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RESUMO 

 

O presente estudo de natureza teórica visa fundamentalmente problematizar a 

estética das ações coletivas na Internet Art. De um modo mais restrito, analisam-se os 

pressupostos, estratégias e caraterísticas do discurso artístico, face ao meio ou ‘arena’ de 

atuação e às idiossincrasias daqueles que o ‘habitam’, como elementos preponderantes 

para a formulação e emergência da tese interpretativa da Crowdsourcing Art que se 

avança. 

  A abordagem desta fenomenologia estética centra-se numa sequência de vetores 

determinantes da maturação de práticas artísticas colaborativas a par das vicissitudes 

inerentes a um ambiente tecnológico marcado pela conetividade, participação e constante 

inovação. A reflexão perseverante sobre as prerrogativas estéticas evoca os fundamentos 

alicerçantes da arte em contexto online, as suas particularidades no constructo de um 

medium artístico polimorfo e permeável à evolução tecnológica, e a dimensão 

participativa de uma multidão anónima predisposta a coletivizar ações com base em 

interesses comuns, com ênfase explícita na convergência das relações e manifestações 

públicas que ocorrem na rede. O juízo crítico argumentativo utilizado configura uma 

dialética transdisciplinar entre o desafio provocatório das convenções instituídas no 

universo artístico e a investigação do potencial das ações colaborativas online, notando a 

forma como ambos articulam experiências que se desenvolvem e prolongam no tempo, 

ressalvando-se a necessidade de congregação entre o cariz estetizante a que o primeiro se 

remete e a implícita autonomização artística que as segundas almejam. 

 Os artifícios estilísticos e o modelo de coprodução da Crowdsourcing Art são 

agregados numa posição artística, devedora da participação de uma multidão anónima na 

produção da obra, que evidencia uma assinatura baseada na sinergia colaborativa 

indissociável do ambiente tecnológico, sublinhando a conceptualidade de padrões 

representativos de um certo tipo de infinidade da sociedade em rede. 

Os exemplos analisados foram monitorizados, perscrutados, documentados e, 

sempre que se considerou necessário, consultados os seus interlocutores a partir do seu 

meio nativo de modo a agenciar uma sustentação válida das evidências empíricas do 

estudo. 

Palavras-chave: Internet Art / Participação / Colaboração / Estética Coletiva / 

Crowdsourcing Art  
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ABSTRACT 

 

 The present study of a theoretical nature seeks to fundamentally problematize 

the aesthetics of collective actions in the Internet Art. In a more restricted way, the 

assumptions, strategies and characteristics of artistic discourse are analyzed, considering 

the medium or 'arena' of performance and the idiosyncrasies of those that ‘inhabit’ it, as 

preponderant elements for the formulation and emergence of the interpretative thesis of 

Crowdsourcing Art that is advanced. 

  The approach of this aesthetic phenomenology focuses on a sequence of vectors 

that determine the maturation of collaborative artistic practices along with the vicissitudes 

inherent to a technological environment marked by the connectivity, participation and 

constant innovation. Persevering reflection on aesthetic prerogatives evokes the 

underlying foundations of art in online context, its particularities in the construct of a 

polymorphous and permeable artistic medium to technological evolution and the 

participatory dimension of an anonymous crowd predisposed to collectivize actions based 

on common interests, with an explicit emphasis on the convergence of public relations 

and manifestations occurring in the network. The argumentative critical judgment used 

constitutes a transdisciplinary dialectic between the provocative challenge of the 

conventions instituted in the artistic universe and the investigation of the potential of 

online collaborative actions, noting the way in which they articulate experiences that 

develop and extend in time, with the need to congregation between the aesthetic aspect 

to which the former refers and the implicit artistic autonomization that the latter desire. 

 Crowdsourcing Art's stylistic devices and coproduction model are aggregated 

into an artistic position, which owes the participation of an anonymous crowd in the 

production of the work, which evidences a signature based on the collaborative synergy 

inseparable from the technological environment, emphasizing the conceptuality of 

standards, representative of a certain kind of infinity of networked society. 

 The examples analyzed were monitored, scrutinized, documented and, where 

necessary, consulted from the native environment in order to provide valid support for 

the empirical evidence of the study. 

 

Keywords: Internet Art / Participation / Collaboration / Collective Aesthetic / 

Crowdsourcing Art  
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O impacto das tecnologias digitais na contemporaneidade das nossas vivências e 

cultura tem alterado substancialmente o relacionamento que temos com tudo o que nos 

rodeia. Esta mudança faz parte de uma tendência mais abrangente que, é tanto um efeito, 

como uma causa do uso difundido da Internet, conectividade, redes de distribuição e 

ubiquidade computacional dos dispositivos digitais presentes em todos os aspetos das 

nossas vidas. Apesar deste advento imparável, na esfera artística persiste alguma 

hesitação latente no debate em torno da arte comprometida com a internet e sua validade 

enquanto categoria artística. Os artistas da Internet Art utilizam tecnologias emergentes 

com fins críticos e experimentais para descreverem projetos que se preocupam com as 

possibilidades estéticas, culturais e políticas dessas ferramentas, ou seja, tendem a 

trabalhar com os meios que os motivam, em vez de os ajustarem a outras formas que se 

enquadrem melhor nas convenções do mundo artístico. Nesse sentido, a dispersão global 

da cena artística, os avanços tecnológicos e a familiaridade com a cultura digital, 

acompanhados por uma sensação geral de fascínio das novas gerações com o potencial 

de um espaço público acessível a qualquer um e, simultaneamente, uma arena em que se 

intervém artisticamente, criaram um nível de interesse sem precedentes pela Internet Art 

por parte de uma comunidade internacional de artistas, críticos, curadores e outros 

entusiastas do meio artístico.  

 Num dos primeiros e mais aturados estudos sobre a institucionalização da Internet 

Art, Rachel Greene advoga que esta tendência artística originalmente configurava um 

campo social alternativo onde a arte e a vida quotidiana se fundiam. Este senso 

premonitório confirmar-se-ia num espaço que é simbolicamente visto como um local de 

encontro, de convivência, de dinâmicas sociais e de expressão pessoal ou coletiva. A 

predisposição para a coletivização de ações é uma caraterística intrínseca da rede pelo 

próprio sugestionamento de agregação que decorre da conexão de pessoas e na 

perseguição de ideais coletivos de expressão como um barómetro unificador objetivado 

num propósito ou causa comum. Todavia, mais do que a experiência coletiva de uma obra 

de arte baseada em práticas individuais simultâneas, distribuídas e dispersas 

geograficamente, interessa-nos o modo como as estruturas funcionais da internet agilizam 

os modelos participativos para gerar situações experimentais específicas que se reflitam 

no caráter crítico-social da obra, resultando no desenho de ações artísticas de interesse 

comum, consubstanciadas pela dinâmica relacional com a obra, de modo a experimentá-

la e a produzi-la coletivamente. 
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 Esta investigação de natureza teórica, subordinada ao tema “ Estética de Ações 

Coletivas na Internet Art: crowdsourcing e o despertar de públicos criativos”, pretende 

escalpelizar um conjunto de tópicos chave do percurso evolutivo da Internet Art que 

contribuíram para enformar um novo paradigma colaborativo emergente sob a insígnia 

da Crowdsourcing Art. Assim sendo, a delimitação do horizonte conceptual desta 

reflexão decorre naturalmente desde o aparecimento, em 1993, da obra ‘jodi.org’ (um 

Web-site-como-obra-de-arte), da dupla de artistas europeus Joan Heemskerk e Dirk 

Paesmans, que marca o início da Internet Art, até aos dias de hoje; um desfasamento 

temporal relativamente curto, quando comparado com práticas artísticas seculares, mas 

muito significativo se pensarmos no vertiginoso crescimento da Internet e nas 

implicações da efemeridade das suas tecnologias, num alucinante jogo de inovação e 

obsolescência desafiante de novas propostas artísticas em consonância com a sua época. 

No entanto, o alcance teórico do programa discursivo apresentado sistematiza um 

conjunto de proposições nucleares às preocupações enunciadas pelo tema com as 

inevitáveis 'correspondências', vistas como um reflexo dialogante entre as manifestações 

artísticas mais recentes e as suas predecessoras, de modo a estabelecer relações 

cambiantes e rizomáticas passíveis de redefinir conceções provenientes da história da arte 

e, acima de tudo, conferir integridade ao entendimento das atuais práticas artísticas 

colaborativas online. A Crowdsourcing Art, perspetivada como uma das tendências mais 

proeminentes da Internet Art, assume uma relevância inequívoca na análise desta 

fenomenologia por se constituir, em si mesma, o catalisador de novos e arrojados projetos 

artísticos que florescem nos interstícios da internet e favorecem o envolvimento de uma 

multidão anónima, descaraterizada e dispersa geograficamente com uma magnitude 

nunca antes vista.  

 Um outro aspeto considerado relevante, no enquadramento deste estudo, é a 

premissa participativa que advém do sentido democratizante da Web 2.0, alterando o 

arquétipo colaborativo ou o modelo participativo da audiência com a obra de arte, 

conferindo-lhe uma nova profundidade através das ações do público amador, que deixam 

vestígios determinantes na sua produção. Na sequência desta ideia, e sob o aforismo ‘uma 

criatividade partilhada e a autoria distribuída’, a reflexão teórica segue a trajetória 

discursiva sobre o paralelismo que se pode estabelecer entre a natureza do medium e as 

suas caraterísticas expressivas, a legitimação estética da obra de arte apostada na 

participação do amador e a criação de uma nova consciência autoral. Para tal, colocaram-
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se-nos várias interrogações cujas respostas viriam a orientar diversos aspetos definidores 

do estudo. O ímpeto criativo que juntou a Arte e a Internet terá capacidade de corporizar 

uma definição adequada do que deve ser entendido teórica ou esteticamente por Internet 

Art? Quais são as implicações da redefinição do espaço público na configuração de um 

medium baseado na conetividade e participação? Como é que a audiência se vincula e 

participa num evento estético? Os modelos participativos nas práticas artísticas de 

Crowdsourcing Art descrevem padrões conceptuais ou expressivos das idiossincrasias da 

sociedade em rede? Como é que a audiência interage entre si e com o artista na produção 

da obra? A enfatizada concentração na experiência e no processo criativos, no seu 

contexto específico, altera os papéis do artista e do público?  

Temos consciência da poderosa possibilidade de implosão destas questões iniciais 

e do seu desdobramento em muitas outras, que irão alimentar os argumentos em defesa 

da baliza teórica da investigação, mas vislumbra-se a possibilidade de se confrontar 

desvios estruturais de uma estética digital disseminada na rede (e fora dela) com um 

espírito crítico de saudável desconfiança e de prudente ceticismo conceptual, no estudo 

sobre os valores estéticos patentes nas inúmeras obras de arte avalizadas, 

consubstanciadoras do registo de documentação de prova e fonte de dados para uma 

sólida interpretação. 

 A sistematização da substância e considerações teóricas desta investigação 

encontra-se estruturada em quatro capítulos, devidamente alinhados no sentido de 

contribuir para o esteio edificante do paradigma da Crowdsourcing Art. 

 No capítulo I procede-se ao enquadramento do discurso da Internet Art e dos seus 

traços mais distintivos que ajudaram a fazer da Internet o tema de reflexão principal e o 

seu contexto de atuação específico. O escopo das iniciativas problematizadas destacam o 

indiscutível apelo da conetividade, colaboração e trabalho distribuído caraterizados por 

fronteiras fluídas e limites imprecisos que sublinham o elemento ‘ativo’ das atividades 

artísticas. Logo, a análise crítica dessas atividades pondera a operacionalidade dos rótulos 

taxionómicos associados a um meio interdisciplinar que entrecruza diversas linguagens, 

tecnologias e legados estéticos. Examina-se também o inconformismo e o embate das 

práticas artísticas com o mundo institucionalizado da arte, os intentos desafiadores 

subjacentes à sua natureza online e a forma como alcançaram um firme lugar no 

vocabulário artístico contemporâneo. 
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 O capítulo II debruça-se sobre a evolução das tecnologias da internet e 

consequentes implicações estéticas operadas por gerações de artistas que pretendem estar 

em sincronia com a emergência tecnológica do seu tempo e objetivar novos critérios para 

produzir arte. Da era dot com à Web 2.0 e da Post-Internet Art à ‘Nova Estética’ são 

avalizadas as dinâmicas criativas e a convergência de ações de socialização, assim como 

o impulso gerado pelo senso de cultura de massas, quer em termos da exploração de um 

abundante repertório familiar presente no quotidiano dos utilizadores, quer no 

intercâmbio de conteúdos entre os ambientes digital e físico. A ubiquidade da cultura da 

internet e o sentido das experiências artísticas orientadas para audiências participativas 

determinam uma reflexão aturada sobre as particularidades do medium em contexto 

online, especialmente subentendida nos estudos de Rosalind Krauss e Peter Weibel. É 

também no espírito desta observação que consideramos o peculiar posicionamento da 

Internet Art na exposição das sublevações conceptuais e ascensão de novas formulações 

da linguagem na cena artística. 

  O capítulo III examina os imperativos colaborativos veiculados pela redefinição 

do espaço público e pelo estímulo de ações coletivas, decorrentes da progressiva 

substituição das atividades humanas e experiências vivenciais pelas que são mediadas ou 

executadas através de tecnologias da internet. As prerrogativas estéticas e os temas 

prevalentes nesta extensão do espaço público são escrutinados sob a insinuação 

esquemática de uma ‘arte pública’ e um conjunto de conceitos concorrentes – estética 

relacional, agregação, inovação aberta, inteligência coletiva – que tornam mais óbvio o 

entendimento da exploração dos espaços de convergência e manifestação pública pelos 

artistas da Internet Art. A discussão sobre os aspetos participativos na abordagem artística 

indicia uma ênfase explícita na convergência das relações que ocorrem no espaço público 

com a prática artística, na capacidade mobilizadora da obra de arte em contexto online e 

na influência do programa interativo da obra de arte no fluxo participativo. 

 O capítulo IV é, seguramente, o mais próximo e assertivo da especificidade em 

estudo. Colige e apoia-se nos argumentos perfilados nos capítulos anteriores para projetar 

a sustentabilidade da emergência artística de um conjunto significativo de projetos que 

envolvem o poder colaborativo do público em rede sob uma única descrição estilística ou 

nomenclatura de grupo: Crowdsourcing Art. Desta forma, o modelo de coprodução é 

examinado como fonte de expressão artística tendo por base a condição de ‘muitos’, 

abundância (de matéria-prima ou pessoas) ou profusão de conteúdos. As formas de 
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agregação artística, o estatuto de mudança das sinergias colaborativas e o impacto dos 

contributos anónimos na produção da obra são debatidos em termos estruturais e por 

referência à indissociabilidade entre o conteúdo estético e as condições proporcionadas 

pelo seu ambiente tecnológico. Esse novo olhar valorativo, para além de equacionar a 

flexibilidade e os desvios do discurso artístico colaborativo assinalados por um contexto 

digital em permanente renovação, não esquece, contudo, os antecedentes histórico-

artísticos que conformam a Crowdsourcing Art.  

 Em termos metodológicos, a pesquisa privilegiou o cruzamento diversificado de 

saberes especializados nas mais variadas disciplinas para a interpretação dos fenómenos 

artísticos nas suas relações culturais, sociais, políticas, esferas do conhecimento e da 

atividade humana. O universo particular da Internet assumiu uma preponderante 

perspetiva analítica da substância essencial ao estudo, pelo facto de coexistir  no mesmo 

espaço: a exposição e experimentação de obras de Internet Art, o debate crítico sobre 

questões nucleares a essas obras sob o prisma dos seus principais interlocutores,  e todo 

o género de documentação que confere rigor e legitimidade discursiva, a fim de provar 

como teoricamente válidos os posicionamentos avançados sobre a temática em causa. A 

evolução da argumentação desta investigação foi compaginada em três momentos 

particulares, a saber: 

- Pesquisa consistente e concisa dos arquivos das comunidades de artistas mais relevantes 

da Internet Art – tais como The Thing, Syndicate, Nettime, Rhizome, 7-11, Nasty Nets, 

äda web, artnetweb, BrowserBased ou em Surfing Clubs – cujo acervo documenta o 

processo evolutivo das práticas artísticas online e nos permitiu traçar um juízo crítico 

circunstanciado sobre a natureza global da sua integração no mundo da arte 

contemporânea e da cultura digital. Paralelamente aos espaços de discussão e partilha, as 

comunidades incutiram hábitos de agregação, que transitaram para as redes sociais, de 

uma extensa rede de contactos associados à maioria dos precursores da Internet Art que 

nos permitiu um contacto direto sempre que se impôs a necessidade de esclarecimentos 

adicionais. Este trabalho foi acompanhado por um estudo documental sistemático de 

exposições, festivais, bienais, entre outros eventos artísticos, bem como catálogos, livros, 

revistas, ensaios ou textos de divulgação e crítica de arte arroláveis de juízos 

argumentativos e interpretativos julgados irrefutáveis à devida caraterização do tema de 

investigação. 
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 - Levantamento, análise e inventariação dos projetos mais significativos de 

Crowdsourcing Art, dos manifestos e declarações de artistas, curadores e teóricos da 

Internet Art. Essa documentação encontra-se apensa a este volume e é referenciada ao 

longo do corpus teórico sempre que a consolidação de ideias assim o justifica, 

assegurando-se desta forma uma leitura mais fluída da dissertação. Apenas foram 

inseridas as imagens estritamente necessárias ao complemento da fundamentação 

utilizada e afirmação de pontos de vista específicos. 

- Estudo e demarcação do quadro gnoseológico, com evidente pertinência para o 

paradigma da estética das ações coletivas na rede da forma mais inovadora, rigorosa e 

objetiva possível, que nos permitiu definir um enquadramento das ações coletivas na 

Internet Art que possa avalizar, de modo inequívoco, os mais significativos contributos 

teóricos e práticos que determinam teoricamente uma sustentabilidade inteligível e sólida 

inerente às práticas de Crowdsourcing Art. 

