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Resumo 
 
Este artigo faz parte da pesquisa de mestrado “O circuito expositivo da arte digital: 
considerações a partir do FILE”. Nesta oportunidade, se levanta um debate em relação à 
arte digital na contemporaneidade, buscando compreender os circuitos expositivos, 
dispostos a receber, fomentar, legitimar e preservar esta produção. A arte digital tem 
especificidades que exigem novos parâmetros por parte dos tradicionais espaços de 
exposição, dos agentes e profissionais da arte contemporânea para recebê-la, em um 
circuito capaz de atender suas demandas. Assim, busca-se discutir o que se entende por 
espaço e circuito de exposição e apontar algumas particularidades da arte digital no campo 
da arte contemporânea.   
 
Palavras-chave: Arte Digital – Arte Contemporânea – Circuito Expositivo  
 
 
Abstract 
 
This article is part of the Master thesis "The circuit exhibition of digital art: considerations 
from FILE." On this occasion, a debate arises in relation to digital art in contemporary times, 
trying to understand the circuits on display and ready to welcome, encourage, legitimize and 
maintain this production. Digital art has specific characteristics that require new parameters 
by the traditional exhibition spaces, actors and practitioners of contemporary art to receive it 
on a circuit capable of meeting their demands. Thus, we seek to discuss what is meant by 
space and exhibition circuit and point out some peculiarities of digital art in the field of 
contemporary art. 
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A arte digital, por não ser aceita imediatamente nas instituições legitimadoras 

da arte na contemporaneidade, acaba criando um circuito expositivo próprio, capaz 

de disseminar, expor, produzir, discutir e principalmente legitimar a produção. 

Porém, embora este circuito funcione de maneira, muitas vezes, independente do 

circuito da arte contemporânea, torna-se necessário pensar como tal circuito 

funciona e quais as particularidades que fazem com que a produção digital encontre 

ainda entraves nas tradicionais instituições da arte. 
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Lúcia Santaella (2007) ajuda a pensar o circuito expositivo da arte 

contemporânea:  

(...), deve-se considerar que não há um único tipo de circuito para todos os 
tipos de arte. Os circuitos são diferenciados. Quando surgem formas de arte 
produzidas por novos meios tecnológicos, elas não são imediatamente 
absorvidas nos circuitos existentes. Sempre leva certo tempo até que 
espaços de recepção adequados sejam encontrados. A arte tecnológica de 
ponta, por exemplo, dada sua estreita relação com a ciência, é inseparável 
de institutos de pesquisa e de órgãos de fomento, financiadores de projetos. 
(SANTAELLA, 2007. P 149) 

A partir desta citação pode-se notar que a arte digital, em um primeiro 

momento, não conseguiu ser aceita pelos tradicionais espaços expositivos, levando 

algumas décadas - desde as primeiras exposições – para encontrar um espaço 

ainda modesto no meio institucional. Assim, no começo se deparou com barreiras 

nos tradicionais circuitos, logo depois conseguiu se inserir, ainda que discretamente 

e de maneira “ghetorizada”, como destaca Christiane Paul (2003), atuando mais 

intensamente nos espaços que foram desenvolvidos para ela, ou a acolheram, 

desde o começo, os laboratórios e centros de pesquisa.  

Paul (2003)1 acredita que se houver uma exposição de arte digital em um 

museu tradicional este sempre vai precisar se recontextualizar e até se reconfigurar. 

Isto ocorre porque “(...) o ambiente físico deve ser definido como aquilo que uma 

obra de arte exige e que é importante para estabelecer uma conexão entre o espaço 

físico e virtual.” (PAUL, 20032).  

Desde os anos 1990 um circuito expositivo vem crescendo através por 

exposições, mostras, em universidades e festivais destinados a legitimar e 

disseminar a arte digital, a partir da produção de artistas, vinculados, sobretudo, a 

laboratórios e centros tecnológicos. Enquanto isso, muitos dos tradicionais espaços 

expositivos tentam se reconfigurar para receber esta produção.  

