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Resumo 
 
O artigo propõe uma discussão sobre alguns aspectos da gravura e da arte eletrônica, 
comparando os atributos de antiguidade e anacronismo da gravura em relação às novas 
expressões e estéticas da arte eletrônica. As análises foram elaboradas a partir de 
entrevistas realizadas com artistas, que registraram suas percepções sobre manifestações 
tão diferentes como gravura e mídia digital.  
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Abstract 
 
This article proposes a discussion over some aspects of engraving and electronic art, 
comparing attributes of antiquity and the engraving's anachronism related to the new esthetic 
and expression of electronic art. Its analysis was elaborated from interviews with artists, 
which demonstrates their perceptions of these different manifestations like engraving and 
digital media. 
 
Key-words: Engraving, eletronic art, contemporary art, new esthetics. 
 
 
 

Introdução 

            O artigo tem o objetivo de construir reflexões sobre a situação da gravura e 

da arte eletrônica no contexto da produção artística contemporânea, considerando-

os como artefatos que se situam nos limites extremos das manifestações de arte 

tradicional e da vanguarda tecnológica. As discussões serão pautadas na análise 

das percepções de um grupo de artistas, registradas em entrevista por eles 

concedidas. O pergunta básica que irá moldurar a investigação será: como se pode 

justificar a continuidade da produção de formas de arte como a gravura, posto ser 

este um domínio que comporta atributos de antiguidade e anacronismo em seu 

fabrico, diante das novas elaborações estéticas da arte eletrônica digital? Esta 

pergunta será então fragmentada em proposições mais especificas, que serão 

enumeradas mais adiante.  

            A gravura constitui um oficio antigo, fazendo da impressão um procedimento 

amplamente  testado, repetido por sucessivas gerações de artistas e pleno de 

significados. Didi-Huberman fala em ato “muito rudimentar, muito imemorial, muito 

anacrônico” (DIDI- HUBERMAN, 1997), percebendo a gravura como um rastro, uma 
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marca, a prova de que um artista ali esteve e fez-se promotor de incisões definitivas 

e irreversíveis. A história da gravura remontará então à arte pré-histórica, onde 

nossos antepassados sopravam tinta líquida nas paredes de cavernas para lá 

deixarem o contorno de suas mãos. A gravura em metal surgiu no século XV, mas 

ascendeu como técnica autônoma no século XVI, firmando-se desde então como 

território privilegiado de experimentações, ensaios e tema de elaborados estudos.  

Data do período entre 1602 e 1676 a composição e impressão do manual “Tratado 

da gravura a água forte, e a buril, em maneira negra com o modo de construir as 

prensas modernas, e de imprimir em talho doce”, de autoria de Abraham Bosse 

(1801),  em que descreve detalhadamente a preparação das placas de metal e os 

procedimentos para a gravação e impressão de imagens. As operações descritas 

são inteiramente semelhantes aos procedimentos praticados  por qualquer gravador 

do século XXI. Naquele momento, a gravura teve papel fundamental como 

instrumento de registro de descobertas científicas e experimentação artística. Desde 

então, o ato da criação da gravura se pautou em procedimentos íntimos, que 

dificilmente são expostos pelos artistas, condição que se estende a praticamente 

todas as práticas artísticas. João Cabral de Melo Neto, em seu livro Prosa (1998), 

situa a construção da poesia como uma prática pessoal e intransferível, ao dizer que 

“O ato do poema é íntimo, solitário,que se passa sem testemunhas”. A realização da 

gravura provavelmente acontecerá nestas mesmas condições, num processo que 

quase sempre rejeita presenças de qualquer natureza além dos instrumentos de 

gravação ou de quaisquer outros artefatos de que o gravador se sirva. Tais 

sentimentos então embutidos na dimensão do fazer, de um fazer que é muito 

singular e sempre experimental, portanto, incerto. Todos estes elementos fizeram 

parte do caminho da gravura, de seu inicio até o tempo presente. O desenho não 

será o tema central de nossas discussões, mas sua importância no contexto da 

criação da gravura é evidente, pois integra o conjunto de elementos subjacentes a 

todas as formas de criação artística1, condição reiterada por Claudio Mubarac, ao 

considerar que  “O desenho é simultânea, projetiva e programaticamente prova de 

uma percepção e instrumento para memória,” (MUBARAC, 2004).  

