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Resumo  

Tomando como base a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, este 

artigo procura discutir o estatuto da imagem e a experiência do olhar no 

universo da mixagem ao vivo de imagens.  
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 Abstract 

 Based on Maurice Merleau-Ponty´s phenomenology, this Paper 

discusses the status of the image and the experience of looking at the universe 

of mixing live images. 

Keywords: Vjing. Phenomenology of Vision. Dispersed viewing. 

 
Live images, live vídeo, vjing 

Também chamado de live images ou live vídeo, o vjing é o termo mais 

usado para se referir à poética da manipulação ao vivo de imagens. A princípio 

realizado em festas noturnas de música eletrônica, hoje a prática da mixagem 

ao vivo se espalha sem fronteiras por clubs, galerias, teatros, museus e outros 

espaços menos institucionalizados do tecido urbano. Atualmente, a idéia do 

vjing como uma prática noturna indissoluvelmente ligada à cultura clubber está 

de alguma forma ultrapassada. Com efeito, os VJs performam cada vez mais 

em espaços abertos, durante o dia, em grandes festivais de música, em 

eventos culturais diversos e nos festivais dedicados às novas mídias e as artes 

digitais. Trata-se de uma prática audiovisual pervasiva que tem se expandido 

imensamente nos últimos anos, transformando-se num fenômeno global, uma 

autêntica cultura compartilhada em praticamente todos os grandes centros 

urbanos do mundo.  

 

                                                 
1 UFC 
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Até o momento, este é um universo bem pouco estudado, um campo 

das imagens que não tem atrás de si uma verdadeira tradição de pesquisa, 

talvez pela própria natureza das imagens aí performadas. Neste universo, elas 

ganham uma qualidade bastante singular. Trata-se de imagens que se 

esquivam à vista, que perderam muito de sua clareza ótica, de sua tradicional 

consistência e se nos aparecem oblíquas, fluidas, em vias de desaparecer. 

Obras como A Bitch in Ma House, de Spetto, Torino Mix, de Luis Duva, 

Contraflow, de Stuart, nos apresentam imagens praticamente 

desmaterializadas, dissolvidas, imagens que colocam em cena uma visibilidade 

bastante reduzida. Elas dificultam ou criticam a visão, são, numa palavra, 

difíceis de ver.  

Essas imagens “confusas”, “rarefeitas”, alimentaram rapidamente a 

crítica de um novo niilismo, de um nonsense cabal. Segundo uma concepção 

mais ou menos geral, não haveria na prática do vjing mais nada para se ver, 

mais nada para olhar. Elas seriam a expressão de um puro vazio, de uma 

impotência inquietante das imagens, como se na era da eletrônica e da síntese 

numérica, elas tivessem perdido toda sua capacidade de referência e 

fabulação.  

O olhar desapareceu, vai dizer Philippe Dubois, ao comparar o 

procedimento das vanguardas com aquele operado por parte da arte eletrônica 

contemporânea. Agora, “é o vazio que gira sozinho, num turbilhão que anulou 

toda possibilidade de sujeito” (DUBOIS, 2004, p.190). Frederic Jameson, por 

sua vez, recorre à psicanálise e fala de esquizofrenia, de um “jogo puro e 

aleatório de significantes” (Jameson, 2006, p. 90). Para estes teóricos, tratar-

se-ia, em todo caso, de uma poética do vazio, de uma gratuidade estetizante. 

Para grande parte da crítica, de fato, essas produções seriam nada mais do 

que papel de parede para festas noturnas, o resultado de um estágio 

neomaneirista da imagem. É como se a imagem fosse reduzida agora a um 

mero exercício de estilo, a um catálogo infindável de efeitos especiais.  

Nosso intuito, nesse trabalho, é mostrar que a poética do vjing coloca 

em jogo não um maneirismo sem funcionalidade, mas um outro regime de 

visualidade, uma nova concepção da imagem e da experiência do olhar. Na 

prática do vjing, a imagem se libera da perspectiva, da analogia, mas o faz para 

colocar em movimento novas possibilidades do signo visual. Não é uma 
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indiferenciação da imagem que está em jogo aqui, mas sua expansão. Os VJs 

operam uma crítica à perspectiva monocular, à imagem consistente e 

sistemática que herdamos da pintura renascentista, operando um movimento 

de distensão, de elasticidade e fragmentação desta. Eles abrem a imagem ao 

seu exterior, as suas relações possíveis, suas constelações múltiplas. 