Lieser constata que: “Com a mudança de milênio a arte digital foi 

consolidando progressivamente sua posição. Desde então se fizeram importantes 

exposições em museus dos Estados Unidos e surgiram as primeiras galerias 

comerciais dedicadas à arte digital.” (LIESER, 2010, p.34) Isto também se deve ao 

fato de que o acesso à tecnologia e aos computadores se popularizou e o próprio 

circuito artístico passou a perceber tal profusão.  
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No entanto, no mundo, de um modo geral, e no contexto brasileiro mais 

especificamente, embora estas exposições ocorram em um número e qualidade 

cada vez mais significativos, é preciso discutir este circuito que ainda acontece, 

muitas vezes, à margem das tradicionais instituições de arte. Tal circuito expositivo 

se realiza paralelamente a outros, que conforme Santaella (2007) são múltiplos e 

hipercomplexos na contemporaneidade, pois para a produção artística, o circuito que 

a intermedia e a lógica cultural vigente devem estar em sintonia.  

Segundo ela, há de se pensar que o circuito das artes reúne o mercado, as 

galerias, os museus, as grandes exposições, além de outras instituições. Ou seja, é 

ele que faz obras e artistas circularem. Então se entende que existem vários 

circuitos expositivos e estes precisam dialogar com o seu tempo, com a sociedade 

onde atuam, utilizando as ferramentas disponíveis para promover obras, artistas, 

instituições e eventos.  

Compreende-se que o circuito expositivo da arte digital envolve alguns fatores 

que contribuem para expor, legitimar, disseminar, comercializar, armazenar e 

preservar tal produção. Entre eles, de maneira especial busca-se entender o espaço 

expositivo, além do mercado, eventos e publicidade. O espaço de exposição é 

composto pelas instituições de arte e culturais, museus, galerias, espaços físicos ou 

virtuais, os centros tecnológicos, geralmente, espaços de produção e exibição. O 

mercado igualmente é parte deste circuito e, muitas vezes, está relacionado não 

apenas às galerias, mas a prêmios, editais, laboratórios ou empresas 

patrocinadoras. Porém, o mercado da arte digital é pouco intenso, principalmente no 

Brasil. O circuito expositivo ainda abriga o que se preferiu referir como eventos, 

compostos por mostras, festivais, exposições, simpósios e bienais. Ou seja, os 

eventos que fazem circular a produção e acontecem de modo descentralizado.  

E se optou denominar publicidade o que dissemina a produção por várias 

vias, seja impressa, por meio de publicações, revistas, catálogos; veículos de 

comunicação tradicional ou digital. É preciso considerar o papel dos blogs, redes 

sociais e diversos sites que contribuem para a divulgação da arte digital ao público. 

Estas partes se integram a partir da ação de agentes, sejam eles marchands deste 

tempo, como os agentes culturais, os galeristas, os mediadores ou os próprios 
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artistas, entre outros. O circuito engloba todos os fatores em constante movimento e 

não apenas em ações isoladas.  

Se a arte digital faz parte do campo da arte contemporânea, nada mais 

justificado do que pensar seu lugar também no circuito expositivo contemporâneo. 

Isto, não significa que seu circuito expositivo independente deixe de existir, bem pelo 

contrário, permanece cada vez mais ativo. Porém, é necessário pensar algumas 

estratégias em relação às tradicionais instituições de arte, como museus e galerias, 

afinal estas são possibilidades de disseminação desta produção e de sua inserção 

no mercado às obras. 

Roger Malina, presidente da Leonardo/Isast e Olats3, aponta: “Com certeza o 

trabalho desses novos Leonardos é marginal em relação ao mundo da arte 

comercial e aos circuitos de arte contemporânea” (DOMINGUES, 2009, p. 17) Então, 

não é possível se contentar com esta situação, é preciso refletir criticamente a fim de 

contribuir com os artistas e instituições para a inserção da arte digital também no 

circuito e, evidentemente, no mercado da arte contemporânea, compreendendo suas 

especificidades. 

Particularidades da produção digital e reflexos no circuito 

As experimentações envolvendo arte e tecnologias digitais causam um forte 

impacto no tradicional circuito das artes. Com uma produção cada vez mais 

significativa, a arte digital, ganha notoriedade em um circuito diferenciado, contudo 

deve-se pensar em expandir sua atuação a outros espaços contemporâneos 

capazes de fortalecer seu mercado.  

Torna-se possível entender, na sequencia, algumas das particularidades da 

arte digital, que afetam os tradicionais espaços expositivos. Aqui a partir do FILE 

(Festival Internacional de Linguagem Eletrônica) se estabelecem algumas conexões 

entre arte digital, suas especificidades e seu circuito expositivo.  

