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@AMULTIDAO: EXTREMIDADES NAS REDES
AUDIOVISUAIS EM TEMPOS DE PANDEMÍDIA
Christine Mello e Larissa Macêdo

É possível acessar o perﬁl @amultidao no Instagram por meio deste QR Code, que está direcionado para o link <https://www.instagram.com/amultidao/>

O ensaio artístico @amultidao, realizado no Instagram em abril de 2020 e concebido pelo lab eXtremidades (www.extremidades.art), por meio dos curadores Christine
Mello, Larissa Macêdo [nós, presentes nesta crítica de arte ], Andy Marques, Fernanda
Oliveira, Paula Squaiella, Demétrio Portugal, Denise Agassi e Luana Fortes , inspira pensarmos experiências artísticas nas chamadas redes audiovisuais, que inter-relacionam
noções como extremidades, multidão e comunidade em tempos de pandemídia.
Na esfera da extremidade da pandemia, o mapa da contaminação da covid-19 no
ﬁnal de junho de 2020, período em que o presente texto foi escrito, corresponde, no
âmbito global, a mais de dez milhões de casos conﬁrmados, com mais de quinhentas
mil mortes, e a mais de um milhão e meio de casos conﬁrmados no Brasil, com aproximadamente sessenta mil mortes. Nesse momento, o medo do coronavírus aumenta, mas
o isolamento total diminui.

Fonte: Mapa da contaminação do Covid-19 no mundo. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/coronavirus>. Acesso em: 30 jun. 2020.
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Na esfera da extremidade da mídia, é possível observarmos, na escala cotidiana
de nossas relações em rede, o contato ampliado com o vírus por meio do acesso diário
a mapas da contaminação da covid-19, que apresentam uma visualização em tempo
real de sua proliferação por meio de sites como https://www.otempo.com.br/coronavirus. Trata-se, portanto, de mais um entre os muitos fenômenos relacionados atualmente
à comunicação biopolítica, que aqui se manifesta sob a forma do termo pandemídia, e
que produz, em estado de emergência, o aumento exponencial da experiência contemporânea associada às interfaces humano-tecnológicas, regidas tanto por algoritmos
como por inteligência coletiva.
Diante desse contexto, na esfera da extremidade da experiência artística, a proposição curatorial on-line @amultidao buscou tratar de questões multitudinárias associadas
às redes sociais, tendo como pressuposto desconstruir o trauma do vírus, o trauma da
morte, o trauma da angústia em tempos incertos, o trauma do isolamento, o trauma da
negação do outro, o trauma da violência e o trauma da retomada de políticas fascistas
no Brasil.
Quando estar em CONTATO passa a ser sinônimo de risco de vida, @amultidao
tem como objetivo principal ressigniﬁcar, nas extremidades, no epicentro da crise gerada pelo coronavírus, nos âmbitos das sociedades globalizada e local, a qualidade ética,
sensível e política de se estar em comunidade em tempos de pandemídia.
O ensaio artístico @amultidao, sob a forma de linguagens nas extremidades, nas
fronteiras entre redes audiovisuais, cinema, performance e arte contemporânea, propôs
um agenciamento coletivo das redes sociais através do compartilhamento em tempo
real de ações artísticas, no feed e nos Stories do Instagram, das 11h do dia 11 de abril
às 12h do dia 12 de abril de 2020.
Aprendendo com os artistas da performance – cujas experiências de alto risco e
forte intensidade parecem fazer com que seus corpos deixem de ser habitados pelo
medo –, propusemos a experiência @amultidao no Instagram, com o objetivo de ativar
laços comunitários, laços identitários, laços de afeto, justamente no momento mais
agudo em que se vivia o isolamento.
Articulada, portanto, no contexto de uma situação extrema, limítrofe, @amultidao
buscou ressigniﬁcar o sentido de CONTATO na esfera pública em tempos de pandemídia, por meio da ativação da PRESENÇA nos campos contaminados das redes audiovisuais, cinema, performance e arte contemporânea.
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Na presente análise, buscamos compartilhar com os leitores da publicação PANDEMÍDIA alguns aspectos e percepções iniciais constituídas a partir das reverberações
em nossos corpos, que relacionam certos procedimentos e potências de reﬂexão observados com @amultidao.

