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Resumo 
 
Este artigo apresenta uma contribuição para pensar a curadoria na arte contemporânea, a 
partir da exposição ARTE - Poéticas - DIGITAIS.  Esta experiência curatorial vivenciada 
possibilita confirmar que há necessidade de uma aproximação mais efetiva dos 
procedimentos de cada artista, neste caso, no campo da arte, tecnologia e mídias digitais, 
para compreender seus percursos na instauração de uma poética particular e efetivamente  
tratar desta produção artística no contexto da arte contemporânea.  
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Abstract 
 
This paper presents a contribution to thinking the contemporary art curating from the 
exhibition ART - Poetics - DIGITAL. This allows experienced curatorial experience confirm 
that there is need for a more effective procedures for each artist, in this case, the field of art, 
technology and digital media, to understand their pathways in the establishment of a poetic 
and effectively deal with this particular artistic production in context of contemporary art. 
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A produção curatorial contemporânea precisa ser pensada em um contexto 

mais amplo, envolvendo as mais diferentes e abrangentes articulações da arte com 

outros campos do conhecimento, como a ciência e a tecnologia. Nesse sentido, 

muitos projetos curatoriais vêm sendo desenvolvidos para aproximar a produção 

artística de um público cada vez mais interessado na diversidade da arte 

contemporânea. Nesse sentido, este artigo apresenta uma contribuição para discutir 

aspectos da curadoria na arte contemporânea, a partir de uma experiência com a 

exposição intitulada ARTE - Poéticas - DIGITAIS1, realizada em setembro de 2010 

na Sala Cláudio Carriconde, Centro de Artes e Letras, da Universidade Federal de 

Santa Maria. A exposição integra o 5º Simpósio Arte Contemporânea: Poéticas 

Digitais2, cuja intenção é estabelecer um vínculo permanente com a produção e 

pesquisa acadêmica na área das Artes Visuais, fortalecendo e promovendo o debate 

crítico em torno de uma produção que envolve arte e tecnologias digitais.  

A exposição reúne obras/projetos em processo de oito artistas que trabalham 

individualmente e/ou em equipe na abrangente área da arte e tecnologia, 
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desenvolvendo pesquisas em poéticas digitais, propondo novas configurações 

criativas, explorando ambientes virtuais, instaurando processos interativos e 

realizando intervenções que ampliam o campo da produção artística no contexto da 

arte contemporânea. Compreende-se como poéticas digitais toda e qualquer 

produção artística que no processo de instauração do trabalho do(s) autor(es), 

artista ou equipe ou grupo, passa em algum momento por meios digitais. Dos 

trabalhos expostos, alguns apresentam uma concepção mais ampla no seu fazer, 

entendendo a tecnologia digital na sua produção não apenas como ferramenta, mas 

como sistema, prevendo a criação, produção, visualização, disponibilização e 

manutenção da obra no ambiente computacional, por exemplo. 

A tecnologia proporciona ao artista um trabalho em equipe, reunindo pessoas 

de diversas áreas do conhecimento em torno de um projeto comum, pois os 

paradigmas atuais da informática, da ciência, da comunicação e da arte oferecem a 

possibilidade de repensarmos a instauração da prática artística com o ambiente 

digital. Desse modo, nesta exposição os trabalhos apresentados são de autorias 

individuais e autorias coletivas, em grupo ou em equipe. Embora não se estabeleça 

uma distinção mais específica na nomenclatura dada a cada coletivo, convém 

ressaltar que por grupo pode-se entender um conjunto de pessoas com interesses e 

objetivos comuns; na etimologia, nó, reunião, por exemplo. O termo equipe pode ser 

compreendido como um conjunto de pessoas que se dedicam a realização de um 

mesmo trabalho; na etimologia, equipe que prepara a embarcação para uma 

viagem, por exemplo. Nesse sentido a palavra equipe parece apresentar melhor 

definição para se tratar da produção coletiva em arte e tecnologia digital. Mas o 

termo grupo tem sido mais utilizado porque também designa os grupos de pesquisa 

aos quais pertencem os artistas envolvidos. 