            A arte eletrônica, por sua vez, é muito mais recente do que qualquer outra 

forma de arte, tendo surgido no final do século XX. Por esse motivo, suas bases 

ainda não foram totalmente estabelecidas. O artista se encontra, hoje, diante de um 

conjunto quase infinito de possibilidades, explorando um campo ampliado onde as 
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formas de construção de imagens são tantas, e tão variadas, que se pode até 

mesmo não participar da criação do objeto, mas apenas concebê-lo 

intelectualmente, deixando a execução para um técnico a seu serviço. Pode até 

mesmo criar sua obra de modo não presencial. Não existem mais âncoras ou 

movimentos estéticos, filosófica ou física, que diga ao artista por onde começar e 

para onde ir. Todo e qualquer elemento, real ou virtual, pode participar da 

“ocorrência” imagética, onde o acaso é uma presença quase inevitável. Os 

procedimentos podem ser controlados e conhecidos. A surpresa pode não mais 

existir, ou existir o tempo todo, pois a arte baseada em números sera, 

inevitavelmente, habitada pelas ocorrências abstratas, caóticas, mas ao mesmo 

tempo, programáveis da matemática.  Moles afirma que nossos filósofos ainda não 

souberam comentar tantos e tão variados processos (1990). Os objetos de arte  

tecnológica também atuam como vetores de interpenetração entre domínios de 

conhecimento, delineando um horizonte de eventos inexplorados, habitado por 

entidades intelectuais ainda não determinadas, fluidas,  e que desapareceram antes 

de serem minimamente conhecidas. O movimento, a inconstância e a não 

representação assumem um lugar antes reservado à tradução simples e direta do 

mundo visível. O mundo nos parece subitamente reduzido a um conjunto de 

coordenadas cartesianas, do tipo P(x,y,z), que parecem explicar, de modo 

inequívoco e preciso, a posição e a forma de qualquer objeto que pudermos 

imaginar. Moles chama a isso de “revelação do visível: “Tornar o mundo 

integralmente visível, tal é assim o objetivo que o computador coloca ao nosso 

alcance...”, diz o autor (1990).  

 

Gravura e arte eletrônica: acontecidos e programados na fala dos artistas 

            Nossa busca será por elementos que permitam reconhecer a atualidade e a 

situação da gravura em nosso tempo, em contraponto com as recentes 

manifestações da arte eletrônica. Para isso, analisaremos as entrevistas concedidas 

por quatro artistas brasileiros. Dois gravadores, Evandro Carlos Jardim e Claudio 

Mubarac, e duas artistas que têm realizado incursões no domínio digital, Tina Velho 

e Anaisa Franco. O percurso adotado no artigo será a análise de cada uma das 

respostas dos entrevistados às perguntas a eles propostas, que serão apresentadas 

a seguir. O objeto de interesse de cada pergunta manteve-se a mesma para todos 

os entrevistados, apenas com pequenas alterações quando o texto se referia à 
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gravura ou a arte eletrônica.  

 

 

 

Pergunta 1. Qual pode ser, na sua opinião, o lugar da gravura em metal ou da arte 

eletrônica na produção artística contemporânea, considerando a sua coexistência 

com outras formas de arte mais ou menos tecnológicas, como a arte digital por 

exemplo? 

            Esta pergunta representa um certo paradoxo, pois praticamente todas as  

formas e práticas artísticas encontram-se hoje à procura de seu lugar na 

contemporaneidade. Rush nos relembra que “Uma das percepções características 

da arte do século XX é a persistente tendência para questionar a longa tradição da 

pintura como meio privilegiado de representação” (RUSH, 2006). Portanto, afirmar 

um posicionamento da gravura e da arte eletrônica na atualidade significa repensar 

a função da arte como produção social e cultural, em todos os seus aspectos.  

            Evandro Carlos Jardim, em seus comentários, propõe novas perguntas que 

habitam justamente o domínio das definições:   “[...] Que tipo de fenômeno é esse, 

arte, não é?” (2010). O artista então busca uma solução para esta interrogação, que 

se encontra justamente para intemporalidade da criação artística: ”Eu entendo que 

ela uma manifestação do ser humano.” (JARDIM, 2010).   