Parafraseando Parente, poderíamos dizer que agora “o que pensa nela e, por 

ela, é um puro interstício, como sua possibilidade de se metamorfosear (passar 

entre)” (PARENTE, 1999, p.26). É este novo regime que vamos tentar definir, 

tomando de empréstimo à filosofia de Maurice Merleau-Ponty, seu conceito de 

visível.   

 
Da imagem ao visível: o interstício, o fluído, as relações múltiplas da 
imagem 
 

Mas o que seria exatamente o visível? Se Merleau-Ponty definiu o 

conceito para o campo da filosofia estética, ele foi raramente trabalhado no 

contexto das teorias dos meios comunicativos. Oliver Fahle procurou trazer o 

conceito para o campo das mídias, aplicando-o, principalmente, à neo-

televisão. Segundo Fahle, os estudos de Merleau-Ponty sobre a percepção 

visual e suas análises sobre a obra de Cézanne, o conduziram a criação do 

novo conceito. Para o filósofo francês, estava claro que a imagem não era mais 

suficiente como grandeza exclusiva do mundo visual. Os quadros de Cézanne 

teriam colocado em cena um novo problema. Eles tematizavam um aquém ou 

além da imagem, só podendo ser compreendidos em relação a este exterior 

que a circunda. De fato, a vibração das cores e das perspectivas, a supressão 

dos contornos, tal como se apresentam, por exemplo, em O jardineiro Vallier 

(1906) ou em O lago de Annecy (1896), evidenciavam uma pintura como signo 

oscilante e instável, como parte de uma visibilidade que a transcende.  

Mas esta operação de Cézanne não é exatamente nova, ela apenas 

refaz à sua maneira, procurando tornar explícito, um movimento que seria o da 

própria visão. Com efeito, a visão é sempre feita no meio das coisas, envolvida 

e atravessada por uma ambiência que a pressupõe. A imagem que daí emerge 

é uma delimitação, um recorte, uma formação contingente de uma visibilidade 

bem mais ampla. Num certo sentido, portanto, a imagem consiste num 
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encolhimento, numa condensação da visibilidade possível. Ela só surge sob 

este fundo que se ausenta. Este fundo transcendente que é, ao mesmo tempo, 

seu exterior e sua condição de possibilidade, é o que Merleau-Ponty denomina 

visível. 

Obviamente, há uma relação de estreito intercâmbio entre a imagem e o 

visível, de modo que um não pode nem mesmo ser pensado sem o outro. Eles 

são como as duas pontas de um mesmo movimento, ou melhor, as duas faces 

de um mesmo e único fenômeno. Pois a imagem se forma no visível, ela faz 

parte dele, está imersa em seu corpo como a praia no mar. De fato, em O 

Visível e O Invisível, Merleau-Ponty vai dizer que “o visível em nossa volta 

parece repousar em si mesmo. É como se a nossa visão se formasse no meio 

do visível, ou então, como se entre ele e nós houvesse uma ligação tão estreita 

como entre o mar e a praia” (FAHLE, 2006, p.50).  

Para Merleau-Ponty, portanto, não há qualquer diferença qualitativa 

entre a imagem e o visível, não há mais beleza ou valor num do que no outro. 

Apesar disto, todo o movimento de organização da visualidade que culmina na 

pintura clássica e renascentista, se consolida justamente no esforço de melhor 

delimitar a imagem, de discipliná-la, isolando-a o tanto quanto possível desse 

exterior que a envolve e pressupõe. As aplicações da geometria euclidiana nas 

técnicas do desenho, por exemplo, o desenvolvimento da perspectiva artificialis 

no Quattrocento e a posterior invenção e disseminação da camera obscura, 

foram todos passos importantes na construção de uma imagem fechada, 

coerente e sistemática, livre dos excessos de um visível, necessariamente, 

variável e informe.   

Cézanne, por outro lado, adota a própria oscilação como tema, deixando 

que a imagem se impregne do visível. Após Cézanne, seja no cubismo ou nas 

diversas correntes da pintura abstrata, todo o conjunto de relações múltiplas do 

visível é trazido para o interior da imagem. 