 Por último, cumpre-nos também referir que optámos por traduzir para português 

os textos consultados na língua da publicação de origem que aparecem citados ao longo 

desta tese, com o objetivo de possibilitar fluidez e clareza de raciocínios. Porém, foram 

utilizados alguns termos e expressões idiomáticas na sua língua nativa por se entender 

que a tradução literal compromete o seu real significado. 
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1.1 A emergência da internet com fins artísticos 

O entusiasmo gerado pelo World Wide Web 1 desde que viu a luz do dia no início 

dos anos 90 tem-se intensificado. A premissa inicial do WWW orientada para “um 

sistema de informação multimédia distribuído colaborativamente”2 mantém claramente o 

seu impulso aglutinador e o crescente encanto pelo vocabulário impetuoso dos mass 

media. 

Um dos aspetos mais significativos da internet é o facto de se constituir numa 

plataforma global para trocas de informação e associação de comunidades de interesse 

que estabelecem ‘padrões de contacto’ típicos da vida social, que Manuel Castells 

exemplifica, através da similitude das redes que preexistiram nas sociedades anciãs de 

onde emerge “o fundamental padrão de vida”3, aplicado à Internet, assente nas noções de 

rede e globalização. Concomitantemente, a elevação do papel social na arte, as relações 

entre a obra e o público, e os sistemas de distribuição entrecruzam-se com o paradigma 

da sociedade de informação. Incontornavelmente o advento da internet, alicerçado no 

conceito de 'aldeia global', do tipo previsto por Marshall McLuhan no seu livro The 

Gutenberg Galaxy em 1962, tem estimulado uma mentalidade tecnológica e um 

intercâmbio de ideias sem precedentes, proporcionando significados diferentes para 

diferentes grupos: para os media, representava um novo canal na distribuição de 

conteúdos; para os empresários, uma nova forma de agilizar o negócio com vista à sua 

rentabilidade; para os ativistas, um meio de intervenção que garante uma visibilidade 

inigualável nas suas lutas por causas; para os artistas, uma plataforma capaz de disseminar 

o trabalho feito com meios convencionais mas, acima de tudo, um espaço abordado como 

um meio próprio no qual intervinham artisticamente. O envolvimento deste último grupo 

                                                 
1 Igualmente conhecido pelo acrónimo WWW ou simplesmente por web, para definir a arquitetura do 

sistema que opera na internet. 
2 Esta premissa decorre da intenção construtiva do WWW, tal como o conhecemos hoje, perspetivado por 

Tim Berners-Lee e o CERN (acrónimo para o Conseil Européen pour la Recherche Nuccléaire, mais 

conhecido como Laboratório Europeu de Física de Partículas). Contudo, a inspiração desta visão 

revigorante da internet não anula os contributos de: Vannevar Bush, assessor do presidente dos EUA para 

o esforço científico no campo da guerra no período do pós-guerra, que avançou diversas predições e das 

quais se destaca a proposta de replicar o sistema como pensamos e o processo de associação de ideias de 

modo a estabelecer uma memória total que arquive todo o conhecimento existente; a rede militar 

ARPANET; o hipertexto de Ted Nelson em resposta a um problema pessoal como forma de organização 

de informação não-linear, entre outros.  
3 Num ensaio intitulado Communication Power, publicado em 2009, Castells enfatiza a necessidade das 

sociedades dependerem da conetividade como a principal atividade para transcender os limites da rede da 

sua vizinhança ou localidade. Para o efeito, faz um paralelismo entre o atual WWW e a geografia do mundo 

antigo para demonstrar a presença indelével, ao longo dos tempos, da noção de globalização (Castells, 

2009, pp. 180-184). 
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com a internet, nos primeiros tempos, é caraterizado pela tensão entre a filosofia da 

liberdade de espaços em rede e a sua existência num contexto corporativo. Essa tensão 

foi, em parte, instigada por aquilo que Christiane Paul (2015a) chamou de “colonização 

comercial” (pp. 111-124) da internet nos finais dos anos 90 na era ‘dot com’ e alargada 

com os media sociais e a ’Web 2.0’4, impulsionando um novo nível de presença 

participativa. A abordagem histórica desta e muitas outras questões foram 

problematizadas em várias obras que questionaram radicalmente a ideia tradicional do 

que seria a arte, e que, mais do que desejar um nome acima de tudo, estão reunidas sob 

um termo: Internet Art. Como tal, esta reflexão introdutória tem a pretensão de dar 

visibilidade e sistematizar alguns tópicos definidores da arte baseada na internet de modo 

a entender o seu posicionamento na história de arte recente. 

A este propósito, a cruzada da inovação tecnológica e uma mentalidade aberta 

criaram as condições para o entalhe de novos laivos na esfera artística, tais como a 

admissão dos New Media. O artigo de Herbert Wentscher para a publicação Kunstforum 

em 1985, intitulado “Estamos a mudar: deixem-nos partir para o grande público!” é 

extremamente sugestivo do caminho a percorrer e desperta a atenção para os meios de 

comunicação de massas num contexto global, tornando-se num novo prenúncio de 

expansão da arte. Assinalando esta transformação, Peter Weibel (1996) apoia a tese do 

mundo como uma interface, cunhado por uma inquestionável fusão do observador com 

aquilo que observa. Assim, o público enquanto parte de um sistema: “as mudanças no 

mundo ocorrem de acordo com as nossas interfaces. As fronteiras do mundo são os limites 

da nossa interface. Não interagimos com o mundo, apenas com a interface desse mundo” 

(p. 343). A concretização da visão de Weibel é garantida pela expansão da internet que 

protagoniza um meio exponencialmente rico para intervir artisticamente e no qual muitos 

projetos adotam esta natureza globalizante.  

Nesse sentido, e após uma abundância de tendências estilísticas, os artistas 

rapidamente se aperceberam que a Internet não era apenas um novo meio para publicar 

informação, demonstrando que poderiam utilizar este sistema aberto e não hierarquizado 

como um novo meio para introduzir novos posicionamentos criativos e críticos na arte. 

Esta extensão pluralista da arte, contudo, só era viável com as condições próprias da rede 

                                                 
4 Termo popularizado por Tim O’Reilly em 2004 que demarca a segunda fase de evolução da internet para 

caraterizar uma web mais participativa, baseada numa série de tecnologias cuja arquitetura é indutora da 

contribuição dos utilizadores na expansão contínua da informação e conteúdos. O habitat ideal para 

germinarem as redes sociais e refletir o conceito de comunidade. Nesta ambiência, as empresas que 

prosperam na Web 2.0 servem-se da informação e conteúdos publicados pelos seus utilizadores. 
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que interliga pessoas, comunidades, e dissemina informação num ambiente 

caraterizadamente imaterial. Numa afinidade inquestionável com o ensaio “Network: The 

Art World Described as a System” escrito em 1972 pelo crítico e curador inglês Laurence 

Alloway, parece haver uma antecipação da conceção de rede ao enfatizar-se o potencial 

da conetividade e ao afirmar que os palcos tradicionais de exibição de arte se encontram 

esgotados, subentendendo-se uma premente necessidade de mudança face ao crescimento 

dos mass media ou dos mecanismos de mercado decorrente da intensificação da 

comunicação, projetando-se forçosamente numa maior rapidez na produção e 

disseminação de documentação e informação artística (Alloway, 1984). Para reforçar esta 

opinião, o autor fazia a idealização lisonjeira dos artistas dos new media, quer pela 

expansão das estratégias e críticas adotadas, quer na afirmação do vocabulário artístico. 

Alloway, paralelamente à convicção de que a arte deve ser permeável a práticas artísticas 

alternativas, questionou se os artistas estariam preparados para conceber metodologias 

alternativas e comunidades similares às dos seus predecessores no mundo da arte. As 

preocupações de Laurence Alloway puramente formais tornaram-se mais tarde numa 

esgrima de argumentos, entre artistas, teóricos e críticos da esfera artística, para 

determinar os fundamentos teóricos da Internet Art.  

A arquitetura digital da internet é constituída por uma diversidade de software e 

hardware em constante mutação e governada por protocolos arcanos (conhecidos por 

TCP/IP5, mormente, HTTP6, FTP7, DNS8, etc.) que desafiam os artistas à aquisição de 

conhecimentos específicos, provocando alguma desconfiança em torno desta glorificação 

dos avanços tecnológicos em termos de prática artística. Desde o início, muitos equívocos 

e desentendimentos rodearam o desenvolvimento de um grupo de artistas, tal como foi 

apanágio no surgimento de muitas outras tendências estéticas do passado século, que 

quebraram muitas ideias convencionais acerca da arte. Ultrapassado o primeiro embate 

com a introdução do computador9 na esfera artística, Tilman Baumgärtel, num artigo 

                                                 
5 Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, ou seja, a linguagem de comunicação básica da 

internet.  
6 Hypertext Transfer Protocol 
7 File Transfer Protocol  
8 Domain Name System 
9 O reconhecimento do computador no mundo da arte teve numa primeira instância a resistência de artistas 

devido a uma conjugação de fatores ameaçadores da sua condição. Por um lado, inicialmente parte 

substancial dos primeiros trabalhos reconhecidos no contexto da arte digital foram realizados por 

engenheiros e matemáticos (Georg Nees, Frieder Nake e A. Michael Noll, entre outros) que estavam 

familiarizados com a linguagem informática, e não por artistas. Por outro lado, o protagonismo da teoria 

Estética Informacional de Max Bense e Abraham A. Moles determinava, grosso modo, uma permuta no 

papel do artista face ao computador, desviando as suas funções para mentor/programador e atribuindo ao 
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intitulado “O Império contra-ataca!”10, enumera as objeções mais contundentes à 

ascensão gradual da Internet Art, típicas da atmosfera tecnofóbica na cena artística, das 

quais ressalvamos de forma resumida as seguintes: as ideias artísticas e estéticas são 

secundarizadas face à capacidade de lidar com tecnologias relevantes; o trabalho dos 

artistas não é inovador nem novo, pelo simples facto de se estar a trabalhar com 

tecnologias novas; é um mito assumir que a audiência é participante/cocriadora de um 

trabalho decorrente do potencial interativo da Internet Art; e, não menos importante, a 

presunção de que os protagonistas desta tendência fazem parte de uma vanguarda, quando 

a ideia de ‘vanguarda’, historicamente, é insustentável. Temos que ter presente que estas 

objeções surgem numa época em que, nas palavras de Baumgärtel (1999), “a internet art 

opera num território relativamente novo em que as regras e normas não estão claramente 

definidos e o facto de algumas obras – assim o espero – causarem irritação e confusão 

para os observadores menos preparados” (para. 17). Desde então, a expansão da Internet 

Art e as suas diferentes manifestações estéticas não podem ser sufocadas ou subsumidas 

sob uma única descrição estilística, originando ciclicamente o aparecimento de novos 

equívocos e conclusões dúbias. Com uma intenção deliberadamente polémica e jocosa, 

Olia Lialina (2002a) responde a estas críticas reincidentes, recuperando a proposta de uma 

empresa inglesa de computadores, Torch Computers, para o desenvolvimento de um 

‘Computador para as Artes’ a que a artista chama de Slim Computer11 cujas caraterísticas 

enfatizam a redução do computador a um ecrã plano com um único botão. Esta 

desmistificação tecnológica nutre uma certa ironia pela resistência à crescente 

diversificação de práticas artísticas perante a introdução de tecnologias emergentes na 

arte. Contudo, Lialina é categórica em admitir a utopia de uma relação consensual entre 

os diversos intervenientes, salientando que o termo ’conforto’, que define essa relação, 

não é reconhecido no campo dos New Media. A artista, consciente que a história da arte 

                                                 
computador uma autonomia criativa própria da estética generativa. Como resultado, evoca-se o célebre 

episódio vivenciado por Wolf Lieser aquando do discurso inaugural da primeira exposição de Georg Nees 

em Estugarda no ano de 1965, realizado por Max Bense, que causou algum desconforto aos artistas 

presentes na plateia, levando um deles a colocar a seguinte questão: “Pode fazer com que a máquina assine 

com a minha ‘letra’?” (subentenda-se ‘letra’ como a marca pessoal do artista). Nees, após alguns momentos 

de reflexão, retorquiu afirmando que “Sim, poderia fazê-lo, se você me dissesse exatamente como é a sua 

‘letra’.” Esta pseudo ameaça ao papel do artista provocou o abandono tumultuoso dos artistas da Academia 

de Arte de Estugarda da sala (Lieser, 2010, pp. 39-41). 
10 Tradução do título original do artigo em alemão “Das Imperium schlägt zurück!”. Baumgärtel, Tilman 

(1999). Das Imperium schlägt zurück! Online magazine Telepolis. Consultado em 2 jan. 2015. Disponível 

em http://www.heise.de/tp/artikel/3/3324/1.html. 
11 Correspondente a uma antecipação do atual Tablet, porém possui uma conotação reducionista com o 

intuito de simplificar a tecnologia para utilizadores menos competentes. Veja-se no Apêndice, p. 93. 
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recente poderia ser descrita pelos seus cronistas como um permanente inconformismo 

face aos projetos artísticos realizados e corporizados numa longa lista de “ismos”, finaliza 

a sua argumentação, dizendo: “Os artistas dos New Media lutam, os curadores sofrem e 

o público fica zangado. E é assim que deve ser” (Lialina, 2007, para. 16). 

Outro aspeto digno de nota é o aparecimento de comunidades baseadas no email 

ou mailing lists (listas de correio eletrónico), fóruns e Surfing Clubs12 que partilhavam o 

objetivo comum de galvanizar a discussão sobre a Internet Art, tomando os 

desenvolvimentos tecnológicos e a criação de espaços abertos participativos de 

comunicação acessíveis a qualquer pessoa, como contexto produtivo de crítica e 

referência sobre a cultura da rede. Muitos destes projetos, como The Thing13 (1991), 

Syndicate14 (1995), Nettime15 (1995), Rhizome16 (1996), 7-1117(1998),  Nasty Nets18 

(2006), entre outros, assumem uma clara rutura com os tradicionais espaços de discussão 

artística quer na dialética entre especialistas e o público, quer na dispersão geográfica dos 

seus membros, conformando um fértil contexto de tópicos de discussão pública e 

interpretação crítica sobre a emergente cultura da rede. No fundo, fizeram uso das 

possibilidades do fluxo global de dados e da aura mais ‘democrata’ da web, mas 

romperam com o resto do elitismo que revestia a arte, o artista, a obra e a sua discussão. 

The Thing, antes de alcançar uma expressão global, começou por interligar artistas e 

entusiastas de Media Art de Nova Iorque, mais tarde Syndicate interligou artistas da 

Internet Art de várias cidades do leste da europa, e äda’web (1994) a cidade de Colónia. 

O precursor da plataforma The Thing, o artista Wolfgang Staehle, atraiu escritores, 

                                                 
12 São grupos, habitualmente associados a blogs, onde artistas e outros entusiastas navegam e interagem 

com a informação, escrutinando coletivamente opiniões e práticas artísticas. Nasty Nets foi um dos Surfing 

Clubs mais popular, fundado por John Michael Boling, Joel Holmberg, Guthrie Lonergan e Marisa Olson,  

surgiu a partir do fortalecimento das relações entre os artistas na social bookmarking  del.icio.us e são prova 

do poder que uma simples publicação num blog pode assumir (Bewersdorf, 2012). 
13 The Thing iniciou em 1991 a sua atividade com recurso ao sistema BBS (Bulletin Board System), 

conectando computadores por uma rede telefónica, com uma simples caixa postal, que permitia a partilha 

de informação em Nova Iorque, ramificando em 1992 com Colónia (The Thing Cologne) e em 1993 com 

Viena (The Thing Vienna), entre outros. A partir de 1995 lança-se na web com as ferramentas típicas de 

discussão online. Disponível em http://www.thing.net/ 
14 Disponível em http://v2.nl/syndicate 
15 Uma mailing list lançada por Geert Lovink, Pit Schultz e Nils Röller, considerada o palco mais importante 

de discussão de arte e ativismo responsável pela génese da Internet Art. Disponível em 

http://www.nettime.org/ 
16 Disponível em http://rhizome.org/ 
17 Uma mailing list cuja designação surgiu a partir de um jogo e estruturou-se na premissa de email art, 

fundada por Vuk Ćosić, Alexei Shulgin, Heath Bunting e Jodi.org; começou por parodiar o estado de arte 

da Internet Art, convertendo-se mais tarde naquilo que Greene (2004) chamou de “nova veia de criatividade 

alocada ao email” (p. 77). 
18 Disponível em http://archive.rhizome.org/artbase/53981/nastynets.com/ 
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intelectuais e artistas para um espaço de discussão partilhada que alojava projetos 

artísticos e todo o tipo de documentação como referência para a criação de outras 

plataformas. No campo dos entusiastas desta plataforma estavam a liberdade e 

acessibilidade concedida por uma comunidade comunicativa aberta cuja estrutura, 

segundo Staehle (2009)19, assumia o modelo beuysiano de ‘escultura social’. Sob o 

mesmo espírito, Rhizome.org constituiu-se como uma plataforma colaborativa, 

percorrida por artistas, investigadores, críticos e espetadores, com uma estrutura não-

hierarquizada e não-linear baseada no conceito de rizoma de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. Esta plataforma privilegia a horizontalidade para disseminar conteúdos em redes 

dinâmicas e a sua força prometaica, na visão do seu fundador Mark Tribe, reside na gestão 

relacional de ‘muitos para muitos’. De certa forma, esta agrega uma rede de associações 

entre a imprevisibilidade das práticas artísticas digitais, a modelação de conceitos e um 

posicionamento teórico desafiador da clássica hierarquização arborescente instituída no 

pensamento categórico. Para Tribe (2000) Rhizome.org tem como missão “promover a 

comunicação e o diálogo crítico sobre New Media Art para apresentar os trabalhos de 

novos artistas dos New Media Art, curadores, críticos e educadores a um público mais 

amplo, bem como para arquivar essas obras para o futuro” (para. 7).  