    Mubarac entende que o lugar da gravura “[...] pode ser muitos [...]” (2010), 

referindo-se ao que chama de  “relação intersticial com os outros meios”, 

procedimento que as modalidades de arte praticam hoje intensamente. 

Complementa a sua fala argumentando 

“Eu acho que a gravura chamada tradicional.. ela é simplesmente um hall de 
procedimentos, que já teve na própria historia o seu lugar de novidade 
tecnológica, inclusive, que como tudo que é tecnologia, foi sendo substituído 
por meios mais atuais no que diz respeito a certo tipo de imagem, de 
qualidade que a imagem pedia, uma certa velocidade que o tempo exigia.. e 
assim por diante. “(informação verbal)

2
  

 

O artista entende então que, embora exista a substituição de meios e técnicas, 

existirá sempre a manutenção e reedição de processos mais antigos e tradicionais 

(MUBARAC, 2010). 

    O ponto de vista dos artistas criadores de arte eletrônica não se difere dos 

gravadores. Anaisa Franco identifica o lugar das novas mídias como locus continuo,  
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decorrente das operações e práticas próprias da tecnologia. Em suas palavras: “[...] 

Sua formação histórica está em constante geração de material, técnicas e artistas 

emergindo dentro de um panorama em expansão.”. Portanto, o lugar da arte 

eletrônica será o movente, o permanente deslocamento de forças e intenções, 

sempre em surgimento, nunca em estabilização. A artista observa também que o 

tratamento teórico destas formas de arte será, por um longo período, um domínio 

controverso, dado que a todo momento surgem novos termos e modelos 

interpretativos, na busca pelo entendimento das obras. Esta é uma tarefa complexa, 

dado que, com a própria Anisa observa, estamos falando de seres híbridos, que não 

podem ser descritos ou percebidos a partir de objetos de existência anterior. 

Tina Velho inicia suas ponderações argumentando que a arte eletrônica ainda não 

possui um lugar próprio na arte contemporânea (VELHO, 2010). Explica seu 

posicionamento dizendo que “Ainda estamos vivendo o início de uma era tecnológica 

e o artista que se aventura nessa vertente enfrenta desafios nem sempre fáceis de 

transpor.”, opinião que nos parece bastante correta. As tecnologias da informação 

estão, historicamente, em seus momentos iniciais. Outras formas de arte possuem 

um histórico de formação bem mais longo.  

 

Pergunta 2. O que se pode reconhecer de contemporâneo na gravura em metal e 

na arte eletrônica? O fato da gravura em metal não fazer uso de tecnologias 

computacionais retira-lhe ou diminui sua aura da  contemporaneidade? 

 

            A pergunta nos remete a uma questão prioritária: a busca por definições e 

atributos que nos permitam caracterizar a contemporaneidade. Nem mesmo a 

nomenclatura apresenta consenso: modernidade, contemporaneidade, pós-

modernidade, são noções que não trazem consigo elementos claros para a sua 

diferenciação. Poderia-se elucubrar que a modernidade de uma entidade cultural 

qualquer seria uma espécie de “aura” derivada da intensidade das relações entre 

este objeto e determinadas tecnologias da era digital. No entanto, é preciso 

considerar que computadores são artefatos muito limitados, cujas ações não 

configuram, necessariamente, uma atmosfera de modernidade aos elementos que 

dela fazem uso ou que são por ela atingidos de modo involuntário. Portanto, 

estamos lidando com um objeto cujo espaço estético ainda não foi plenamente 

estabelecido. Como afirma Grau (2007), a arte produzida por meio de tecnologias 
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encontra-se hoje em um “limbo”, um espaço ainda não mapeado. 

    As respostas dos entrevistados confirmaram esta condição, evidenciando 

que também estão na perpetua busca por uma definição satisfatória e 

contemporaneidade, para assim se posicionar em relação às suas respectivas obras. 

