter sido actualizada e em sua função os comentários e imagens são
diferentes. Mesmo gerando uma composição imediatamente depois, sem que exista tempo para uma alteração da base de dados, a
disposição dos elementos e suas características são diferentes, pois
recorrem a critérios que envolvem um certo grau de aleatoriedade.

109

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

Num terceiro plano, poderemos ainda considerar a importância em desmistificar a abordagem do computador como uma entidade abstracta. O recurso ao computador como instrumento para a
criatividade origina, não poucas vezes e certamente na sua maioria
inconscientemente, uma referência à máquina como se fosse dotada
de méritos próprios e de criatividade intrínseca. Esta observação
não é a intelectualização de uma evidência, pois tratando-se de um
instrumento activo e não passivo, esta ilusão é ainda mais propícia.
Tão melhor serão utilizadas as enormes potencialidades no domínio da criatividade assistida por computador quanto mais sólida e
clara for esta consciência.
Valerá a pena referir que iniciamos a nossa investigação enquadrando a passagem do digital para o analógico, bem como o seu
sentido relacional dialéctivo, recorrendo à expressão – transposição.
No entanto, verificamos não se tratar de um processo de transposição, mas de transcrição.
A definição mais clarificadora de transcrição, deve-se ao
facto de não se tratar apenas de uma alteração passiva de estado, de
uma realidade analógica para uma digital, pois isso seria a deslocação de um ponto para outro e não é isso que se trata.
É processo de transcrição, na medida em que a informação
é tratada de outra forma e apresentada em outra realidade espacial.
É um processo de passagem de um sistema de escrita a outro, numa
relação dialéctica entre dois estados.
kErni ng debris 1.0 é, nesta medida, um projecto experimental que se constituiu como um caso prático que explora a possibilidade de uma relação dialéctica entre analógico e digital, envolvendo o participante nas suas implicações e utilizando algoritmos com
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critérios pseudo-aleatórios, que funcionam como um input na criação
gráfica assistida por computador.
Com este projecto, mais do que fechar horizontes, abriramse vontades de investigação futura e um interesse aprofundado
na criatividade gráfica assistida por computador. O projecto desenvolvido pode e deve ser aprofundado, melhorado quer na sua
estrutura de código quer no número de possibilidades de geração
gráfica e elementos utilizados ao nível da sua capacidade de transformação. O recurso a uma base de dados volátil, como o Flickr™,
pode também ser potenciado com outras implicações, utilizando a
meta-informação disponibilizada com objectivos mais dinâmicos.
Por exemplo, poderá ser mais explorada a relação hierárquica entre
o número de comentários a cada imagem e a sua disposição e relevância na composição, aplicando critérios idênticos aos comentários transformados em elemento tipográfico.
Este projecto, nas suas dimensões de investigação concepção e aplicação técnica, revelou-se como um processo de importante
aprendizagem.
Uma aprendizagem que não é de todo, como nenhuma, um
fruto do acaso, mas sim o resultado de uma vontade e empenho em
conhecer, interrogar e colocar em confronto, não tanto as dúvidas,
mas sobretudo as supostas certezas.
É um processo de aprendizagem que não se desliga de um
crescimento e amadurecimento pessoal, em que a valorização do
conhecimento e da partilha de ideias se aprofundou e marcou uma
visão de realidade como pessoa.
Não foi um percurso simples. Foi percorrido com obstáculos, interrogações, animo e desânimo, do qual resulta uma visão
partilhada de que o caminho faz-se caminhando e uma consciência, de
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que, tal como o carácter, toda a aprendizagem e amor pelo conhecimento resulta do nosso confronto com os outros. Foi percorrido
com perseverança.
Não existem atalhos neste caminho. São percursos, necessariamente sempre percorridos, por vezes em solidão, ora acompanhado, onde se fortalecem ideias e desconstroem mitos, resultando
para bem, em mais dúvidas do que certezas.
Deste caminho resulta também um sonho, alicerçado numa
esperança, de que Almada Negreiros dizia ser, a coisa mais séria da
vida.
Assim, o artista, sempre com Arte e, sempre que a sirva,
com Ciência e Tecnologia, pode observar e interpretar o Mundo.
Um mundo que sem Arte seria muito mais pobre e até reduzido de
significado.
Individualmente, valemos talvez pouco. O isolamento necessário resultará sempre de um momento de disponibilidade para
os outros. Disponibilidade construída para ouvir, escutar e por vezes, com pouca luz, confiar e arriscar. Disponibilidade para aprender.
kErni ng debris 1.0 é, entre outras, uma expressão dessa vontade e desse sonho.
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7. Glossário

