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POÉTICAS VIRAIS: QUESTÕES MULTIMIDIÁTICAS NA CONTEMPORANEIDADE 
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Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar grupos artísticos interdisciplinares que 
trabalham com ações poéticas virais, multimidiáticas e em rede. Tais grupos também 
possuem sistemas de formação e estruturas muito similares, atuando de forma “corporativa”. 
No caso pode-se entender por poéticas virais projetos e ações que investigam e exploram 
além do potencial da comunicação em rede, elementos como emergência (Johnson), 
processos viróticos (Delanda) e autopoiesis (Maturana e Varela). Os grupos analisados 
neste artigo são: Superflex, Goldin + Senneby, PLATFORM e C5. Tais grupos operam de 
forma macro-ambiental, política e adentram estruturas sócio-culturais e econômicas de 
forma subversiva e rizomática.  

 

Palavras-chave: processos de criação nas mídias, poéticas virais, multimídia. 

 

 

Abstract 

 

This paper aims to analyze several interdisciplinary art groups which perform viral poetic 
acts, with multi-media and Internet integration. These groups have similar structures and act 
as corporations.   
Viral poetic acts will be understood in this article as actions that explore and look into the 
communication potential of Internet, emergency element (Johnson), viral processes 
(Delanda) and ‘autopoiesis’ (Maturana e Varela). 
The groups that were analyzed here are Superflex, Goldin + Senneby, PLATFORM and C5. 
They operate at a macro, political and socio-cultural level in a subversive and ‘rizomátic’ way. 
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Processos Viróticos e Questões Multimidiáticas: 

Superflex, Goldin + Senneby, PLATFORM e C5 

 

O conceito de vírus ou “viral” há algum tempo tem sido incorporado pelo campo da 

comunicação e das artes como uma etimologia possível para se analisar, definir, 

contextualizar e classificar ações que se desdobram em suportes multimidiáticos e 

possuem efeitos rizomáticos, ou seja, acontecem em rede, seja de forma online (via 

canais cibernéticos virtuais) seja de forma offline, em espaços físicos.  
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Normalmente essas ações possuem uma relação de agenciamento com o 

espectador, ou seja, espectador e criador/propositor trabalham juntos a partir de 

propostas de interação, fazendo com que o processo torne-se coletivo e 

colaborativo.  

 

Essas ações em quase sua totalidade possuem também um caráter nômade, pois 

transitam por entre suportes, canais e espaços e acabam criando uma rede de 

informações que como o “vírus” se propaga e produz uma nova configuração ao 

sistema. 

 

Algumas práticas artísticas que se utilizam desse conceito têm objetivos muito 

similares que são de dispersão de conteúdo, subversão de meios estabelecidos, 

deslocamento do objeto de arte para um contexto mais amplo e de conexões 

coletivas, como por exemplo, inserir conteúdos em “meios de comunicação de 

massa” e mídias, além disso, pode-se identificar em quase a maioria dessas práticas 

artísticas um teor político e uma relação sócio-econômica. 

 

Assim podemos entender por poéticas virais projetos e ações que investigam e 

exploram além do potencial da comunicação em rede, elementos como emergência 

(JOHNSON) e autopoiesis.  

 

Essas práticas muitas vezes estão ligadas a propostas intervencionistas que alteram 

relações entre público e privado.  

 

Buscando uma contextualização podemos dizer que a partir da década de 60 essas 

ações se intensificaram devido aos movimentos artísticos que tiveram grande 

hibridização com os meios de comunicação, que propuseram a mídia como um 

suporte de materialização. Assim artistas iniciaram trabalhos de intervenção em 

rádios, canais de televisão, textos e peças gráficas começaram a circular pelos 

espaços públicos de forma massiva, até projetos mais complexos surgiram 

trabalhando e operando em diversas mídias simultaneamente.  
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Com o crescimento da internet e das tecnologias essas ações pós-midiáticas se 

tornaram ainda mais intensas como conceitua e contextualiza Rosalind Krauss em 

seu livro “Perpetual Inventory”.  

 

Na conferência realizada por Lúcia Santaella em 2007 para o Fórum Permanente “O 

Papel da Mídia no circuito de Arte”, a autora aponta como esse processo de 

intersecção tem sido transformador e decisivo para o rumo da indústria cultural e 

seus agentes.  