Biopolítica, experiência comum, multidão e redes audiovisuais
O ﬁlósofo brasileiro José Roque Junges nos indica que o termo biopolítica “apareceu, pela primeira vez, na obra do ﬁlósofo francês Michel Foucault numa conferência
proferida em 1974 no Rio de Janeiro sob o título ‘O Nascimento da Medicina Social’”
(JUNGES, 2010, p. 63). Nela, Foucault aﬁrma que o corpo, enquanto força de produção
e trabalho, foi socializado em ﬁns do século 18 como instrumento do capitalismo.
No entanto, na passagem para o século 21, o ﬁlósofo italiano Giorgio Agamben
retoma a temática do biopoder, dando-lhe “um enfoque mais jurídico e político a partir
de uma análise dos estados totalitários, porque se centrou em investigar os mecanismos
de controle que incidem nos processos de subjetivação” (JUNGES, 2010, p. 64). Em tempos atuais, Agamben reﬂete a respeito da covid-19 sobre “os impactos da pandemia
nas camadas mais vulneráveis da população” (FRATESCHI, 2020).
Já o ﬁlósofo italiano Toni Negri e o professor norte-americano de literatura Michael
Hardt retomam no início do século 21 “a discussão do biopoder/biopolítica na perspectiva da globalização” (JUNGES, 2010, p. 66). Para eles, não existe apenas um controle
sobre a vida, mas o próprio contexto biopolítico em que essa vida se desenvolve é constituído por máquinas neocapitalistas que fecham, entre outras coisas, também os ﬂuxos
de desejo, exigindo insurgências de âmbito multitudinárias.
Negri, desde os anos de 2010, comenta sobre os impactos da atividade produtiva
em máquinas neocapitalistas como as estruturadas na atualidade, em bases globalizadas, pelas redes digitais, nelas observando suas implicações políticas, que levam, como
diz, ao “desenvolvimento de novos processos decisórios caracterizados pela multiplicidade e interação” (HARDT; NEGRI, 2016, p. 390). Para ele, as experiências singulares
dos integrantes das redes digitais conﬁguram um caminho micropolítico da multidão,
em que “tornar-se a mídia” é uma “linha de construção institucional de comunicação
na qual o controle coletivo de expressão em redes torna-se arma política” (HARDT;
NEGRI, 2016, p. 390).
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Em entrevista para a rádio italiana Onda d’Urto, em 21 de março de 2020, época
de avanço da pandemia, Negri reﬂete sobre o modo pelo qual a atual crise do coronavírus opera nas forças do capital e imagina “modos de resistência política e reinvenção
da experiência comum” (ONDA D’URTO, 2020) com os ﬂuxos midiáticos.
Nessa direção, ao observarmos hoje a produção audiovisual como lugar da experiência comum que circula nas redes sociais, integrante da ecologia da comunicação
biopolítica, podemos reﬂetir que não se trata de vivermos a experiência comum nas redes
audiovisuais, mas sim de conseguirmos viver a experiência comum com as redes audiovisuais. Encontramos, desse modo, o aspecto multitudinário, viés pelo qual a experiência
comum se constitui sob a forma de experiência relacionada às atuais redes audiovisuais,
que instauram ﬂuxos plurais e diversos de circulação audiovisual nas redes sociais.
Como Negri, acreditamos que em tempos de pandemia necessitamos recuperar
a experiência comum por meio do DESEJO DE ESTAR JUNTO E DE COMPARTILHAR
AFETOS. É desse lugar de desejo e afeto que procuramos tocar o outro, estar em CONTATO, entre 11 e 12 de abril de 2020, por meio das redes audiovisuais constituídas em
@amultidao.