No contexto português, a primeira iniciativa do género destinada a discutir a 

pluralidade relacional da arte e a tecnologia foi a plataforma Virose (1997), administrada 

por Fernando José Pereira e Miguel Leal, privilegiando sobretudo a divulgação e reflexão 

teórica na esfera artística contemporânea. A sua estrutura organizacional apresenta 

reminiscências de uma tradicional junção de artistas e entusiastas sob a mesma descrição 

estilística, expressas numa localização física sediada no Porto e assumindo-se como uma 

associação regulamentada por estatutos (ao invés de um manifesto), uma espécie de subtil 

transitoriedade como prova de autenticidade. Embora a plataforma não tenha tido uma 

expressão global, semelhante a algumas das suas mais famosas congéneres, congregou 

um contributo importante no caminho da sensibilização para “compreender as chamadas 

artes digitais no campo mais alargado da arte”20 de cujos efeitos ainda hoje podemos 

retirar benefícios. 

                                                 
19 A afirmação surgiu no âmbito de uma conferência intitulada “1991: the first BBS (Bulletin Board 

System)” incluída no festival “The Influencers 2009 – Art, communication guerrilla, radical entertainment” 

no CCCB, Barcelona [Arquivo de vídeo]. Consultado em 23 mar. 2015. Disponível em 

http://theinfluencers.org/en/wolfgang-staehle/video/3 
20 Disponível em http://www.virose.pt/info.html 
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Na sua combinação, estas comunidades abertas destacaram-se pela sua dinâmica 

de mobilização social e não tanto pela inovação tecnológica. Para o efeito, potenciaram 

nos seus espaços de discussão e participação aquilo que Domenico Quaranta (2015) 

define como antecipação de tendências estilísticas e tópicos do que é novo da Internet 

Art, garantindo, simultaneamente, um processo de formação assegurado pela primeira 

geração de artistas (pp.51-56). Nos Surfing Clubs artistas como Olia Lialina permanecem 

próximos da evolução do discurso e das práticas artísticas criando circunstâncias 

excecionais de culto pelos trabalhos iniciais às gerações mais recentes, como sucedeu 

com Cory Arcangel. 

É consensualmente aceite por diversos autores  que a génese da Internet Art 

confunde-se com o surgimento do WWW assumindo-se como um amplo ‘guarda-chuva’ 

que inclui inúmeras formas de representação artística que oportunamente utilizam esse 

sistema não hierárquico e aberto como palco para gerar novos posicionamentos artísticos 

(e.g., Bosma, 2000; Paul, 2003; Greene, 2004; Rush, 2005; Lieser, 2010). A dupla de 

artistas europeus Joan Heemskerk e Dirk Paesmans foi pioneira em perspetivar a internet 

como um meio artístico, depois de ter visitado o Silicon Valley em 1993, no auge do ‘dot 

com’, criou o jodi.org21, um Web-site-como-obra-de-arte (Web-site-as-art-work) que 

remisturava imagens e scrippts HTML22 interrompendo o seu aspeto funcional a favor de 

preocupações estéticas. Independentemente do nível do seu conhecimento da linguagem 

HTML, o grupo de artistas, que ficou conhecido como JODI, desafiou as premissas 

conceptuais no seu próprio meio, subvertendo a relação entre o código e a interface. 

Aquilo que à primeira vista possa parecer um erro ao aceder à página, traduz-se numa 

surpresa para os visitantes familiarizados com o código da página, ao aperceberem-se de 

que entre o código fonte corretamente escrito aparecia uma bomba de hidrogénio23, cujo 

tom ameaçador parece querer explodir a Internet enquanto meio, instituindo-lhe uma 

conotação artística. Um outro aspeto significativo em jodi.org é o facto de a obra estar 

acessível a qualquer um e passível de qualquer ato de apropriação. O nível conceptual da 

desconstrução do meio operado pelos artistas, sob uma estética do erro, é reveladora de 

um ímpeto revolucionário que simbolizou a futura utilização de tecnologias emergentes 

com fins artísticos, tornando-se o projeto arquétipo da Internet Art e contribuindo para 

                                                 
21 Disponível em http://wwwwwwwww.jodi.org/ 
22 Conjunto de instruções em código escritas em linguagem utilizada para a construção de páginas na web, 

HTML (Hypertext Markup Language). 
23 Desenhada sob a forma de um diagrama com travessões e pontos. 
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uma nova mentalidade acerca da internet que resvalava a sua função inicial: um novo 

meio para publicar informação.  

A atividade dos pioneiros da Internet Art adquiriu uma nova identidade estética e 

o trabalho pode ser levado a cabo no mesmo espaço em que é dado a conhecer. Esta 

convicção de convergência da sua esfera de ação exemplifica a natureza processual da 

maioria dos projetos artísticos na Internet, traduzida na sua sóbria simplicidade por um 

Simple Net Art Diagram do coletivo de artistas MTAA24. 

 

Fig. 1  MTAA, ‘Simple Net Art Diagram’, 1997, GIF animado25 

 

A abordagem realizada pelo duo MTAA é esclarecedora: o GIF animado mostra 

a ligação entre dois computadores por um cabo e no meio um raio vermelho intermitente 

com a indicação “The Art happens here”. O texto é contundente na aproximação às 

experiências ao vivo e ao contexto social, subentendendo-se alguns pontos de contágio 

com a Arte performativa, Happenings e ‘eventos’ fluxistas. Os autores deste trabalho 

utilizam deliberadamente o termo ‘aqui’ para reforçar a convicção, expressa por alguns 

teóricos na época, de que a Internet é o elemento estrutural das suas ações. A ZKP426 

                                                 
24 A sigla correspondente ao grupo de artistas M.River & T.Whid Art Associates, criado em 1996. As 

identidades dos artistas correspondem a alcunhas digitais (uma prática comum de muitos pioneiros da 

Internet Art como salvaguarda de ações marginais associadas ao ativismo) sendo os seus nomes 

verdadeiros: Mike Sarf e Tim Whidden.  
25 Disponível em http://www.mtaa.net/mtaaRR/off-line_art/snad.html 
26 Começou com um pequeno encontro realizado por Pit Schultz com o intuito de criar um evento de 

discussão em torno das estratégias dos media com a designação “Media ZK” (ZK significa Comité Central) 

em 1995, perto de Spessart na Alemanha, com o subtítulo “terminal teórico dos anos 90 – conhecimento 

secreto para todos”. Seguiram-se outros encontros noutras cidades europeias e do leste da europa. Perante 

o colossal crescimento da lista Nettime foi instituído o “ZK-plan para 1997” que propunha a sua divisão 

em: a galáxia social (encontros); a galáxia de Gutenberg (publicação de artigos); a galáxia de Turing 

(iniciativas online). Sendo uma mailinglist, a Nettime não tinha as mesmas funções de uma página web, 
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publicou uma filtragem dos arquivos das publicações online da lista Nettime reunindo 

uma interessante discussão sobre os primórdios da Internet Art que aponta precisamente 

para esta mesma ideia. Em 1996, Joachim Blank é perentório ao afirmar que a “Net Art 

apenas funciona na internet e escolhe a rede ou o mito da rede como tema. Lida 

frequentemente com conceitos estruturais: um grupo ou um indivíduo projeta um sistema 

que pode ser expandido por outras pessoas” (para. 4). Da mesma forma Alexei Shulgin 

(1997) sedimenta essa ideia, numa entrevista com Josephine Bosma, ao assumir que “com 

a internet, temos algo que nunca tivemos antes, para além do artista poder produzir o seu 

trabalho, pode igualmente distribuí-lo sem recurso a terceiros, eliminando os 

intermediários entre o artista e o público, porque a própria rede é global” (para. 11). As 

afirmações de Blank e Shulgin chamavam a atenção para o ambiente onde ocorre a prática 

artística, como elemento modelador de convenções estilísticas, acabando por se tornar na 

força motriz por detrás da primeira mostra online de Internet Art, comissariada por Steve 

Dietz, sob o tema “beyond interface: net art and Art on the Net” em 1998. No catálogo 

da exposição, Dietz agrupou um conjunto de testemunhos de artistas e teóricos que 

ajudaram a delinear o propósito da exposição sob a insígnia de que a Internet seria a 

“condição necessária e suficiente”27, naquele período, para caraterizar os trabalhos 

artísticos que aí se desenvolvem. De certa forma, estas asserções foram proféticas para 

inúmeros artistas que, nas décadas seguintes, iriam fazer da Internet o tema de reflexão 

principal e o seu contexto de atuação específico. 

 

1.2 Net.Art, ‘guetorização’ do discurso 

A diversidade de “ismos” na história da arte assinalam uma herança que 

tendencialmente procura dar uma origem conceptual ao surgimento de novas formas de 

arte que se adapte a uma categoria conhecida validada pela tradição artística. 

Paralelamente ao aparecimento das primeiras obras de Internet Art verificou-se um 

notável esforço de artistas, críticos de arte e historiadores em erguer as ‘barreiras’ 

                                                 
pelo que o “ZK Proceedings 95” , numa base de confiança mútua, funcionou como um filtro colaborativo 

para a criação de uma comunidade de participantes e escritores persuadidos a publicar o trabalho mais 

antigo que permanecia nos seus discos. Schultz, perante este crescimento exacerbado, considerou 

necessário um ponto de moderação em torno da discussão da Internet e da cultura da rede, colocando a 

tónica nestes eventos ZKP. Estes encontros tinham uma agenda teórica e, na preparação do quarto encontro 

da Nettime na Lituânia em 1997, ZKP4, foi feita uma compilação de textos representativos da Nettime e 

editados publicamente online. Consultado em 20 mar. 2015. Disponível em 

http://www.ljudmila.org/nettime/zkp4/toc.htm 
27 Disponível em http://www.museumsandtheweb.com/mw98/beyond_interface/bi_frdietz.html 
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caraterizadoras de um estilo unitário ou até mesmo de um movimento artístico. A análise 

de Stephen Wilson sobre os aspetos envolvidos na fundação da Internet Art, no seu livro 

intitulado ‘Information Arts: intersections of art, science, and technology’, destaca o 

indiscutível apelo da conetividade, colaboração e trabalho distribuído, apresentando cinco 

pontos-chave que tornam Internet Art distintiva: conetividade entre pessoas; colaboração 

e grupo de trabalho; a criação de arquivos distribuídos; internacionalização; comentar no 

próprio contexto da web (Wilson, 2003, pp. 559-561). O dilema destes pontos 

diferenciadores reside na alusão a uma pseudo imaterialidade que afastou as primeiras 

obras das instituições oficiais de arte (museus, galerias, etc.) e consequente 

marginalização pelo mercado de arte. As exigências tecnológicas e a natureza da Internet 

Art, no seu contexto institucional, levou Christiane Paul (2005) a confiná-la num ‘gueto’ 

(pp. 251-274). Para Domenico Quaranta (2010) essa ‘guetorização’ deriva do contexto 

isolado e artificial que reveste o discurso da Internet Art, embora desde o seu início se 

denote a exploração de ligações com a arte contemporânea (p. 70). No entanto, ambos os 

curadores e críticos de arte são unânimes em reconhecer que essa ‘guetorização’ foi 

determinada pela primeira geração de artistas da Internet Art que pretendiam representar 

um ideal generalizado, agindo como um spiritus rector que estabeleceu os padrões 

estilísticos. 

A confusão trazida pelas práticas artísticas associadas à Internet, aparentemente 

simples, que irrompe no meio artístico é suficientemente distinta da variedade de termos 

utilizados pelos críticos quando procuram descrever os ‘trabalhos novos’ deste fenómeno 

de difícil compreensão: Web Art, Internet Art, Online Art, Internet based Art, Net.Art, 

etc.28, foram alguns dos termos mais correntes. Inicialmente, acabaram por reunir algum 

consenso em relação ao termo ‘Net.Art’ usado pela primeira vez por Pit Schultz e Vuk 

Ćosić29, em 1996, para descrever projetos que usam as redes e as suas possibilidades de 

distribuição em tempo real. O neologismo ‘Net.Art’, adotado em grande escala pela 

crítica, foi cunhado por Vuk Ćosić a partir da casualidade da receção de um email 

                                                 
28 A explosão de diatribes em torno deste conjunto de denominações são imprecisas, redundantes e por 

vezes contraditórias resultando no seu emprego arbitrário. Das terminologias mais recorrentemente 

referenciadas, verifica-se que a crítica na especialidade utiliza recorrentemente o tropo Net.Art (com o 

ponto) para se referir à prática artística da primeira geração de artistas; todavia, adotou-se alternativamente 

a terminologia Net Art (sem o ponto) – usada por muitos artistas – e Internet Art (popularizado por Rachel 

Greene e comummente utilizado pelas instituições) para simbolizar a tendência estética, pelo que iremos 

igualmente assumir ambas as expressões ao longo da dissertação.  
29 Vuk Ćosić, no seu ensaio “A net.art text”, clarifica o surgimento do termo destacando, a par da sua 

sonoridade, a semelhança associada à linguagem informática. Consultado em 2 jan. 2015. Disponível em 

http://free.janezjansa.si/blog/2015/04/6-a-net-art-text/#more-512 
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corrompido que juntou as duas palavras por um ponto, uma espécie de ready-made 

segundo Alexei Shulgin, assumindo-se como um rótulo identificativo de uma nova forma 

de arte, formando o termo que rapidamente começou a fazer parte do vernáculo 

internacional. Na mesma época, Andreas Broeckmann define Net.Art (ou net.art) como 

um “quase movimento”, para enquadrar os projetos realizados no WWW associados a um 

grupo de artistas europeus indexados a instituições de investigação tecnológica, disperso 

geograficamente, com a capacidade de trabalhar remota e colaborativamente. 

Broeckmann estabeleceu alguns padrões das manifestações artísticas na Internet cuja 

lucidez argumentativa exerceu grande influência na comunidade Nettime deste período, 

contribuindo de certa forma para a sua ‘guetorização’ e afastamento das práticas habituais 

de apresentar a arte. Citamos apenas quatro deles: ”um recurso importante dos projetos 

lançados no WWW é o facto de poderem ser alterados e atualizados constantemente, de 

modo que não há uma criação ou ‘trabalho’ fixo e terminado”; “as obras de Net.Art são 

temporárias”; “a Net.Art está certamente num estado transitório, em permanente fluxo e 

vai mudar bem como desenvolver-se na mesma medida em que os seus agentes e 

ambiente mudam”  (Broeckmann, 1997, para. 3).  

Todavia, nem sempre foi consentâneo o engenho para separar as caraterísticas de 

diferentes movimentos no século XX e para as declararem como sendo caraterísticas 

estilísticas definidas. O caso da Net.Art não foi exceção, nem todos os artistas que se 

incluem neste fenómeno artístico se reveem na clausura de uma qualquer definição 

normativa e resistem a ser amontoados desta forma, receando que as suas diferentes 

visões sobre a arte e produção estética sejam subsumidas sob uma única descrição 

estilística. Josephine Bosma acentua essa ideia de que muitos artistas são avessos a 

qualquer tentativa de categorização e para o efeito apresenta o testemunho de alguns dos 

artistas que ela associa ao famigerado Net.Art group30, da primeira geração da Net.Art. O 

protesto radical de Dirk Paesmans, do grupo JODI, sintetiza muitos desses receios ao 

contrariar aquilo que aparentava ser uma uniformização estimulante à sequência de 

projetos artísticos não convencionais, segundo o qual, “amontoá-los numa categoria, a 

net.art é desinteressante, é incestuosa e limita futuros desenvolvimentos” (Paesmans, 

1997, cit. por Bosma, 1997, para. 4). Embora pejados de força, estes impulsos libertadores 

                                                 
30 Num artigo intitulado “net.artists and net.art”, editado na lista Nettime em julho de 1998, Josephine 

Bosma identifica o tropo “net.art” com um grupo organizado informalmente de artistas europeus constituído 

por Alexei Shulgin, Olia Lialina, Rachel Baker, Vuk Ćosić, Heath Bunting e a dupla Jodi.org. Consultado 

em 2 jan. 2015. Disponível em http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9807/msg00084.html  
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não foram suficientes para se esquivarem às regras do status do sistema de catalogação 

da história da arte; é certo que, raramente a Net.Art se inscreve nas estéticas que defendem 

uma pureza contra uma flexibilidade algo desconcertante que descreve bastante bem a 

atitude de uma arte moderna consciente. O posicionamento terminológico assumido por 

Bosma, porém, é incondicional na adoção Net.Art para caraterizar a primeira geração de 

artistas, destacando o aspeto simbólico do ‘ponto’ que une as duas palavras decorrente da 

simpatia gerada por uma aglutinação própria do ambiente digital, mormente a designação 

de ficheiros31. 

Parte significativa dos protagonistas da primeira geração dos artistas da Net.Art, o 

esloveno Vuk Ćosić, os russos Alexei Shulgin e Olia Lialina, é originária da Europa do 

Leste e surge depois da dissolução da União Soviética e da queda da cortina de ferro. Terá 

igualmente contribuído o facto da Net.Art ser acessível aos artistas com recursos 

financeiros limitados; a sua produção dependia apenas, para além da criatividade do 

artista, do acesso à internet e do recurso a computadores, assim como o conhecimento 

técnico de software e hardware. Por um lado, o discurso sobre a tendência artística que 

mais tarde veio a ser conhecida como Net Art, tomou forma maioritariamente do decurso 

da confrontação com os trabalhos da primeira geração dos artistas, enquanto que, por 

outro lado, foi precisamente o Net.Art group referenciado por Bosma mais de que 

quaisquer outros, que se destacou e que determinou grandemente os fundamentos da Net 

Art. Apesar da relevância e contributos de alguns percursos individuais, a Net Art é uma 

‘invenção coletiva’ própria dos Netizens32 (cidadãos da Internet).  