 

Relacionando assim também podemos citar o artigo “Sentidos (e circuitos) políticos 

da arte: Afeto, crítica, heterogeneidade e autogestão entre tramas produtivas da 

cultura” de Newton Goto, publicado no portal Canal Contemporâneo em 2005. Nesse 

texto o pesquisador cita alguns projetos e contextualiza de forma muito interessante 

tais práticas coletivas, virais e subversivas que fogem das amarras de circuitos 

institucionais e adentram outras camadas da cultura criando novas estruturas 

artísticas e formatos. 

 

Tais estruturas e formatos foram se tornando tão complexos que da década de 90 

até o presente surgiram grupos e coletivos com modelos muito similares e que 

apontavam uma nova leva de artistas interessados em trabalhar com práticas 

“corporativas”, subversivas, dentro do campo das mídias e da comunicação de 

massa levando a escalas macro-ambientais projetos que abordavam poéticas virais 

como um disparador. Provavelmente muito influenciados por grupos da arte 

conceitual dos anos 70 como o General Idea, Superstudio, Archgram Group, entre 

outros.  

 

Na atualidade alguns grupos tem se destacado dentre essas práticas, o Superflex 

por exemplo, grupo holandês formado pelos artistas Jakob Fenger, Rasmus Nielsen 

and Bjørnstjerne Christiansen que vem trabalhando desde 1993 com projetos 

relacionados à economia, democracia e corporações. Desenvolveram em vários 

países trabalhos comunitários relacionados a commodities. Além disso, criaram 

diversos projetos de práticas colaborativas, como plataformas, comunidades e 

espaços para trocas de informação, criações e utilização de sistemas 

compartilhados.  
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Outro grupo muito importante para a análise dessas práticas é o Goldin + Senneby 

que atua desde 2004 diretamente com práticas jurídicas, financeiras e corporativas. 

Seus trabalhos muitas vezes se desdobram em publicações, performances, 

happenings ou de forma virtual. O trabalho da dupla formada pelos artistas Simon 

Goldin e Jakob Senneby possui um caráter quase científico no qual eles trabalham 

muitas vezes de forma conjunta com cientistas, antropólogos, sociólogos, designers, 

economistas e especialistas. A ramificação desses trabalhos se dá normalmente 

pelo uso das mídias, seja através da internet, onde se encontra a maioria dos 

registros e arquivo do grupo ou em mídias locais, quando o trabalho é realizado em 

sítio específico.  

 

Já o grupo californiano C5, importante para esse recorte, trabalha com projetos 

ligados à arquitetura da informação, a relação entre real e virtual, natureza e 

artificialismo, corporações, ciência e cultura, porém envolvendo quase sempre a 

criação de jogos, softwares, projetos de web art, dispositivos e aplicativos 

eletrônicos como GPS, wireless, streaming, broadcast, entre outros. Muitos de seus 

projetos trabalham com realidade aumentada, mídias locativas e telemáticas. E para 

finalizar essa contextualização é imprescindível citar nesse mapeamento também o 

grupo inglês PLATFORM. Criado como uma plataforma/agência, PLATFORM 

trabalha com projetos transdisciplinares envolvendo arte, ecologia e sociedade. 

Muitos de seus trabalhos acontecem em forma de ações de guerrilha, palestras, 

publicações e principalmente na web onde disponibilizam a maior parte de seus 

conteúdos, através de micro sites, fóruns, blogs e feeds de notícias.  

 

O mais importante em relacionar esses grupos e suas produções é que os 

interesses são muito próximos no sentido que são extremamente políticos e se 

realizam em fendas governamentais, corporativas e institucionais trazendo e 

abordando novas possibilidades criativas ligadas à economia, cultura e meios 

sociais.  
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Além disso, se desdobram de forma teórico-prática e principalmente multimidiática, 

atravessando mídias para a realização e exibição dos projetos. Já que também é de 

forma subversiva que se dão suas ações, se mantém sempre presente uma poética 

viral que surge de um estado de emergência. A relação estética, conceitual e poética 

se dá através de processos similares de criação e produção.  

 

Analisando a relação estética entre esses objetos podemos encontrar metodologias 

visuais e conceituais muito semelhantes.  No caso dos quatro grupos abordados 

neste recorte uma análise detalhada nos mostra essa “repetição” de estratégias 

visuais entre eles. Logotipias, statements, comunicação visual muito similar a 

utilizada por corporações, através de manuais, design extremamente funcional e 

objetivo, tipografias pouco ornamentais, geometrização e minimalismo em 

composições visuais com um “tom” formal e estrutural.  

 

Esses objetos também revelam uma nova realidade na prática da arte, que seria a 

de um “artista-agente”, no sentido de se colocar como um profissional que permeia 

sistemas, os agenciando e criando relações. Nesse caso esses artistas apresentam 

uma necessidade de ampliação de processos, tanto artísticos quanto 

comunicacionais, dessa forma relações interdisciplinares tornam-se interessantes no 

sentido de se criar uma abrangência de conteúdos compartilhados.  