ARTE-poética-DIGITAL busca apresentar aos visitantes, sejam eles 

espectadores, participantes ou interatores, diferentes pesquisas desenvolvidas em 

arte, com ênfase nas poéticas digitais. Utilizando-se do vídeo, MAR(IA-SEM-

VER)GONHA3 (2010)  traz performances do Grupo Corpos Informáticos, da UNB, 

feitas no espaço urbano de Brasília e Goiânia em um vídeo documentário de 10min. 

Da FURG, Marcelo Gobatto exibe PRESENTA: MODULAÇÕES (2010), um vídeo de 

15min com imagens contrapostas por afinidades e relações espaciais da trajetória 

do artista com imagens apropriadas do cinema.  
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Modulações exibe imagens contrapostas por afinidades e relações espaciais e 
temporais. São imagens selecionadas de obras de minha trajetória como videoartista, 
realizadas entre 2000 e 2009 e imagens apropriadas de filmes do cinema moderno e 
de cineastas como Dreyer, Ozu, Antonioni, Bresson e Godard.  (Gobatto, 2010) 

 

Karla Brunet e Grupo Ecoarte, da UFBA apresentam a vídeo instalação 

GEOGRAFIAS DO MAR # TRAVESSIA4 (2010) com imagens da Travessia Mar 

Grande-Salvador, dialogando com imagens-satélite, a partir das vivências no mar 

das pessoas que convivem em torno de pequenas embarcações. O vídeo 

apresentado na exposição traz de modo muito peculiar a experiência diária de 

pessoas que tem uma ligação muito estreita com o mar, com imagens e sons destas 

situações cotidianas e de um vasto espaço de atuação ampliado na travessia pelo 

oceano. No movimento das ondas pelo ir e vir dos barcos, na variação das marés, 

na alteração de temperatura da água, nos limites exigidos do corpo, impõe-se uma 

estética peculiar em torno da travessia. GEOGRAFIAS DO MAR # TRAVESSIA 

exige um tempo do espectador diante da tela de projeção. Com a tecnologia digital, 

a proposta do vídeo é ampliada e resulta em uma sobreposição e entrecruzamento 

de imagens que trata visualmente deste momento de passagem, do tempo no 

caminho percorrido por uma embarcação entre um ponto de partida - as 

experiências do trajeto - e um ponto de chegada, narrada por seus atores. Trata do 

deslocamento constante e ritmado pela densidade da água, pela potência do motor 

ou pela força dos braços, para atravessar o mar, em busca de um porto. O que 

conta não é a chegada, sequer a partida, mas a experiência vivenciada na travessia, 

apresentada como um deslocamento no espaço e um distanciamento no tempo. 

“Chegado ao ponto de contato, quando o longe é aqui, o tempo é abolido. O tempo 

da distância admite, pois, uma perspectiva espacial e acompanha as suas 

transformações.” (Cauquelin, 2008, p. 153) 

 

Nas produções de arte na web, Edgar Franco da UFG e Fábio Fon da UFRN 

divulgam FREAKPEDIA - A Verdadeira Enciclopédia Livre5 (2008-2009), uma 

webarte que consiste em uma enciclopédia pautada por verbetes sem qualquer 

importância, pois toda a informação é assumidamente insignificante. Diante da 

proliferação de dados e informações disponíveis na rede, muitas vezes sem o rigor 

necessário, a proliferação de conhecimento desqualificado é um fato, que 

infelizmente na internet, se propaga. Evidentemente que algumas iniciativas bem 
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intencionadas como, por exemplo a Wikipedia, cuja busca de qualidade é almejada, 

não necessariamente consolidada, foi uma referência para este trabalho. E 

Freakpedia trata do modo possível de construção coletiva para criticar a geração de 

conhecimento na rede. De um modo as avessas a obra de Edgar Franco e Fábio 

Fon se utiliza da estrutura que critica, para se constituir como arte.  

