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RESUMO

A partir do trabalho experimental performance/conferencia de 1968 de Hollis Frampton  “Uma conferencia” (A lecture) destaca-se nesse 
trabalho, a reflexão das duas questões a seguir: uma análise da obra em seu contexto experimental e estrutural que de certa forma flertava com o 
que se chamaria cinema expandido e uma atualização em curso em nossa pesquisa sobre projeções em tempo real ou live cinema desenvolvida 
na UNESA com três alunos de Iniciação Científica co-autores do trabalho. Retornar ao conceito de performance, as relações com essa expansão 
do cinema que torna o artista como observou Gene Youngblood um "cientista do design" na obra em análise e propor através dos estudos de 
cinema ao vivo uma nova forma de se projetar e “performar” o projeto constituem nossos objetivos desse fundamental estudo sobre o projetor, 
o performer e de certa forma o participador ( termo que Helio Oiticica usava em seu ""quase cinema"" para designar a  não passividade do 
espectador diante de suas obras). De certa forma nossa hipótese parte de  um pensamento  e de um gesto ou poética das projeções live. O 
performer-espectador  de “Uma conferencia” de Hollis Frampton pode ajudar a compreender o live cinema e avançar nos estudos da arte das
projeções na mudança do mundo de máquinas analógicas para as digitais que vivemos. Trata-se de uma ode ao projetor e a ao cinema que trata a 
projeção como uma performance precisa, sem falhas. Nesta pesquisa foram testadas gravações do áudio que dão os comandos para o que o 
projetor deve fazer e ao mesmo tempo ilustra o que é projetado. Com projetores analógicos, mas, sobretudo com máquinas de projeção digital e 
programas de edição. Um  cinema digitalmente expandido é a melhor forma de descrever este trabalho, que pode ser considerado uma forma de 
atualização de uma obra que leva em conta o liveness, a materialidade e em certo sentido uma previsão mcluhaniana de que o conteúdo de um 
meio é no fundo outro meio. Uma nova geração de artistas  explora as possibilidades da projeção de imagem de fontes de filme, usando o vídeo 
ou de computadores além do filme e vídeo experimentais e pensando outras questões como o espaço, o movimento e as ambiguidades. No 
campo do live cinema, destaca-se uma variedade de trabalhos e artistas já trabalhados em alguns artigos. Para esse optou-se em trabalhar uma 
obra em progresso e propor um trabalho que beira uma performance a partir de uma recriação digital do projetor-performer de "Uma 
conferência" pensando ao mesmo tempo um retorno ao texto lido por Michael Snow, comentários de Frampton em “A Hollis Frampton odyssey” 
e teorias que passeiam do cinema de atrações ao expandido que nos ajudem a compreender melhor a poética live nas performances audiovisuais. 
Espera-se com essa (re)leitura pensar uma teoria que estenda o cinema e com a própria performance entender que cada vez mais nos estudos de 
cinema o fazer experimental se torna uma necessidade para as pesquisas nessa realidade pós-cinematográfica ou transcinematográfica em uma 
metodologia exploratória tanto em termos bibliográficos quanto nas possibilidades que a transformação da performance original trazem a 
proposta deste trabalho.
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