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O Acto Telemático

Na semióptica clássica, entre o emissor e o receptor encontra-se a mensagem, e o que ataca essa mensagem
é chamado “ruído”. O truque narrativo nas obras de Isabel Löfgren recai sobre a poética desse “ruído” na
terceira geografía – aquela que fica entra a física e a real – para dentro da paisagem telemática de imagens
jogadas na Internet e por ela postas nas paredes de uma galeria. Entre a intenção e o acidente, entre o artis-
ta e o seu espectador, o “ruído” está presente e nem sempre é puramente conceitual – ele parece ter vida
própria. Um vírus, o ar, ou a face de um amor distante obscurecida pelo tempo... Cada um deles pretende
transmitir a sua mensagem tal como aquele que a recebe, mas sempre podemos pressentir uma interferên-
cia qualquer, ruído, novamente. Ainda bem que esse ruído é subjectivo.
O que Isabel Löfgren transmite através das suas obras compostas de milhares de imagens encontradas onli-
ne é a transformação desse ruído intangível em “coisa”. Ela ataca a mensagem na transferência do digital
para o analógico, desde a captura de imagens digitais até ao uso de softwares opensource que executam a
composição das suas pinturas-imagem, criando assim, uma paisagem obscurecída daquilo que antes era
denominado “real”.
Enquanto os pintores abstractos queriam obscurecer a mensagem das suas obras sob risco de transformá-
las em artefactos mercantis, o artista telemático chama a atenção ao facto de que o “ruído” se transformou
em sujeito. As novas poéticas de interferência em imagens na pós-fotografia, (distante da noção comum de
transformações cosméticas que apenas corrigem imperfeições) almejam revelar o processo que capta esse
ruído. A nuvem sobre a cidade, a imagem pixelada do “outro” distante na webcam, como no seu “Fragmentos
de um Discurso Amoroso” e a janela do edifício rodeada por milhares de imagens de pornografia, agem como
testemunhas desse ruído.
Diante da evidência desse distúrbio, surge uma questão: o ruído terá vida própria? Num universo telemático
interligado por cabos, fios e ondas de rádio, não queremos qualquer interferência que nos impeça de trans-
mitir a nossa clara mensagem para o outro distante. No entanto, na própria construção física da rede, perce-
bemos que cada ligação é apenas ténue. A nuvem sobre a cidade anónima na fotografia de satélite adquire
uma presença quase monstruosa, tanto quanto a imagem interrompida da webcam, o que nos transmite uma
sensação de fragilidade e instabilidade. Aqui, o ruído não é defeito, é poético.
Essa presença consciente do distúrbio na imagem, dá-nos uma certa apreensão diante dessas frágeis cone-
xões. Isabel Löfgren parece reverter a tendência dos anos 70 e 80 onde prevaleceu um medo de um olhar
hegemónico sobre a arte, que transformara a estética em algo a ser prontamente consumido. Os pintores
expressionistas abstractos de Pollock a Kooning travaram as suas batalhas contra a sistematização e clare-
za na arte, para serem prontamente desmentidos pelos experimentos conceituais dos anos 70, mas que ainda
reagiam a esse olhar hegemónico. O que Isabel Löfgren parece dizer-nos com as suas obras, é que hoje não
podemos assumir uma postura hegemónica ou tirânica dentro da cultura telemática global e que não há uma
identidade preponderante à qual devemos nos ater. Ao invés deste “olhar”, no momento presente a interfe-
rência é o gesto que acaba-se tornando numa terceira entidade nas suas pinturas-imagens - o que também
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The Telematic Gesture