As obras iniciais de Vuk Ćosić ajudaram a moldar os alicerces de uma definição 

adequada do que deve ser entendido teórica ou esteticamente pelo termo. Uma das 

caraterísticas formais comuns reside na irreverência típica de muitos artistas deste período 

perante a cultura da rede e prova disso é a reconhecida militância ativista de Ćosić face 

às caraterísticas absolutamente singulares da internet e a inevitável proliferação da cultura 

capitalista na rede, que lhe propiciaram uma adesão incondicional ao WWW, como o 

próprio descreve: 

                                                 
31 O ‘ponto’ separa o nome do ficheiro da extensão ou um domínio standard que reconhece a linguagem 

utilizada, posicionando a palavra ‘art’ de forma simbólica à extensão (*.art). 
32 Foi o tema de uma exposição realizada em 2002 no Centro Internazionale d’Arte Contemporanea de 

Roma, comissariada por Valentina Tanni. A noção de Netizens foi resgatada por Domenico Quaranta para 

reforçar o sentido do termo Net Art, justificando-o com o aumento da cultura da Internet junto dos cidadãos 

(Quaranta, 2010, pp. 169-172). 
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O meu conhecimento, inclui vários anos nas fileiras do que chamamos o movimento 

Dissidente. Muitos dos meus atos fizeram parte de um ativismo muito geral de oposição. 

Alguns deles foram artísticos, alguns jornalísticos e outros, agitação. Senti uma vontade 

muito profunda de criar um sistema de valores paralelo que conteria o discurso dominante 

na Jugoslávia socialista. A linguagem que utilizei na altura incidia no “nós” versus “eles”, 

tanto no pensamento social como artístico. Acredito que atualmente há uma ponte entre 

isso e o que mais tarde se tornou net.art. (Ćosić cit. por Greene, 2004, p. 53) 

Este austero arrivismo é uma caraterística comum a muitos dos primeiros artistas 

na Net Art e pode ser globalmente visto como paradigmático do envolvimento de muitos 

deles em relação ao qual não é aplicável a atribuição de um papel convencional. A 

importância de Vuk Ćosić deve ser pensada, é claro, em função da sua prática artística, 

mas também levando em conta a sua notável influência na geração de artistas Net Art 

seguinte. O título do seu primeiro projeto “Net.art per se” (também conhecido por ‘CNN 

Interactive’) surgiu no âmbito de uma conferência realizada em 1996 na Itália, em 

Trieste33, com o mesmo tema, “Net.art per se”; Ćosić mimetizou a página web da CNN, 

num claro gesto de apropriação e de provocação, reorientando as ligações para diversas 

páginas de arte com a deliberada intenção de galvanizar a discussão sobre a Net Art no 

seu próprio ambiente. O projeto mobilizou para o contexto artístico elementos próprios 

do campo dos mass media, nomeadamente a forma como os artistas lidam com audiências 

a uma escala global, bem como as preocupações inerentes à distribuição e controlo do 

trabalho.  

 As abordagens artísticas do Net.Art group estão de acordo em dois pontos centrais: 

todas elas estão relacionadas com o princípio de imediatismo participativo dos Netizens 

em que a arte pode ser experienciada em qualquer lugar no mundo e seguem a lógica da 

comunicação de massas. Os mesmos contornos que enformaram o vocabulário artístico, 

responsáveis pelo pseudo gueto, também permanecem como agentes de ligação entre 

práticas de inspiração artística diversa. Os limites são imprecisos e as fronteiras são 

fluidas e albergam distintas abordagens, tendo em comum o facto de permitirem 

experimentar a rede de uma forma radicalmente diferente daquela providenciada pelos 

                                                 
33 Coincidência, ou não, a provocação deste projeto assemelha-se à irreverência da primeira serata ou soirée 

futurista, que teve o mesmo palco em Trieste, no Teatro Municipal Politeama Rossetti em 12 de janeiro de 

1910, mesmo antes do julgamento mediático de Filippo Tommaso Marinetti decorrente do impacto do seu 

romance Mafarka-Le-Futuriste sob a acusação deste ofender os valores morais e a propriedade. 

Precisamente uma tendência estética que glorificava os últimos avanços tecnológicos, assumindo os 

desenvolvimentos tecnológicos e científicos como ponto de referência para a renovação de todos os aspetos 

sociais e estéticos. 
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portais corporativos ou préconfigurados. A par do anterior exemplo de apropriação, o 

reportório inclui uma diversidade desconcertante própria da arquitetura digital das 

plataformas, tal como a coordenação de eventos através de mailing lists e comunidades; 

plataformas ou galerias de acesso livre como a äda web34, Teleportacia.org35 ou 

Irational.org36; a simulação de identidades, semelhantes a exemplos de alter ego artísticos 

da história da arte, com o enigmático caso de ‘Mouchette.org’37 em 1996 ou a anarquia 

identitária lançada pela artista Olia Lialina em ‘Identity Swap Database’38, realizada em 

1999; a transformação das suas vidas privadas num trabalho artístico pela dupla italiana 

de artistas, Eva e Franco Mattes, conhecidos pelo código binário 

0100101110101101.ORG com ‘Life sharing’39, de 2000 a 2003; a intervenção tática da 

ciberfeminista Cornelia Sollfrank, ‘Female Extension’40, que lhe permitiu corporizar mais 

de 200 mulheres artistas de Net Art, em 1997; o rapto, do grupo de artistas da Net Art e 

ativistas Etoy, de centenas de Netizens para a sua página com o ‘The Digital Hijack’41 em 

1996, ou, ainda, a litigiosa batalha realizada conjuntamente com o coletivo ®™ark contra 

uma multinacional de brinquedos através do projeto ‘Toywar’42 em 1999, assinalada 

como a performance mais dispendiosa da história da arte. O escopo destas iniciativas 

produziu um efeito próprio do seu tempo, tendo sido essa a razão por que muitos artistas 

e teóricos da Net Art sublinharam acima de tudo o elemento ‘ativo’ nas suas atividades, 

em oposição ao estável e imutável de muita da arte contemporânea. Acabariam por ocupar 

uma firme posição na história da Net Art e na discussão de um vocabulário que não se 

limita exclusivamente à Internet como ‘suporte’ de uma manifestação artística, tendo-se 

tornado um importante ponto de referência para uma geração mais jovem de artistas que 

por ela se orientaram. 

 

 

 

                                                 
34 Disponível em http://www.adaweb.com/ 
35 A primeira galeria online para obras de Internet Art desenvolvida por Olia Lialina. Disponível em 

http://art.teleportacia.org/ 
36 Uma comunidade criada por Heath Bunting e um servidor disponível para o lançamento de artistas. 

Disponível em http://www.irational.org/ 
37 Disponível em http://www.mouchette.org/ 
38 Disponível em http://www.teleportacia.org/swap/ 
39 Disponível em http://0100101110101101.org/life-sharing/ 
40 Disponível em http://www.artwarez.org/femext/index.html 
41Disponível em http://www.hijack.org/ 
42 Disponível em http://toywar.etoy.com/ 
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1.3 Singularidade pluralista: terminologias e a deriva taxionómica 

O enquadramento das obras de Internet Art que irrompem no meio artístico tem 

gerado alguma confusão em situar esta tendência estética junto de outros nomes 

categóricos como New Media Art, Arte Digital, Media Art, Arte Eletrónica, Arte 

Interativa, Arte Multimédia, Arte Robótica, etc. . Todos eles refletem uma arena onde se 

inscrevem projetos que privilegiam o uso de tecnologias emergentes e se preocupam com 

as possibilidades estéticas num dado período ou época. Contudo, há termos dos anos 60 

e 90 que perderam o seu ímpeto tendo terminado o seu percurso, simplesmente por terem 

sido subsumidos noutras categorias ou pelo facto do seu foco ter sido humilde e pouco 

ambicioso ao ponto de persistir na discussão artística. O exemplo da Arte Eletrónica que, 

tendo surgido nos finais dos anos 60, quando o vídeo se instalou no contexto artístico e, 

tendo no seu encalço importantes festivais de referência internacional que perduraram no 

tempo, como o Ars Eletronica em Linz/Áustria, fundado em 1979 e o ISEA (International 

Symposium on Electronic Art), criado em 1990 na Holanda, foi aglutinada pela Media 

Art. Da competição entre nomenclaturas cujo conteúdo artístico partilha uma forte 

vertente tecnológica singraram as denominações dominantes Media Art, Arte Digital e 

New Media Art, em torno das quais têm surgido novas descrições estéticas, como é o caso 

da Internet Art. Apesar do caráter multifacetado da Media Art, a nobreza das suas raízes 

conceptuais e estéticas (com referências que vão de Man Ray, a László Moholy-Nagy e 

a Nam June Paik, a sua importância na escola alemã, a cultura dos media, a mobilização 

de dispositivos tecnológicos para o mundo artístico, a Video Art, etc.) constituem um 

significante precursor de todos os estilos subsequentes que recrutam tecnologias para fins 

artísticos. 

Até agora, a maioria das tentativas para definir a Internet Art baseou-se numa 

análise das caraterísticas formais distintivas, como por exemplo a sua presença online, a 

livre acessibilidade, a utilização de matéria-prima da cultura da internet e interatividade. 

Porém, não é possível ter um entendimento amplo da Internet Art sem uma análise dos 

traços comuns com outras denominações, cuja confrontação evidencie a forma como a 

prática artística é vista, mas também o seu estatuto na arte contemporânea. Verificou-se 

que a subalternização das primeiras obras da Internet Art pela crítica da arte 

contemporânea foi parcialmente motivada pelo desencontro destas com o mundo 

institucional onde a arte contemporânea é produzida, exposta e discutida. Assim, é 

suscetível que uma obra de arte desenquadrada dos museus, galerias e das revistas da 
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especialidade seja alvo de classificações vagas como ‘dispositivo artístico’ ou, de uma 

forma extraordinariamente ampla, apelidada de ‘arte contemporânea’ onde 

aparentemente tudo cabe. 

A origem deste dilema encontra-se nas próprias obras de arte que fazem uso das 

tecnologias e, de facto, representa o seu capital mais importante: os processos de 

hibridação entre meios, linguagens e suportes diversos; nos moldes, profetizados por 

Richard Wagner para a conceção da obra de arte total, reforçados pela perspetiva de 

colaboração defendida por Roy Ascott (1967) e corroborada pela flexibilidade de 

articulação de meios proporcionada por aquilo que Edmond Couchot (1998) considerou 

ser uma “genética computacional favorável” (p. 269). Paralelamente, a exaltação do 

potencial artístico desta convergência tem contribuído para a diluição de fronteiras dos 

vocabulários próprios de cada tecnologia e medium artísticos, bem como a consolidação 

de uma disposição amenizadora do pensamento sectarista nas artes. 

Sendo o caráter híbrido um elemento norteador da estética do séc. XXI, é 

paradigmática a reserva da crítica da arte em filiar algumas obras dessa natureza a um 

rótulo estético. A este propósito, Domenico Quaranta (2013a) foi bastante franco quanto 

ao seu ceticismo em relação à imprecisão dos limites de algumas tendências artísticas e 

exclusão de obras de arte na discussão dos princípios que conformam essas tendências. 

Para o efeito, Quaranta analisou a famigerada obra ‘The Weather Project’ (2003), de 

Olafur Eliasson, instalada no espaço cavernoso Turbine Hall no Tate Modern em Londres, 

integrada na exposição ‘Unilever Series’ que, na época, foi vigorosamente aclamada 

pelos sacerdotes da arte contemporânea (pp. 18-37). O trabalho do artista escandinavo 

tende a irromper o espaço cívico e particulariza-se por envolver diversos mecanismos 

tecnológicos e a colaboração de especialistas de várias disciplinas (cientistas, designers, 

meteorologistas, arquitetos, engenheiros informáticos, etc.). A obra ‘The Weather 

Project’ utilizou um elevado nível de sofisticação tecnológica, oculto no potencial estético 

ilusionista da instalação, que Quaranta considera confrangedor que seja ignorado no 

debate sobre os New Media Art. E para tal, apresenta o exemplo do livro intitulado ‘New 

Media Art’ de Mark Tribe e Reena Jana escrito três anos depois da obra de Eliasson ter 

sido apresentada ao público, sem qualquer menção ao artista ao longo do texto. A 

definição de New Media Art apresentada pelos autores intersecta duas categorias maiores 

“Arte e Tecnologia e Media Art”, justificando que a Arte e Tecnologia está associada às 

práticas “que envolvem tecnologias novas mas que não se relacionam necessariamente 
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com os media. A Media Art (arte dos media) inclui (…) formas de arte que incorporam 

tecnologia dos media que, por volta dos anos 1990, já não era nova” (Tribe & Jana, 2007, 

p. 7). A razão da indignação de Quaranta, estejamos a falar da obra de Eliasson que, além 

de bem conhecida é convincente, ou obras de outros artistas consagrados (Pierre Huyghe, 

Mariko Mori, Pipilotti Rist, Peter Kogler, etc.), assenta na contrariedade gerada entre a 

definição proposta e a renúncia de obras de arte que utilizam ‘tecnologias emergentes’ e 

exploram as suas capacidades estéticas. Quaranta remete a explicação deste desiderato 

para uma omissão no ensaio referente aos limites históricos e contornos atuais dos New 

Media Art, a natureza do seu medium e o que se entende por New Media. Todas estas 

questões são determinantes para avalizar a arte na era da distribuição digital; no entanto, 

aquilo que Quaranta considera ter sido omissão e exclusão da definição do termo é 

precisamente a sua marca mais distintiva que, de repente, se tornou o centro das atenções 

na discussão acerca da Internet Art. 

Mark Tribe e Reena Jana (2007)  atribuem o aparecimento dos New Media Art em 

sincronia com o surgimento das primeiras práticas artísticas online da dupla JODI em 

meados dos anos 90 e esclarecem que a utilização do termo começou a proliferar em larga 

escala para se referirem a projetos tais como “instalações multimédia interativas, 

ambientes de realidade virtual e arte baseada na Net – que eram feitos utilizando a 

tecnologia digital” (p. 6). Embora equacionem as possibilidades criativas de inúmeras 

tecnologias, posicionam a internet no centro de muitos projetos dos New Media Art e 

como responsável da sua essência globalizante. Curiosamente, a esmagadora maioria dos 

projetos problematizados pelos autores estão associados à Internet Art ou à ‘consciência 

da cultura da internet’43. A ênfase atribuída à Internet indicia uma alteração do paradigma 

de análise do termo pelo seu ‘contexto’, inversamente à preocupação na definição de 

limites, premissas orientadoras e consistência da criatividade inerente às tecnologias 

empregues. No fundo, esta declaração parece confirmar as conclusões de Quaranta e da 

maior parte dos estudiosos, para quem a Internet Art representa uma mutação dos New 

Media Art na arte contemporânea. 

Por outras palavras, a expressão New Media Art – à semelhança das que a antecederam e 

das que mais cedo ou mais tarde a sucederão – não se refere à arte que usa a tecnologia 

digital como um meio artístico; não é um género artístico nem uma categoria estética; não 

                                                 
43 Uma das premissas maiores dos projetos que ligam as práticas que deambulam entre  online e offline da 

Postinternet Art, nos moldes definidos por Marisa Olson, Gene McHugh, entre outros. E que será objeto 

de discussão posterior nesta dissertação. 
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descreve um movimento ou uma antevisão. O que a expressão New Media Art descreve 

realmente é a arte que é produzida, discutida, criticada e vista num “mundo artístico” 

específico, o qual designaremos como “Mundo da New Media Art”. (Quaranta, 2013a, p. 

35) 

Este ponto de vista tem presente um importante comentário de Christiane Paul 

(2015a) onde refere taxativamente que “o menor denominador comum para definir os 

New Media Art parece ser a sua computabilidade, o facto de ser baseada em algoritmos 

computacionais” (p. 83). A discussão de Paul focaliza-se numa lista de adjetivos que são 

utilizados para descrever a arena dos New Media Art, entre os quais se destacam o 

intercâmbio colaborativo e participativo, a dinâmica e uma orientação para o processo, a 

ação generativa e personalizável. E, num sentido estrito, menciona que os trabalhos 

utilizam as caraterísticas inerentes ao medium digital.  

Esta mudança em direção ao medium destitui o velho pensamento demasiado 

centrado no uso das tecnologias em si mesmas e releva novas ponderações acerca do 

protetor guarda-chuva estético que determina a inclusão ou exclusão de obras nos New 

Media Art. O curador Steve Dietz, numa conferência realizada em 1999, sob o tema 

irónico ‘Why Have There Been No Great Net Artists?’44, lançou o mote para enquadrar 

essas práticas artísticas, afirmando que: “o que considero distintivo nas caraterísticas do 

medium é a interatividade, conectividade e computabilidade” (para. 21). Mais de uma 

década depois, estas mesmas três caraterísticas foram identificadas por Beryl Graham e 

Sarah Cook (2010), na introdução do livro ‘Rethinking Curating: Art after New Media’, 

para assim acentuar uma distinção das práticas artísticas com base no ‘comportamento’: 

“o que se pretende significar com a expressão New Media Art é, em termos gerais, a arte 

que é produzida através do uso de meios de tecnologia eletrónica e que exibe qualquer ou 

todos os três comportamentos de interatividade, conectividade e computabilidade em 

qualquer combinação” (p. 10). 