Evando Jardim propõe que a contemporaneidade se realiza pelas ações do 

momento atual, entendendo que o mais importante está na concepção da obra, de 

onde deriva seu valor estético. Em suas palavras:  

“A questão da contemporaneidade, ou do contemporâneo, é o que ocorre 
hoje,aqui e agora, certo?. Então , se hoje fazemos gravura através do corte 
sobre matéria dura, e se produzimos imagens computacionais, são duas 
formas de expressão acontecendo hoje, nesse momento. Nesse sentido, 
são contemporâneos, não é? […] existem problemas estruturais que eu 
acho que devem ser considerados, ou seja, como é que ela foi de fato 
elaborada, como é que ela existe concretamente [...]” (informação verbal).

3
  

  

            Anaisa Franco reitera esta opinião, acrescentando ainda que a obra de arte, 

para ser contemporânea, não necessita estar diretamente relacionada a tecnologias  

digitais.  

“A tecnologia está em constante processo evolutivo assim como a arte. 
Penso que uma obra contemporânea lida com aspectos contemporâneos de 
uma sociedade e não importa a ferramenta que o artista utiliza e sim o 
motivo, o pensamento, a temática e a estética que vá conferir 
contemporaneidade a uma expressão artística.“(informação verbal)

4
   

 
O gravador Claudio Mubarac relaciona a contemporaneidade da gravura à sua 

capacidade de se mostrar atemporal e de se fundir com novas técnicas. As técnicas 

preservadas do passado constituem então a sustentação para novas experiencias, 

mesmo aquelas que se integrem às tecnologias digitais. Em suas palavras: 

Você já tem casos de alguns atelies, que fazem, por exemplo, fotogravura, 
que é uma técnica do seculo XIX, complicadíssima, cheia de segredos, em 
que as pessoas que se apaixonam por elas sofrem até hoje para conseguir 
fazer extremamente bem, assim por diante, mas que fazem fotogravura 
mediada pela técnica digital.[...] Fora esse tipo de parceria, que sempre foi 
tipico da gravura em metal especificamente, por que durante cinco séculos 
ela foi, por excelência, o meio de reprodução mais eficaz para reportar 
pinturas e informações de toda ordem,  esse tipo de interlocução já é parte 
da sua própria historia […] (informação verbal)

5
 

  

Tina Velho, por sua vez, relaciona o sentido de contemporaneidade da arte 

eletrônica às novas formas de pensar a arte, em termos da interação com o 

expectador e às novas possibilidades de concepção de trabalhos coletivos. E 

salienta que a utilização de tecnologias não confere por si só uma aura de 

modernidade. Em suas palavras:   

Reconheço a contemporaneidade na arte eletrônica quando vejo novas 
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formas de pensar a arte dentro desse universo, como em trabalhos em rede, 
colaborativos e não–lineares, que exploram novos formatos em que a 
autoria já não importa mais e a transformação da obra depende da interação 
do espectador, que já não pode ser passivo diante dela. O simples fato do 
artista fazer uso de tecnologias computacionais, não lhe confere 
contemporaneidade (informação verbal)

6 
 

Pergunta 3. Como o público percebe hoje a gravura em metal ou a arte tecnológica? 

            As novas mídias têm levado o público a acionar diferentes sentidos para a 

apreciação de uma mesma obra, em operações perceptivas que não são possíveis 

em pinturas ou gravuras tradicionais. Tina Velho avalia que é possível que o 

observador contemporâneo não esteja sensorialmente ou culturalmente preparado 

para se deparar com obras desafiadores baseadas em artifícios computacionais, 

argumentando que 

Ao experimentar um novo modelo totalmente diferente do que já foi 
vivenciado  antes, em arte ou em outro campo, ainda é muito difícil para o 
observador ter paciência e se sentir instigado a explorar e perceber 
realmente como se dá as construções em arte digital. A obra de arte está ali, 
mas para a maioria das pessoas, chegar até ela e interagir é um desafio a 
ser superado.(informação verbal) 

7 
 

Anaisa Franco reitera esta possível dificuldade do expectador, entendendo que a 

profusão de possibilidades da arte digital “[...] leva a um deslumbramento do 

desconhecido, trazendo novas descobertas o que é muito positivo[...]”(FRANCO, 

2010), mas que também, por outro lado “[...] há um medo de receber novas 

percepções e uma barreira para aceitar o que não seja popular, fácil, tradicional 

[...]”(FRANCO, 2010). 

