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RESUMO
Heisenberg Boulevard  é 
um projeto de instalação 
de vídeo que está sendo 
desenvolvido na área das 
artes plásticas. Serão usa-
dos 4 canais de vídeo e 
oito canais de áudio, pro-
jetados sobre uma estru-
tura de telas de PETG que 
formam um paralelepípe-
do. Heisenberg Boulevard 
é um endereço que Jean-
-Luc Godard criou para o 
seu filme de ficção Alpha-
ville de 1965. As artistas 
Marcia Vaitsman (Brasil) e 
Seana Reilly (EUA) deram 
o nome desse endereço 
para o projeto que trata de 
relações sutis entre a lin-
guagem cinematográfica, 
a ciência (geologia, física e 
química) e a arte contem-
porânea.
Há  quem diga que cine-
ma e ciência misturam-se 
como ficção científica.

Heisenberg Boulevard é um projeto de instala-
ção de vídeo que está sendo desenvolvido na 
área da arte contemporânea. Quatro canais de ví-
deo e oito canais de áudio serão projetados so-
bre um paralelepípedo formado de telas de acrí-
lico, com a dimensão de 5m (largura) x 5m (fundo) 
x 3m (altura). Ao redor do paralelepípedo haverá 
espaço para o público se movimentar e se sentar.
Já permeado pela ciência [1], apropria-se de uma 
morada do filme de ficção científica noir Alphaville 
de Jean-Luc Godard (1965). Heisenberg Boulevard é 
um local fictício que aparece nos diálogos entre os 
personagens Lemmy Caution e Natacha von Braun. 
Essa morada ajuda a caracterizar a cidade de Alpha-
ville, de outro mundo, talvez até em outra galáxia. 
A trama acontece num futuro ainda problemático e 
dramático. Porém a racionalidade e a ciência apare-
cem nesse imaginário popular através de nomes de 
moradas, que hoje seriam por exemplo “praça do co-
mércio” ou “avenida da liberdade”, repetidos de boca 
em boca até a banalização. “Heisenberg Boulevard, 
esquina com o Parque Matemático”, refere-se ao fí-
sico alemão Werner Karl Heisenberg (Ducao, n.d.).
Em Frankenstein de 1818, Mary Shelley descreveu um 
homem da ciência “que procura obsessivamente – e 
encontra - um meio de reproduzir só” (Pratt, 1994), ou 
seja de autorreprodução. Isso marca os primórdios 
do romance científico com relatos de ciência e tec-
nologia, e da imaginação do futuro. A ficção científica 
em muitos momentos usa o futuro para a construção 
de um presente aparentemente impróprio. Um exem-
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plo é o primeiro beijo inter-racial, numa ficção em TV 
aberta dos Estados Unidos, entre Tenente Uhura e 
Capitão Kirk, em 1968, ainda no auge da luta pelos 
Direitos Civis dos Negros Norte Americanos (“TV’s 
First Interracial Kiss,” 2013). A troca de carinho entre 
uma mulher negra e um homem branco na TV seria 
inconcebível, se não fosse o deslocamento no tempo 
como justificativa de esse beijo ter acontecido no fu-
turo. A mesma estratégia possibilitou que Startrek fa-
lasse de miscigenação, aborto, eutanásia, hermafro-
ditismo, patologização da pobreza e outros tabus.
Nas sessões de trabalho nos estúdios do Centro de 
Arte Contemporânea de Atlanta onde Reilly e eu éra-
mos artistas residentes, havia nas conversas uma 
certa irritação com a nostalgia, tema recorrente, em 
trabalhos de artistas locais. Houve durante dois anos 
uma avalanche de trabalhos que usavam artefactos 
e referências culturais dos EUA dos anos 50. Ima-
ginamos uma movimentação na direção contrária 
a nostalgia, uma visão do que poderia ser o futuro, 
de como a humanidade desenvolveria novas capa-
cidades de ver e de sentir o espaço. Falávamos da 
visão do futuro que artistas tiveram no passado e da 
visão do futuro que arquitetos, cientistas e escrito-
res criaram. Nessa nossa zona criativa, que chama-
mos de Zone, passado, presente e futuro se mistu-
ram; o conhecimento é um único e o poder criativo 
puxa energia da liberdade de associar, ligar, articu-
lar, redesenhar, sem método definido. Os debates 
seguiram sobre se a obra que estava sendo criada 
era de ficção científica em forma de instalação de 
vídeo. Era necessário fazer essas classificações?
Era clara a relação entre a imagem em movimento, 
ciência, tecnologia e as visões do futuro: desde até 
o começo do cinema, como por exemplo La Char-
cuterie Mécanique dos irmãos Lumière (1895), onde 
vê-se uma máquina de madeira que magicamente 
transforma pedaços grandes de carne em salsichas 
e linguiças.
Também nos chamava atenção a relação entre a ima-
gem em movimento e a ciência, na fase pré-cinema-

1 Precisamente através das 
notações de física e geo-
logia sobre imagens de 
vídeo. Essa intervenção 
já aparece em pinturas de 
Seana Reilly (Reilly, 2014).