Retomando, portanto, a questão, poderíamos dizer que se a imagem é 

uma formação emoldurada e composta, um documento e uma representação, 

uma condensação, enfim, do visível, “o visível, ao contrário, é múltiplo e 

variável; é um campo do possível e do simultâneo; é o campo do qual se 

originam as imagens e para qual, talvez, voltarão” (FAHLE, 2006, p.52). Em 

outras palavras, o visível constituiria uma rede de relações múltiplas e 
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variáveis, a partir e no interior da qual a imagem se formaria. A imagem 

constituindo, portanto, “apenas um ponto nodal, dentro de uma rede múltipla de 

constelações visíveis” (FAHLE, 2006, p.52).  

Assim sendo, este deslocamento da imagem ao visível consiste na 

extrapolação da imagem como ponto nodal, como estrutura coerente e 

composta, em direção àquilo que a transcende, isto é, suas relações múltiplas. 

Trata-se, por isso também, de um sobressalto da matéria plástica, de um 

processo de desfiguração, no qual o que se destaca são os ramos da imagem. 

Ou seja, as linhas, a textura, o movimento, a massa, as cores, subtraindo-os da 

representação a serviço da qual eles são normalmente moldados. O que se 

nos apresentam nestes trabalhos, de fato, não são exatamente imagens, mas 

suas bordas, suas dobras de sentido, as rasuras e manchas de cores que 

sobressaem destas misturas. Aqui, trata-se menos de pôr em cena imagens, 

de fazê-las variarem umas em relação às outras infinitamente, à maneira de um 

Vertov, por exemplo, do que de tirar dos novos dispositivos um conjunto de 

texturas, um murmúrio de cores e de luzes.   

Alternativamente, podemos pensar o visível também como a infância da 

imagem. Não em um sentido cronológico, por certo, mas enquanto gênese. De 

fato, as obras aqui estudadas, nos apresentam um mundo a nascer, um mundo 

primitivo, anterior aos homens. Um lugar de constituição dos corpos, ali onde o 

ponto, a linha e as cores estão ainda instáveis, começando a se condensar; um 

princípio, enfim, de imagem “que não é ainda figura, que não é ação”, mas algo 

que se esquiva à vista (DELEUZE, 2006, p.258). “Caos irisado”, “virgindade do 

mundo”, “aurora de nós mesmos”: eis o universo das formas não-narrativas na 

cena eletrônica.  

 
Fazer passar: a arquitetura secreta do Vjing 

VJ Spetto é um dos precursores da cena eletrônica brasileira. 

Trabalhando há mais de 15 anos na área, ele é um dos grandes responsáveis 

pela popularização do live images no Brasil. Num de seus trabalhos mais 

premiados, A Bitch in Ma House (2006), Spetto nos oferece uma imagem 

duplicada, espécie de espelho mágico, em que vemos uma mulher e seu 

reflexo fazendo brincadeiras com as mãos. Não dura muito, porém, e somos 

confrontados com um fluxo de padrões geométricos, um túnel em que linhas e 
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formas abstratas jorram do fundo da tela. Nessa seqüência, os planos – se é 

que podemos falar em planos neste contexto – são de curtíssima duração, a 

velocidade de permutação é alucinante, de modo que os signos visuais passam 

a dançar no ritmo da música. Eles são profundamente contaminados pela trilha 

e acabam se convertendo numa espécie de evolução rítmica e energética de 

formas no tempo. Como já observou Arlindo Machado, “nesses ambientes, as 

imagens costumam ser de outra espécie, algo assim como padrões de 

estimulação retiniana muito semelhante aos padrões rítmicos da música” 

(MACHADO, 2000, p.159).  

A velocidade estonteante das imagens cria um efeito de abismo, de 

afogamento, como se estivéssemos sendo absorvidos pela seqüência 

alucinante das permutações. Entram em cena então imagens que parecem ser 

de TV, imagens completamente alteradas por distorções e ruídos, nas quais 

podemos vislumbrar um homem decapitado usando um terno. Ao seu lado, sua 

própria cabeça acena para o espectador. Este é um procedimento caro a 

Spetto: apropriar-se de imagens conhecidas, seja da TV ou da cultura pop e 

retrabalhá-las de modo a criar novas significações. Trata-se de tornar estranho 

um mundo por demais conhecido e roteirizado. Trata-se, em outros termos, de 

extrair novamente imagens de um clichê.  