A origem mais afamada e mais influente deste ponto de vista é uma reflexão de 

Roy Ascott, na década de 60, sobre a tendência e o futuro da arte face à relação 

                                                 
44 Steve Dietz faz uma rapsódia com o tema de um artigo de Linda Nochlin escrito em 1971 para a revista 

ARTnews, intitulado com a questão ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’. Dietz utiliza na 

sua comunicação os mesmos ingredientes de Nochlin, surpreendendo com uma resposta que não é óbvia à 

questão colocada e tal como o artigo de Nochlin não se debruça sobre as mulheres artistas mas na própria 

noção de arte numa sociedade patriarcal, também Dietz reflete as caraterísticas e os predecessores 

distintivos da Internet Art que deverão ser tidos na consagração das práticas dos artistas. 
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comportamental desta com as tecnológicas que emergiam na época45. Nessa reflexão, 

Ascott anuncia uma inquestionável transmutação da arte, motivada pela integração da 

ciência e da tecnologia, tendo como seu representante máximo o computador para a 

realização da sua ‘visão cibernética’. Em associação com esta dimensão realiza um estado 

da arte que denuncia um período de vivências caótico e de alguma anarquia de ideias, 

diversidade de estruturas e imagens que perdiam tanto em coerência e continuidade, como 

ganhavam em novidade e imaginação. Todavia, a arte moderna exibia unidade nessa 

diversidade, em parte pelo relacionamento entre artistas e pela convergência interativa 

das obras: a tendência do contexto comportamental dominava na arte.  

O aspeto desta discussão que merece uma atenção mais cuidada é 

simultaneamente aquele que acompanha a renovação do conceito dos New Media Art. 

Atualmente o ´comportamento’ na relação com as tecnologias é evocado por Andreas 

Broeckmann ao defender a ideia de que New Media é um conceito do passado. Como 

seria de esperar nas suas afirmações, Broeckmann anuncia o fim dos New Media com a 

introdução do iPhone em 2007. Esta é a primeira de um conjunto de ferramentas que, 

segundo o crítico de arte, concretiza o desejo de fusão das tecnologias dos media 

(telefone, TV, rádio, computador, internet), concebido no decurso do século XX, para dar 

forma à visão de um ‘medium universal’ (Broeckmann, 2015). De facto, para os ‘nativos 

digitais’ é perfeitamente natural estarem continuamente online, localizáveis e obterem 

informação combinada entre o Google e a Wikipédia. Este ambiente de vivência e cultura 

contemporânea predispõe-se à exploração e experimentação de práticas artísticas pelas 

gerações mais novas. É exatamente esta a posição mencionada por Ed Halter (2014) no 

prefácio do livro ‘You Are Here: Art After the Internet’ dedicado à reflexão dos conceitos 

‘natureza digital’, ‘nova estética’ e ‘postinternet art’ utilizados pelas novas gerações de 

artistas e críticos a partir do seguinte mote: “Termos como 'new media’  e 'net art' hoje 

soam desesperadamente antiquados, ultrapassados. Ressaltar o que há de novo sobre a 

relação entre arte e internet permite-nos distanciar-nos deste passado” (p. 17).  

Por vezes, a confrontação pública de termos com o intuito de trazer uma maior 

clarificação dos factos transforma-se na projeção de interesses, fantasias e receios que 

                                                 
45 Num prolífico ensaio, intitulado “Behaviourist Art and the Cybernetic Vision”, efetua uma antevisão do 

que iria ser um dos caminhos mais instáveis e polémico da arte: a relação entre a ciência, tecnologia e arte. 

Para tal, esboça um conjunto de preocupações que ainda permanecem atuais e têm alimentado inúmeras 

discussões, das quais destacamos duas: a convergência de meios e o trabalho colaborativo liderados pelas 

tecnologias digitais; a participação e envolvimento do público na produção da obra (Ascott, 1967, pp. 95-

103). 
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ambicionam reformas que não se consolidam no futuro. Pelo que, há artistas, curadores e 

críticos, onde se inscrevem Olia Lialina, Timothy Druckery e Christiane Paul, que 

manifestam o seu desagrado pelo uso da expressão ‘New Media’  devido à sua 

inadequação a um contexto volátil e sedento de inovação.  

Um outro fator que Andreas Broeckmann enuncia como profundamente 

vulnerável e redundante é o termo ‘Arte Digital’ que desde a inauguração das seminais 

exposições46 ocorridas nos finais dos anos 1960 até 2007 perdeu o seu ímpeto e tornou-

se tão comum que é quase tomado como certo para encaixar toda a emergência da cena 

artística global alocada a ambientes digitais. Ao analisarmos os ensaios de ‘New Media 

in Art’ (1999, revisto em 2005) de Michael Rush, ‘Digital Art’ (2003, revisto em 2008 e 

em 2015) de Christiane Paul, ‘Art of the Digital Age’ (2006) de Bruce Wands ou ‘Arte 

Digital: novos caminhos na arte’ (2010) de Wolf Lieser, verificamos que no seu somatório 

incluem todas as tendências estéticas e temas prevalentes que exploram o medium digital 

sob um amplo guarda-chuva denominado Arte Digital. É questionável que a abundância 

de tendências e categorias associadas ao termo, tais como New Media Art, Arte 

Multimédia, Internet Art, Generative Art, Software Art e muitas outras sejam reunidas 

sob o escrutínio tradicional de práticas artísticas baseadas nos materiais utilizados. 

Consequentemente o espetro daquilo que é generosamente compreendido por Arte Digital 

inclui reproduções passivas ou imitações de modalidades de representação tradicionais 

que não se estabelecem como um meio artístico em si próprio, limitando-se a substituir 

os materiais e ferramentas por análogos tecnológicos. Exemplo disso é a proliferação de 

comunidades alavancadas pela representação 2 e 3D, tais como: Behance, DeviantArt, 

Renderosity e 3DTotal, maioritariamente povoadas por amadores entusiastas, que 

monopolizam e confinam o termo a práticas artísticas que têm sido alvo de críticas e 

rejeição pela sua falta de sofisticação concetual e técnica perante a inovação tecnológica. 

Em sentido estrito, o virtuosismo do Photoshop é canalizado para replicar metodologias 

de colagem, fotomontagem e ‘pintura’, como reminiscências vagas ou recuperações pós-

modernas de modalidades consagradas na história da arte, que pouco acrescentam ao 

firmamento criativo estabelecido por artistas como Max Ernst, Raoul Hausmann, John 

Heartfield, Richard Hamilton, Alexander Rodchenko ou Grant Wood. Se aceitarmos a 

                                                 
46 Mormente, as exposições de Computer Art em galerias tais como Studiengalerie der TH e Galerie 

Wendelin Niedlich em Estugarda e a Howard Wise Gallery em Nova Iorque. A colaboração entre artistas 

e engenheiros do Experiments in Art and Technology (EAT) em 1966 que envolveu Billy Klüver, Robert 

Rauschenberg, Andy Warhol, Robert Whitman, John Cage, entre outros. Em 1968, a exposição ‘Cybernetic 

Serendipity’ no Institute of Contemporary Arts (ICA). 



 
29 

 

interpretação de Broeckmann, encontramos aqui argumentos há muito refletidos, 

experimentamos o choque do reconhecimento do facto do termo ‘Arte Digital’ ter sido 

usado de modo tão livre que se tornou insignificante. 

Lev Manovich aplicou os mesmos princípios formais à Internet Art, refutando a 

ideia de que a identificação de obras seja subsumida numa mesma categoria pelo simples 

facto de terem em comum o uso da internet. Em 2003, Manovich equacionava a noção de 

uma ‘estética pós-media’ que era permeável à existência de diferentes micro-

categorizações no interior da Internet Art, cada uma delas com uma identidade própria. 

Mas tudo isto, dizia ele, porque: 

A estética pós-media precisa de categorias que possam descrever a forma como um objeto 

cultural organiza dados e estrutura a experiência do utilizador desses dados (...) adotar os 

novos conceitos, metáforas e operações de uma era de computador e rede, como 

informações, dados, interface, largura de banda, fluxo, armazenamento, rasgo, 

compressão, etc. . (Manovich, 2000, pp. 5-6)  

A parafernália de argumentos para delimitar categorias e/ou nomenclaturas torna-

se inglório, muito mais do que explica o entendimento do medium num contexto 

tecnológico ubíquo e ideologicamente permeável a misturas, fusões e convergências. Os 

sistemas taxionómicos são as opções mais comuns e plausíveis, contudo mais discutíveis, 

da história da arte. Como vimos, ao precisar o sentido semântico dos vocábulos nucleares 

da Internet Art, de modo a expor o alcance significador da terminologia peculiar usada 

no seu discurso, deve ser realizada ao arrepio das conceções estéticas tradicionais que 

fomentavam sumariamente o sectarismo e a rigidez taxionómica. De facto, o estudo e 

identificação de muitas obras de Internet Art são feitos na charneira de diferentes 

postulados estéticos, superando a lógica redutora desligada do estatuto proselitista, e sem 

prejuízo de abordagens mais estritas no âmbito de um único paradigma representacional. 

Não tem, pois, aqui o vocábulo ‘categoria’ um sentido restritivo, autista ou hermético 

nem se reduz a um período cronológico; ao invés disso, adota uma significação mais 

flexível, se usada como noção nomeadora de uma prolixa análise particular para 

identificar fenómenos semelhantes ocorridos em contextos diversos e simbolicamente 

distintos.  

A classificação das obras de Internet Art pelos seus cronistas mais influentes 

oscila entre ‘categorias’ e ‘temas’ que congregam pressupostos teóricos e operatórios 

comuns que os definem. Na primeira década da Internet Art verificou-se uma explosão 
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de categorizações e temas, tão diversificados como ‘subversão’, ‘interação’, ‘sexo’, 

‘colaboração em telepresença’, ‘chalaças e construção de identidades falsas’, ‘streaming’, 

‘apropriação’, ‘ASCII Art’, ‘Browser Art’, ‘Form Art’, ‘Email Art’ e ‘Online Software 

Art’. Nos primeiros cinco anos da Internet Art, Juan Martín Prada (2015) identifica duas 

dezenas de ‘rasgos específicos’ que diz serem baseados numa perspetiva de ‘economia 

de abundância’ em coerência com o seu caráter global, sensivelmente a mesma 

quantidade que Steve Dietz afirma que o diretor do Museu de Arte Moderna de São 

Francisco (SFMOMA), David Ross, em 1999, teria apresentado como ‘Qualidades 

distintivas da NetArt’ numa palestra no Instituto CADRE (Computers in Art, Design, 

Research, and Education) (Prada, 2015; Dietz, 1999; Ross, 1999). O sistema de 

classificação de projetos de Internet Art em repositórios como o Runme, o Whitney 

Artport e o Rhizome ArtBase são realizados por categorias e ‘nuvens de palavras-chave’. 

A título de exemplo, o arquivo Rhizome ArtBase aceitou submissões livres de projetos 

até 2008 e permitia ao artista classificar o seu projeto com palavras-chave, registou mais 

de uma centena de palavras-chave que se destacam pela sua popularidade e em torno dos 

quais se agrupam os inúmeros projetos arquivados. O sistema de classificação por 

palavras-chave ou etiquetas (tags) ganhou uma nova dimensão de significado com a Web 

2.0, mormente com as redes sociais, onde praticamente tudo que é publicado é indexado 

a tags, promovendo um sistema de organização operatório livre, designado por tagging.  

Uma razão subentendida em relação a isto é que, quando uma categoria ou tag é 

usada, há uma convicção predominante de que devem nomear a essência conceptual e 

técnica da obra. Simultaneamente, há a consciência de que o campo precisa de clarificar 

o emprego de terminologia e estruturar linhas guia que nos permita fazer o uso 

estandardizado de alguma dessa terminologia. É este o sentimento que tem motivado os 

diversos intervenientes do mundo da Internet Art a realizar uma triagem e a própria 

história da arte tem-se encarregado de se concentrar em algumas nomenclaturas 

prevalecentes que perduram na definição do campo de ação da Internet Art (Cf. Fig.2). 

Contudo, persiste a flexibilidade em encarar cada uma das tendências sem os óculos 

doutrinais coloridos que desviam o cabal entendimento de obras com influências díspares, 

pois o vocabulário nesta área está repleto de ambiguidades, principalmente porque os 

significados estão a mudar rapidamente. Um fator que dificulta é, sem dúvida, o facto de 

as tendências acima reconhecidas incluírem predominantemente obras híbridas que 

primam por uma mescla discursiva, de forma que essa demarcação é indistinta. 
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Fig. 2  Diagrama de tipologias e hibridismo na Internet art. 

Essa indistinção pode ilustrar-se por meio de um exemplo problematizado sob 

várias perspetivas na história da Internet Art: o projeto ‘Shredder 1.0’47(1998), de Mark 

Napier –  artista que foi durante algum tempo programador de software para as empresas 

financeiras de Wall Street – consiste numa interface que, grosso modo, permite ao 

participante ter um nível baixo de interatividade introduzindo-se numa página web 

(inserindo um endereço URLs de um qualquer site na internet ou escolhendo um entre os 

                                                 
47 Disponível em http://potatoland.org/shredder/ 
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12 pré-selecionados) decompondo-a, modificando-a e reconfigurando toda a informação 

aí existente, código-fonte, imagens e texto, para obter composições abstratas. O algoritmo 

programado em Perl por Napier desconstrói o site original, violando a fachada que oculta 

uma parafernália de dados envolvidos na sua construção, expondo-a com uma assinatura 

estrutural semelhante de site para site, diferindo a composição de acordo com a 

informação existente no site que foi alvo da intrusão. O resultado compositivo é 

comparável ao expressionismo abstrato nas obras de Hans Hofmann ou de Gerhard 

Richter, evidenciando a formação de base e a predileção de Napier pela pintura.  

Este projeto de Napier exibe algumas caraterísticas que tornar-se-ão evidentes, ao 

ligar os vários aspetos inerentes ao seu constructo híbrido no qual várias categorias 

dialogam, apesar de ter uma individualidade ao ponto de tornar-se única. Da análise da 

historiografia artística, da crítica da arte, e da crítica da literatura sobre o estudo da obra 

em causa e a sua vinculação taxionómica, constatamos que foi simultaneamente 

classificada como Software Art, Browser Art, Generative Art e Hacktivismo. Christiane 

Paul emoldura o ‘Shredder 1.0’ na dimensão Software Art acentuando uma estrutura de 

base programada para a criação artística, revestida por uma intenção conceptual, que dá 

origem a um produto inteiramente novo; por sua vez, Wolf Lieser destaca a capacidade 

de acesso por ligações a páginas web, similar a muitos navegadores, gerando os seus 

próprios componentes estéticos, classificando o projeto como Browser Art. Mark Tribe e 

Reena Jana sublinham o sentido tautológico da obra cujo processo algorítmico se 

autonomiza e produz sempre trabalhos originais, próprios dos padrões da Generative Art, 

apesar dos resultados terem semelhanças visuais. Teóricos como Michael Rush, Bruce 

Wands e Juan Martín Prada preferem destacar a intenção de Napier em desferir um ataque 

à cultura da rede, através da violação dos dados dos códigos HTML, não se detendo no 

envoltório dos traços de design do site original, mas expondo as suas ‘vísceras’ (código-

fonte), em clara militância ativista (Hacktivismo). Acresce, ainda, da análise conjunta das 

apreciações feitas pelos diversos autores, um conjunto de palavras-chave ou tags que 

ressaltam na caraterização da obra: apropriação, algorítmico, formalista, remistura e 

interativo.  

A identidade ‘genética’ da obra ‘Shredder 1.0’ só pode ser verdadeiramente 

entendida no somatório das associações e avaliações apresentadas, configurando um 

sistema taxionómico aberto, plural e descentralizado. Assim, essas associações conferem 

objetividade e significado artístico à obra, ou seja, a Internet Art tende a ser avalizada 
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com base nesta extensão pluralista da arte. Sem prejuízo de representações centradas 

numa única categorização, o exemplo citado corrobora a densa teia de interseções do 

diagrama de ‘círculos concêntricos’ e ligações ilustradas na figura anterior, baseada na 

análise de várias obras da Internet Art que partilham de princípios orientadores de 

diferentes estetizações, mimetizado metaforicamente a representação da arena de atuação: 

a Internet. 

Contudo, noutros casos, há obras de arte que extrapolam o sistema taxionómico 

da Internet Art e fazem ligação direta aos seus predecessores na história da arte, ainda 

que em doses variadas e com diversos níveis de intenção. ‘Excellences & Perfections’ 

(2014) de Amalia Ulman é o exemplo da natureza convergente da Internet Art com a 

Fotografia e a Performance. Amalia Ulman transformou a tecnologia quotidiana do 

Instagram numa plataforma de experimentação artística com o objetivo de a criticar. A 

artista investigou o culto da figura feminina e o uso exacerbado da selfie no Instagram 

como forma de catapultar o protagonismo assumido pelas it-girls, veneradas por legiões 

de seguidores. Ulman realizou uma performance com a duração de cinco meses, a partir 

da sua própria conta e sem revelar ao público a intenção artística do que iria suceder. 

Criou uma narrativa ficcionada a partir de uma jovem naif que chega a Nova Iorque, 

angustiada por desamor, deslumbra-se e entrega-se à exuberância, luxos e futilidades da 

vida citadina. Essa narrativa é documentada em fotografias e publicada na rede social 

interagindo com o crescente número de seguidores que acompanham a transformação da 

personagem. Ulman inspira-se, de forma genial, na tacanhez e volatilidade dos 

estereótipos femininos cunhados nas redes sociais: encenando o papel de mulher jovem 

que se apresenta online, altera a sua aparência pintando o cabelo, ficciona intervenções 

plásticas de aumento mamário, exibe requinte e futilidades, pratica pole dance, adota 

poses ousadas insinuosas de nudez, etc. A estratégia da artista alimentou o voyeurismo e 

fetichismo corporal, sujeitando-se aos inevitáveis comentários brejeiros, tendo alcançado 

no final do projeto perto de 90 000 seguidores que foram surpreendidos quando Ulman 

revelou tratar-se de uma intervenção artística. 