In semiotics, between emitter and receiver is the message, and what attacks the message is the “noise”. The
narrative play in Isabel Löfgren’s work is about the poetics of this “noise” in the third geography – beyond
the x and y – from within the telematic landscape of images cast on the Internet, directly onto gallery walls.
Between intentionality and accident, between the artist and the spectator, “noise” is ever-present and not
always conceptual. In fact, “noise”, interference or transference takes a life of its own. A virus, a cloud, a
lover’s obscured face… The emitter has the intention to create a message, the receiver has an intention of
receiving the message, but noise is always omnipresent. Lucky for us, this interference is usually subjective.
What Isabel Löfgren does in her composite images made up of thousands of other images found online, is to trans-
form this intangible noise into an entity in its own right. She attacks the message in her transference of the digital
to the analog, from the capturing and modifying of online images to the appropriation of the opensource programs
that make her images, thereby ultimately creating an obscured landscape of that which was once called the “real”.
Whereas the abstract painters wished to obscure the message at the risk of turning it into a bourgeois pan-
dering, the telematic artist draws attention to the fact that “noise” is now the subject. The new poetics of
interference in image-making such as the post-photographic, far removed from a cosmetic transformation of
the imperfect into the perfect, wishes to, in fact, capture the process of catching a glimpse of this noise – the
cloud over the city, the jagged image of the “other” in the web camera as in her “Fragments of a Lover’s
Discourse”, the building façade of a lonely corporate office window surrounded by thousands of pornograph-
ic images – is a witnessing of this mysterious noise. 
In the witnessing of this disturbance, a question arises: does noise have a life in itself? In a telematic world
now connected through cables, wires and radio waves, we all strive and wish for as little interference as pos-
sible in order to transmit our clear message to the remote “other”. Yet in the very physical construction of these
networks, we notice that every connection is tenuous. The cloud overhanging an anonymous cityscape in the
satellite photograph, takes on an almost monstrous ominous sentience as much as the jagged image of the
webcam transmits this image of immense fragility. Here, noise is not a mere glitch – it becomes the poetic itself.
The ominous sentience takes over the fact that we are fearful of the telematic presence of noise, which make
up these fragile connections. In fact, Isabel Löfgren reverses the trend of the 1970s and 80s fear of the hege-
monic “gaze” that said that beauty was something to be readily consumed. The male abstract expressionist
painters, from Pollock to de Kooning fought their titanic battles against systematic and clarity, which were
countered by the radical conceptual experiments of the 1970s, which still responded to this hegemonic “gaze”.
What Isabel Löfgren addresses in her work, is that we can never assume hegemonic tyranny in a telematic
and dimension-less global culture and that there is no longer an original identity to react against. Instead of
“gaze” we now find interference becoming her gesture as a third entity inside her image-paintings, and, by
and large, in every telematic gesture now. Like Oedipus killing his father at a crossroads, we are set up inside
a modernist trajectory. Yet Isabel Löfgren scoffs at this. She seems to be saying that we will never meet our
father in the telematic crossroads, let alone kill him. Enter noise. Obscure lovers, façades made up “important
documents”, pictures of Barbie doll impersonators – this is hardly the father to overcome.
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amoroso I-III
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Isabel Löfgren would even defy a description of herself as a woman artist as she points to a world that is far
more chilling than that of a simple identity play. Like she assumes we will never meet our father at a cross-
roads, she also debates, like Foucault that the self-surveilling panopticon never existed. College girls strip-
teasing to an audience of faceless spectators, twelve year-old boys posing as thirty year-old nymphomaniacs,
snow-watch cameras in Greenland exposing the banality of true nature - ultimately we find that nothing actu-
ally happens - despite the thousands of surveilling mechanical retinas positioned to transmit online the occur-
rence of any fact. What are we actually expecting to witness? She seems to disagree with the censorship with-
in self-surveillance, and instead shows that the body becomes more profligate and more expressive, and not
contrived, as Foucault would say. Surveillance culture actually subtracts identity through the poetics of noise
and through a new conception of watching. 
In the mid-90s, the discussions surrounding the electronic flâneur believed that the Internet would create a
society of watchers, just like television. However, after the implosion of the dotcom financial orgies, this new
society of spect-actors reenters the scene. Isabel Löfgren addresses the discourses of this new agency and
this noise seems to be her through-line in the form of a gesture cast over a large database mass of images
floating in the telematic landscape.
As renaissance painters used the camera obscura to filter out visual distractions, Isabel Löfgren contends that
the computer places noise back into the relationship between emitter and receiver. Lovers often do not care
about the message relayed as much as the connection maintained, and don’t mind if the flâneur is watching.
The works of this artist wish to heighten the poetics of telematic interference as a counterpoint to contention. 

New York, February 2006
Phillip R. Baldwin

Phillip R. Baldwin is a Cultural Historian and 
Professor of Media and Performance 

at Stony Brook University. 
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Entrevista

Phillip R. Baldwin: Tentamos lhe inserir num contexto histórico, o que é importante para a questão da legiti-
midade. No seu trabalho você parece falar sobre o seu lugar dentro dos grandes centros urbanos e acolhen-
do uma narrativa de mobilidade como uma cidadã global. Você poderia ser uma espécie de navegante expert
dentro dessa geografia telemática que pode ser comparada a um mar ou a um continente que é inerte e desa-
fiador para aqueles que não estão familiarizados com esse território. Quais seriam as directivas que nos
guiam dentro desta geografia?
Isabel Löfgren: A Internet permite-me viajar de universo em universo, seja entre pontos físicos, entre pontos
de comércio ou entre pontos de afecto. Neste sentido, ela configura uma terceira geografia além do físico e
do real. Esta geografia apresenta-se como uma natureza alternativa que possui vida própria com forças agin-
do entre si. Eu monto composições e foto-montagens simplesmente porque não acredito que a perplexidade
encontrada nesse universo electrónico possa ser resumida num gesto único ou numa forma pura ou singular.
Como se dá forma a uma estrutura rizomática? Como podemos falar sobre a compressão do tempo-espaço,
sobre o conceito de janelas sobrepostas umas às outras e “enquadramento” quando confrontados com a com-
plexidade deste organismo senão pela assemblagem de tudo o que ali existe? A Internet não é um organis-
mo puro e nunca o será e por isso é assustadora. Qualquer coisa dela derivada será um tipo de construção
ou codificação.
No meu trabalho, a Internet apresenta-se como um gigante mercado de pulgas. Outros artistas recorreram a recor-
tes de revistas ou objetos encontrados no lixo como sua matéria-prima. O território cibernético que escolhi é inte-
ressante pelos trajectos que podemos percorrer, pelas personas que podemos assumir online, e pela própria natu-
reza da informação e, como artista, interessa-me a natureza da imagem que age e vive dentro deste território sem
dimensões. Creio que esta actividade tenha paralelos aos contextos de arte de apropriação, da desmaterialização do
objecto de arte e da informação e outras formas híbridas que surgiram na arte contemporânea.