A produção digital necessita do computador, o que presume um 

conhecimento prévio da tecnologia, ou a necessidade de buscar profissionais de 

outras áreas que possibilitem a concretização das propostas artísticas. É assim que 

surgem principalmente vinculados às universidades e centros de pesquisa, grupos 
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interdisciplinares, que conectam artistas, programadores, matemáticos, cientistas, 

engenheiros, entre outros. Diana Domingues acrescenta que ao contrário da arte 

tradicional, a arte digital interativa tem atributos básicos como: “(...) a mutabilidade, a 

conectividade, a não-linearidade, a efemeridade, a colaboração.” (DOMINGUES, 

1997 p.19)  

No FILE SP 2010 foi possível observar que, principalmente nos games, nas 

instalações interativas e no FILE PAI – Arte pública Interativa – muitas obras foram 

desenvolvidas por grupos de artistas, ou artistas com formações multidisciplinares. 

Percebe-se que na maioria dos casos, nesta produção, a figura do artista é 

substituída por uma equipe interdisciplinar ou sua figura torna-se híbrida, 

conhecedora de arte, ciência e tecnologia. 

O ateliê destes artistas está nas universidades e laboratórios de mídias de 

instituições que fomentam a produção. Isto se dá porque o desenvolvimento de 

obras que envolvem a tecnologia digital tem um alto custo, devido à atualização 

tecnológica constante que necessitam, e porque nestes ambientes é possível 

envolver profissionais de diversas áreas, estimulando a pesquisa. 

A obra de arte digital não é mais um objeto acabado, aqui ela é 

obra/projeto/trabalho. Ela está em processo e depende do público para acontecer. 

Este público não é mais contemplador, nem participante, agora ele é interator e 

participa ativamente da construção da obra, modificando-a a cada interação. 

Este público, diferente do que acontecia até a década de 1990, não tem medo 

da tecnologia, ele cresceu com ela. A tecnologia integra quase todas as tarefas do 

seu cotidiano. O público da arte digital é constituído, na grande maioria, por jovens 

ou “adultos tecnológicos”, sedentos por inovações, dispostos a interagir e deixar sua 

marca nas obras além de atuar interativamente na sua construção, em meio a uma 

cultura participativa. Ou seja, este público não quer apenas disponibilizar conteúdo, 

mas quer atuar em todos os campos, inclusive na arte. Isto inclui certo interesse pelo 

caráter de entretenimento que a produção digital sugestiona. 

A disseminação da arte digital ocorre de maneira fluente, uma característica 

da produção. Embora outras modalidades artísticas também utilizem as ferramentas 

comunicacionais existentes, parece que a arte digital utiliza o ciberespaço, por 
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exemplo, com maior propriedade. Conforme constata Amaral ainda na década de 

1980 as Bienais começaram a utilizar, a partir da XVIII edição, estratégias de 

organização e divulgação. Em texto escrito em 1986, ela conclui: “Isto significa que a 

Fundação Bienal de São Paulo (FBSP) se deu conta, através de um homem de 

iniciativa, de que a crise do público é uma resposta à ausência de divulgação, ou 

seja, do domínio dos meios de comunicação de massa.” (AMARAL, 2006, p. 33).  

Hoje a facilidade de divulgação proporciona, que rapidamente, independente 

do espaço físico, as informações cheguem, mobilizando o público. As informações 

circulam no ambiente virtual e deslocam o público. Tratando-se de divulgação tudo é 

mais fácil e barato que na década de 1980, porém a tecnologia e a infraestrutura 

para expor estas obras, ainda é cara.  

Santos (2008) demonstra que as Bienais brasileiras de São Paulo (1951-) e 

do Mercosul (1997-) tem sido um espaço importante para a produção digital. Neste 

texto, em que trata da história recente das Bienais brasileiras no século XX, mapeia 

também outras exposições que foram fundamentais para a inserção da arte e 

tecnologia digital no circuito expositivo. Assim compreende:  

Nesta abordagem preliminar dos últimos cinqüenta anos do século XX que 
compreendem a Bienal de São Paulo desde 1951 e a Bienal do Mercosul, 
desde 1997, percebe-se que as exposições de arte, tecnologia e mídias 
digitais efetivamente começam a ter legitimação no âmbito das bienais aos 
poucos, e que as exposições paralelas específicas da área, algumas citadas 
aqui, geram um cenário bem mais promissor e agregador. (SANTOS, 2008) 

Constata-se que a partir dos anos 1990 o espaço para a arte digital nas 

Bienais começa a se abrir, contudo percebe que eventos, exposições em centros 

culturais e novos espaços expositivos se fortalecem e promovem a sua legitimação. 