Evandro Jardim, no domínio da gravura, também relaciona a percepção da obra de 

arte à disposição do observador para dela se aproximar. O artista entende que  “[...] 

para ver uma gravura ele precisa conhecer a gravura[...]”(JARDIM,2010), 

complementado que “[...]isso nos leva a uma questão  que me parece primordial do 

ponto de vista de uma aproximação a uma obra de arte”(JARDIM,2010), sintetizando 

assim a ideia de que o expectador provavelmente encontrará dificuldades para a 

apreciação de obras de arte cujas formas de realização lhe são desconhecidas.  O 

professor Mubarac tece considerações semelhantes:  

“Pensando muito nessa questão, do publico que vai para uma exposição e 
que dificilmente vai conseguir distinguir, de maneira simples e clara, o que é 
uma água forte, o que é uma água tinta, o que é uma litografia, etc. Porque 
essas coisas são muito sutis para quem não tem uma formação 
especifica.”(informação verbal)

8 
 

Mas Mubarac nos fornece um apontamento para a construção de um melhor 
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entendimento entre o público e o artista, ponderando que 

“Quando, por exemplo, você fizer alguém entender que uma técnica de 
impressão, como a serigrafia, é uma técnica de estêncil e que trabalha 
basicamente com máscaras, você pode fazer o publico entender ao mesmo 
tempo os processos envolvidos numa exposição de Andy Warhol, num 
museu importante da cidade, e o grafite que ele vê saindo para as 
ruas.”(informação verbal)

9
. 

 

 

Tal constatação nos permite relacionar a percepção do público ao seu acesso à 

informação acerca de cultura artística. 

 

Pergunta 4. O que é o poético na gravura e na arte eletrônica? 

            O sentido poético da gravura e da arte eletrônica revela-se como controversa 

para os artistas, que reconhecem ser este um conceito muito abstrato e carente de 

definições satisfatórias. Mesmo assim, oferecem seu ponto de vista, mesmo que não 

seja, para eles, uma ideia plenamente resolvida.  

   Pensemos primeiramente nas ideias dos gravadores. Mubarac entende que 

o poético será o conjunto de “[...]sentimentos, ideias, enfim toda uma serie de 

sensações que escapam do objeto em si[...]”(MUBARAC, 2010), e que “[...] costura 

os sentidos da constituição física.”(MUBARAC, 2010).  Os sentidos poéticos 

surgiriam então das manifestações físicas perceptíveis dos materiais, mas que se 

distanciaria disto, para se instalar apenas no universo dos sentidos. Mubarac 

também relaciona o poético aos conhecimentos do fazer artístico, acumulados 

durante séculos e por nós herdados e apropriados. Em seu dizer, “É como se em 

seu atelier, por mais sozinho que você estivesse, tem uma multidão ali com você, 

trabalhando, e  contemporânea,  isso também faz parte deste poético.”(MUBARAC, 

2010).  

Evandro Carlos Jardim, de forma semelhante, considera o poético como “[...] um 

fenômeno do ser […]  a manifestação no ser humano de um vir a ser, quer dizer, de 

um ideia.”(JARDIM, 2010). E, ao falar em manifestação, aponta para a sua dimensão 

existencial, reconhecendo que, para que haja poesia, é preciso que exista também a 

vontade de realização (JARDIM, 2010). Completa então que “[...] a manifestação 

poética, ela tem o valor de uma ideia, que para ser realizada, ela depende das 

técnicas, ou da técnica, se você entender por técnica o pressuposto do 

conhecimento. E de um práxis, ou seja, de uma realização pratica desta ideia 

através do conhecimento.”(JARDIM, 2010). 
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            As considerações dos artistas do domínio digital não se colocam muito 

distantes dos gravadores. Anaisa Franco se pauta nas questões sensoriais, 

apontando o poético como uma consequência das relações de proximidade e de 

entendimento do expectador com a obra. Em suas palavras: 

“Eu entendo o poético na obra de arte como algo que proporciona sentir o 
desconhecido, uma obra que nos leva a um outro universo, que nos faz 
perceber a expressão do artista, captar sua sensação sem mesmo a 
compreender. Eu a entendo como algo que reconstrói uma temática e a 
reproduz de uma outra maneira elevando o espectador a conhecer outros 
mundos e sensações.”(informação verbal)