Fig. 1  Mono Lake

Fig. 2  Model Pink People
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tográfica, a obsessão materializada de visionários e 
suas máquinas de imagem. O cinema, como um mé-
todo de ver, é o resultado de esforços científico-cultu-
rais, anos de ensaios e protótipos, que nos rementem 
a épocas distantes, desde Platão até hoje, resultando 
em uma rica história dos dispositivos de ver. A cole-
ção do cineasta alemão Werner Nekes (“Video: Blick-
maschinen oder wie Bilder entstehen,” 2014) consta 
de milhares de objetos que demonstram os desejos 
de estudar, dominar e capturar a imagem em movi-
mento (“Die Sammlung Werner Nekes,” n.d.). As ex-
posições [2] dessa coleção sugerem que a própria 
invenção do cinema é um tipo de enunciado de ficção 
científica.
Várias modalidades surgem da intersecção da ima-
gem em movimento com a ciência. Uma que me inte-
ressa, pela minha situação de miscigenada e forastei-
ra permanente é o filme etnográfico - particularmente 
pelas críticas à construção do Outro resultante das    
relações de poder. Em 1895, Felix-Louis Regnault, 
especialista em anatomia patológica, filmou os mo-
vimentos de mão de uma mulher Wolof fazendo um 
pote de barro. Seu interesse pela antropologia data 
de 1888, ano que Étienne-Jules Marey inventor da 
cronofotografia, demonstrou sua máquina de captu-
rar tempo, para a Academia Francesa de Ciência (Bri-
gard, 1975).
O artista e geógrafo Trevor Paglen falou sobre Ma-
chines of Seeing durante a Conferência Nacional da 
Sociedade para Educação Fotográfica de 2012 [3]. 
Máquinas de raio-X, câmaras de segurança, drones, 
telescópios e outras máquinas, que não foram feitas 
para contar histórias, participam da criação da rea-
lidade e portanto são máquinas semânticas. Esses 
exemplos mostram como o cinema é ao mesmo tem-
po um método de ver e documentar, e uma forma de 
criar realidades.
Com a consolidação da indústria e dos gêneros cine-
matográficos a partir dos anos 20, a experimentação 
artística do ver toma força novamente apenas na dé-
cada de 60, com a utilização de circuitos fechados 
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Minha visita foi à expo-
sição Ich sehe was, was 
du nicht siehst! Sehmas-
chinen und Bilderwelten, 
Museu Ludwig de Colônia, 
Alemanha, 2002.

Sigla em inglês SPE: So-
ciety for Photographic 
Education, EUA. 

Patrocinado pelo prê-
mio Idea Capital e Fulton 
County Arts Fellowship de 
Atlanta.

Fig. 3  YellowStone

Fig. 4  Drawing Reilly
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de TV e videotape (“Media Art: History, 
Installation and Conservation,” n.d.). 
Nesse momento esses experimen-
tos já se encontram no que chama-
mos hoje de arte contemporânea. É 
nessa área que as relações existem 
suspensas, aguardando formulações 
intelectuais posteriores, como Hei-
senberg Boulevard que pode ser uma 
instalação escultural, ensaio arquitec-
tónico, sinfonia visual. Acomoda uma 
pluralidade de modalidades (Gardner 
& Martin-Jones, 2012), por apresentar 
textos, gráficos, palavra falada, mú-
sica, vídeo, e ser projetado sobre um 
objeto que flutua no centro do espaço 
expositivo.

A descrição de cinema 
expandido encaixa-se 
bem no que a Zone e a 
multimodalidade bus-
cam: O cinema expan-
dido não é, em nada, um 
filme: como a vida, é um 
processo de transfor-
mação, um impulso his-
tórico contínuo da hu-
manidade de manifestar 
sua consciência fora de 
sua mente, em frente de 
seus olhos (Youngblood 
& Fuller, 1970).