Procedimentos artísticos em @amultidao
Realizada em uma plataforma social, no contexto de crise e contágios experenciados globalmente com a pandemia do coronavírus, o ensaio artístico @amultidao é organizado de modo tático como uma intervenção midiática coletiva no Instagram – feed
e Stories –, constituída simultaneamente como rede audiovisual, cinema, performance
e arte contemporânea.
@amultidao conﬁgura uma ação artística nas extremidades, potencializada pela
ação de redes virais – detectada tanto pelo campo da medicina social como pelo campo
da comunicação audiovisual biopolítica –, que nos conecta em torno da experiência
comum, que nos afeta e nos contamina em intensidades e formas diversas.
Mais de quatrocentos posts integraram a intervenção coletiva @amultidao, proposição que ganhou corpo nas redes audiovisuais e exerceu uma performatividade on-line
através da marcação do perﬁl @amultidao e da inclusão das hashtags #amultidao,
#acrowd, #ﬁcaemcasa e #stayhome em cada post, que poderia ser recompartilhado
pelo perﬁl @amultidao, intensiﬁcando ainda mais a performatividade em rede. É inte-
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ressante pontuar que, mesmo após o encerramento do ensaio artístico performático,
ainda houve pessoas que continuaram compartilhando por alguns dias ações artísticas
marcando o perﬁl @amultidao no Instagram. Eis aqui a possibilidade de observarmos a
ação micropolítica, residual, da experiência comum nas redes audiovisuais.

@amultidao:

👾 Performance audiovisual em rede convida TODES! ⚡ De 11/4, às

11h, até 12/4, às 12 💥 COMPARTILHE AFETOS!

Posts convocando para a performance on-line coletiva compartilhados no feed do Instagram e no Whatsapp, e imagem do perﬁl @amultidao no
Instagram. Identidade visual desenvolvida por Fernanda Oliveira e Paula Squaiella.

Como é possível ver na imagem acima, na descrição do perﬁl da ação a convocação era: “@amultidao: 👾 Performance audiovisual em rede convida TODES! ⚡ De
11/4, às 11h, até 12/4, às 12 💥 COMPARTILHE AFETOS!”. Em tempos de #ﬁqueemcasa
, pandemia e contágios virais de toda ordem, as redes sociais se tornaram um lugar de
encontro com ainda mais potência, já que há uma suspensão dos encontros presenciais.
Com isso, considerando o contexto da cultura do compartilhamento relacionada às plataformas digitais, apps como o Instagram possibilitam novas formas de diálogo para a
arte, os artistas, os museus e as instituições artísticas.
Mais do que nunca, as redes sociais são usadas como uma tentativa de compensar
afetos perdidos, carências, lacunas e angústias relacionadas ao isolamento social presencial. A questão é: isso é possível? Ou estamos vendo um despertar dos artistas – e,
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por que não, das instituições de arte também – em relação às linguagens que essas redes
colocam? Quais as possibilidades que esses recursos impulsionam para a criação de experiências e intervenções artísticas nessas comunidades on-line?
É nesse contexto de #coronavida1, como bem define Giselle Beiguelman ao descrever as mudanças sociais que a mediação por telas nos impõe, que o ensaio artístico
@amultidao convocou todes a compartilhar, durante 25 horas, micronarrativas nos
Stories ou no feed do Instagram, relacionadas aos afetos e ao cotidiano, reunindo,
dessa forma, experiência comum, de caráter multitudinário, durante a quarentena.
Ações que formam um retrato desse período que estamos vivendo, onde o coronavírus nos faz questionar as formas de ser e de estar no mundo. Trata-se de um momento
em que a vida e a arte estão sendo ressignificadas pela ação de um vírus, que contamina a todos com as mudanças que promove em nossas micropolíticas diárias.
O ensaio artístico @amultidao partiu da leitura do conto O homem da multidão”
(1840) de Edgar Allan Poe, de procedimentos dadaístas e do trabalho coletivo O céu
nos observa (2010), proposto pelo artista Daniel Lima (www.danielcﬂima.com/O-CeuNos-Observa). O texto de Edgar Allan Poe traz a reﬂexão em torno da complexidade do
sujeito na esfera pública, permeado por relações de nomadismo e anonimato, de paradoxalmente estar junto e só em uma multidão.
Se é possível observar que O homem da multidão de Poe diz respeito a um tipo
de reﬂexão presente em diversos contextos atuais da nossa história, podemos a ele
acrescentar mais um paradoxo: o distanciamento social, ao impossibilitar os encontros
presenciais, faz com que o DESEJO DE ESTAR JUNTO E SÓ EM UMA MULTIDÃO E DE
COMPARTILHAR AFETOS aconteça pela mediação das redes audiovisuais conectadas
por máquinas neocapitalistas como apps, aparatos tecnológicos, smartphones e computadores interligados nas redes digitais.
Já o trabalho coletivo O céu nos observa, de Daniel Lima, traz uma proposta de
agenciamento coletivo para que pessoas e coletivos artísticos façam interferências para
o registro da imagem de satélite, em um mesmo dia e horário pré-combinados. Uma
convocação que traz, como falou Daniel Lima, no convite deste trabalho: “a possibilidade
de pessoas estarem juntas em ação no mesmo dia, num mesmo instante, em diferentes
espaços da mesma cidade”.
1. Série de ensaios relacionados à pandemia, desenvolvidos por Giselle Beiguelman para a revista seLecT. Disponível em:
<https://www.select.art.br/coronavida/>. Acesso em: 16 mar. 2020.