10 

 

Tina Velho, por sua vez, atribui o sentido poético aos modelos inovadores de 

comunicação e colaboração oferecidos pelas tecnologias. Em suas palavras:  

“[...] o que é poético na arte eletrônica, principalmente se falando das redes 
telemáticas, é a possibilidade de se expressar de uma forma totalmente 
nova de comunicabilidade não-linear, que proporciona a troca,  a comutação 
e a possibilidade de criar obras a partir de processos colaborativos. As 
ideias circulam em um novo espaço de fluxo nunca antes experimentado e 
os efeitos dessa troca são profundamente poéticos.”(informação verbal)

11 

 

Pergunta 5. Depois do surgimento da arte eletrônica, tornou-se mais difícil, ou 

menos interessante, produzir outras formas de arte, que não utilizam diretamente o 

suporte tecnológico, como a gravura em metal? 

 

            A pergunta remete à dimensão do fazer, cujos fundamentos podem ser muito 

diferentes ao compararmos arte eletrônica e gravura. No entanto, as respostas dos 

artistas evocaram também a perspectiva do pensar a obra. Evandro Caros Jardim 

começa sua resposta com uma interrogação: “Que tipo de arte pensou a 

tecnologia?” (JARDIM, 2010). Tal questão implica uma analise do posicionamento do 

artista perante os meios disponíveis para fazer arte. As possibilidades estarão 

relacionadas às competências e habilidades individuais, que permitirão uma maior 

ou menor liberdade de criação e execução. Jardim confirma isso, ao dizer que “[...] a 

questão se refere de novo a diversidade de linguagens[...]” (JARDIM, 2010). 

Claudio Mubarac evoca um aspecto contraditório da modernidade, para refletir sobre 

a continuidade da gravura no tempo presente, ao afirmar que   

“[...]por mais que você tenha uma diminuição do número de pessoas 
interessadas nos chamados processos tradicionais, por que estes eventos 
novos começam a aparecer com muita força, às vezes muito estardalhaço, 
você vai ter sempre aquelas vozes particulares, que vão precisar trabalhar 
com pedra, que vão trabalhar com barro, com carvão, que são as coisas 
mais antigas que existem[...]”(informação verbal).

12 
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Transparece a constatação de que o interesse pelo fazer artístico independe do grau 

de tecnologia envolvido, mas sim de uma ligação emocional de sensorial do artista 

em relação a uma ou outra técnica. A adoção de uma técnica será uma escolha 

guiada pelas convicções estéticas do artista, pois ele pode concluir, por diversas 

razões, que o computador não poderá ajudá-lo a alcançar um determinado resultado 

visual. Anaisa Franco manifesta uma opinião próxima, ao afirmar que “[...] a obra em 

sua totalidade de pensamento é mais importante que o suporte tecnológico.” 

(FRANCO,2010). A artista explique que mantem o foco de seu trabalho “[...] no que 

quero expressar e depois vou atrás da melhor forma para materializar o 

pensamento.”, que não será então, necessariamente, um suporte digital (FRANCO, 

2010). 

Tina Velho pensa a vontade do artista como o fator que o impulsiona a experimentar 

o novo. Em sua fala: 

“Acho que não, vai depender do interesse de cada artista por 
determinadas linguagens. O artista é por natureza curioso e tende a ficar 
mobilizado a experimentar o novo. Para mim, seria impossível ver toda 
essa mudança e ficar passiva diante disso. Sempre fiquei muito curiosa e 
interessada nas grandes transformações ocorridas na vida de todos, em 
todos os setores, inclusive nas artes.”(Informação verbal)

13 

 

Em sua opinião, portanto, o artista não será influenciado somente pela natureza do 

suporte, mas também pela disposição e pelo desejo de se deslocar entre técnicas  e 

meios de expressão.  

 

Pergunta 6. Quais podem ser os problemas e questões particulares da gravura e da 

arte eletrônica? Como a gravura em metal e a arte eletrônica têm se apropriado das 

questões de outros domínios, para daí elaborar suas representações?  