PB: Mickey Mouse, Barbie Doll e Michael Jackson são ícones da banalidade norte-americana que ancora-se
neste mar telemático… será que eles apontam para um paraíso perdido?
IL: Eu acho que estes são personagens tão bons como qualquer outro… são tão fictícios que as imagens
relacionadas a eles que aparecem numa busca Google comum fazem-me morrer a rir. Todo o mundo under-
ground da Internet está contido nestas imagens: comércio e merchandising, celebridade, fama, impostores,
pastiche, paródia… arte. Eu gosto desta ligação com a cultura popular de massa depois do pós-modernis-
mo. Sim, são norte-americanos, mas também fazem parte da vida de qualquer um que cresceu exposto à
media e ao mercado. Na minha geração, assim como nas anteriores, crescemos assistindo televisão e indo
ao cinema e dali criou-se grande parte do imaginário da nossa cultura mediática da qual é difícil escapar,
especialmente quando se é exposto a grandes massas de informação diáriamente. Nas colagens dos rostos
recortados, eu acabo falando da mesma coisa. Ao cortar estes rostinhos de revistas de fofoca, tenho a sen-
sação de estar dentro de um zoológico humano e imagino o que as pessoas não fariam para estar naquelas

            





páginas e tornarem-se um pedaço de informação. Trata-se
de uma questão de exposição.

PB: As suas selecções fotográficas são evidências de vivência
no sentido de uma actuação, ou são um testemunho de algo?
IL: Elas são um testemunho. A importância da imagem original
está na sua origem derivada, e o conteúdo da foto dá-me uma
pista de como ela será recomposta. A natureza do meu traba-
lho está em meu posicionamento como coleccionista de ima-
gens que tento definir a partir de pistas semânticas através da
Internet. No caso das fachadas, a palavra-chave que insiro na
busca Google para buscar as imagens que irão recompor a
imagem total tem relevância indicial à imagem de origem e o
título das obras confirmam esse facto. Para mim isto repre-
senta um gesto fotográfico análogo a um disparo da câmara
fotográfica que causa a abertura do diafragma num intervalo
de tempo… quando o Google me diz que executou a busca em
0.05 segundos, é a mesma velocidade em que uma fotografia
é feita, e por isso podemos dizer que o meu trabalho é concei-
tualmente fotográfico.
No entanto, as imagens tornam-se um espelho de vivência
quando presumimos que a Internet é um organismo constitu-
ído de milhões de mónadas, e as imagens digitais represen-
tam um tipo desses mónadas.

PB: Então, se o seu trabalho é um testemunho de algo, por-
que o meio é importante? O jornalismo ou uma câmera de
vigilância resolveriam muito melhor essa questão.
IL: Esta é a época da crónica do dia-a-dia, em oposição ao
grande romance existencial do século 20. Este meio propõe
um deslocamento de tempo e espaço e uma obsessão por um
arquivamento compulsivo de tudo aquilo que pode ser digita-
lizado. Com a possibilidade de comunicação instantânea e
gratuita, o potencial da imagem multiplica-se. Mas mais do
que o arquivo assincronístico que está continuamente a ser
populado, a Internet é agora o lugar de eventos sincronísti-
cos. Então é muito mais do que um testemunho, é um meio
de vida. No meu caso, a webcam é como mantenho laços
afectivos – com o meu amado e com a minha família que vive
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em outro continente, mesmo através de uma conexão
muito instável e frágil. As imagens “Fragmentos de um
discurso amoroso” são um registo visual do ruído que
atinge a imagem durante uma má conexão. A presença do
outro na câmara se torna assombrosa. É realmente
estranho como essas conexões online podem ser mais
fortes do que as ligações sociais locais. A contradição é
que aqueles com quem conversamos pelo computador
não podem de repente puxar uma faca e matá-lo, mas o
seu vizinho pode! Cada conexão é extremamente frágil.

PB: A arte é uma reflexão de uma realidade básica, ela mas-
cára e perverte essa realidade básica, marca uma ausência
da realidade básica, e não mantém nenhuma relação com
ela… este é um resumo de Baudrillard e o seu discurso
sobre o simulacro. A imagem digital nas mãos de um consu-
midor médio cria uma espécie de hiper-reprodução do parti-
cular e não do industrial, agora expandindo a discussão em
direcção à visão de Benjamin em relação à reprodutibilidade
do objecto de arte. Se a questão da reprodutibilidade já era
problemática muito antes do “mar telemático”, como vê a
natureza da reprodução?
IL: Este é o mundo das imagens sem pai nem mãe. As ima-
gens são cópias de si mesmas, como clones. Se, em
Benjamin, a aura da obra de arte que precedia a reprodu-
tibilidade da imagem era algo a ser perdido levando ao
seu esvaziamento. Na imagem digital não há nada a per-
der. O sentido da reprodução na imagem digital é intrínse-
co à sua própria natureza. Benjamin alega que há uma
separação entre o original e a cópia, mas hoje não há essa
separação tão clara. Creio que na era digital a imagem
ganha força com a reprodução desenfreada, pois ganha
importância ao ser mais acedida. Essa não é a natureza da
rede? Se ninguém se conectar a ela, ela deixa de existir.
Naturalmente, uma discussão sobre autoria de imagens é
propícia. A discussão em torno dos direitos de autor sobre
imagens digitais na Internet ainda é muito polêmica –
quem se deve processar, aquele que põe uma imagem no
website, aquele que a copia, aquele que a recolhe?
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PB: A imagem imperfeita pode ser reproduzida?
IL: Seria interessante se uma imagem imperfeita se tornas-
se perfeita ao ser reproduzida… acho que a questão da
pureza da imagem é uma questão crucial nos dias de hoje, ou
a verdade sobre qualquer coisa. Podemos pensar a imagem
de muitas formas – como a representação de algo real, ou
como semelhança, talvez em termos platónicos… Não me
interessa muito uma imagem que se auto-define, ou uma
representação do “momento crucial” de uma realidade. Eu
prefiro investigar como uma imagem é uma representação
de um fluxo de informações que eu mesma provoco, para ver
se existe uma estética que possa ser derivada desse fluxo de
informações, do que remoer a questão simbólica da imagem
singular. Há muitos projectos de Internet Art que procuram
dar forma visual a fluxos de informação, o que de facto está
no centro de quase todos os dispositivos militares…somos
obsecados em criar um relação visual e intuitiva entre os
dados que criamos, publicamos e acedemos.