Algorítmo – Processo de cálculo. Um algoritmo pode ser classificado como uma sequência finita de instruções definidas e não ambíguas, possíveis de ser executadas mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de
esforço finita. Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de
computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa.
Cartaz – É uma forma de anúncio com fins publicitários ao serviço da comunicação
de massas. Os primeiros surgiram no século XV. O cartaz ilustrado surgiu
na Europa no século XVII, desenvolveu-se com a litografia e tornou-se numa
arte; no século XVIII apareceu já generalizado em série. Com a designação de
cartaz surgiu nos fins do século XIX e na sua composição intervieram grandes artistas. Foi em França que teve mais importância e ficou a par de outras
tendências pictóricas. É de salientar Toulouse-Laurec, Manet e Degas entre
outros. Nos meados do século XX a fotografia integra-se no cartaz. Em Portugal a divulgação dá-se nos anos 40, sendo de salientar Manuel Lapa, Paulo
Ferreira, Sebastião Rodrigues.
CMYK – Sigla de Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, cores primárias de subtracção.
Debris – Palavra com origem no Françês. Significa fragmentos, desperdício de algo
destruído, pedaços perdidos de rocha.
Design – Também conhecido como desenho industrial, sendo usada esta expressão
para designar o desenho aplicado a produtos de uso quotidiano. A Arte como
que é posta ao serviço da indústria. A Bauhaus teve muita importância no
desenvolvimento do design. Há que salientar sobretudo o desenho gráfico aplicado aos cartazes e utilizado nos meios publicitários, o desenho industrial propriamente dito tendo como finalidade objectos do dia-a-dia (máquinas, mobiliá-

rio). Em Portugal só começou a ser aceite a partir dos anos 60, sendo de referir
figura de Daciano Costa.
Hipertexto – Sequência de texto que permite a remissão para outra localização (documento, ficheiro, página da Internet, etc.).
Interface – Dispositivo (material e lógico) graças ao qual se efectuam as trocas de
informações entre dois sistemas.
Kerning – Processo de ajuste na composição gráfica de texto com o objectivo de ajustar o espaçamento entre letras.
K-line – é um material espumoso envolvido por película branca, usualmente utilizado
em maquetas para projectos de arquitectura, design ou como suporte par avarias aplicações de material impresso.
Meta-informação – Os metadados são marcos ou pontos de referência que permitem
circunscrever a informação sob todas as formas, pode dizer-se resumos de informações sobre a forma ou conteúdo de uma fonte – dados sobre dados ou informação sobre informação. Tem validade a sua tradução para meta-informação.
Póster – Cartaz. Por vezes aplicado com um sentido mais estético e artístico, associado à memória, como que um cartaz que ganhou valor superior.
Píxel – Unidade mínima de uma imagem digital.
Rede – Sistema de computadores geograficamente afastados uns dos outros, interligados por telecomunicações, geralmente permanentes.
RGB – Red, Green, Blue. Componentes de uma cor formada por sinal RGB.
Tipográfico – Relativo à tipografia (arte de imprimir/ texto).
Tag – Pode ser entendida como metadata; palavra-chave (relevante) ou termo associado com uma informação. No caso da plataforma Flickr™ é entendida como uma
ou várias etiqueta atribuídas a fotografias e imagens para as poder pesquisar
por assunto ou tema, por exemplo, no motor de busca da própria aplicação.
Em programação são estruturas de linguagem de marcação que consistem em
breves instruções, tendo uma marca de início e outra de fim. Tags são também
rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentada a página
na Web.
Vectores – Linhas e curvas definidas por objectos matemáticos.
Vinil – Material plástico com diversas utilizações, obtido pela polimerização do cloreto
de vinilo.

