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Resumo: Este artigo traz reflexões a respeito do hibridismo entre arte e tecnologia, 
através da poética visual do VJ Suave no curta-metragem Homeless, onde acontece o 
encontro entre desenho, cinema e projeção mapeada em uma interação em movimento 
com as ruas da cidade. Com essas misturas de técnicas e linguagens, o artigo busca 
discorrer sobre o processo criativo de VJ Suave, ressaltando os desdobramentos na arte, 
ao compor com os novos recursos contemporâneos como a projeção mapeada. VJ Suave 
é um duo de artista audiovisual brasileiro, que possui trabalhos com arte e tecnologia. 
O curta-metragem analisado nesse artigo, Homeless vai além da produção audiovisual, 
pois o ato de gravação do curta também é uma performance. O espectador pode assistir, 
o filme em uma tela, como também na própria gravação, junto ao espaço público. Os 
desenhos da animação são feitos a mão, depois digitalizados, para logo em seguida 
serem projetados de acordo com a arquitetura do espaço urbano. Essas experiências por 
meio de tais tecnologias vão de encontro ao pensamento de Couchot (1993), onde a 
hibridação, segundo o autor vai acontecer entre o ato artístico e os procedimentos 
computacionais “(...) a partir do momento em que se encontram numerizadas” (Couchot 
1993, 46). Dessa forma, através dessas misturas, alcança-se novas aberturas e 
dilatações, onde as diferentes linguagens artísticas são potencializadas pela 
contaminação e contágio das mesmas, ampliando o espaço de experimentações 
poéticas. 
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Introdução 

Além do cinema narrativo, assistido na tradicional sala escura de projeção; 

existem outras formas de cinema associadas às artes visuais e às novas tecnologias, 

surgindo assim trocas de experiências que geram obras carregadas de contágios e 

hibridismos: um cinema que não segue os parâmetros estabelecidos, nem formas 

definidas. O curta-metragem Homeless, de VJ Suave, analisado nesse artigo entra 

dentro desse contexto contemporâneo. No curta acontece o encontro entre desenho, 

 
1 Artista multimídia, Doutoranda em Media Artes, na Universidade da Beira Interior, LabCom -UBI, 
Portugal. Possui Mestrado em Artes Visuais pela UNICAMP/SP. Graduação em Fotografia pelo 
SENAC/SP, Graduação em Jornalismo pela ULBRA/RS. Pós-Graduação em Economia da Cultura, pela 
UFRGS/RS. 
 
Pinheiro, Daniela Corrêa da Silva. 2022. “Pinturas de luz itinerante: uma abordagem a partir da poética 
híbrida do VJ Suave”. In Atas do X Encontro Anual da AIM, editado por Carlos Natálio, Elisabete 
Marques e Marta Pinho Alves, 9-15. Lisboa: AIM. ISBN: 978-989-54365-4-5. 



10 
 

pintura, cinema e projeção mapeada em uma interação em movimento com as ruas da 

cidade de São Paulo/Brasil. André Parente comenta que o “cinema convencional é 

apenas a forma particular de cinema que se tornou hegemônica, dentre as várias 

possíveis” (Parente 1993, 24). Ele acrescenta ainda que:  

 

“Não devemos, portanto, permitir que a ‘forma cinema’ se 

imponha como um dado natural, numa realidade incontornável. A 

própria ‘forma cinema’, aliás, é uma idealização. Deve-se dizer que 

nem sempre há sala; que a sala nem sempre é escura; que o projetor 

nem sempre está escondido; que o filme nem sempre se projeta (...); 

e que este nem sempre conta uma história;” (Parente 1993, 25).  

 

VJ Suave é um duo de artista, formado por Ceci Soloaga e Ygor Marotta, ambos 

residentes em São Paulo, no Brasil, e os dois trabalhando com arte e tecnologia. VJ 

Suave produz o próprio conteúdo criativo de seus trabalhos artísticos; diferente da 

grande parte dos VJs, que geralmente integra nos seus trabalhos arquivos baixados da 

internet, mixados, remodelados. Assim, o VJ Suave demonstra uma poética autoral, em 

que o fazer artístico é importante em suas criações. Além das instalações visuais, curtas-

metragens e projeções, recentemente também realiza trabalhos com VR (realidade 

virtual). 