 

 
 

CIBERINTERVENÇÃO urbana interativa em Santa Maria, 2010 - MidiaLab 

 

O grupo do MídiaLab da UNB, com Suzete Venturelli, Claudia Loch, Felipe 

Modesto, Kiko Barretto, Roni Ribeiro, Renato Perotto e Victor Hugo Valentim 

apresentam CIBERINTERVENÇÃO urbana interativa em Santa Maria6 (2010), uma 

ciberinstalação híbrida que prevê uma ação urbana interativa de produção no 

contexto da arte ativista em forma de ações, visando diminuir as diferenças sociais, 

fazendo projeções interativas sobre a arquitetura, contando com a interação de 

pessoas através da web.  

O projeto Ciberintervenção urbana interativa visa a 
produção no contexto da arte ativista em forma de ações, visando 
diminuir as diferenças sociais. Para isto utilizamos o espaço urbano 
como contexto para a arte, fazendo projeções interativas sobre a 
arquitetura. Deste modo, esta proposta vai ao encontro do grafite como 
arte, apropriando-se do espaço urbano. Neste sistema interativo, 
qualquer pessoa pode enviar frases, através de redes sociais da WWW, 
que passam a ser projetadas automaticamente. (Suzete Venturelli, 2010) 
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Captas, 2009-2010 - Fábio Fon e Soraya Braz 

 

Também se utilizando do espaço urbano, Fabio Fon e Soraya Braz, da UFRN, 

apresentam CAPTAS: uma intervenção móvel-urbana7 (2009-2010), em que capas 

tagarelam quando percebem o uso de telefones celulares, andando pela cidade 

apontando para implicações sociais da telefonia móvel no espaço urbano. A 

instalação é composta por capas plásticas são dotadas de um sistema eletrônico 

com sensor de radiação eletromagnética, caixa acústica e Mp3 Player e um vídeo de 

20min que apresenta o registro da atuação performática. O que se mostra são os 

registros em vídeo da atuação do performer, os sons ruidosos captados e a capa 

exposta. Faz uma crítica à tecnologia que ao mesmo tempo amplia um campo de 

possibilidades comunicacionais e nos limita a um lugar demarcado de escuta sem 

escolha, de privacidade com escuta. Qual lugar? se “ao objeto pertence seu próprio 

lugar” (Cauquelin, 2008, p. 159). CAPTAS, vestida por um performer que no seu 

deslocamento capta com a capa sons de conversas ao celular, define o lugar da 

obra no espaço urbano, mas a apresenta em outro espaço, expositivo. Mas a 

obra/projeto em processo é aquela que pertence ao espaço do deslocamento do 

artista, o lugar de seu efetivo acontecimento, demarcado pelo tempo de sua ação. 

Segundo Cauquelin o lugar está em hesitação constante entre existência e 

aniquilamento e não implica nenhuma particularidade, nem propriedade, além de 

acolher corpos e de envolvê-los. CAPTAS nos remete ao seu lugar, aquele da 

hesitação. 
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Fluxions, 2010 – Tânia Fraga 

Instalação Interativa 

 

Propondo uma instalação interativa, Tânia Fraga busca uma experiência 

distinta com FLUXIONS8 (2010), uma obra-programa com três domínios poéticos, 

realidades virtuais sensoriais interativas que exploram metáforas imaginárias. A 

artista contou com o consultor em Java, Pedro Garcia e tem apoio da USP.   