224 PANDEMIDIA

Stories para a convocação da performance on-line coletiva compartilhados no perﬁl do Instagram @amultidao. Identidade visual desenvolvida por
Fernanda Oliveira e Paula Squaiella.

Considerando essas duas grandes inspirações, @amultidao constituiu uma proposta de experiência comum e intervenção nas redes sociais aberta à participação de
todos. A intenção era conectar o maior número de pessoas possível pela plataforma do
Instagram para a constituição de uma ação coletiva performática audiovisual em rede.
Nesse sentido, diante do âmbito multitudinário das redes sociais, deu-se o PARATODOS:
em rede aberta, todos foram convidados – através de compartilhamentos do perﬁl
@amultidao, dos perﬁs pessoais dos proponentes no Instagram e por meio de interações
no WhatsApp – a inundar as redes audiovisuais com imagens, sons, vídeos, desenhos,
ações, performances, em uma sequência de posts de expressão livre de tema, de controle, de direcionamento, que permitiu UMA OUTRA FORMA DE ESTARMOS JUNTOS E
SÓS NUMA MULTIDÃO, constituindo uma ação coletiva em redes audiovisuais, em um
mesmo dia e em um espaço on-line – o Instagram – que articula uma rede, uma comunidade ativadora de intensidades nas redes sociais.
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Amostra de parte dos compartilhamentos realizados na performance coletiva @amultidao no Instagram Stories. Identidade visual desenvolvida por
Fernanda Oliveira e Paula Squaiella.

Extremidades: contaminações e compartilhamentos em tempos de pandemia
Observar, pela abordagem das extremidades, a rede de relações criada pelas proposições artísticas presentes na performance midiática coletiva @amultidao, em que o
compartilhamento constitui e atua como procedimento artístico, é estabelecer um outro
tipo de jogo de leitura para fenômenos de caráter emergencial e contemporâneo como
esse. Instiga-nos a considerar as dimensões sobre limites, fronteiras, crises e atravessamentos inerentes ao trabalho artístico na atualidade, como um modo de questionar os
padrões hegemônicos presentes na experiência comum hoje, neste momento histórico
da pandemídia, que traz a incerteza como padrão e vetor de desconstrução. Permite,
portanto, observarmos tanto os atravessamentos no corpo como as experiências artísticas produzidas com as redes de compartilhamento audiovisual, assim como as redes
que se formam entre linguagens de natureza múltipla e plural.
Para dar conta de tais eXtremidades nas redes audiovisuais em tempos de pandemídia, nosso campo de análise é aqui constituído a partir da articulação de três procedimentos conceituais: desconstrução, contaminação e compartilhamento, sendo que os
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dois últimos nos ajudam a articular as potencialidades do presente agenciamento coletivo, estabelecido sob a forma de uma rede de relações sociais, circuitos e linguagens.
Em @amultidao, a contaminação ocorre com a potencialização de uma troca correspondente aos seus contágios no Instagram, contaminando a comunidade que se
forma a partir da convocação para a performance e dos processos de produção de subjetividade tanto de cada um presente como dos posts compartilhados em rede. Essa
potencialização afeta necessariamente todas as áreas envolvidas nesse diálogo.
Já o vetor do compartilhamento é compreendido por Mello (2017) como o mais extremo procedimento conceitual, na medida em que ocorre apenas onde existe necessariamente a transmutação, a partilha das linguagens e formatos presentes em tais redes
audiovisuais. O compartilhamento viabiliza a própria tática de contágio, ao atuar sobre a
proliferação de sentidos nessa ação performática audiovisual em rede. Ele se relaciona com
as mudanças na produção, recepção e distribuição dos posts compartilhados. É pelo procedimento do compartilhamento que há a possibilidade do agenciamento coletivo e das
singularidades presentes em @amultidao. Sem o compartilhamento, as redes sociais perdem
sua força, intensidade e sentido. Sem esse tipo de procedimento não haveria a formação
das comunidades on-line desses aplicativos, onde ocorre partilha, transmutação, outros
modos de circulação e distribuição agindo como um agenciador compartilhado, coletivo.
Esse jogo de leitura por meio do procedimento poético das extremidades interessa
por permitir análises que englobam os micro e macrocampos, que inter-relacionam práticas sociais, artísticas e midiáticas. É possível observar novos processos de descentralização dos circuitos e a ampliação de linguagens e potencialidades artísticas a partir
dessas relações. Como disse Mello (2019), “Segundo esse ponto de vista, não é a produção artística o objeto privilegiado da análise, mas o perﬁl de suas práticas e contextos,
bem como as inter-relações entre forma estética e experiência social”.
Para além da ação performática em si, a @amultidao articulou – ao olharmos para
as extremidades de seu alcance – UM LUGAR DE PRESENÇA NAS REDES, de intensidade, de proximidade e de encontro, sob a forma de relações entre ARTE E PRODUÇÃO
VITAL, por meio de aspectos disruptivos nas redes sociais, buscando romper a máquina
neoliberal de produção de LINGUAGEM BLINDADA nas redes sociais, que elimina o desejo de contato, ampliando, com isso, aspectos das redes audiovisuais articulados sob
a forma de experiência comum, agenciamentos coletivos de índole vibrátil e linguagens
performáticas, singulares, multitudinárias, dos sujeitos em rede.
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Em um tempo em que se pede distanciamento social (presencial) por conta do fenômeno viral, pudemos exercer, com a @amultidao, por 25 horas, a INTENSIDADE DO
CONTATO e do CONTÁGIO EM REDE, de âmbito simultaneamente virtual e artístico,
que não é igual à experiência física (nem precisa ser), mas que faz nos sentirmos próximos EM UM OUTRO LUGAR e de uma outra forma 💛 Seguimos ✨