Santos, conclui que ainda não existe uma total compreensão do atual momento da 

arte e tecnologia digital no campo da arte contemporânea, isto porque não se tem 

um distanciamento histórico necessário e esta produção exige novos parâmetros. 

Estes novos parâmetros passam pelo papel da crítica de arte, o qual também 

exige uma revisão, pois o crítico de arte digital somente pode falar das obras que 

vivenciou, a partir da experiência única e interativa que estabeleceu com a obra, que 

possivelmente não será a mesma em uma segunda aproximação. É também preciso 

um conhecimento técnico para realizar uma crítica condizente com as obras, por 



1647 
 

isto, muitos artistas digitais assumem a posição de críticos, pois entendem os 

procedimentos tecnológicos, que envolvem linguagens de programação entre outras 

experiências digitais, e como elas podem contribuir para discutir ou propor questões 

próprias do campo da arte. Anne Cauquelin, ao tratar da crítica de arte, colabora 

para pensar as novas funções destes profissionais. Assim, acredita:  

Mas há ainda um local mais secreto, onde a descrição do crítico, mesmo 
que a ele se dedique, fracassa de modo estrondoso: esse local é o da ate 
tecnológica contemporânea. É preciso ter em mente, com efeito, que o 
crítico, ao textualizar uma obra, faz dela de alguma maneira uma prática, 
assume ou imita a técnica do artista, torna-se seu clínico. (...) Mas os 
objetos artísticos produzidos pelas novas tecnologias são impenetráveis à 
crítica na medida em que obedecem a regras de produção ainda 
desprovidas de valor legal até o momento na esfera da arte. (CAUQUELIN, 
2005, p.136) 

Segundo ela é necessário que se apliquem novos critérios para discutir a 

produção tecnológica digital, critérios que se concentrem em uma nova produção 

que não se constitui em um objeto físico. Deste modo acredita-se que o papel do 

crítico se confunde com o do curador neste novo momento da arte contemporânea, 

ou seja, pensando, escolhendo, sustentando, orientando as produções. Ainda, 

acrescenta que este novo crítico, ao interagir com a obra, a crítica. 

Na arte digital o papel do curador é confundido em alguns momentos na 

estrutura de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes, os próprios artistas são 

curadores, como é o caso do FILE. Seus fundadores são responsáveis pela 

concepção e organização do evento, mas contam com uma equipe de 

coordenadores para cada atração, contudo os curadores tem obras expostas no 

evento.  

Outra particularidade gerada pela arte digital afeta o papel dos mediadores, o 

qual precisa ser revisto, pois esta produção presume noções básicas de tecnologia, 

de modo que outros agentes devem adequar suas funções, aprimorando-se, para 

receber a arte digital. Em um evento como o FILE foi possível notar como os 

mediadores, muitas vezes, precisavam introduzir o público nas obras ou intervir em 

suas experiências com elas, a fim de não danificá-las. 

Giselle Beiguelman colabora à discussão, sobre as especificidades do circuito 

expositivo da arte digital ao argumentar que a conquista destes espaços expositivos 

ainda promove um isolamento desta produção do circuito cultural brasileiro. Ela 
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lembra que existe basicamente um grupo de artistas e críticos que conseguiu se 

inserir neste circuito e vive um impasse:  

Um mesmo grupo que parece viver um desconcertante paradoxo: 
desenvolver projetos, que pela sua natureza, impõem o confronto com os 
espaços tradicionais de fruição e reflexão da e sobre arte e adaptar-se à 
condição de objeto expositivo, a fim de romper a distância com o público e o 
próprio circuito de artes e da cultura. (BEIGUELMAN, 2005, p. 88-89) 

A partir desta citação nota-se como Giselle, que é artista, sente uma 

necessidade de reconfiguração deste circuito da arte digital, que requer práticas que 

dialoguem com esta produção e permita a inserção de novos personagens neste 

cenário. O que leva a pensar que estas reconfigurações deveriam garantir o acesso 

ao grande público e promover novas políticas culturais e de incentivo aos artistas e 

instituições.  

Ou seja, Beiguelman supõe que vem se desenvolvendo uma série de 

exposições relacionadas à arte e tecnologia, que recebem praticamente o mesmo 

grupo de artistas, e se eles quiserem se inserir no grande circuito da arte, precisam 

se adaptar a ele. Afinal, se há uma nova produção, esta precisa de novas maneiras 

de trabalhar com ela, que passam da produção à exposição e venda, como a 

inserção diferenciada no mercado e nos espaços de exposição. 