 A gravura tem caminhado conjuntamente com outras práticas artísticas desde 

a idade média, o que lhe confere o reconhecimento de técnicas e lugares muito 

próprios. Certamente a gravura se colocará na dianteira em sua capacidade de 

expressar uma estética própria, principalmente em relação a uma arte tão nova 

quanto a arte eletrônica. Mas isso não significa que a gravura não tenha se 

apropriado de elementos constitutivos de outras formas de arte, e isto é 

particularmente verdade para o desenho. A arte eletrônica tem a novidade como 

baliza visual e expressiva, e encontra-se hoje à procura de definições para 

praticamente todos os seus aspectos. Não existe ainda, pelo menos e modo 
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consensual, uma estética própria para a expressão artística tenológica, mas esta é 

uma busca constante e incessante.  

Esta constatação é reiterada pelo professor Jardim, que diz em seu comentário:  

“A gravura tem no seu trajeto, ela guarda em seu trajeto um espaço-tempo 
que a arte eletrônica ainda não tem. Ainda não tem por ser algo mais novo, 
num certo sentido. Mas isso não impede que essas manifestações estéticas 
se manifestem já numa linguagem nova quanto numa mais 
antiga.”.(informação verbal).

14 
 

Mubarac pondera que as diferentes formas arte se integraram durante o desenrolar 

da história. Em seu dizer, “[...]os vários processos de pintura, por exemplo... eles 

sempre olhavam para trás para fazer o que tinham que fazer... por um momento se 

confundiam com o anterior, ate achar o seu timbre” (MUBARAC, 2010) As diferentes 

formas de expressão, completa o artista, efetuam “empréstimos” estéticos umas das 

outras, de modo a se apropriarem do que seja mais aproveitável e apropriado. 

“Basta você ver a recente historia da própria fotografia, que nasce tentando imitar a 

gravura, a pintura, o desenho, o famoso lápis da natureza [...]”, diz Mubarac (2010). 

            Tina Velho entende que “[...] certamente os problemas e questões inerentes a 

arte eletrônica já existem e ao meu ver, se desvelam enquanto o artista explora e 

compreende esse outro meio.” (VELHO, 2010). As construções não-lineares e a 

possibilidade de criação de espaços colaborativos para troca e comutação de ideias 

são enumeradas pela artista como algumas das mais importantes questões que a 

arte eletrônica hoje se propõe a resolver. 

Anaisa Franco considera que a arte eletrônica certamente possui questões 

particulares, mas também  introduz a ideia das tendencias, e que uma delas seria a 

reelaboração de obras geradas em mídias aproximadas, como o cinema ou o vídeo 

(FRANCO, 2010). A artista entende que no decorrer de sua existência, que aponta 

como aproximadamente 20 anos, a arte eletrônica “[...] cultivou seus próprios 

conceitos expressos tais como webart, arte robótica, arte genética, bio arte, 

instalações interativas, generativas, reativas, animação digital, arte hibrida, 

Comunidades digitais, arte locativa, Arte sonora, dentre muitas outras.” ( FRANCO, 

2010).  

 

Conclusões 

 O artigo discutiu a questão da contemporaneidade da gravura e da arte 

eletrônica, a partir de entrevistas realizadas com quatro artistas. As perguntas que 
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compuseram a questão central foram respondidas de formas variadas, mas 

apresentaram grandes aproximações, dado o fato de gravura e mídias digitais 

compartilharem problemas comuns. 

 As respostas relativas ao lugar da gravura e da arte eletrônica na 

contemporaneidade revelaram que o problema fundamental esta em repensar o 

lugar da arte em nossa sociedade tecnológica. Jardim demonstrou estar preocupado 

com uma questão ainda mais premente: a necessidade de discutirmos o próprio 

fenômeno da arte, sem relacionar tal reflexão a nenhuma técnica especifica. O 

surgimento das tecnologias computacionais não parece ter contribuído para a 

elucidação destes problemas. Mubarac sustenta que a gravura pode ser, em algum 

momento substituída por outra técnica, mas que sempre será retomada por novas 

gerações de artistas interessados em conhecer e aprimorar técnicas antigas. . 