PB: Então podemos dizer que existe uma relação entre a
estética e a ética?
IL: O computador não garante a pureza de nada porque ele
pode, teóricamente, transformar qualquer coisa e portanto
não está acima de qualquer suspeita. Então, acredito que
qualquer acto de manipulação de uma imagem deva ser um
acto consciente. Se você modifica uma imagem digitalmente,
existe, por trás, uma intenção clara de mascarar a sua “ver-
dade”. É interessante para mim investigar esse agente de
mudança, e é melhor que não seja um simples filtro de
Photoshop, para poder atingir um patamar metafórico que é
muito mais interessante.
Eu creio que há, também um paralelo histórico importante
para desta “Internet Art” que vai de encontro aos experimentos
conceituais dos anos 70. Após a arte conceitual e processu-
al daquela década, existe uma divisão fluída entre arte que
segue um procedimento rigoroso e arte mais expressionista
e indulgente como a pintura dos anos 80. O que vejo na arte
produzida pelos meus contemporâneos é uma preocupação
ética com a obra no sentido de mostrar uma pureza de pro-
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cesso que termina sendo uma espécie de contrato que con-
fere credibilidade e legitimidade ao artista e à sua obra. Isto
actua em conjunto com uma preocupacão estética também.
Ao contrário dos iconoclastas radicais dos anos 70 como
Joseph Kosuth cujas idéias sobressaíam mais do que a ques-
tão visual. É muito difícil ignorar o legado conceitual, especi-
almente no Brasil em que temos tantos precursores brilhan-
tes como os artistas neo-concretos que mergulharam fundo
na aplicação do conceito a uma arte que queria desenvenci-
lhar-se do mundo insular da arte ao inseri-la dentro do con-
texto social e político. Em termos gerais, eles voltaram-se
para a cultura popular e para as ruas e formaram um diálo-
go discursivo com a paisagem física e cultural, e assim deli-
nearam novos territórios de actuação para a arte, mas nunca
deixando de lado a precisão conceitual e plástica. Hoje, acre-
dito estarmos a seguir uma prática similar de “inclusão” –
partindo do conceito, inserindo a vida, pentrando dentro do
particular, o universal e o histórico para relevância contextu-
al, e uma atenção renovada à precisão formal. É a busca de
um equilíbrio entre o estético e o ético que é onde deveríamos
estar após os excessos do pós-modernismo e seu negativis-
mo. Acho que, particularmente, estou mais preocupada em
decifrar novos códigos, novas medias e maneiras alternativas
de perceber o mundo ao invés de desconstruir a história.

PB: As suas selecções falam de uma trajetória? Um vector?
Uma assemblagem?
IL: Tento seleccionar imagens online que se relacionam com coi-
sas que me incomodam dentro da minha experiência em viver
numa cidade grande e problemática como o Rio de Janeiro, e de
impressões colhidas em viagens. Quando vejo um edifício enor-
me pergunto-me o que faz com que as pessoas escolham, ou
tenham que, viver ali, como dentro de um formigueiro, ou porque
representa uma das poucas opções que as pessoas têm em ter-
mos de moradia. Como chegámos a esse ponto?
O mesmo acontece quando sobrevôo uma cidade qualquer.
Todos os movimentos humanos tornam-se tão aparentes, o
modo como arranhamos a superfície do planeta com nossas
estradas e fábricas e casas. Me intriga a complexidade do
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mundo construído, tanto quanto a do mundo virtual. E de
alguma forma percebo essas ranhuras como resultados de
intensas negociações que terminam sendo informação gra-
vada na paisagem. Tudo, então, adquire potencial narrativo,
muito além do valor de face.

PB: Você parece perceber as narrativas “dos outros”. Você
está distante delas?
IL: Você está insinuando que eu sou uma espécie de flâneur?

PB: Na verdade estou perguntando se você se distancia
desse ambiente onde você actua. Como você se aproxima de
outros ou da informação no espaço conectado?
IL: Um dia eu caí, por acaso, num sítio que “vende” moças rus-
sas como noivas a empresários norte-americanos pela
Internet. Elas são lindas, têm diploma universitário e falam
mais de dois idiomas, são mulheres aparentemente irresistí-
veis. Dias depois, vi um documentário sobre essa diáspora
feminina desde os países eslavos e sul-asiáticos e como repre-
sentam o maior fluxo migratório da actualidade da última déca-
da – mulheres que se mobilizam pelo trabalho com a desculpa
do casamento. Como essas mulheres se fazem atraentes atra-
vés de algo tão frio e despersonalizado como um sítio web? Eu
também pesquisei muitos sites de namoro e me intriga esse
mistério por detrás de cada contacto travado por esse meio.