 

Outro ponto importante presente nesses objetos é a materialização de uma gama de 

pesquisas teóricas desenvolvidas por esses criadores em práticas artísticas. Em sua 

grande parte esses artistas desenvolvem atividades profissionais como teóricos, 

professores, pesquisadores e críticos o que criam uma outra dimensão para o 

trabalho que vai além de uma experimentação estética e poética e parte para 

questionamentos mais complexos e científicos. 

 

Essas práticas de agenciamento podem se relacionar ao conceito sociológico 

principalmente desenvolvido por Michel Callon e Bruno Latour, ANT, ou “teoria do 

ator-rede”.  
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No caso essa ligação com as teorias de Bruno Latour e Michel Callon podem ser 

consideradas pela conexão com questões importantes presentes na “teoria do ator-

rede” que são: organização e ordenamento de redes sociais, efeitos institucionais e 

organizacionais em sistemas sociais, políticos e culturais e heterogeneidade de 

conhecimento, informação e conteúdo através das mídias.  

 

Práticas Artísticas e Estratégias de Ação:  

 

Aqui exporei alguns projetos dos grupos Superflex e Goldin + Senneby que se 

conectam aos pontos levantados no artigo analisando algumas obras. Este recorte 

de análise na produção destes dois grupos deve-se ao fato da minha experiência 

prática com esses projetos respectivamente.  

 

Superflex: 

 

“The Financial Crisis” (2009). 

 

 

Imagens do filme “The Financial Crisis” do grupo Superflex 

 

- O filme “The Financial Crisis” de 2009 foi criado pelo grupo em parceria com a 

produtora Frieze Film da feira de arte internacional Frieze Art Fair. O filme aborda a 

crise financeira mundial de forma “terapêutica” como colocam os próprios artistas no 

release deste trabalho, mas de fato é produzido algo muito próximo as palestras 

motivacionais e de auto-ajuda. Um técnico em hipnose nos leva através de suas 

ações a especularmos sobre noções de medo, poder, ansiedade, frustração, perda 

de controle e desastres.  
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O mais interessante desse trabalho foi também seu desdobramento multimidiático, 

sempre explorado pelo grupo em seus projetos. Através de negociações o trabalho 

foi veiculado em horário nobre em rede nacional inglesa no Canal 4 (Channel 4), um 

dos principais canais de televisão do país. Além disso, teasers foram disparados ao 

redor do mundo pela internet em plataformas de exibição gratuita de vídeos e em 

dispositivos móveis como celulares, iphones, ipads e outros.  

 

“Superchannel” 

 

      

 

Imagens do projeto “Superchannel” do grupo Superflex 

 

O projeto “Superchannel” funciona como uma plataforma online de exibição de 

trabalhos audiovisuais criados por “estúdios-locais” ou canais comunitários. Pessoas 

de uma comunidade local vão até onde o estúdio móvel está localizado e produzem 

in loco seu conteúdo. Instalado fisicamente em espaços culturais, as produções são 

exibidas em tempo real através de um site criado pelos artistas, lá espectadores 

podem comentar, assistir a todo o processo de produção, criticar ou trocar 

informações com os realizadores locais e até mesmo participarem remotamente 

desta criação coletiva.  
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“Free Beer”  

 

“Free Beer” talvez seja um dos projetos mais longos mantidos pelo grupo, que ainda 

está em desenvolvimento e que consiste em diversas ações. Um site sobre o projeto 

é apenas uma das pontas da extensa rede pelo qual ele se ramifica.  

 

Pessoas do mundo todo podem trocar receitas de cerveja artesanal que podem ser 

feitas em casa. O grupo disponibiliza todas as informações num site com um manual 

e um arquivo online para download com logotipo, rótulo e todas as imagens 

necessárias para o espectador personalizar a sua própria cerveja. A idéia do grupo é 

que as pessoas se libertem do consumo predatório, dos altos impostos embutidos 

neste tipo de produto e não serem mais “vítimas” da máfia existente neste tipo de 

indústria.  

 

O número de adeptos ao “Free Beer” ao redor do mundo é impressionante o que 

tem gerado uma mídia espontânea significativa. Para reforçar fisicamente o conceito 

e materializar o projeto, o Superflex realiza em espaços culturais freqüentemente 

eventos “pop-ups”, ou seja, de curta duração, muito similares  

aos “flash-mobs” que contam com grande concentração de pessoas.   