No curta-metragem Homeless, os desenhos são feitos, um por um, à mão, 

digitalizados, animados no computador, depois projetados na arquitetura do espaço 

urbano, para logo em seguida essas imagens serem gravadas. Além das animações em 

movimento pelas paredes do centro urbano de São Paulo, VJ Suave utiliza a técnica de 

video mapping, no processo criativo do curta. O video mapping consiste na projeção de 

imagens estáticas ou em movimento sobre qualquer tipo de superfície, utilizando 

diversas técnicas que permitem adaptar o conteúdo visual da projeção, a forma física 

da superfície e, em alguns casos, modificar a forma virtualmente. 

Diante dessa integração de formatos, meios, suportes e linguagens, torna- se 

importante ter em mente a questão da hibridação, no curta-metragem Homeless. No 

processo criativo do filme utiliza-se o computador como instrumento de composição, 

integrando todas as linguagens imagéticas. A partir da inserção do computador que é 

discutida a hibridação. Em relação a esse ponto, deve-se ressaltar o pensamento de 

Couchot (1993), no qual a hibridação, segundo o autor, vai acontecer entre o ato 
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artístico e os procedimentos computacionais a partir do momento em que se encontram 

numerizadas.  

Assim, o curta-metragem Homeless incorpora um grande número de técnicas, 

tanto manuais, como o desenho e a pintura, quanto digitais. Desse modo, assiste-se a 

um trânsito de operações, ao contágio, a partir de encontros, conexões e combinações: 

linhas de fuga que permitem “explodir os estratos, romper as raízes e operar novas 

conexões” (Deleuze, Guatarri 1995, 24). Dessa forma, não se trata mais de produzir 

apenas desenhos e imagens em movimento, mas de integrá-los noutros meios, 

experimentar suas linhas tênues e aberturas, ampliando assim o espaço para 

experimentações poéticas.  

 

A arte híbrida na poética do VJ Suave 

A arte contemporânea abre-se para a multiplicidade de manifestações, 

experimenta, mistura técnicas, ultrapassa fronteiras, diluindo-as, contaminando-se de 

um poder hibridizante que, precisamente, as reinventa a todo instante. Uma vez que a 

proposta criativa de VJ Suave, nomeadamente aquela que observamos na curta 

metragem Homeless, conforme adiantámos, pressupõe a inclusão de diversas 

linguagens e técnicas, correspondendo essa prática à criação de uma nova estética, 

consideramos que o conceito de hibridação se faz pertinente.  

Segundo Östrand (2013), o hibridismo é um conceito prismático que pode ser 

aplicado em diversas áreas. Apesar de ser pouco implementado discursivamente no 

campo das artes: “(...) it can help to raise awareness of how we think when we encounter 

new - yet unarticulated – gestures and phenomena” (Östrand 2013, p:144). Já Carvalho 

(2007) diz que a noção de híbrido emerge como um conceito transversal a vários 

campos discursivos de saber. Que potencia, simultaneamente, um pensamento que se 

quer “independente da lógica da representação clássica ocidental e que não coíbe de 

aproximar o díspar e o contraditório” (Carvalho 2007, p: 9). Carvalho ainda comenta 

que a noção de híbrido é frequentemente apresentada enquanto “potencializadora da 

abertura de um novo campo de possibilidades” (Carvalho 2007, p: 10). 

Homeless é um curta-metragem que conta a história de um mendigo pelas ruas da 

cidade de São Paulo. O curta recorre a projeções mapeadas, desenhos feitos a mão e 

projeções audiovisuais em movimento. O uso da projeção mapeada em algumas cenas 

do curta-metragem Homeless evidencia as potencialidades resultantes dos encontros 

entre as novas mídias e a arte. Assim percebe-se que a projeção mapeada veio inovar a 
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tela bidimensional, comprovando que as imagens não usam somente a superfície plana 

para serem projetadas, e isto uma vez que ela integra a arquitetura, obedecendo aos 

declínios e perspectivas.  

Assim, temos na projeção mapeada um campo interdisciplinar que favorece a 

experimentação, fazendo com que várias linguagens se misturem no processo criativo. 

Esta técnica de vídeo mapping vem sendo utilizada em produções que se enquadram no 

conceito de “cinema expandido” de Youngblood (1970). Youngblood (1970) apresenta 

o conceito de expansão da linguagem por meio do livro “Expand Cinema”, a partir da 

ideia de um código que vai além dos limites preestabelecidos para se expressar, 

alargando suas possibilidades a partir do desenvolvimento da expressão e da 

incorporação de novas referências e de novas materialidades. Para Youngblood, o 

conceito de cinema expandido consiste em “explorar as novas mensagens que existem 

no cinema e examinar algumas das novas tecnologias de produzir imagens que 

prometem estender as capacidades perceptivas do homem, além de suas já 

extravagantes experiências visuais” (Youngblood 1970, p 41). 