O projeto de Ulman foi manchete no jornal londrino The Telegraph em 2014, que 

questionou: “Esta é primeira obra-prima do Instagram?”. No ano seguinte ‘Excellences 

& Perfections’ foi a obra mais referenciada em congressos e citada em literatura da 

especialidade. Todavia, apesar da artista ter revelado ao The Telegraph que “a ideia era 

experimentar a ficção online usando o idioma da internet” e ter utilizado o Instagram para 
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fazer o seu trabalho, o curador de fotografia do Tate Modern, Simon Baker, referiu que o 

seu destino sempre foi o contexto da galeria/museu, tendo sido apresentado em 2016 ao 

lado de trabalhos de Cindy Sherman (cuja autorreferencialidade influenciou o trabalho de 

Ulman). Assim, o projeto ‘Excellences & Perfections’ é reclamado no âmbito da 

fotografia (alinhado com o manifesto pós-fotográfico48 de Joan Fontcuberta), discutido 

sob o paradigma de evolução do conceito da performance49 perspetivado por Steve Dixon, 

da interface performativa50, de Isabel Valverde, e reivindicado pela Internet Art com a 

sua ênfase na ‘consciência da cultura da internet’, expandida ao espaço físico. 

 

1.4 Legitimação da Internet Art como oxímoro de uma arte sem aura 

institucional 

O conteúdo estético do que normalmente toma o nome de Internet Art ocupa um 

espectro particularmente amplo, e esta condição, com o desafio da sua imaterialidade, 

simulação, reprodutibilidade, disseminação, efemeridade propensa à obsolescência 

tecnológica, identidade imprecisa e o colapso das convenções de autoria, têm sido uma 

espécie de lugar-comum da crítica do mundo da arte. O crítico de arte Julian Stallabrass, 

no ensaio intitulado ‘Can Art History Digest Net Art?’, aponta a importância avalizadora 

de galerias e museus bem como o mercado de arte como instrumentos de triagem da 

mainstream artística, justificando desta forma os significativos problemas na aceitação de 

manifestações artísticas em contexto online. Retomando a ideia de “guetorização” como 

forma de estabelecer os padrões da expressão estética da Net Art, Stallabrass aborda-a 

como pretexto do seu afastamento das instituições artísticas pelo facto de reforçar a 

relação conflituosa do mundo da arte contemporânea com a Internet Art desde os seus 

primórdios pelas suas raízes conceptuais, operativas e estéticas expostas anteriormente. 

O autor acrescenta que a inerente natureza efémera e, por vezes, politizada de muita Net 

Art, assim como o facto de a sua estética exigir uma familiaridade técnica, colocaram um 

desafio que ultrapassa a zona de conforto de muitas instituições artísticas. A maioria das 

tentativas para definir as obras baseou-se em primeiro lugar numa análise de caraterísticas 

técnicas comuns, colocando a tónica na mediação interativa e tecnológica, abstendo-se de 

                                                 
48 Cf. Fontcuberta, Joan. (2011). Por um Manifesto Pós-fotográfico. In Giannetti, Claudia, (Org.), Ecologia 

da Imagem e dos Media. Arte e tecnologia: práticas e estéticas (pp. 103-112). Évora: Editora Licorne.  
49 Cf. Dixon, Steve (2007). Performance Digital: A History of New Media in Theater, Dance, Performance 

Art, and Installation. Cambridge: MIT Press. 
50 Cf. Valverde, Isabel (2010). Interfaces Dança-tecnologia: um quadro teórico para a performance no 

domínio Digital. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
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ter um entendimento amplo através do estudo da poética associada à sua linguagem e das 

mudanças substanciais despoletadas na esfera artística por predecessores como a 

Fotografia e a Video Art, mudanças que afetaram não só a forma como a arte era produzida 

e vista, mas também o seu estatuto social e a sua acessibilidade. Apesar da simpatia pelas 

obras em contexto online, o tom agnóstico do balanço realizado por Julian Stallabrass 

(2009) conduziu-o a outra questão “como pode uma ferramenta também ser uma forma 

de arte?” (p. 177), subentendendo a Internet como ferramenta, cuja resposta reside na 

extensa associação do envolvimento da história da arte com obras efémeras, 

performativas ou mesmo a desmaterialização do objeto de arte e muitos outros exemplos 

integrados no mundo da arte cuja matriz de base potencia experimentação de novas 

formas de expressão artística.  

Mais recentemente num texto editado pela revista Spike Art, Domenico Quaranta 

(2016b) faz, com o auxílio de UBERMORGEN51, JODI, Vuk Ćosić e Olia Lialina, uma 

reflexão sobre a atual confrontação institucional de obras criadas em contexto online, 

tendo por referência as premissas geradas nos primórdios da Net Art (p. 134-147). Por 

outras palavras, o curador e crítico defende o pressuposto de que a Net Art nunca será 

apropriada enquanto a história da arte for escrita por museus, galerias ou pelo mercado 

de arte. A apreciação desta conturbada relação é feita em torno do texto Introduction to 

net.art (1994-1999)52 de Natalie Bookchin e Alexei Shulgin, influente na moldura teórica 

da Net Art a que regressaremos mais tarde, evidenciando quatro tópicos de discussão 

fundamentais: ‘a comunidade e o indivíduo’, ‘não enquadrado como arte’, ‘tudo em um’ 

e ‘autonomia temporária’. No entanto, debrucemo-nos em dois tópicos que expressam 

uma extensão pluralista da arte, mas também como o ponto de partida de uma arte vista 

como um processo aberto. A formulação do tópico ‘não enquadrado como arte’ tem por 

base “0% de Compromisso: a. Ao manter a independência de burocracias institucionais. 

b. Ao trabalhar sem marginalização e alcançando um público, uma comunicação, um 

diálogo e um divertimento significativos”53. Quaranta destaca a incorporação da lógica 

de um público mais amplo e participativo na arte, e com ele, a profusão de obras que 

obscurecem a demarcação entre arte e não-arte, e lançam uma ambígua divisão de estilos. 

A assunção deste posicionamento tornou possível o aparecimento de projetos como o 

                                                 
51 UBERMORGEN.COM é uma dupla de artistas criada em Viena composta pela Lizvlx e Hans Bernhard. 

Veja-se no Apêndice, p. 108. 
52 Veja-se no Apêndice, p. 77. 
53 Ibidem. 
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[V]ote Auction do duo UBERMORGEN organizado como um site, com intentos próprios 

de uma plataforma de comércio eletrónico, onde se propunham comercializar votos de 

eleitores norte americanos pelo maior lance54. A ousadia desta obra, sob os holofotes dos 

mass media, impulsionou o envolvimento maciço de pessoas para que os trabalhos em 

contexto online, mesmo aqueles que pela sua estranheza estilística não fossem percebidos 

como arte, pudessem ser discutidos mais abertamente. O tópico ‘Tudo em um’ é 

representativo de um certo anarquismo inicial da web, onde uma só instância (pessoa ou 

plataforma) pode assumir diferentes papéis; esse facto foi documentado por Bookchin e 

Shulgin  (1999) como uma consciência versátil por um lado, e liberdade de atuação, por 

outro: “Tudo em um: a. A Internet como um meio para a produção, publicação, 

distribuição, promoção, debate, consumo e crítica. b. Desintegração e mutação dos 

conceitos de artista, curador, interlocutor, público, galeria, teórico, colecionador de arte 

e museu” (para. 1). O âmbito das abordagens e intervenções dos artistas envolvidos na 

Net Art provaram ser desafiadoras das definições normativas habituais do meio artístico: 

o artista, livre para criar a sua própria identidade, acumula as funções de curador, 

colecionador e crítico do seu próprio trabalho. Esta questão é apontada por Stallabrass 

(2009) como o desmoronar das convenções do mundo da arte institucionalizado numa 

altura em que se tornou importante saber quem expunha o quê, onde, e quem escrevia o 

quê sobre as obras de arte. A sua motivação não é difícil de compreender. Se tivermos em 

linha de conta a imaterialidade, a disseminação dos media, a formação dos interlocutores 

e a referida acumulação de funções, verificamos que são aspetos demasiado difusos para 

a compreensão das galerias, assim como o atributo reproduzível da Net Art associado a 

atos de pirataria, para citar Stallabrass, “parece não apenas dissociado do mercado 

dominante para a arte contemporânea, mas também perigoso para ele” (p. 173). E como 

se isso não fosse suficiente, o artista da Net Art sub-repticiamente torna-se num agente 

concorrencial. Numa entrevista conduzida por Melanie Bühler, Niels van Doorn 

                                                 
54 Neste projeto, realizado em 2000, UBERMORGEN.COM assume-se como grupo de negócios no sistema 

de Eleições Norte-Americano e para o efeito cria um site que aparenta ser uma forma escandalosa de 

comercialização de votos online para as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, originando 

uma plataforma de discussão sobre as relações entre o capitalismo e o sistema eleitoral. O grupo chamou a 

atenção dos media e num artigo editado na Wired, em outubro desse ano, Hans Bernhard é descrito como 

investidor, enquanto a CNN o chama de “um homem de negócios bizarro”, que colocou 21000 votos em 

leilão. Desconhecendo-se as reais intenções do grupo, sátira ou realidade, o grupo manteve o impasse 

durante algum tempo incomodando diversas autoridades. Somente a dois dias das eleições o grupo revela 

ter sido um ‘ato de liberdade de expressão’ e esclareceu não ter havido qualquer comercialização de votos. 

Porém, o projeto não é considerado inteiramente ‘político’ no estrito senso aplicável ao ativismo artístico 

nem pretende protestar contra qualquer coisa, mas predispõe-se a convidar-nos a refletir sobre uma 

‘oportunidade de negócio’ induzido pelo contexto da rede (Associated Press, 2000). 
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carateriza os artistas mais recentes como ‘empreendedores criativos’, termo com raízes 

nas convulsões sociais e culturais de maio de 1968, cujo modelo enfatiza o espírito livre, 

autónomo, que em resposta a um período de austeridade, assegura a sua sobrevivência 

como um jogador competitivo no mercado da arte investindo em si mesmo como se fosse 

um empresário. A análise de Doorn sobre os esforços que o artista faz para cultivar a sua 

rede de contactos artísticos revisita a metáfora beckeriana dos ‘mundos da arte’ e o seu 

modus operandi, traduzindo-se num conjunto de decisões e estratégias de investimento 

intencionais que aumentam as possibilidades de ser bem-sucedido no futuro (Doorn, 

2015, pp. 197-206). 

A noção de ‘mundos da arte’  é avalizada pelo sociólogo de arte Howard Becker, 

em 1982, num livro com o mesmo título, tendo por referência a obra de arte como uma 

rede de cooperação “constituídas por todas as pessoas cujas atividades são necessárias à 

produção das obras que esse mundo, bem como outros, define como arte” (Becker, 2010, 

p. 54). Para tal, o autor atribui à obra de arte, seja pintura, escrita dramatúrgica ou uma 

partitura, caraterísticas próprias de uma atividade concertada que pressupõe uma divisão 

de funções num sistema social cooperativo desde a produção à fruição da obra, 

contribuindo desta forma para a sua consagração no seu ‘mundo da arte’. A acumulação 

dessas funções num só indivíduo, o artista (onde se enquadra a prerrogativa ‘Tudo em 

um’ de Quaranta), é assumida como um caso extremo e uma ação extremamente 

fastidiosa, uma vez que em todas as modalidades artísticas o processo de criação até à 

exibição pública do produto final envolve a cooperação de outrem. Assim sendo, sem 

querer desvirtuar o protagonismo do artista (enquanto produtor/criador), Becker evoca, 

para cada ‘mundo da arte’, a participação de vários intervenientes com funções 

diferenciadas, que garantem a existência da obra e a sua legitimação num enquadramento 

institucional, ou seja, o ‘mundo da arte’ influencia profundamente a natureza da obra de 

arte. São as convenções que, obedecendo a um entendimento prévio, facilitam e regem a 

atividade coletiva garantindo uma maior eficácia às atividades dos artistas, assim como 

ao pessoal de apoio. Todavia, a formulação de convenções na abordagem beckeriana dos 

mundos da arte, se comparada em planos conceptuais e operativos, de imediato evidencia 

uma ambivalência desconcertante, podendo exercer constrangimentos na atividade 

artística ou proporcionar uma liberdade estimulante à aparente interminável sequência de 

obras não convencionais que poderão conduzir ao abandono das práticas habituais, 

abalando o frequentemente citado triângulo - artista, mercado, museu. A rutura com as 
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convenções não invalida a existência da obra de arte, mas quebra muitas ideias 

convencionais acerca da ‘arte’ e obriga o artista a procurar soluções alternativas para a 

circulação das suas obras e um público iniciado num contexto divorciado das limitações 

das regras ou status do sistema. Esta ambivalência surge como uma caraterística da arte 

ou uma multiplicidade de significados que permite à arte libertar-se das amarras próprias 

da sua época. Assim, a questão lançada por Stallabrass e as prerrogativas modeladoras da 

Internet Art enfatizadas por Quaranta encontram eco no fluir natural das convenções do 

meio artístico, uma vez que deram origem a uma nova arte que já não podia harmonizar-

se com as convenções tradicionais.  

Becker, com alguma lisura, acautelou um importante ponto de partida para os 

novos desenvolvimentos na esfera artística que podem ser descritos não essencialmente 

como uma rutura, mas mais como um confronto produtivo, ao escrever que: 

os mundos da arte levam alguns dos seus membros a criar inovações que depois não são 

aceites. Algumas dessas inovações engendram pequenos mundos distintos; outras 

permanecem adormecidas durante anos, e algumas gerações ou anos depois são aceites por 

um mundo da arte mais vasto. (Becker, 2010, p. 55) 

É óbvio que estas notas de Becker não apontam um sentido profético das práticas 

artísticas, uma vez que já se encontram estabelecidas no então corrente modelo de 

incessante progresso artístico, mas descrevem bastante bem a atitude de uma arte 

moderna consciente, cujo curso parece ter tomado a forma de uma interminável corrente, 

marcada por conflitos de influência durante o último século, com elos ou tendências 

artísticas acompanhadas fielmente, em muitos aspetos, de equívocos e mal-entendidos. 

Paradoxalmente, muitas das polémicas levantadas em torno das supostas transgressões da 

Internet Art, num contexto artístico institucionalizado, tiveram uma importância 

extraordinária e chegaram mesmo a servir para acentuar marcadamente a sua posição no 

meio artístico. Em 1996, Lev Manovich provocativamente proclamou a distinção entre 

os dois mundos, ‘Turing Land’ e ‘Duchamp Land’ (como tributo a Alan Turing, um dos 

pioneiros na criação do computador e a Marcel Duchamp que foi o precursor mais 

notabilizado da arte contemporânea)55. A Turing Land englobava a arte por computador, 

em termos mais vastos o mundo dos New Media Art, interessando-se por trabalhos 

simples com uma orientação tecnológica, valorizadores da experimentação e do seu 

                                                 
55 Cf. Manovich, Lev (1996). The Death of Computer Art. [Arquivos da Rhizome]. Consultado em 13 set. 

2016. Disponível em https://rhizome.org/community/41703/ 
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potencial, suportada na altura por instituições como ISEA, Ars Electronica e SIGGRAPH. 

Enquanto que, por oposição, a Duchamp Land perseguia as caraterísticas do mundo da 

arte contemporânea com uma ênfase explícita em obras irónicas, autorreferenciais, 

sofisticadas e orientadas para o conteúdo. Esta crença irreconciliável destes dois mundos 

apontada por Manovich refletia a típica colisão de novos desenvolvimentos no meio 

artístico contemporâneo, uma herança alicerçada na hostilidade inata em relação a 

qualquer variante estilística ousada, tal como o foi nas diversas e frequentemente 

controversas abordagens dos movimentos da avant-garde. O firmamento da cultura 

tecnológica inicial na Turing Land trazia uma profusão de terminologia própria, 

linguagem arcana e uma incessante permuta de meios tecnológicos, entre a inovação e a 

obsolescência, que inadvertidamente aparentavam um afastamento dos ideais da 

Duchamp Land. A confusão trazida pela distinção entre a Turing Land e a Duchamp Land 

em 1996, sublinhada por Manovich quando diz, “Duchamp Land quer arte e não a 

investigação das novas possibilidades estéticas dos novos media. A convergência não vai 

acontecer”. Esta afirmação foi compreensivelmente confinada, por alguns teóricos como 

Domenico Quaranta e Melissa Langdon, num período em que se procuravam ainda as 

fundações para a aparecimento da cultura artística digital (Quaranta, 2013a, pp. 84-85;  

Langdon, 2014, pp. 13-22). Contudo, quando em 2003, Manovich adotou uma atitude 

semelhante num texto sobre a Ars Electronica56 suscita o protesto generalizado que pode 

ser resumido neste excerto de Florian Cramer (2003): “O que não entendo no texto de 

Lev é o argumento de que a software art não é arte contemporânea pelo simples facto 

desta somente suportar arte limitada a um meio específico (ou material)” (para. 4). A 

discrepância, gerada por Manovich, entre os valores estabelecidos nos grandes festivais 

de cultura digital enquanto barómetros da arte associada às tecnologias com fins artísticos 

e as visões revitalizantes de críticos, artistas e público foi atenuada pelos jovens artistas 

que começavam a atrair a atenção crescente das tecnologias digitais, que 

inadvertidamente disseminavam as novas ideias. 