 

Goldin + Senneby: 

 

“After Microsoft” (2006/2007) 

 

Uma das imagens mais conhecidas no mundo é a abertura da Microsoft em todos os 

computadores que utilizaram ou utilizam esse sistema. A fotografia de um belíssimo 

vale de uma típica paisagem norte americana é o emblema dessa plataforma. A 

imagem em questão é Sonoma Valley, no Vale do Silício, região muito discutida 

internacionalmente por suas questões econômicas, industriais, ambientais e 

políticas.  
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O grupo Goldin + Senneby revisita o local onde a fotografia foi tirada e realiza outra 

fotografia idêntica, porém mantendo a paisagem atual sem nenhum retoque ou 

artifício. A imagem tirada pelo grupo é disponibilizada via internet para download 

para ser utilizada por pessoas do mundo inteiro em seus computadores redefinindo 

a imagem da própria Microsoft em seus computadores. Este ato viral de mídia 

“disruptiva” é muito interessante pois promove uma ação de agenciamento entre 

artista-espectador e promove um efeito multimidiático e rizomático. 

 

Além disso, um vídeo é feito no Sonoma Valley atual onde o grupo realiza uma 

narrativa contextualizando a mudança desse local e todas as suas relações políticas, 

sociais e culturais, localmente e globalmente.  

 

    

Imagens da obra “After Microsoft” de Goldin + Senneby 

 

“The Port” e “Flack Attack” 

 

“The Port” (2004/06) foi uma comunidade virtual criada dentro do ambiente virtual 

Second Life, com 160.000 habitantes, e disponível para interação para todos os 

usuários de internet.  

 

A comunidade gerenciada pelos artistas tinha o objetivo de propor relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais complexas fazendo com que o próprio público 

interagisse ou desenvolvesse essa comunidade com seus próprios métodos, ética e 

paradigmas. 
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A publicação “Flack Attack” comissionada pelo Whitney Museum foi desenvolvida 

pelo grupo de forma colaborativa para analisar, refletir e teorizar assuntos referentes 

ao experimento artístico “The Port” como questões de autonomia, controle, códigos 

sociais e noções entre real e virtual. O interesse neste trabalho é como o próprio 

grupo se auto-avalia e se coloca em uma posição crítica perante o próprio trabalho 

buscando um embasamento quase científico para o entendimento dos resultados 

produzidos por esse experimento. A publicação foi disponibilizada para download 

gratuito no site do próprio grupo e de instituições parceiras.  

 

     

     

Imagens das obras “The Port” e “Flack Attack” de Goldin + Senneby 

 

Considerações Finais: 

 

A arte em seu contexto atual tem passado por importantes movimentos de 

hibridização, onde práticas artísticas se fundem com diferentes processos e 

metodologias, além disso, conceitos e conteúdos tem se tornado ainda mais amplos 

alargando esse “espaço da arte”. Podemos encarar esse momento como um local 

fronteiriço muito interessante e do qual, novas relações podem emergir. Nesse 

contexto grupos artísticos tem surgido propondo novas estruturas, como 

organizações similares à pequenas corporações, aderindo conceitualmente aos 

modos de ação de sistemas empresarias.  
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São agrupamentos de artistas que possuem em suas organizações formatos muito 

similares a agências, escritórios, organizações não governamentais, estúdios, mas 

categorizá-los pode ser um erro metodológico, afinal seria restritivo demais fazê-lo 

pensando em suas práticas, objetivos e projetos. 

 

Resumindo, o estudo desses grupos, suas poéticas e projetos revela-se importante 

pelo fato de se apontar um caminho crescente de novas práticas artísticas e 

buscando contextualizar um aparente movimento dentro da cultura contemporânea, 

revelando seus impactos sociais, políticos e econômicos e a partir dessas reflexões 

poder-se criar um espaço para outros processos de experimentação. Refletir sobre a 

produção contemporânea na área das artes e da comunicação e suas relações é de 

extrema importância, afinal existe um certo deslumbramento de ambas as áreas pelo 

uso massificado das mídias e das tecnologias. Utilizar a tecnologia como um suporte 

de ativação poética, política e crítica e analisar a mídia como um fenômeno parece 

umas das principais contribuições desses grupos, que se infiltram no cotidiano 

fazendo do “público” seu espectador e ao mesmo tempo colaborador atuando de 

forma subversiva nos sistemas institucionais, corporativos e organizacionais, 

refletindo sobre os mesmos. O conceito viral neste caso não se apresenta como um 

agente mal intencionado mas sim como uma possibilidade poética.  
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