 

 
Imagem 1 - Projeção mapeada, no curta-metragem, 2011. Fotografia. Fonte: VJ Suave. 

 

Kotz (2008), a respeito das projeções visuais, destaca a potência voltada para o 

desdobramento das relações de espaço-tempo entre os campos bidimensional e 

tridimensional, em uma perspectiva da modelagem luminosa. Desta forma, a projeção 

mapeada permite romper com o modelo da janela (tela), possibilitando a experienciação 
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de outros modelos; como acontece no curta-metragem Homeless, em que ocorre a 

expansão da tela plana para a projeção na paisagem urbana da cidade.  

Essas experiências por meio de tais tecnologias parecem esbarrar no pensamento 

de Couchot (2003), mais especificamente no que diz respeito ao processo de criação e 

produção artística a partir do que o autor denomina de tecnologia numérica:  

 

“(...) a arte numérica é antes de tudo uma arte da Hibridação. 

Hibridação entre as próprias formas constituintes da imagem sempre 

em processo, entre dois estados possíveis, diamórficos, meta-estáveis, 

autogerados. Hibridação entre todas as imagens, inclusive as imagens 

óticas, a pintura, o desenho, a foto, o cimema, a televisão, a partir do 

momento que se encontram numerizadas:” (Couchot 1993, 46).  

 

A relação entre obra e espectador, em Homeless 

Na produção do curta-metragem Homeless observa-se um rompimento do 

formato tradicional de cinema, já que o próprio gesto de gravação do curta é também 

uma performance pelas ruas da cidade. Os transeuntes da cidade podem assistir ao filme 

durante a gravação, já que a história do curta-metragem se mistura com o cenário urbano 

onde é projetado. Também, já depois de montado no computador, o filme pode ser 

assistido no ecrã de um telemóvel, computador, televisor ou projeção na tela plana. 

André Parente sobre as transformações em curso no cinema, afirma que:  

 
“Assistimos claramente ao processo de transformação da teoria 

cinematográfica, isto é, de uma teoria que pensa a imagem não mais 

como um objeto, e sim como um acontecimento, campo de forças ou 

sistema de relações que põe em jogos diferentes instâncias 

enunciativas, figurativas e perceptivas da imagem:” (Parente 2009, 

23).  

 
Na sala de cinema tradicional não há a possibilidade de circulação do espectador. 

Já no curta-metragem Homeless, o corpo do espectador pode transitar e interagir com 

as imagens projetadas pela cidade. Trata-se do desenvolvimento gradual da linguagem 

cinematográfica, de sua hibridação com outras artes e tecnologias e de sua adequação 

ao contexto e características da sociedade contemporânea. 
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Imagem 2 - Personagem do curta-metragem Homeless, sendo projetado no metrô de São 

Paulo / Brasil. Fotografia. Fonte: VJ Suave. 

 

Conclusão 

Observa-se na produção do curta-metragem Homeless a influência da arte 

contemporânea e o hibridismo entre as diferentes linguagens e técnicas. Por meio dessas 

influências, o dispositivo cinematográfico é aos poucos transformado, criando-se, por 

sua vez, novos deslocamentos em relação ao modelo de representação instituído, o do 

cinema tradicional.  

O conceito de hibridação discutido por Couchot (2003) contribui para pensar a 

criação do curta-metragem  Homeless, uma vez que a hibridação, segundo o autor, 

ocorre entre o ato artístico e os procedimentos computacionais. Além disso, as 

projeções mapeadas utilizadas no curta-metragem são ferramentas pertinentes para 

divulgar a arte visual, além de ocupar e resgatar espaços esquecidos do cotidiano, 

mostrando que é possível ocupar esses lugares de um modo criativo, além de 

acrescentar uma experiência visual enriquecedora e participativa a todos transeuntes da 

cidade. 

Dessa forma, através do curta-metragem Homeless percebe-se que por meio da 

mistura das técnicas alcança-se novas aberturas e dilatações, pelas quais as diferentes 

linguagens artísticas são potencializadas. A contaminação e os contágios destas 

ampliam, pois, o espaço das experimentações poéticas.  
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