 
Fluxions é uma obra-programa consistindo de 03 domínios poéticos. Esses domínios 
são realidades virtuais sensoriais interativas e exploram metáforas imaginárias de 
possíveis configurações do espaço sideral. Bots (robos virtuais autônomos) habitam o 
sistema artificial criando domínios diversos: realidades matemáticas apenas possíveis 
em ambientes computacionais. Eles permitem explorações interativas imprevisíveis 
de realidades sensíveis estabelecidas através de relações matemáticas. A poética, a 
estética e a funcionalidade estão intrinsicamente relacionadas com seu suporte 
computacional. Fluxions foi a palavra utilizada por Newton para conceituar as 
variações infinitesimais que utilizou ao descobrir que as tangentes às curvas estavam 
vinculadas às velocidades.” (Tânia Fraga, 2010) 
 
 

A interatividade proposta pela obra, autoreferente, que trata de si e de seu 

duplo na projeção refletida em um espelho, estimula o participante a vasculhar na 

virtualidade da imagem um lugar, que se descobre no percurso. “A arte interativa 

deve transformar a obra num espaço, num ambiente experimentável física e 

cognitivamente pelo visitante” (GIANNETTI, 2006, p.113). Um lugar a experienciar, 

que nos permite explorar a nossa sensibilidade, que faz nos depararmos com a 

passagem do tempo sem perceber, que nos permite estar diante de um mundo a 

descobrir, sempre outro, sempre imaginário, por caminhos que nós mesmos, 

interatores, traçamos aleatoriamente por nossas escolhas. Um lugar que jamais será 

o mesmo, porque o percurso será sempre diferente.  
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200 Milhões de anos, 2010 - Anna Barros 

Instalação interativa 

  

A instalação interativa 200 MILHÕES DE ANOS9 (2010), de Anna Barros 

integra uma trilogia, e Árvore pedra é a primeira parte do trabalho sobre o material 

colhido na cidade de Mata/RS no ano de 2009, que rastreado em microscópio 

eletrônico gera uma animação. A intenção da artista é tratar da temporalidade, para 

nos aproximar dessa transformação da madeira que se tornou pedra. 

Esta obra é parte de uma trilogia: Árvore pedra, Sementes, Árvore. Árvore pedra é a 
primeira parte e consta de trabalho sobre o material colhido na cidade de  Mata/RS. 
Ele foi rastreado no microscópio eletrônico de varredura do Instituto de Física da 
USP/São Carlos, que resultou em animação para rodar em um aparelho de porta-
retrato eletrônico situado dentro de uma caixa espelhada. Sobre a caixa é projetado o 
mesmo vídeo e quando as pessoas se inclinam para olhar dentro, fazem parte do 
campo de projeção na parede, e assim estão dentro da memória e no mundo nano. 
Outro vídeo com material rastreado pelo microscópio de força atômica, mais potente, 
do Laboratório de filmes finos do Instituto de Física da USP/SP é projetado 
diretamente na parede, em local longe do primeiro. O material científico sofreu 
intervenções poéticas para criação da obra. Foi trabalhado em programas de 3D para 
ter características da nanotecnologia cujas imagens têm mais força na percepção 
tátil. O trabalho gira em torno da durée de Bergson, o tempo como memória. (Anna 
Barros, 2010) 
 

 
O tempo é revisitado na aproximação particular de imagem e som 

experienciada por cada participante. Sua passagem rememorada no ritmo das 

projeções faz 200 milhões de anos se aproximarem de nós. Matéria transformada 

em energia, para tratar da grandiosidade da natureza que fez da Mata, um jardim de 

pedras, para contar a história da ciência no interior do Rio Grande do Sul. A obra de 

Anna recupera na arte um patrimônio cultural e dá visibilidade a uma temporalidade 

que não pode ser compreendida, senão através de uma poética digital. 
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Vista parcial da exposição 

 