Outra especificidade diz respeito ao mercado da arte digital. Prêmios e editais 

contribuem para inserir artistas no cenário artístico e fomentar a produção, mas 

ainda não constituem um mercado. Estas estratégias contribuem para promover e 

estimular a arte digital, gerando visibilidade, pois as obras vencedoras são expostas, 

há apoio financeiro, o que é de extrema importância. Mas, não há como os artistas 

sobreviverem somente dos prêmios e editais, pois é fundamental que os governos e 

instituições criem uma política cultural que também se volte para a produção da arte 

digital.  

O mercado da arte contemporânea ainda não está preparado para as 

especificidades da produção digital. Em entrevista publicada pela Folha4 em 2006, 

Couchot afirma que a arte digital ainda está à margem da arte contemporânea. Ele 

constata isto a partir de uma série de fatores: 

Não há crítica e ela não é vendida. Não se encontra esse tipo de arte em 
galerias, exceção feita a raríssimos casos. Quando os críticos de arte 
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tradicional falam da arte digital, normalmente é para dizer que a interação 
invalida aquilo como arte. Esse tipo de trabalho exige novos críticos e novos 
organizadores. O sistema de legitimação da arte contemporânea, da arte 
tradicional, não funciona com a digital. (disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u62541.shtml) 

Em função desta percepção de que o circuito da arte contemporânea não se 

abriu à arte digital, pode-se pensar em algumas distâncias que existem entre os 

circuitos e algumas estratégias para abolir as barreiras. A arte digital faz parte da 

produção contemporânea e é justo que haja um espaço neste campo, pois se 

encontra à parte. 

Entre outras questões ainda pode-se perceber que a manutenção e a 

preservação da produção digital também são motivos de extensas discussões. Esta 

preservação passa por cuidados e atualizações tecnológicas, onde se discute a 

efemeridade de muitas obras, mesmo que sejam possíveis intervenções como a 

emulação, migração ou sua recriação.  

A arte digital ainda tem um tempo de experimentação diferenciado, o público 

precisa querer destinar algum tempo para que ela possa acontecer. E o espaço 

expositivo precisa ser adequado a esta interatividade. Em Jump!, (Figura 1) uma 

instalação de vídeo interativa, de Yacine Sebti, presente no FILE SP 2010, pode-se 

observar esta questão da atualização do espaço expositivo.  

Jump! sugere que o público pule, seguindo regras pré-estabelecidas fixadas 

na parede, onde saltar é o princípio básico, para alterar a obra. A imagem do  

público é gravada e projetada em uma parede, e digitalizada interage com imagens 

de outros participantes que já estiveram naquela sala em outros momentos. Pouco a 

pouco, o público é convidado a construir em conjunto com o artista e a máquina, 

fixando sua própria imagem em um quadro mutante.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u62541.shtml
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(FIGURA 1) Jump! 

Fonte: arquivo pessoal da autora – registro durante visita ao FILE SP 2010 

 

Diferente de um espaço expositivo que utiliza suportes tradicionais de 

exposição, em que o público passa, para, olha, mantendo certa distância, as obras 

de arte digital interativas exigem que este público interaja e não somente participe, 

como ocorre em muitas manifestações de arte contemporânea. Em Jump, a obra só 

acontece quando o interator permite a captura da imagem do seu corpo pela 

máquina, que se altera a todo instante, pois a interatividade presume a mudança. É 

possível perceber que o espaço de exposição precisa estar preparado para envolver 

obra e público e não é qualquer espaço que se dispõe a receber eventos deste 

porte, muitos por não apresentarem infra-estrutura adequada, outros por uma 

tradição que não se ajusta a produção digital.  

Assim, a partir destas, entre outras, particularidades levantadas pela 

produção digital, desenvolve-se um circuito expositivo emergente, muitas vezes, à 

margem do circuito da arte contemporânea, que abriga, dissemina, fomenta e 

legitima a arte digital. Suas estratégias de disseminação abusam do ciberespaço e 

diluem barreiras. A arte digital está consolidando-se, o Brasil está inserido neste 

circuito mundial e o FILE é um dos maiores eventos do gênero, o maior da América 

Latina.  
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Acredita-se que a arte digital oferece muitos desafios aos profissionais e 

agentes da arte e a todo o circuito expositivo, mas é necessário conhecer os novos 

parâmetros que cercam a produção e repensar os modos inserção, disseminação, 

comercialização, exposição e preservação. Assim, procura-se contribuir para pensar 

sua legitimação no campo da arte contemporânea e garantir seu papel neste 

contexto cultural. 
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