PB: Você parece estar a fazer algo de novo, mas tem um dis-
curso muito antigo. Platão, em A República, fala sobre um pin-
tor que pinta frutas tão bem que os pássaros começam a ata-
car a pintura na intenção de comê-las. O que você acha da pos-
tura da sinceridade… uma emoção sincera, talvez a vontade?
Você talvez seja uma espécie de toupeira artística num blog ou
em sites de namoro que apresenta retratos de futuros preten-
dentes como sendo essa refeição dos pássaros platónicos…
a verossimilitude ainda atrai? Será que essa refeição satisfaz,
mesmo que ela resida nesse plano “achatado”?

Num desses sítios, postei um perfil da mulher perfeita – loira,
alta, rica – só para ver que tipo de homem se atrai por este

            



tipo de mulher, talvez querendo pintar essas frutas tão perfeitas e ver que pássaros são atraídos a elas. As res-
postas foram incríveis, mas as frutas, ou o “meu” retrato, eram completamente ilusórias. Interessa-me como
essas conexões mudam o modo como nos relacionamos com o outro e intriga-me a superficialidade do meio
electrónico onde tudo exige a existência de um interface extra-corporal e que motiva decisões importantes. Este
será o assunto para uma obra futura. A satisfação que proporciona uma sex-webcam só pode ser limitada pois
é uma experiência de voyeurismo e exibicionismo… onde está a sinestesia? Acho que a arte dita electrónica
sempre age em cima dessa ausência do corpo, dessa falta que poderia satisfazer.

PB: Elas são estereotipadas ou reais?
IL: Vejo uma tendência de chamar qualquer coisa intangível ou electrónica de ilusória ou simulada, ou qual-
quer outro nome que a distingue do real. Claro, os meios são virtuais e indirectos, mas a presença da men-
sagem através da ausência do corpo parece-me bastante real.

PB: Voltando ao seu trabalho, qual é a legitimidade na confecção das suas obras?
IL: O mundo da informação está aí e é real, não é uma ilusão colectiva. Ele muda o modo como vivemos e como
operamos no mundo muito além da tela do computador do seu escritório. Naturalmente torna-se um campo
de actuação para o artista. Isto já tem sido verdadeiro nos últimos 50 anos desde as primeiras obras com as
“novas medias” que começou utilizando a cultura televisiva como inspiração para as primeiras video-instala-
ções. Com o computador, as possibilidades se amplificam. Para mim não há dúvidas sobre a legitimidade da
arte electrónica ou computorizada como campo legítimo para a arte. Não sabemos se é um processo durável
ainda pois é muito recente. Mas as experiências são importantes.

PB: O computador pode ser uma espécie de camera obscura dos nossos tempos. Como você compõe os seus
arranjos como Vermeer ou Caravaggio ou até mesmo Canalleto faria?
IL: O meu processo deriva de uma lógica de construção e depende de uma sequência de passos para justifi-
car a feitura da composição e para escapar da tediosa e indulgente arte computorizada que não me interes-
sa. Como estou interagindo com um sistema de informações que tem as suas próprias particularidades, faz
sentido criar um sistema em torno dele. Este aspecto computacional adquire uma função de “enquadramen-
to” tal qual a camera obscura era para os pintores renascentistas, talvez. O que não é previsível, ou o que
estaria “fora de quadro”, é a base de dados com as quais interajo através de um comando. No meu primeiro
trabalho busquei na Internet o meu próprio nome, bastante comum, “isabel”. Foi interessante descobrir que
existem imagens de professoras, prostitutas, uma marca de atum enlatado espanhola e até um poodle verde
japonês, cujos arquivos se chamam “isabel.jpg”. Quantas definições para um nome? Achei fantástico.

PB: A webcam poderia ser um espécie de filme sem a limitação da pré-concepção? O acto assincronístico morreu?
IL: Acho que a webcam nos leva ao conceito de televisão ao vivo dos anos 50. Mas diferente da primeira tele-
visão, o emissor e o receptor alternam-se nas suas reacções mútuas. É como se fosse uma conversa aconte-
cendo dentro de um quadro, e daí deriva a sua qualidade enquanto filme. A webcam transforma o espectador
em actor num filme que não possui um script.
O acto assincronístico não está morto, mas a possibilidade de transmissões ao vivo para um público de uma
pessoa ou de uma multidão, como é o caso dessas webcams de sexo pagas, apresenta maiores questões
sobre conectividade, narrativa, e como as pessoas vivem os seus afectos e desejos através da interface elec-
trónica. É fascinante como amantes longínquos se apaixonam pela imagem electrónica do outro sem nunca
terem sentido a presença física um do outro. Isto tem muito a dizer sobre o poder do nosso cérebro e dos
nossos corações em relação à imagem virtual de maneiras que o cinema ainda não superou.
O anel “webcam.jpg” “livecam.jpg” na exposição, mesmo que seja feito de fotos still de transmissões de web-
cam oferece mil visões sobre o mundo observado por mil retinas posicionadas mundo fora. É um jogo entre o
público e o privado no espaço cibernético, gratuito, para qualquer um aceder a qualquer hora. É um pouco
como o loop contínuo de Warhol, “Empire”. Você fica olhando só para ver o que vai acontecer – com a possi-
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bilidade de não acontecer coisa alguma. Quero dizer, o que pode acontecer numa praça sonífera no interior
da Alemanha? Ao mesmo tempo, em outro ponto da rede, uma universitária está ganhando dinheiro fazendo
strip-tease para uma câmara com milhares de assinantes. A expectativa do “facto” muda nesse meio, e agra-
da-me o facto de não haver facto pré-estabelecido.