8. Anexos

Código fonte
import proxml.*;
import controlP5.*;
ControlP5 controlP5;
ControlP5 cP5;
String textValue = “”;
String helvis =””;
Textfield myTextfield;
void controlEvent(ControlEvent theEvent) {
println(“controlEvent: accessing a string from controller ‘”+theEvent.controller().name()+”’: “+theEvent.controller().stringValue());
helvis=theEvent.controller().stringValue();
}
String tag= “elvis”;
String userName = “”;
String apiKey = “f7270d754895cf523920964bed242c01”;
String nsid = “”;
String url = “http://api.flickr.com/services/rest/”;
XMLInOut xml = null;
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String controlo=””;
int x=0;
int y=0;
boolean t = true;
float randomNumX = random(0);
float randomNumY = random(0);
int counter = 0;
PFont font;
int randomX = 0;
int randomY = 0;
int myRed = int(random(15));
int myGreen = int (random(5));
int myBlue = int (random(10));
color myColor;
int[] lista = new int[6];//array
boolean zappa=false;
processing.xml.XMLElement zen;
int loch=100;//
PFont fontA;
PrintWriter output;
BufferedReader reader;
String line;
int tempo=0;
PImage pimage;
int zelvis=0;
int mausex=0;
int mausey=0;
////////
void setup() {
size(600,750);// dimensão da janela do programa
xml = new XMLInOut(this);
noTint();
controlP5 = new ControlP5(this);
cP5 = new ControlP5(this);

123

A relação dialéctica entre o analógico e o digital:
O aleatório como processo de criação artística