No universo digital há projetos que mais parecem fazer a apologia da tecnologia 

e referirem-se a subculturas que prosperam de programadores e de autodidatas 

tecnologicamente esclarecidos, do que artistas com um vocabulário prontamente 

reconhecido no meio artístico. ‘Super Mario Clouds’ (2002), de Cory Arcangel, ostenta 

                                                 
56 Cf. Manovich, Lev (2003). Don´t Call it Art: Ars Electronica 2003. Consultado em 23 set. 2016. 

Disponível em http://manovich.net/content/04-projects/041-don-t-call-it-art/38_article_2003.pdf 
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o que parece ser a glorificação nostálgica por tecnologias obsoletas da infância do artista, 

revelando uma consistente articulação com a Duchamp Land. Arcangel pirateou o jogo 

clássico da Nintendo Entertainment System lançado em 1982, Super Mario Brothers, 

reprogramando o chip de modo a eliminar toda a indumentária visual do jogo original 

com exceção das nuvens, resultando uma projeção em grande escala onde deslizam 

nuvens pixelizadas sobre um fundo azul brilhante. A ação do artista sugere várias 

referências à história da arte, desde os estudos de John Constable de nuvens no séc. XIX, 

passando pela série de nuvens que Alfred Stieglitz realizou ao longo de um período de 

nove anos e que chamou de ‘Equivalentes’ (1922-31), até às nuvens desenhadas no céu 

de Manhattan por um avião alugado por Vik Muniz para a feitura da obra Cloud (2001). 

O processo criativo de subtração visual de Arcangel sugere uma intervenção semelhante 

à operada por Robert Rauschenberg ao apagar o desenho original de Willem Kooning, 

pelo que a estética despida do Super Mario Clouds não se reduz à ação de apropriação 

lúdica e anti-corporativista de quem possui conhecimento e engenho na programação. O 

mesmo sucede com imensos projetos que fazem harmoniosamente a ponte entre os dois 

mundos usando a rede como ponto de convergência. São disso exemplo os trabalhos de 

Aaron Koblin cujo conteúdo estético destaca o mecanismo surrealista cadavre exquis 

incorporado em ‘This Esquisite Forest’ (2012-2014) e a escultura dinâmica ‘Unnumbered 

Sparks’ (2014) ou ainda o desafio do estatuto de ‘reprodução mecânica’ fazendo da 

apropriação um tema prevalecente no trabalho de Oliver Laric em ‘Touch my Body’ 

(2008) ou ‘Versions’ (2009).  

Recorrendo à analogia de Becker, muitos artistas da Net Art são vistos sob o 

arquétipo de mavericks57 pelo facto de possuírem um passado no mundo de arte 

convencional e terem adotado formas de representação singulares e bastante distantes 

desse mundo. Se por um lado, os pioneiros da Internet Art trazem consigo o conhecimento 

de linguagens artísticas convencionais, refletindo a sua influência nas obras que criam, 

por outro lado, Cory Arcangel, Aaron Koblin ou Oliver Laric representam a sensibilidade 

das novas gerações de artistas que entram em cena como ‘nativos digitais’ habilitados 

com o conhecimento tecnológico e artístico bem como ambientados com a produção, a 

distribuição e a discussão da prática artística em rede, ostentando uma afinidade 

                                                 
57 Os artistas mavericks, segundo Howard Becker, são caraterizados pela sua ousadia e afastamento dos 

cânones mais tradicionalistas. Becker perspetiva-os por oposição aos ‘profissionais integrados’ que 

passivamente e sem reservas assumem as convenções do seu mundo. Apesar dos mavericks terem 

pertencido em tempos ao mundo oficial da sua disciplina, enveredam por caminhos distintos e talham novos 

laivos sem o apoio do mundo da arte (Becker, 2010, pp. 196-210). 
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inquestionável com o seu mundo de arte. A Internet Art é aclamada por Quaranta, sob o 

estandarte da intermedialidade dos dois mundos, como a Baran Land58 assumida como 

um estímulo cultural com uma descrição assente termos de audiência que exibe o 

comportamento típico dos jovens na rede. O potencial criativo da Net Art é perspetivado 

à luz da proposta de Joline Blais e Jon Ippolito ao considerá-lo “at the edge of art”59, 

preservando a sua identidade como palco privilegiado para a experimentação de práticas 

artísticas sem restrições, algo estranha à lógica do mercado, onde os especialistas 

estimulam a sua discussão pública. Mais recentemente, a atribuição de reputados 

galardões anuais aos melhores projetos de Internet Art tem evidenciado em alguns casos 

debates analíticos, como por exemplo o Prix Net Art60, coorganizado pelo Chronus Art 

Center e a Rhizome, que evoca o quadro ambivalente de uma revolução estética do atual 

estado de arte e das direções que se projetam no futuro; o Net Based Award61, organizado 

pela revista Kunstbulletin e Hek na Suíça, além de ter como objetivo a promoção Internet 

Art, manifesta-se permeável ao progresso da sua linguagem, é um importante ponto de 

partida para os novos desenvolvimentos, concebido pela extensão da ‘arena onde atuar’; 

a outros campos, inclusivamente ao espaço físico. 

 

1.4.1 O abraço institucional: o prenúncio do Salon des Refusés 

Torna-se inevitável fazer-se um paralelismo entre o clamor de protestos gerados 

pela ousadia da renovação estética de Manet na necessidade de triunfar no Salão e o 

desafio encetado pelos projetos em contexto online com vista à sua institucionalização. 

A ascensão gradual da Internet Art não pode ser vista isoladamente em relação à agitação 

que se originou entre os críticos de arte na web, expressando os seus argumentos pró e 

contra, numa crescente rede de comunidades de discussão online e locais de encontro de 

                                                 
58 Baran Land é descrita como sendo o mundo da Internet, local onde as pessoas interagem em redes sociais, 

altamente mediatizado e povoado por jovens impacientes com reduzida capacidade de atenção, mas 

tecnologicamente experientes, com forte senso crítico e em constante migração, entre a Turing Land e a 

Duchamp Land. Manifestam igualmente interesses exteriores a estes dois mundos, puramente lúdicos e 

servis a uma cultura da rede mais alargada (Quaranta, 2010, pp. 73-74). 
59 Título do livro de Joline Blais e Jon Ippolito que delineia uma espécie de ecossistema para a New Media 

Art, povoado por especialistas que desenvolvem a investigação de práticas artísticas sem os habituais 

constrangimentos que condicionam a capacidade de arriscar na procura de novos vocabulários. A 

investigação sobre as estratégias e os modos de funcionamento das obras artísticas são confrontadas com o 

impacto produzido no mundo real e o poder alcançado pelas comunidades de artistas dos novos meios 

(Blais & Ippolito, 2007). 
60 Criado no ano de 2014. Consultado em 22 mar. 2017. Disponível em https://prix-netart.org/ 
61 Criado no ano de 2016. Consultado em 22 mar. 2017. Disponível em 

http://www.hek.ch/en/projects/net-based-award.html 
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artistas, criando uma ligação a um público cada vez maior. Embora a ideia da web como 

um Salon liberto do juízo do mundo da arte institucionalizado e do escrutínio das suas 

autoridades tenha sido a motivação para alguns pioneiros da Net Art, não é certamente 

um título desejado pela maioria dos atuais artistas que preferem identificar-se com o 

espírito renovação estilística e o germinar de um novo rumo para a arte; esta assunção 

reproduz a mais significativa e indelével marca histórica que simbolicamente decorre do 

Salon des Refusés, de  há um século atrás. 

No seu pathos revolucionário de aproximação da Internet Art ao mundo 

institucionalizado da arte, a tomada de consciência dos jovens artistas neste processo é 

justificada por Peter Weibel (2015) com recurso à metáfora do ‘Princípio da Arca de Noé’ 

tendo por referência a sobrevivência das obras de arte na interdependência do sistema. A 

partir da ideia de que a “humanidade aparentemente não tem o desejo de desaparecer” (p. 

99) Weibel resumiu aquilo que considera ser o primeiro impulso rigoroso de selecionar e 

colecionar projetado na ‘Arca de Noé’, cuja passagem bíblica atribui o poder de decisão 

unilateral a uma figura divina. Para o crítico de arte, a metáfora da ‘Arca de Noé’ 

simboliza o princípio de seleção da história da arte que aparentemente prima pelo 

exemplo brutal de seleção darwinista, pois só alguns artistas e obras de arte sobrevivem 

à inexorável passagem do tempo, graças à moldura institucional que os consagra. E, 

considerando a internet a precursora de uma nova era da democracia, é imperativo a 

necessidade de um processo de seleção democrático, de modo que a Arca de Noé mude 

de um sistema de exclusão para um sistema de inclusão. Os artistas da Internet Art, apesar 

de estarem alocados ao sistema mais democrático, têm consciência do peso institucional 

no reconhecimento e legitimação do seu trabalho na esfera artística. Todavia, o embate 

institucional com as manifestações em contexto online introduz alterações e mudanças 

estilísticas no progresso de uma linguagem que se propõe reconciliar a natureza intrínseca 

de duas realidades: digital e física.   

 A insurreição da obra de arte alicerçada na Internet é peculiar devido à sua 

desmaterialização e o facto de integrar um espaço sem fronteiras físicas, podendo 

deslocar-se para qualquer lado, ser copiada e manipulada. Por sua vez, o artista da Net 

Art não está forçosamente dependente das instituições porque pode ser ele próprio uma 

‘instituição’, possuir o seu espaço expositivo e acumular as funções de curador e crítico 

de arte numa relação intimista com a sua audiência em rede. A forma como a obra é 

produzida, distribuída e vista alargou-se extraordinariamente e em princípio deixou de 
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estar suscetível à definição normativa. A história da Net Art revela que essa indiferença 

pelo mundo da arte institucionalizado e os níveis de liberdade algo anárquicos que 

deliciaram os primeiros artistas teve o seu período e, tal como qualquer outra corrente 

artística, reclama a expansão contínua de uma infraestrutura de reconhecimento pelos 

seus cronistas, cujas práticas de investigação e catalogação permitiram que muitas obras 

atrevidas recebessem a sua consagração sem serem expostas em museus e galerias. O 

trabalho realizado por Rachel Greene, em 2004, representa um desses esforços de 

institucionalização da Internet Art sem eclipsar a sua existência marginal, caraterizado 

pela organização de uma enorme massa de material avulso distribuído pela web e que tem 

vindo a aumentar exponencialmente. Recentemente, num debate sobre a Net Art, numa 

‘mesa redonda’ organizada pela revista Spike Art, os historiadores da Net Art Josephine 

Bosma e Tilman Baumgärtel e o curador do Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Alex 

Scrimgeour (2016) lamentavam o facto de só agora se verificar investimento por parte 

das academias na investigação de práticas artísticas em contexto online, quer se considere 

a Net Art como mais uma direção artística que subsiste dentro das regras familiares da 

arte contemporânea, quer se considere um movimento que ultrapassou as suas fronteiras 

e lançou as premissas de uma nova arte ou uma nova conceção de arte (pp. 88-101).  

Como seria de esperar, a Net Art não nasceu de um vácuo histórico artístico, as 

suas raízes conceptuais e estéticas são diversificadas e recorrentemente agrupadas pela 

crítica na especialidade, em quatro influentes grupos: a Video Art é referida pelas suas 

reminiscências tecnológicas face ao imediatismo e acessibilidade do vídeo que o tornou 

no medium ideal para os artistas, bem documentadas no ensaio “Video Art” de Sylvia 

Martin; os Happenings e Performances são apontados predominantemente como 

precursores das ações nos mundos virtuais e das performances com o palco ancorado nos 

media participativos, primeiramente documentados por Michael Rush (em 1999 e revisto 

em 2005) e depois por Christiane Paul (em 2003, revisto e acrescentado em 2008 e em 

2015); a ‘estética de ação’ politizada do Situacionismo guiado pela ‘sociedade do 

espetáculo’ de Debord, associado aos eventos Fluxistas que agitaram largamente o 

controlo popular dos espaços, são antecedentes significativos para os grupos de ativistas 

de arte na rede que misturam a arte e o potencial político da web, perpetrando ações contra 

as instituições corporativas e governamentais de uma forma alargada e de grande impacto 

ou, ainda, na relação da Internet com este discurso de ativismo artístico, caraterizado por 

aquilo que Inke Arns chama de ‘tecnologias sociais’ para descrever como a Internet Art 
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reage à utilização das tecnologias como meios de controlo, vigilância, devassa da 

privacidade, etc.62; o Dadaísmo, a Pop Art e a Arte Conceptual é outro grupo de 

antecedentes importantes que prefiguram em inúmeros trabalhos da Internet Art sob a 

forma de um conjunto de ideias e métodos que surgem em múltiplas formas e é 

caraterizado por Mark Tribe e Reena Jana (2007) como o principal responsável pela 

explosão de criatividade e pensamento crítico que tem contribuído para a diluição das 

fronteiras com outras formas de arte mais tradicionais (pp. 7-25). O aspeto comum que 

interliga a Net Art a esses movimentos artísticos é o facto destes últimos terem sido 

absorvidos pela cultura geral e, apesar de terem acabado como movimentos, perpetuaram-

se como tendências cujas estratégias reaparecem em contexto online assumindo um 

estatuto de obra de arte que desafia seriamente as suposições teóricas da arte e relança de 

novo o debate sobre a questão da fronteira entre arte e não-arte. De acordo com Cláudia 

Giannetti (2012), a media art como antecedente importante da Internet Art, “não se limita 

à mera utilização de certas tecnologias, nem tem nas máquinas o único atributo que a 

carateriza e, muito menos, o único fim. Pelo contrário, é um tipo de arte que encontra nos 

meios tecnológicos um caminho de expansão e um vínculo com outras manifestações 

criativas” (p. 79). Seguindo este pressuposto, a lista de possíveis predecessores da 

Internet Art pode estender-se muito além destes grupos de influência que, apesar de ser 

predominante, é recetivo à visão pessoal de muitos dos seus intervenientes. Um dos 

exemplos particularmente interessantes são as associações sugeridas por Vuk Ćosić na 

irónica obra “History of Art for Airports”63 (1997), onde estão elencadas 15 referências 

que vão desde a arte rupestre de Lascaux, a Duchamp e Warhol até JODI e Heath Bunting, 

determinando uma posição estética e crítica subtil de uma possível direção artística que 

se volta para a web. 

No contexto de época, os artistas têm vindo a reagir às dinâmicas extraordinárias 

das grandes alterações científicas e tecnológicas com o intuito de procurar respostas que 

                                                 
62 Com a mesma crença de que cada linguagem artística é entendida nos mesmos termos das linguagens 

que a precedem, refletida nos estudos sobre a Inforwar and Tactical Media in Practice da Rachel Greene e 

nas notas de Domenico Quaranta sobre as ações ativistas dos grupos UBERMORGEN.COM, 

0100101110101101.ORG, JODI, Etoy, etc. . Rafael Dörig acredita que é possível insistir na ideia utópica 

de que a web é o local onde germinam novas formas de comunidades político-sociais de extensão 

democrática de conceitos, de criação de identidades e de novas formas de arte associadas a estas ideias, 

para além de um espaço de comércio e entretenimento. Porém, perante alguns antecedentes marginais da 

Internet Art, defende a sua independência das instituições, argumentando que esse afastamento da 

mainstream do mundo da arte tem facilitado a sua ação e desviado a sua legitimação para o debate em 

festivais de New Media Art e para as listas de correio eletrónico onde a separação entre o meio artístico, 

política e tecnologia não é tão restritivo (Dörig, 2015, pp. 175-179).  
63 Disponível em http://www.ljudmila.org/~vuk/history/ 
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sejam criativas, críticas e inteligíveis na sociedade onde se inscrevem. Quando o vídeo se 

instalou no contexto artístico no início da década de 70, pressupunha-se que algumas 

instituições culturais bem como os espetadores já estivessem familiarizados com imagens 

em movimento. O mesmo sucedeu antes com a mistura dos mais diversos campos, 

linguagens e meios; são exemplo dessa paródia corporativa o grupo E.A.T (Experiments 

in Art and Technology) criado em 1960 pelo artista Robert Rauschenberg e pelo  

engenheiro Billy Klϋver , entre outros, com o intuito de desenvolverem propostas 

artísticas realizadas em coautoria interdisciplinar. Esta síntese artista-engenheiro de 

criação coletiva encontrou eco no desenvolvimento de ambientes reativos com redes de 

controlo para os padrões de luz, amplificadores, sensores, lasers; enfim, um conjunto de 

dispositivos eletrónicos estranhos às práticas artísticas convencionais. Em 1968, a 

quantidade de artistas que usavam dispositivos aparentemente ‘forasteiros’ do mundo 

artístico tinha crescido de tal modo que o fascínio gerado pelas tecnologias no Instituto 

de Arte Contemporânea em Londres sentiu que se justificava fazer uma grande exposição 

para apresentar uma panorâmica dessas práticas artísticas intitulada Cybernetic 

Serendipity e, no ano seguinte, no Museu de Arte Moderna em Nova Iorque surgiu a 

mostra The Machine a Seen at the End of the Mechanical Age carimbando a linguagem 

digital com a chancela oficial de obra de arte64. Apesar disso, ainda permanece a indelével 

reserva estética ocorrida no reconhecimento destas manifestações artísticas no seio das 

Belas-Artes, em grande parte motivada por políticas de aquisições, de comercialização e 

promoção marcadas pela 'arte oficial'65, bem como uma profunda nostalgia e relutância 

demonstradas pelos decisores oficiais na gestão de exposições face à proliferação de 

projetos artísticos que envolvem tecnologias.  