PB: Ambiguidade ou clareza? A modernidade cuidou da idéia da complexidade através da clareza, mas a cul-
tura de blos revela um universo emotivo… como você navega dentro dele?
IL: Eu navego pelos laços de afecto, pela subjectividade. Vejo um mundo que está se tornando mais e mais
sistematizado mas os jovens não se interessam mais por estruturas verticais, que por sua vez, não se ade-
quam mais às suas necessidades. Eu me pergunto qual seria a saída, mas ainda não tenho resposta. Na dúvi-
da, continuo buscando.

New York/Rio de Janeiro via webcam
Fevereiro 2006
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Interview

Phillip R. Baldwin: We have tried to frame you in some sort of art historical context, which is important for
questions of legitimacy. In your work you seem to address your place in the mega-urban centers and
embracing the mobile narrative as a modern global citizen. We narrow to you as a sort of expert navigator in
the telematic geography, which we could compare to a sea or large landmass. It is inert and daunting to those
unfamiliar to its navigation. What are some real guides through this geography?
Isabel Löfgren: I think the Internet allows me to travel quite a bit from universe to universe, whether it is
traveling between physical points, between points of commerce, or between points of affection. In this sense,
it is a kind of third geography. I believe that geography and nature are a complex play of forces acting on each
other. I do assemblages or photomontages because I don’t believe that the Internet can be summarized in a
simple stroke or synthesized into a simple and pure form. How do we shape a rhizomatic structure? How can
we talk about the compression of time-space, about the concept of windows and framing when faced with a
multiplicity if not through an assemblage of all that exists there? The Internet is not a pure organism and never
will be and it is daunting and frightening. Anything derived from it will somehow be a construction of sorts, or
a codification.
The Internet is like a big flea market for me. Other artists went to magazines or to trash dumps to find their
primary materials. The Internet is interesting because of the nodes of information, the trajectories we can
take, the personas we can assume online, and the very nature of information and as an artist I am interested
in the nature of the image in this digital realm. The Internet is also a space beyond the flatness of the screen
where many aesthetic activities take place. I think it runs parallel to some art historical contexts of
appropriation, dematerialization of the art object, information and other hybrid forms that have emerged in
contemporary art.

PB: Mickey Mouse, Barbie Doll, and Michael Jackson is sort of banal American anchoring in this new telematic
sea…. could they point the lost home?
IL: I think they are good characters as any other...these three fictitious characters have images related to
them that make me laugh my heart out...the whole internet world is contained there: the world of merchandise
and commerce, celebrity, fame, impostors, pastiche, parody, art. I like this link to pop culture in a context after
post-modernism. Yes they are American, but they are so much a part of the life of anyone growing up in the
world. In my generation, everyone watched television and cinema and from there we derive a lot of our so-
called ‘media culture’ which is really tough to escape when you’ve been exposed to large masses of
information on everyday of your life. The reason why I chose those three, however, is that I think they have a
real problem of identity, and the manipulation of their ‘image’ is interesting to watch as a phenomenon. In the
face collages, I sort of tap onto the same thing. Cutting these seemingly happy faces from society magazines
gives me a sense of the human zoo and what people do or don’t do in order to become a piece of information
on a magazine page or on a website. It really comes down to exposure.

        



PB: Are your selections (photographs) evidences of living-as in acting, or a witnessing?
IL: They are a witnessing. The importance lies in the origin of the photograph and where it is derived from, and
the content of the photo gives me a clue as to how I will recompose it. What is at stake here is my relationship
as an image hunter-gatherer trying to capture shots of the web through linguistic clues that trigger a
synchronistic event through something as prosaic as an image search on Google. In the case of the building
façades, the keywords I insert on a search engine such as Google have an indexical relevance to the original
image and the title of the piece is exactly that. It is a gesture that acts in very much the same way as a camera
button that will cause the diaphragm of the camera to capture light - when the search page tells me it took 0.05
seconds to do the search, it is the same speed of a camera shutter, therefore it can be called a photograph.
However, these images become an image of ‘living’ when one assumes that the Internet is an organism
constituted of millions of monads, the digital images being one kind of these monads.

PB: If they-your photographs-are a witnessing, why is the medium important? Journalism or even a
surveillance camera does this much better.
IL: This is the age of the day-to-day chronicle - as opposed to the great existential novel of the 20th century.
This medium proposes a time and space shift, and an obsession for archiving anything that can be digitized.
With the possibility of instant and free communication, the potential of the image is multiplied. More than the
asynchronistic archive, which is continuously being populated, the Internet is now the place of the
synchronistic. So it is more than witnessing - it is in fact a way of living. In my case, for example, the web cam
is how I maintain my dearest affectionate ties - to my lover and to my distant family, even through an unstable
and fragile connection. The images of the series “Fragments of a Lover’s Discourse” are exactly that, a visual
witnessing of the presence of the other on camera through a bad connection that corrupts the image and
sound and creates the ‘noise’. The presence of the other becomes ghostly. And strangely, these online
connections can sometimes be stronger than the local ties. The difference is that the ones who are talking to
you on computer can’t suddenly pull a knife and kill you, while your neighbor can. Every connection is
extremely fragile.