Em determinado momento, uma menina em negativo toma todo o 

primeiro plano da tela, dançando sob o fundo de imagens de painéis 

eletrônicos. É uma das cenas mais bonitas da projeção. Outra imagem muito 

interessante é quando o rosto de meninas dançando aparece na tela, filmadas 

de muito perto, de tão perto que podemos quase tocá-las, sentir seu perfume. 

O rosto é sobreposto por flores azuis que irrompem sem parar do fundo. Cria-

se então uma bela composição de cores e texturas. Durante toda a 

apresentação, o movimento é sincopado, rápido, ao nível do frame e opera as 

diversas passagens, as idas e vindas entre as imagens mais figurativas (das 

meninas dançando, do homem decapitado, das duplicações no espelho 

mágico) e o fluxo de padrões geométricos, os ruídos e distorções de todo tipo.  

 

Passagens: entre diversos tipos de imagem, entre sistemas sígnicos diferentes, 

entre o tátil e o visual, o ruído (o nonsense cabal) e o sentido intenso. Em A 

Bitch in Ma House, nós temos uma mistura poética de imagens de mídias e 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 924



contextos distintos, citações de um dispositivo ao outro, criando uma 

visualidade múltipla, híbrida, complexa. Aqui não é mais a imagem que importa, 

mas como se passa de uma imagem a outra, de um signo ou sistema de 

linguagem a outro completamente diferente. Fazer passar: eis a arquitetura 

secreta do vjing que Spetto põe a lume. O interstício, o fluído, o múltiplo, o não 

delimitado são todos qualidades do visível. Nele importam mais as 

constelações possíveis, as passagens e modos de operação da imagem, do 

que propriamente a construção de uma imagem. 

Em tal contexto, é difícil falarmos ainda em montagem. Trata-se antes de 

uma mixagem, de um audiovisual em camadas. Dito de outro modo, não se 

trata mais de colocar as imagens mais distantes em contato, de fazê-las 

variarem ao mesmo tempo em que vão se integrando e exprimindo um todo 

qualquer. Neste contexto, as imagens são moduladas, fundidas, imbricadas, 

criando uma texturização complexa. Elas deixam de ser organizadas no eixo 

horizontal e passam a coexistir verticalmente, acumulando-se na espessura do 

plano. Em outras palavras, nesta constelação visual, tem sempre algo atrás, ao 

lado, sobre as imagens. E não são necessariamente representações 

figurativas, mas grafismos, rasuras, distorções. São nuvens, gafanhotos de 

imagens que cortam a tela sem direção, se acumulando numa configuração 

bastante instável e caótica.  A edição dentro da edição; dentro da imagem, 

outros fragmentos e constelações imagéticas. Enfim, uma experiência de 

afogamento, de abismo e imersão. Ela começa a transbordar! Assim como a 

imagem, também a percepção que se torna líquida, gasosa.  

De uma mecânica dos sólidos à fluidez dos líquidos, as encenações do 

coletivo alemão e do VJ Spetto colocam em jogo o informalismo, o anamórfico, 

o que está em fluxo permanente. E esta é uma constatação que vale para a 

prática do vjing como um todo. 

Na mixagem ao vivo de imagens, mais do que se oferecerem ao olhar, 

as imagens se esquivam à vista, provocam rombos na configuração habitual da 

visão. São como fagulhas ou abelhas em vôo, são da ordem da oscilação, da 

metamorfose, daquilo que passa fugidio. Ao retornar ao campo do visível, 

portanto, a imagem perde muito de sua qualidade indicial, daquilo que há nela 

de reconhecível e analogizável (o “eu vejo”), e se apresenta como verdadeiro 

ícone, isto é, como interstício, como relâmpago (o “eu vôo”), segundo a 
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distinção de Jean-Paul Fargier. Um esboço de imagem, enfim, algo que nos 

aparece mais como sensação do que como percepção clara e sólida.  

Deste modo, ao invés de isolar ou solidificar a imagem, à maneira do 

cinema e da fotografia – lembremos que para Roland Barthes o noema 

fotográfico é “isto foi” (BARTHES, 2000), o que pressupõe de cara o 

reconhecimento –, o vjing aponta para uma imagem que se torna líquida, que é 

capaz de se metamorfosear, de passar entre, sobre, através do quadro. Ela 

remete, portanto, a uma matéria em escoamento, a uma massa plástica 

instável, que não se solidificou ainda, que não permite qualquer afirmação. De 

fato, o vjing parece pôr em jogo uma percepção líquida e fluente, uma 

percepção mais fina e mais vasta do que a habitual.  