controlP5.addTextfield(“tag a pesquisar - digite uma palavra e prima enter”,10,710,235,20);
background (0);// fundo da interface
fill (255);
fontA = loadFont(“Georgia-Bold-200.vlw”);
textFont(fontA, random(200));// fonte e tamanho
reader = createReader(“positions.txt”);
try {
line = reader.readLine();
}
catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
line = null;
}
if (line == null) {
// Stop reading because of an error or file is empty
noLoop();
}
else {
String[] pieces = split(line, TAB);
int x = int(pieces[0]);
counter=x;
println(“valor inicial:”+ x);
}
smooth();
}
//////
void draw() {
int Red_temp;
int Green_temp;
int Blue_temp;
if (helvis != controlo){
Red_temp = myRed + int (random(30));
Green_temp = myGreen + int (random(30));
Blue_temp = myBlue + int (random(30));
float fundo= random(10);
if (fundo>5) {
background (0);
}
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else{
background (255);
}
nsid = “”;
findByUsername(userName);
controlP5.hide();
}
///
if (frameCount% 10==0){
if (mouseX!=mausex || mouseY!=mausey){
tempo=0;
}
else{
tempo++;
}
mausex=mouseX;
mausey=mouseY;
println(“tempo: “+tempo);
}
//
if (tempo > 300){
zappa=true;
}else{
zappa=false;
}
if (zappa==true && tempo % 20==0){
zelvis=int(random(counter));
noTint();//coloquei isto
pimage = loadImage(zelvis+”.tif”);
image (pimage, 0, 0);
tempo++;
}
}
//////
void findByUsername(String _n) {
String rest = url+”?method=flickr.photos.search&api_key=307d7e558d058
ac4e525f210f1cbf14f&tags=”+helvis;// alterar a tag
rest += “&api_key=” + apiKey;
rest += “&username=” + _n;
xml.loadElement(rest);
controlo=helvis;
}
void comenta(String _r){
String resto = url+”?method=flickr.photos.comments.getList&api_key=307
d7e558d058ac4e525f210f1cbf14f&photo_id=4343470906”;
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resto += “&api_key=” + apiKey;
resto += “&username=” + _r;
xml.loadElement(resto);
}
void getcom(proxml.XMLElement _r) {
int cnt = _r.countChildren();
cnt = min(cnt,22);
for (int i=0;i<cnt;i++) {
proxml.XMLElement ph = _r.getChild(i);
String fm = ph.getAttribute(“authorname”);
println(fm);
}
}
void getPublicPhotos(String _n) {
String rest = url+”?method=flickr.people.getPublicPhotos”;
rest += “&api_key=” + apiKey;
rest += “&user_id=” + nsid;
xml.loadElement(rest);
}
void xmlEvent(proxml.XMLElement _x) {
parseXML(_x);
}
void parseXML(proxml.XMLElement _x) {
String stat = _x.getAttribute(“stat”);
if (!stat.equals(“ok”)) {
println(“Error from Flickr”);
return;
}
proxml.XMLElement node = _x.getChild(0);
String type = node.getName();
if (type.equals(“user”)) {
nsid = node.getAttribute(“nsid”);
println(nsid);
getPublicPhotos(nsid);
}
else if (type.equals(“photos”)) {
int num = node.countChildren();
println(num);
getPhotos(node);
}
}
//////////motor
void getPhotos(proxml.XMLElement _n) {
int cnt = _n.countChildren();
cnt = min(cnt,22);//numero de imagens
for (int i=0;i<cnt;i++) { //cnt=total de imagens a “contar”
proxml.XMLElement ph = _n.getChild(i);
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String fm = ph.getAttribute(“farm”);
String sv = ph.getAttribute(“server”);
String id = ph.getAttribute(“id”);
String sc = ph.getAttribute(“secret”);
String imgURL = “http://farm”+fm+”.static.flickr.com/”+ sv + “/” + id + “_” +
sc + “_m.jpg”;
PImage img = loadImage(imgURL);
textFont(fontA, random(200));// tipo de fonte e tamanho
tempo=0;
/////// download fotos
int x = (i%4) * img.width;
println(i%4);
int y = (i/4) * img.height;//usar modulo também... valor igual?????
color yellow = color(random(255), random(255), random(255));
tint(yellow, random(255));//com random varia a transparecia
stroke(random(255), random(255), random(255));// cor do stroke
/////////
float imgdimens= random(12);
if (imgdimens>6) {
image(img, x, y, img.width, img.height);//dimensão
}
else{
image(img, x, y, img.width/2, img.height/2);//alterar dimensão
}
/*if (imgdimens>3) {
image(img, x, y, img.width/4, img.height/4);//alterar dimensão
}
*/
////////
fill(255);
rect(x, y, 5, 5);
float linhas= random(10);
println(linhas);
if (linhas>5) {
strokeWeight(random(10)+1);//stroke
line(x, y, random(300),random(300));
}
zen = new processing.xml.XMLElement(this,url+”?method=flickr.photos.
comments.getList&api_key=307d7e558d058ac4e525f210f1cbf14f&pho
to_id=” + id+”&api_key=f7270d754895cf523920964bed242c01&userna
me=”); // rss
processing.xml.XMLElement e = zen.getChild(0); // channel
int numSites = e.getChildCount();
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println(numSites);
if (numSites>0){
e = e.getChild(0); // title
String t = e.getContent();
println(t);
float fundo= random(14);
if (fundo>7) {
fill (255, 0, 0);
}
else{
fill (255);
}
text(t, 100, loch);
loch+=50;
}
}
String nome = (counter+”.tif”);
PImage outgoing = get(0, 0, 600, 750);
outgoing.save(nome);
counter++;
output = createWriter(“positions.txt”);
output.println(counter); // Write the coordinate to the file
output.flush(); // Writes the remaining data to the file
println(“done”+counter);
strokeWeight(1);
noTint();
controlP5.show();
loch=10;
/////
}
void stop()
{
output.close();
}

128