Anaisa Franco entende que a arte eletrônica encontra seu lugar no contextos das 

outras formas de arte que caminham em pararelo, mas sempre se movendo e se 

hibridando, um fenômeno típico da pós-modernidade. Tina Velho, por sua vez, 

apresenta uma visão menos otimista, mas crítica: em seu entender, a arte eletrônica 

ainda não encontrou seu lugar, pois considera que as tecnologias computacionais 

estão ainda em seu período nascente. 

 A pergunta 2 questionou qual era a percepção acerca da contemporaneidade 

da gravura e da arte eletrônica.  Os artistas situaram esta contemporaneidade nas 

relações entre arte e tecnologia. O professor Jardim  entende que a modernidade da 

obra deriva de sua concepção, e não necessariamente dos materiais ou dos meios a 

partir da qual foi concebida. Anaisa Franco compartilha desta opinião, ao afirmar que 

a contemporaneidade não precisa estar necessariamente relacionado  ao grau de 

tecnologia aplicado à obra. Mubarac sustenta ideia semelhante, mas acrescenta que 

as técnicas do passado é que garantem à obra, no caso as gravuras, a estrutura que 

os gravadores continuem a trabalhar e a pesquisar a arte de fazer gravuras em 

metal. Tina Velho entende que a noção de modernidade está relacionada à 

possibilidade de interações e fazeres coletivos, operações hoje viabilizadas pelos 

computadores.  

      A terceira pergunta questionou os artistas sobre a percepção do público 

acerca de gravura e arte tecnológica. Anaisa apontou que as pessoas encontram  

dificuldades para apreciar a arte contemporânea devido à profusão de possibilidades 

e variabilidade técnica, bem como pelo receio de se aproximar de obras inovadoras. 
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Jardim complementa esta constatação, entendendo que o observador precisa estar 

disposto a se aproximar e analisar a obra, para superar tais dificuldades. Mubarac e 

Tina Velho compartilham opinião semelhante, observado que a falta de formação 

específica ou de cultura artística é um fator dificultador. 

            A pergunta acerca do poético na gravura e na arte eletrônica revelou que os 

artistas relacionam o poético aos sentimentos que o público construirá em relação ao 

objeto exposto. Mubarac entende que o sentido poético surgirá a partir de 

manifestações físicas perceptíveis dos materiais, mas também se conecta ao fazer 

artístico. Jardim defende que o poético é uma manifestação do ser humano, inerente 

à sua constituição física e psíquica. Portanto, a construção do sentido poético acerca 

de uma gravura se dará no encontro entre observador e matéria, ideia igualmente 

defendida por Anaisa Franco. E tina Velho relaciona p sentido poético da arte 

eletrônica á sua possibilidade de interação com os seres humanos. 

            A quinta pergunta interrogou os artistas acerca do interesse que ainda possa 

existir por formas de arte tradicionais, confrontadas com as novas tecnologias. 

Jardim respondeu com uma interrogação acerca de que tipo de arte a tecnologia foi 

responsável. Este posicionamento confirma assim a quase impossibilidade de se 

distinguir uma ou outra forma de arte como antiga ou como moderna, tantas são as 

questões incidentes. Mubarac argumentou que os artistas sempre procurarão 

reativar técnicas do passado, esquecidas ou não. Anaisa Franco afirma que a 

elaboração do trabalho é o momento mais importante da criação, pois o interesse 

por uma ou outra técnica será secundário. E Tina Velho entende que a vontade de 

criar será mais determinante que a adoção de uma ou outra forma de expressão.  

 A ultima questão buscou conhecer a opinião dos artistas acerca dos 

problemas particulares de cada modalidade. Mubarac e Jardim  relacionaram a 

problemática da gravura e da arte eletrônica à sua evolução histórica, ao seu trajeto 

em meio a outras formas de arte. Suas práticas foram estabelecidas durante 

centenas de anos, apropriando-se de técnicas e soluções bastante particulares. Tina 

velho  argumenta que a arte eletrônica já possui seus próprios problemas, que se 

manifestam á media em que os artistas exploram novas possibilidades. Anaisa 

Franco apresenta opinião semelhante, acrescentado que a arte eletrônica tende a se 

apropriar de obras de mídias próximas, como o cinema.  
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