PB: Art is a reflection of a basic reality, it masks and perverts a basic reality, it marks the absence of a basic
reality, and it bares no relationship to any reality at all…. this is paraphrasing Baudrillard in his discourses
on the simulacrum. The digital photograph in the hands of the average world consumer creates a sort of
hyper-reproduction that is singular and not industrial expanding Benjamin’s view of the object in reproduction.
If the questions of reproduction were problematic even before the ‘telematic sea’ how do you address the
nature of reproduction?
IL: This is the world of the ‘fatherless’ and motherless image and my work is an intense collage made of copy
and paste. If in Benjamin, the aura preceded the reproduction of the image and was something that could be
lost, in the digital image there is nothing left to lose. Reproduction is in the nature of the digital image.
Benjamin points to a separation between the original and the copy, but today that issue isn’t as clear. The
digital image gains power as it is reproduced and gains importance as it is being continuously accessed. Isn’t
this also the very nature of the network? If we don’t access it, it ceases to exist. Naturally, the issue of
authorship comes to mind. Copyright of the digital image is still very controversial – who can we sue: those
who post the image on a website? Those who copy that image? Those who gather those images?

PB: Can the imperfect image be reproduced?
IL: I think the purity and truth of the image is a crucial question today, or truth about anything. We can think of
image in several ways - an image as representation of something real, or the image as the semblance of
something, maybe in platonic terms… I am not interested in an image that is a definition in itself. I am rather
interested in the image that is created as a representation of the flow of information that I trigger, to investigate
whether there is an aesthetic that can be derived from a flow of information, rather than dwelling on the
significance or symbolism of a single image. There are many Internet art projects that seek to translate a flow

of data into visual terms; in fact, this visualization of data is at the core of all military and commercial electronic
endeavors. We are all obsessed in creating a visual correlation to the data we create, publish and access.

PB: So can we say that there is there a relationship between the aesthetic and the ethical?
IL: The computer cannot guarantee purity in anything because the computer can theoretically transform
anything. So the act of manipulation becomes ethic more than aesthetic. If you manipulate an image, there is
a clear intention of how and why it is being manipulated. For me, it is interesting to understand what is the
agent of change - and it better be more than a Photoshop filter, in order to reach a metaphoric level that puts
an apparently simple image into a symbolic level through which we can maybe understand something about
contemporary society - or better even, raise more questions.
Also, there could be an interesting art historical parallel of this so-called “Internet Art” to the experiments of
the 70s. After conceptual and process art of the 70s, there has been a rift between art that is precisely
ordered and follows through a strict process and art that is indulgent and expressionistic, such as the painting
in the 80s. What I see in many of my peers today is a concern with the ethical, insofar as the process that
engenders a work of art is pure and ‘true’, sort of like a contract that the artist makes with his own work and
which confers it with a certain credibility and legitimacy. This is coupled with a deep aesthetic concern - unlike
the iconoclasts of the 70s radical conceptual artists that wanted to make the idea more than the visual. It is
difficult to escape the conceptual legacy, especially in Brazil where we have so many excellent precursors like
the neo-concrete artists of the 60s and 70s diving deeply into the application of concept into a contemporary
art that was also equally concerned with breaking away from the insular world of the art scene then. Instead,
they turned to the streets and popular culture and formed a discursive dialogue with physical and cultural
landscapes in order to delineate new territories as possibilities for art, but never forgetting the conceptual
precision and acuity. Today, I think we have been following a practice of ‘inclusion’ - we seem to paying
attention to concept, adding the component of ‘real life experience’, delve into the particular and the universal
and the historical for content, with a renewed attention to formal precision. It is a search for the balance
between the ethic and aesthetic, which I think, is where we should be after the excesses of post-modernism
and its negativity. We are more concerned with deciphering new codes, new media, and new ways of
perceiving the world rather than deconstructing history.

PB: Do your personal selections speak of a trajectory? A vector? Or an assemblage?
IL: I try to select images online that relate to things that puzzle me in my experience from living in a large
and very problematic city and from impressions gathered by traveling - by moving, by transposing myself
from world to world. When I see a large apartment building for instance, I wonder what it is that makes
people have to live like in an ant farm, or why it has become one of the few options of living today - how did
we end up like that?
The same thing happens when I am flying somewhere and I see the city from above. All human movements
from the air become so apparent, how we ‘scratch’ the world’s surface with our roads and our factories and
our houses. I am intrigued by the complexity of man-made and virtual geographies. And somehow I perceive
these constructions as a result of intense negotiations that end up as information or a recording in the
landscape. Everything has narrative potential; everything is more than face value.

PB: So you look at ‘their narratives’: the ‘other’. Are you aloof?
IL: Are you asking me if I’m a flâneur?