@amultidao: registros e afetos compartilhados
Para que todos possam ter uma ideia de como foi o ensaio artístico @amultidao,
seguem abaixo alguns registros, em Stories, dos afetos e intervenções compartilhadas
no Instagram das 11h do dia 11 de abril às 12h do dia 12 de abril de 2020. A identidade
visual do mosaico dessas imagens foi concebido por Fernanda Oliveira e Paula Squaiella,
e as intervenções compartilhadas podem ser acessadas no endereço on-line da Plataforma Extremidades: www.extremidades.art/expansor
.
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Belas Artes (SP) e é vice-líder do Grupo de Pesquisa Extremidades (www.extremidades.art).

PANDEMIDIA 229

A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS EM ESCALA MUNDIAL CRIOU UM PANORAMA INESPERADO NO ANO DE 2020. A MAIORIA DAS PESSOAS FICOU
CONFINADA EM SUAS MORADIAS. RAPIDAMENTE, DIVERSOS FENÔMENOS
AUDIOVISUAIS FORAM CRIADOS NA ESTEIRA DAS TECNOLOGIAS DE IMAGEM QUE JÁ VINHAM SE TORNANDO COTIDIANAS NA VIDA DIÁRIA DO
PLANETA. PANDEMÍDIA SE REFERE A ESTE MOMENTO, EM QUE UM VÍRUS
LETAL NOS COLOCOU DIANTE DAS MAIS VARIADAS TELAS E MANIFESTAÇÕES DE COMUNICAÇÃO. ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE ESSE ACONTECIMENTO ESTÃO AQUI, NESTA PUBLICAÇÃO, BUSCANDO VÁRIOS ASPECTOS
DO CRUZAMENTO DA PANDEMIA COM A MÍDIA, COM A SOLIDÃO DO CONFINAMENTO, COM O PERIGO REAL DA CONTAMINAÇÃO E, POR CONSEV Í R U S , CO N TA M I N AÇÕ E S E CO N F I N A M E N TO S

PANDEMIDIA

QUÊNCIA, DA MORTE. NA CRISE SANITÁRIA QUE SE INSTAURA SOMAM-SE
AS CRISES PESSOAIS, SOCIAIS E POLÍTICAS, MAS TAMBÉM UMA EXPLOSÃO
CRIATIVA QUE DELAS DECORRE.

