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RESUMO

Não é de hoje que a temática da tecnologia da projeção e suas possibilidades atraem a atenção tanto do espectador, como de quem produz 
audiovisual. A projeção desde a criação do cinema no final do século XIX pelos irmãos Lumière já nos antecipava um futuro de infinitas 
possibilidades de criações a partir do projetor. O próprio cinematógrafo Lumière era máquina que captava e exibia imagens em movimento. Um 
dos primeiros filmes a fazer referência à projeção dentro dos filmes “The countryman and the cinematograph” data de 1901. Pouco mais de dez 
anos depois em uma animação com insetos de Starewicz, “The cameraman’s revenge” (1912) usa como desfecho da trama uma exibição 
cinematográfica. Décadas depois um expoente do cinema estruturalista como Andy Warhol em seus trabalhos com projeção usa o próprio corpo 
e novas superfícies como tela. Elenca-se através de uma metodologia exploratória combinando revisão bibliográfica e análise de material 
filmográfico e videográfico uma série de exemplos de diversos momentos do audiovisual pensada como arte da projeção. Esse trabalho pretende 
apresentar parcialmente esse levantamento atentando para as projeções como narrativas e como visualidades que apontam para um uso da 
própria projeção para além da exibição cinematográfica. Seja como elemento narrativo, seja como atração ou apelo estético nossas análises 
apontam para a necessidade de pensar as artes da projeção como campo aberto dos estudos de mídia e audiovisual. Aliando teoria e prática, foi 
possível perceber que muitos diretores vêm apresentando em suas produções, projeções dentro de suas histórias que assume valências 
diferentes. No universo das Séries exemplos como “The BlackList” e “Black Mirror” apresentam episódios com alguma nova possibilidade de 
utilização de projeção. No episódio 19 da segunda temporada de “The BlackList”, a trama apresenta um dispositivo eletrônico, que juntamente 
com uma chave revela através da projeção o segredo da corrupção nas instituições governamentais que a série nos apresenta.  Black Mirror 
(episódio 3, da temporada 1) nos mostra em sua narrativa pessoas que usam dispositivos implantados em suas cabeças, e que tudo que elas 
veem, fica gravado nesse chip. Sempre que precisam por qualquer motivo requisitar algo, podem recorrer a esses arquivos que são projetados em 
qualquer superfície. As telas se ampliam na cena audiovisual contemporânea e uma de nossas conclusões toma essa direção. O projetor cria 
novos ambientes para seu uso, uma ecologia da mídia ou “mediascape” se faz presente. Os recursos de projeção, utilizados tanto nos filmes de 
televisão como no cinema também são utilizados em videoclipes - parte importante de nossa análise devido a sua linguagem fragmentada, 
fissurada, cindida. Projeções que podem ser conferidas nos trabalhos de vários diretores de videoclipe como os de Peter Care por exemplo. O 
artista utiliza projeções nos videoclipes da banda R.E.M “Radio song” e "Man on the moon", este último, parte da trilha do filme “O Mundo de 
Andy” (1999) de Milos Forman que também usa dos recursos da projeção em um sequencia curiosíssima de uma exibição cinematográfica 
interativa em um velório. Estas análises levam ao pensamento de como narrativa e visualismos combinam. Nesse sentido, o trabalho 
desenvolvido tende a pensar estendendo McLuhan que o projetor é a mensagem.
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