PB: How do you distance yourself from this environment or how do you get close to the narratives of others
or of information in connected space?
IL: One day I ran into a site that ‘sells’ Russian girls as brides to American businessmen. These women are
beautiful, college-educated and sometimes speak more than 2 languages. A few days later I saw a
documentary on how this female diaspora represents the largest migration of people in the last decade -
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women who move because of marriage and work, often those two combined. So how do these women make
themselves attractive through something as cold and depersonalized as a website? I have also looked at many
dating sites and I always wonder at the mystery behind every contact made through these ‘tools.’

PB: You are, though, about the ‘new’. The telematic has ancient discourses: Plato in The Republic writes of a
painter who can paint fruit so well birds attack the flat painting to make a meal of them. What do you think of
the posing of sincerity… a sincere emotion-even lust? Are you a sort of an artistic mole on blog and date sites
who presents a portrait of themselves as a ‘meal’ to hungry telematic navigators…. much of your work has
to do with live sex web cam sites ‘luring’ the bird in for a meal… does verisimilitude still attract? Can that
‘meal’ be fulfilling even if ‘flat’? 
IL: In one dating site I posted a profile as a perfect woman just to see what kind of men are attracted to the
most stereotypical female - tall, blond, rich, etc. – maybe I wanted to paint those perfect fruits and see what
birds I could lure to it. The response was incredible. I like how these connections change the way we relate
to the other. I am intrigued by the shallowness of the electronic medium where there is the necessity of an
interface beyond the body to mediate sensation and that motivates important decisions. I definitely intend to
use this information for a future piece. The satisfaction of a sex-webcam may be restricted to voyeurism and
exhibitionism… so where is synesthesia? I think the so-called electronic art acts on the absence of the body,
this “lack” which could satisfy. It seems to be a discourse in libido.

PB: Are these ‘contrived’ or ‘real’?
IL: We tend to call anything intangible and electronic as an illusion or simulacrum, or some other name to
distinguish it from the real. Sure, the means are virtual and indirect, electronic, but the presence of the
message through the absence of the body is very real.

PB: Going back to your work: what is the legitimacy of the artist making these?
IL: The information world is real and is not a collective illusion. It changes the way we live and operate in the
world and extends far beyond the screen of your office computer. Naturally it becomes a field of action for the
artist. This has been true for 50 years now, since the first so-called new media artists began using television
culture as a source of inspiration for art. With the computer, it is amplified. To me there is no question
surrounding the legitimacy of electronic or new media art. But we don’t know if they represent a durable
process yet. But the experiments are important.

PB: The computer is sort of a camera obscura for our times, how do you compose your ‘studio shots’ as a
Vermeer, Caravaggio, or even a Canaletto would do?
IL: My process derives from a constructive logic as I follow a series of steps I make for myself in order to
justify a certain composition and to get away from the boring and indulgent computerized art, which does not
interest me at all. Since I am interacting with a system of information that has its own rules, it makes sense
to me to create a system around it, so in this sense the computing aspect of my work does remind one of the
framing functions of the camera obscura. What is not predictable, or what cannot be framed, is what the large
database of images will turn out at my command. My first work of the series was an image-search of my own
name, a pretty common name, “isabel”. It was really fun to discover that college professors, prostitutes, a
canned tuna brand in Spain and even a Japanese green poodle all correspond to the file name “isabel.jpg”.
How many wonderful definitions for a common name? Fantastic.

PB: Is the webcam a sort of film without the contrivance of preconception? Is the asynchronistic dead?
IL: I think the web cam goes back to the live television broadcasts of the 50s that occurred in real time. But
unlike early television, the emitter and receiver are taking turns and reacting to each other - it is like a
conversation happening inside a frame, therefore its filmic quality. The web cam transforms from spectators
to actors in a film with no preconceived narrative.
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BiografiaThe asynchronistic is not dead, but the possibility of live feeds, either to an audience of one or many, as is the
case of paid sex web cam broadcasts, presents with enormous questionings surrounding connectivity,
narrative interplay, and how people are living through their affections simply through an electronic interface.
It is fascinating even how lovers can fall in love with each other through a web-camera without ever having
felt each other’s presence. That has a lot to say about how powerful our brains and hearts are in relation to
the virtual imaging in ways that cinema or the telephone has not been so far.
The web cam ring in the exhibition, even though it is made of still photographs of web-cam broadcasts, offers
one thousand glimpses of the world seen through 1000 ‘eyes’ capturing images out there. It is interplay
between public and private narratives played out in cyberspace, for free, for anyone to watch at any time. It
is like the continuous loop of Warhol’s “Empire” film. You just want to watch to see what will happen next -
with the off chance that nothing may ever happen. I mean, what can happen in a sleepy town square of a small
German town? At the same time, in another point of the network, a college girl may be making money out of
taking her clothes off on camera to a vast audience of voyeurs. The expectation of the ‘event’ changes in the
Internet and I like it that there is no preconceived ‘event’.

PB: …Ambiguity or clarity? Modernity had approached an idea of complexity.
With clarity, yet blog-culture reveals in the ‘emotional’ world... how do you navigate?
IL: I navigate through the ties of affection, through subjectivity. I see a world that is getting increasingly
mechanized but the young are no longer interested in these vertical structures that no longer suit their needs
because the economies are enslaving. I wonder what the way out could be, but I don’t have an answer for it.
I keep searching.

New York/Rio de Janeiro via webcam
February 2006
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