 
Olhar dispersivo 

No universo do vjing, portanto, a experiência do olhar é colocada em 

novos termos. Trata-se de uma visão fundamentalmente próxima e dispersiva. 

O vjing exige um olhar, sem dúvida, mas um olhar que se espalha pela 

imagem, que adere à sua superfície, um olhar mais tátil do que propriamente 

visual. De fato, ele não possui nem a distância nem a centralidade que 

caracteriza a visão ocidental típica, esta que herdamos do Renascimento e que 

os dispositivos visuais modernos, como a fotografia e o cinema tradicional, 

acabaram reafirmando. 

Nestes meios, ou mais precisamente, na apropriação mais geral que se 

faz deles, os objetos são vistos de uma grande distância, projetados num 

espaço ilusionístico profundo, o que nos permite reconhecer claramente suas 

formas e nos identificar com suas figuras. Neste tipo de visualidade, existe uma 

distinção bastante clara entre sujeito e objeto. No caso da manipulação ao vivo 

de imagens, no entanto, vivenciamos uma verdadeira confusão entre esses 

dois pólos. A um olhar tipicamente centralizado, distante, cartesiano, o vjing 

opõe um olhar próximo, descentralizado e encarnado. Um olhar que tende a 

assentar sobre a superfície de seus objetos e a vagar sobre ela, ao invés de 

mergulhar na profundidade ilusionística. Esta modalidade de olhar recai sobre 

os valores plásticos da imagem, está mais inclinado a se mover do que a focar, 

opera não tanto para distinguir as formas quanto para discernir texturas.   
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Imagens como as produzidas pelo VJ Spetto oferecem uma proliferação 

tão grande de figuras (em camadas, umas sobre as outras, ou em janelas, uma 

ao lado das outras), que o espectador se sente convocado a perceber tanto as 

texturas, a composição das cores e das massas, quanto os objetos 

visualizados. Os ruídos, o foco variável e a intensa permutação das imagens 

também demandam uma visão mais íntima, detalhada, que se move pela 

superfície da tela por algum tempo antes de perceber o que está realmente 

contemplando.  

Neste contexto, a visão adquire, de fato, um novo estatuto. Passa a 

proceder, ela mesma, como um órgão de toque, escovando ou acariciando a 

imagem. Trata-se de uma visualidade que abre mão da distância, da clareza 

óptica para operar como uma forma de contato. Neste tipo de visualidade, 

como diria Merleau-Ponty – sem dúvida, um dos pensadores mais influentes 

entre os pioneiros e fundadores do vjing – a visão é feita ou tomada “no meio 

das coisas, ali onde persiste como a água-mãe no cristal, a indivisão do 

senciente e do sentido” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 17).  

Esse é um modo de olhar que privilegia a presença material da imagem, 

mais do que um poder representacional que elas possam ter. Ele enfatiza a 

riqueza da experiência sensorial. Trata-se, para retomarmos a terminologia de 

Charles S. Peirce, de uma percepção em primeiridade. Mais do que definir ou 

nomear os objetos, esse tipo de percepção está focada no contato sensível, 

imediato e corporal. Este modo de olhar não tem, no entanto, nada de 

solipsista. Ele não se confunde com um retorno ingênuo ou a-crítico a 

experiências consideradas originárias. Como nos mostra Vivian Sobchack, a 

visão dispersiva é ativa, processual, profundamente aberta ao imaginário. 

Sobchack a chama de visão volitiva (volitional) e afirma que ela se distinguiria 

de uma forma de visão passiva, aparentemente pré-determinada, na medida 

em que o espectador tem que trabalhar ativamente para constituí-la, para 

trazer a imagem do estado de latência em que ela se encontra (Sobchack, 

1992). Mais do que disponibilizar o objeto para uma identificação passiva, este 

modo de olhar convida o espectador a participar na sua construção 

imaginativa.  

Eis, portanto, o estatuto do olhar na prática do vjing, Não estamos aqui 

no terreno de uma poética do nada ou de um “puro jogo aleatório de 
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significantes”. O vjing coloca em jogo, por um lado, uma imagem em expansão, 

uma imagem fluída, aberta, potencial, por outro, um olhar próximo e tátil. Trata-

se de uma estética da presença, a qual procuraremos contemplar, ou melhor, 

“acariciar”, à maneira mesma dos VJs, num outro momento. 
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