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Controle Remoto é o aparelho utilizado diariamente para
mudar os canais de televisão, mas também se refere ao ato de
ser comandado remotamente, sofrer um controle à distância.
Na instalação Controle Remoto (2016) de Motta e Lima, todos
os moradores de um condomínio de casas de passarinho
estão com os aparelhos de TV ligados, recepcionando o
conteúdo transmitido pelas empresas de telecomunicações.
Essa situação faz uma analogia à vida cotidiana, onde grande
parte do conhecimento (ou versões do conhecimento) é
recebida pela televisão, fazendo menção ao papel de controle
exercido pela mídia.
Na instalação, 30 casas de passarinhos, moldadas e dispostas
seguindo um desenho de bairro residencial popular brasileiro
- contendo em cada casa um dispositivo que emula o estimulo
de um aparelho de televisão - apresentam seleções de
trechos sonoros variados de programas que foram ao ar nos
últimos 30 anos na televisão aberta brasileira, misturando
entretenimento rápido com grandes acontecimentos
históricos e políticos.

Remote Control is the apparatus used daily to change TV
channels, but also refers to the act of being controlled remotely.
In the installation Controle Remoto (Remote Control (2016)) by
Motta and Lima, all the inhabitants of a bird house condominium
are connected to TV sets, receiving the content transmitted by
telecommunications companies. This situation makes an analogy
to everyday life, where much of the knowledge (or versions of
knowledge) is received by the television, making mention to the
control exercised by the media.
In the installation, 30 bird houses, shaped and arranged
following a Brazilian popular residential neighborhood design containing in each house a device that emulates the stimulus of
a TV set - present a selection of varying sound excerpts from
programs that were aired in the last 30 years in the Brazilian
broadcast television, mixing fast entertainment with great
historical and political events.
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Variáveis / Variable
Madeira (mdf náutico), estrutura metálica, dispositivo eletrônico, luz e som
Wood (nautical MDF), metal structure, electronic device, light and sound