Houve momentos mágicos no géne-
sis de Heisenberg Boulevard: ideias 
e conceitos se conectando, gráficos 
mentais que de repente apareciam 
na frente dos olhos no meio do estú-
dio. Fragmentos de áudio, lembranças 
desconectadas, referências da Web, de 

livros antigos em diversas línguas. Bu-
dismo e Animismo. O absurdo, a falta 
de nexo, a falta de medo, o erro, a falta 
do medo do erro, o não método como 
método, esperanças, risadas, longas 
pausas em silêncio, olhares perdidos 
e olhares cruzados. Horas sem fome. 
Horas sem sede. Cor dourada. Rosa. 
Azul (esmeralda)... Algo de sinestesia 
• tubos de clorofila • máquinas mag-
néticas flutuantes • vozes de insetos • 
concertos e sistemas de comunicação 
dos golfinhos • campos de tornados • 
antenas flexíveis flutuantes • bolhas 
regenerativas • mundo pós julgamen-
to • mundo pós-monetário • supervul-
cões • ondas gigantes • planetas mi-
croscópicos • oceanos subterrâneos 
• redes neurais expandidas • cidades 
impressas em 3D • androginia • esque-
mas científicos • o coito matemático • 
VOID • longevidade extrema • Meses 
de produção seguiram. Levantamen-
to de verba de produção [4], pesquisa 
de material, planos de gravação. Mais 
sessões de trabalho, mais Zone. Em 
junho de 2013 as autoras do projeto, 
Seana Reilly e eu, saímos de Sacra-
mento de carro, por um mês, no oes-
te da América do Norte. Percorremos 
6 mil km entre acordar as 4 da manhã 
para evitar seres humanos e ursos, co-
mer vegan, dormir em barraca sob o 
céu de 0ºC...
O material foi captado a partir de tex-
turas, movimento, cor, luminosidade. 
Foram escolhidas ações físico-quími-
cas naturais, que podiam ser gravadas 
pela câmara de vídeo: no deserto de 
Black Rock em Nevada, onde realiza-
-se o festival Burning Man, há um gei-
ser vermelho e verde, que ejecta água 
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fervente continuamente, de acesso di-
ficílimo. No Lago de Mono há ilhas que 
se formaram há menos de 20 anos, 
diante dos olhos de pessoas locais que 
iam e vinham do trabalho dia após dia. 
Os desfiladeiros de Bryce mostram o 
tempo geológico em seus depósitos 
sedimentares como um relógio cósmi-
co. Em Yellowstone, fontes e geiseres 
abrigam bactérias termofílicas azuis, 
verdes, vermelhas e um odor de enxo-
fre como se fosse a porta do inferno. 
São regiões extremamente instáveis e 
lembram a todo minuto que tudo um 
dia deixará de existir.
Os vídeos de Heisenberg Boulevard 
não exibem animais, pessoas ou es-
truturas construídas por seres-hu-
manos. A natureza é mostrada como 
a ausência de códigos humanos. Há 
paisagens vastas com a inexistência 
de corpos. A velocidade dos vídeos e 
os cortes se sucedem vagarosamente, 
distanciando-se da construção rítmi-
ca dramática, usada tanto na ficção 
quanto no documentário. A lentidão 
parece altamente artificial mas serve 
para desconectar o visitante da ex-
pectativa de “um vídeo para ser en-
tendido”. A falta de personagens, plots, 
storyline e trama deixa o público com 
a única referência que é o espaço, Hei-
senberg Boulevard é um lugar para es-
tar: na galeria e na paisagem distante. 
É o que os curadores, Peter Weibel e 
Jeffrey Shaw, chamaram de “teatro” 
na exposição Future Cinema de 2002: 
instalações que simulam o lugar que 
abriga o filme, como o espaço arqui-
tectónico que abrigou o cinema desde 
sua invenção, e que neste contexto 
sugerem maneiras de subverter esse 

espaço (Bonin, 2003). O visitante ao 
entrar na instalação a qualquer hora, 
pois não tem início ou fim, e caminhar 
entre as telas desse objeto, completa 
a construção arquitectónica, uma mo-
rada no futuro, e alinha essa experiên-
cia à arte contemporânea. A sala es-
cura, os canais de áudio e a imagem 
sequencial de paisagens majestosas, 
nos rementem a experiência tradicio-
nal do cinema. Os dois lugares cons-
truídos, o cinematográfico sobre as te-
las, e o espaço real da galeria mostram 
um paradoxo da arte participativa, ao 
esperar que o todo se complete com a 
participação do público, a obra passa 
a existir em duas instâncias: uma no 
mundo real e outra a parte dele (Claire 
Bishop’s Participation and Spectacle, 
2011).
É também entre a fantasia e o mundo 
real que construímos nossas práticas 
individuais. As duas artistas contribuí-
ram para Heisenberg Boulevard com 
imagens e sons de um futuro desejado, 
com suas biografias de espaço-tem-
po-energia-matéria, conectadas com 
seu meio ambiente, seus passados e 
seus sonhos para o futuro, que têm a 
arte como uma medida para reverter 
sua condição mortal (Gins, Arakawa, & 
Lyotard, 1997).
A humanidade tenta entender a at-
mosfera, os sistemas hídricos, as ca-
racterísticas térmicas da Terra para 
se proteger e para se preparar para o 
futuro. A geotermia, por exemplo, que 
tanto observamos durante a gravação 
deste trabalho, é uma das possibilida-
des reais de fonte renovável de ener-
gia. Penso em tantas outras movimen-
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