Convém destacar que esta experiência curatorial ocorre em uma sala de 

exposições que teve de ser reorganizada para receber estes trabalhos. Neste 

sentido, espaços como este se tornam uma alternativa para a mostra, diante da falta 

de lugares com condições específicas e infraestrutura tecnológica adequada. A partir 

do conhecimento prévio de todos os equipamentos necessários para a exibição das 

obras, no espaço dado pensou-se em dois caminhos para um movimento de entrada 

que permitisse ao participante uma alternância entre vídeo e instalações interativas 

no conjunto da exposição. Na entrada à direita, estavam em dois monitores os 

vídeos de Marcelo Gobatto e Karla Brunet; na sequência, no canto, a vídeo 

instalação interativa de Tânia Fraga, seguida na parede ao lado pelas projeções do 

trabalho de Suzete Venturelli, e do trabalho de Fábio FON e Soraya Braz. Na outra 

parede oposta aos vídeos, outros dois monitores com o trabalho de Bia Medeiros e 

Edgar Franco, e na parede posterior, a vídeoinstalação interativa de Anna Barros. 

Na montagem da exposição a distribuição das obras pelo espaço atendeu a três 

critérios básicos: contrastar os trabalhos expostos quanto as questões emergentes 

de tempo e lugar; dinamizar o movimento dos visitantes para que houvesse uma 

alternância entre obras interativas e não interativas; facilitar a montagem de 

equipamentos em relação a parte elétrica, para evitar computadores, 

transformadores e fiação aparente. A sala foi mantida somente com a iluminação 

própria dos monitores e das projeções, com exceção de Captas, de Fábio Fon, que 

teve iluminação direcionada. 
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A proposta de curadoria da exposição ARTE-Poética-DIGITAL é organizada a 

partir do contexto amplo das poéticas digitais, tratando mais de um modo de 

produzir, para depois abordar a produção propriamente dita. Esta experiência 

curatorial vivenciada possibilita confirmar que há necessidade de uma aproximação 

mais efetiva dos procedimentos de cada artista, neste caso, do campo da arte, 

tecnologia e mídias digitais, para efetivamente tratar desta produção no contexto da 

arte contemporânea. Pensar uma curadoria para arte digital demanda uma 

proposição distinta para cada exposição. Nesta, a proposição inicial de reunir 

trabalhos bem diferentes, mas tendo como ponto comum a poética digital, não deixa 

de gerar uma problematização. Cada um dos trabalhos apresenta um processo 

criativo peculiar, especificidades técnicas e tecnológicas, possibilidades diferentes 

de observação, participação, interação e uma estética particular em torno do tempo 

e do lugar.  

 

 

                                                 
1
 Curadoria de Nara Cristina Santos. Equipe de Apoio, Anelise Witt, Benjamin Marins, Carlos Alberto Donaduzzi, 

Débora Gasparetto Aita, Fernando Codevilla, Giovanna Casimiro, Greice Antolini Silveira, Henrique Telles Neto, 
Manoela Vares. 
 
2
 O 5º SIMPÓSIO ARTE CONTEMPORÂNEA: POÉTICAS DIGITAIS recebeu o Mérito Extensionista Prof. Dr. 

Mariano da Rocha Filho, pela UFSM. O evento vem ao encontro da necessidade crescente de reunir 
pesquisadores, estudantes e profissionais na área das Artes Visuais, atuantes em poéticas visuais ou história, 
teoria e crítica das artes, para apresentar e discutir suas pesquisas no campo acadêmico e profissional no 
contexto regional e nacional, em 2010 sobre a temática específica das poéticas digitais. Enquanto os artistas 
investigam novas possibilidades criativas e extrapolam o universo da arte contemporânea, refletem sobre seu 
trabalho ao mesmo tempo em que os teóricos, historiadores e críticos apresentam possibilidades de 
entendimento da arte atual, reafirmando a necessidade da pesquisa na área e o intercâmbio entre a pós-
graduação e graduação. 
 
3
 http://vimeo.com/channels/corposinformaticos 

 
4
 http://ecoarte.info/geomar/ e http://vimeo.com/12087398 

 
5
 www.freakpedia.org 

 
6
 http://ciurbi.wordpress.com 

 
7
 http://www.fabiofon.com/captas.html  

 
8
 http://taniafraga.art.br/blog/ 

 
9
 http://www.annabarros.art.br 
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