Todavia, a consagração da Internet Art difere ligeiramente destes percursos, 

consensualmente vistos como os seus parentes mais próximos, num ponto essencial: 

quando as primeiras manifestações de arte surgem em 1994 alicerçadas na web, enquanto 

                                                 
64 Neste período o registo de exposições que envolvem dispositivos tecnológicos é revelador do germinar 

dos New Media: desde This is Tomorrow, na Whitechapel Art Gallery (1956); Stuttgart University Art 

Gallery (1965); Howard Wise Art Gallery em Nova Iorque (1966); Experiments in Art and Technology 

(E.A.T), 9 Evenings: Theatre and Engineering, Armory, em Nova Iorque (1966); Some More Beginnings 

(E.A.T), Brooklyn Museum (1968), Event One (Computer Arts Society), em Londres (1969); Art by 

Telephone, Museum of Contemporary Art in Chicago (1969); Software: Information Technology, Jewish 

Museum em Nova Iorque (1970); Information no MOMA em Nova Iorque (1970). Esta última exposição, 

comissariada por Kynaston McShine, é considerada por muitos historiadores de arte como o momento em 

que automaticamente os New Media, daquele tempo, são subsumidos na arte conceptual. 
65 Termo usado por Hugo Ferrão para justificar uma valorização de determinada obra de arte que segue os 

padrões convencionais aceites por uma visão mais tradicionalista. 
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meio de massas a uma escala global, tornam-se rapidamente mundanas ao invés das obras 

que se submetem ao recato e seletividade próprios das estratégias expositivas de museus 

e galerias. Perante um medium com um potencial incomensuravelmente flexível e de fácil 

manuseio da informação digital, a materialidade do mundo físico sucumbe e transita para 

o ambiente digital, assinalando uma catadupa de transformações da obra de arte e 

consequentemente a perda de uma identidade fixa, por ser suscetível a inúmeras 

transmudações para outro contexto de significação. Este paradigma de processamento 

digital assume-se como um corolário de substituição e sofisticação conceptual da 

proposta duchampiana, idealmente próximos da tese de Nicholas Negroponte, no seu 

livro ‘Ser Digital’, onde exalta a emergência de um ready-made com um rótulo de 

transcendência, simultaneamente mais acessível e liberal66. Este ímpeto é particularmente 

destacado por Vuk Ćosić, quando afirma que os artistas da Net Art são “os filhos ideais 

de Duchamp” (cit. por Greene, 2004, pp. 97-99). Em 1997, a Documenta X de Kassel 

enfatizou o estatuto do objeto na arte e foi precursora na inclusão da Net Art na exibição, 

ficando alguns projetos adstritos ao web site do evento comissariado por Simon 

Lamunière. Porém, a problemática instalação de algumas obras de Net Art associada à 

intenção de as disponibilizar descontextualizadas do evento em offline e o facto de terem 

sido atribuídos espaços físicos semelhantes a escritórios, bastante contrastantes com os 

espaços neutros atribuídos a artistas mais convencionais, alimentou o descontentamento 

entre artistas, tal como expressou JODI (1997): 

O espaço dedicado à Net simula um escritório; com mesas de escritório, cadeiras de 

escritório e mobiliário de escritório, tudo organizado "como no escritório". Este escritório 

foi especialmente criado para a apresentação de 9 projetos de artistas da Net Art na 

Documenta X. É uma construção simbólica desnecessária e confusa, construída sem a 

consulta dos artistas. Os projetos não precisam de tais metáforas quando são apresentados 

em exposições de espaço real, tal como os monitores de TV não precisam de um 

enquadramento decorativo em torno deles para visualização de vídeo. O cliché do escritório 

também aborrece porque dá um falso rótulo a um grupo de artistas que tem em comum o 

                                                 
66 Autores como Abraham Moles e Pierre Lévy reforçam esta ideia, sublinhando as potencialidades do 

computador no contexto artístico comparáveis à eclosão do Renascimento que, apesar de ter sido um 

momento ímpar para a arte, levou muitos artistas/estudiosos de arte a morrerem “escravizados a uma tarefa 

que os ultrapassava pela continuidade de raciocínio que exigia” (Moles, 1990, p.104); Nicholas Negroponte 

enaltece o desempenho do computador como forma de suprimir essas pesarosas funções, possibilitando e 

promovendo novos e avançados ambientes precursores de uma ‘nova estética’. A extensão desta nova 

modalidade representacional possibilita uma manipulação digital que excede uma das obras mais 

emblemáticas de Duchamp, uma vez que a “autoestrada digital fará com que a arte acabada e inalterável se 

torne uma coisa do passado. O número de bigodes pintados na Mona Lisa é apenas uma brincadeira de 

crianças” (Negroponte, 1996, p.235). 
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uso da rede e categoriza-os, em oposição ao resto da exposição, pela técnica utilizada. 

(para.1) 

Em resposta67, Lamunière reconhece que, na época, as instituições ainda não 

estavam preparadas para a apresentação de projetos de Net Art, mas o ‘contexto de 

escritório’ era o que melhor caraterizava a ambiência dos dispositivos informáticos, ainda 

estranhos à filosofia do White Cube68. Este contexto de alguma incompreensão e 

indiferença gerados em torno Net Art pela organização do evento, assim como a intenção 

de encerrar o web site após a exibição, anulando a existência das obras, deu lugar a alguma 

revolta que Ćosić traduziu numa obra intitulada ‘Documenta Done’ (1997). Para o efeito, 

Vuk Ćosić clonou o web site da Documenta X sem autorização prévia e disponibilizou-o 

na sua página pessoal69, negando-lhe a efemeridade a que estava devotado, afirmando que 

o devolveu ao seu contexto. A forma como o artista demonstrou a sua objeção é 

reveladora de um certo inconformismo militante propiciador do ativismo que prospera 

das redes e que evoluiu da reciclagem do ready-made, operada por Haim Steinbach, já 

em si perspetivada com um “teatro mudo do objeto com uma crítica social mordaz” 

(Schneckenburger, 2005, p. 570). Alguns anos mais tarde, ‘Documenta Done’ foi exibida 

na 49.ª Bienal de Veneza no pavilhão da Eslovénia, comissariado por Aurora Fonda, ao 

lado de obras da dupla italiana conhecida por 0100101110101101.ORG e de Tadej 

Pogacar. Segundo Ćosić, a escolha das obras de Net Art antigas teve como principal 

intenção direcionar o foco nas estratégias de exibir conteúdos da Net Art num ambiente 

de galeria (Ćosić , 2001).  

                                                 
67 Em resposta à contestação pública de JODI, Lamunière afirmou que “Há um problema na apresentação 

de projetos feitos para a web numa exposição. Há uma alteração como acontece com todo o tipo de 

transferência [do ambiente online para espaços físicos]. E o museu não é o lugar ideal. Os projetos ou peças 

são pensadas para um ambiente específico (neste caso, o PC online com um monitor) não é isso o que deve 

ser visto, e não tanto o espaço físico. Mas, afinal, que tipo de ambiente os computadores geralmente têm? 

Eles estão em mesas de escritório, com uma luz de néon, alguns papéis e uma cadeira. Acho que a 

importância desse tipo de espaço não deve ser evitada nem minimizada. Pertence a algo que geralmente é 

abstrato. Trabalhando no espaço central da Documenta e perante a necessidade de apresentar os projetos 

no site dX, pareceu-me a melhor solução. (…) Se eu tivesse desejado 10 espaços específicos diferentes para 

os 10 projetos no site, provavelmente nenhum seria em Kassel. Sinto-me muito experimental e fatalista. Sei 

que dentro de cinco ou dez anos essas peças serão tratadas de outra forma (especialmente pelos próprios 

artistas). Esta foi o início e uma via obrigatória de expor tais problemas, sem os esconder nem negar, uma 

forma de começar a lançar novas trajetórias” (Lamunière, 1997, para.1). 
68 Conceito popularizado a partir da década de 40, com o emergir da arte abstrata está associado à ideia de 

‘parede branca’ (White Wall), tendo evoluindo para um dos mais significativos dispositivos de exposição 

institucional em museus e galerias. Apesar de a noção permanecer filiada à arte institucionalizada, as 

reflexões de autores como Ursula Frohne, Gregor Stemmrich ou Federico Windhausen sobre os conceitos 

de Black Box e White Cube indiciam que na noção contemporânea de White Cube há uma interface de 

distanciamento entre a arte com dispositivos tecnológicos e os museus/galerias. 
69Disponível em http://www.ljudmila.org/~vuk/dx/english/frm_home.htm  
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Com efeito, na sequência da Documenta X emergiu a mentalidade de que os 

artistas não tinham a intenção de negar a primazia da arte ao lidar com tecnologias 

emergentes com fins artísticos que proporcionam a disseminação massificada das obras 

de arte. O mais interessante é que eles chamaram a atenção para o ambiente expositivo 

das obras em contexto online, reivindicando tratamento igualitário à apresentação das 

obras convencionais, sem que a sua identidade fosse colocada em causa. Muitas destas 

preocupações foram colocadas em prática na grande exposição ‘net_condition’70 (1999), 

no ZKM em Karlsruhe, proporcionando impulsos decisivos na institucionalização da Net 

Art. Além disso, e em resposta à questão que encabeçava o catálogo da mostra ‘Mas - 

pode a Net Art ser realmente exposta?’, a exibição ‘net_condition’ sublinhou a crescente 

importância na forma “como os artistas olham para o modo como a sociedade e a 

tecnologia interagem entre si” (Weibel et al., 1999, para. 2) e a reação que se estabelece 

entre os espaços físico e virtual. O caráter interativo online era e ainda é a ‘marca de 

Caim’ da Internet Art. Esse caráter tem sido motivo de inquietação na apresentação de 

obras em galerias e museus com o argumento de que há uma enorme tentação do público 

em resvalar da interação da obra para atividades paralelas e exteriores à mesma, 

mormente consultar o email ou navegar na web. A exposição ‘net_condition’ foi, de 

acordo um artigo de Josephine Berry (1999) para a Telepolis, “uma exposição sobre como 

superar a contradição insuperável de tentar exibir Net Art demonstrando a necessária 

sensibilidade aos seus valores” (para. 1). Contudo, para a exibição, Jeffrey Shaw 

desenhou um perspicaz navegador Net.Art Browser que possibilitava o acesso pela sua 

interface aos projetos, com recurso a um teclado, sob a forma de uma instalação interativa, 

contornando a liberdade de acesso à Internet, a que Berry prontamente considerou “uma 

espécie de piada” pela contradição que a alteração da natureza da experiência de 

navegação traz ao descontextualizar-se do ‘universo da web’. 

Nesta e em outras exposições71, as soluções não sendo as mais perfeitas, 

contribuíram significativamente para o esbatimento da ideologia anti-institucional da Net 

Art, sobressaindo uma redefinição do papel de curadoria e a proposta de novos modelos 

colaborativos de produção e apresentação de obras. A este propósito, Christiane Paul 

                                                 
70 Com curadoria de Peter Weibel, Walter van der Cruijsen, Johannes Goebel, Golo Föllmer, Hans-Peter 

Schwarz, Jeffrey Shaw e Benjamin Weil. 
71 Onde se incluem algumas mostras cuja apresentação de obras está alocada a bases de dados, como a Art 

Entertainment Network (2000) no Walker Art Center em Minneapolis, The Chrono-Files from time-based 

art to database (2003) no Ort für aktuelle Kunst und neue Medien de Múnich ou, ainda, Database 

Imaginary (2004) comissariada por Sarah Cook, Steve Dietz e Anthony Kiendl no canadense The Banff 

Centre. 
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(2015b) propõe repensar a curadoria sob o modelo de ‘curadoria pública’ para obras 

potencialmente interativas e participativas, cuja natureza de acessibilidade enfatiza o 

processo em detrimento do objeto (pp. 83-94). Imbuído neste espírito liberal, o exemplo 

da Click! A Crowd-Curated Exhibition72, realizada em 2008, pelo Museu de Brooklyn é 

elucidativo da expansão da ideia de ‘curadoria pública’, mencionada por Christiane Paul; 

o envolvimento do público é inclusivo em todo o processo, quer durante a submissão dos 

trabalhos, quer no processo de seleção e exposição: o público participante opera como 

consultor na avaliação e disposição das obras. Esta sugestão, perante os aspetos de 

imaterialidade da obra em contexto online, contribuiu para a redução do estigma “não 

toque na arte” que deixava o público hesitante no envolvimento físico com a obra de arte 

na galeria. Na experimentação progressiva de obras participativas num espaço não muito 

institucionalizado, como o é a web, a audiência libertou-se não apenas dos grilhões que a 

impedia de tocar nas obras, como também se envolveu mais ativamente no processo de 

exibição pública, à semelhança do sucedido com o fenómeno Fluxus ou a Arte 

Performativa. Do ponto de vista do espaço expositivo, esse envolvimento no mundo da 

Internet Art ultrapassa o mero espírito de interação ou colaboração, estimulando muitas 

vezes a apropriação de obras online e a criação de repositórios para a sua (re)apresentação 

que agilizam a participação do público no processo de curadoria ou, que numa ação mais 

individual do próprio artista é sustentado pela versão do “artista-como-arquivista”73, tal 

como sucede em Teleportacia.org de Olia Lialina ou no Web Net Museum de Fred Forest. 

Segundo Juan Martín Prada (2015), esta tendência foi determinada por um conjunto de 

obras cuja estética e poética se centrou “em torno dos conceitos de ‘base de dados’ e de 

coleção” (pp.107-112), inaugurado pelo seminal projeto ‘The File Room’ (1994) de 

Antoni Muntadas, com o intuito de constituir uma plataforma que potenciava 

contribuições sucessivas dos participantes na problematização da censura artística e 

cultural sem reivindicar autoridade editorial, científica ou académica74. ‘Databank of the 

Everyday’ (1996) de Natalie Bookchin, ‘Desktop is’ (1997) de Alexei Shulgin, 

‘DissemiNET’ (1998-2001) de Beth Stryker e Sawad Brooks e muitas outras obras que 

se seguiram apresentam um traço comum: a ação da prática artística funde-se com a de 

                                                 
72 Disponível em https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click 
73 Cornelia Sollfrank recupera o modelo An Archival Impulse de Hal Foster proposto em 2004, descrito 

como uma tendência na arte contemporânea onde muitos artistas colecionam amostras da cultura de massas, 

para identificar uma nova versão de “artista-como-arquivista”, idealmente sintonizado com a cultura da 

Internet, que segue uma lógica quase arquivista de todos os itens de uma obra (Sollfrank, 2015, pp.44-45). 
74 Veja-se no Apêndice, p. 3. 
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apropriação, transformando o artista num recolector e arquivista. Num outro sentido, a 

suposição de que de alguma forma inexplicável as obras de arte emanam um significado 

que só pode ser compreendido intuitivamente pelos membros que estão por dentro do 

contexto de uma visão da Internet Art tem igualmente contribuído para a multiplicação 

de iniciativas que visam a criação de repositórios de obras pelos próprios artistas. O 

repositório comunitário Runme.org, subentendido como um ambiente vivo gerido por 

artistas, surgiu espontaneamente do festival Read me em 2003, por um grupo de artistas 

que providencia a catalogação e mostra de obras da Net Art com base num sistema de 

classificação de especialistas para especialistas.  

No panorama português, as iniciativas para a apresentação de Internet Art têm sido 

residuais e denotam que as instituições não estão sensibilizadas para a expansão desta 

linguagem. A par da tímida iniciativa de institucionalização da Internet Art do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) com a criação de um espaço 

designado “site-specific” em 2000 para albergar projetos online, a galeria Lisboa 20 

inaugurou em 2007 o projeto LX 2.075, comissariado por Luís Silva, com o propósito de 

estabelecer uma plataforma alicerçante de projetos e temas relacionados com a Internet 

Art, ambos inspirados no pioneirismo do Whitney Museum of American Art com a 

criação do Artport a que se seguiram outras instituições como o Tate Modern, o 

SFMOMA ou Walker Art Center; assim como o profícuo trabalho realizado por António 

Cerveira Pinto, na vizinha Espanha, a partir do MEIAC em Badajoz que, em 2005, reuniu 

26 obras de artistas dos New Media, incluindo vários em contexto online76.  

Em 2005, surge a exposição ‘Online Portuguese Net Art 1997 | 2004’, comissariada 

por Luís Silva e Sofia Oliveira por intermédio da plataforma Atmosferas77, com uma 

orientação programática inaugural de uma mostra online de Internet Art em Portugal. Na 

verdade, é a única exposição inteiramente dedicada a este género de representação 

realizada no nosso país até ao momento e utiliza os mesmos pressupostos empregues por 

curadores como Steve Dietz ou Arthur X. Doyle em exposições como a “beyond 

                                                 
75 Este projeto surgiu na sequência de um encontro denominado Upgrade! Lisbon envolvendo artistas, 

comissários e entusiastas dos new media, realizado na galeria, promovido por Luís Silva. 
76 Hoje o Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo possui uma plataforma, destinada à 

difusão, investigação e produção, designada por ‘red(e).ib’ com três espaços estruturantes: Real, TXT e 

Virtual. Este último é constituído por várias salas virtuais, onde são exibidos inúmeros projetos alocados à 

rede. 
77 Em 2007, reorganizou-se num grupo artístico focalizado no desenvolvimento de software para o domínio 

público e expositivo. 



 
51 

 

interface: net art and Art on the Net” em 1998 e "the open museum art net.art" em 2001, 

respetivamente. Sofia Oliveira (2005) descreveu as opções expositivas da seguinte forma:  

Tomámos a liberdade de colocar o link à frente de tudo querendo reafirmar que o papel de 

uma exposição online é o de pointer e que a Net é acima de tudo uma rede de links. Não 

nos esforçámos por contextualizar no interface os trabalhos fora do seu espaço online. (…) 

Esta visibilidade também nos mostra elementos normalmente menos destacados como a 

profundidade, a estrutura dos folders e a organização dos sites: dimensão, nomes de 

ficheiros mais ou menos descritivos, organizações mais ou menos racionais, tudo serve para 

elevar a natureza não intermediada do meio – estes trabalhos não foram credenciados por 

uma única instituição, não existem num único espaço de galeria, não obedecem às mesmas 

regras e não se comportam da mesma forma. (para. 1)  

A exposição é sucedânea de um trabalho de investigação e congrega a análise da 

legitimação de conceções e processos associados a artistas, obras e instituições. As 17 

obras78 que foram apresentadas, desenvolvidas entre 1997 e 2004, abordavam temáticas 

tão diversas como a cartografia ou Hacktivism79 - Hacktivismo, na sua adaptação ao 

português. O mais interessante é que a exposição e os projetos que a integraram chamaram 

a atenção para o ambiente digital da civilização contemporânea com importantes 

referências diretas ao vocabulário e práticas online, que olhavam além do confinamento 

da arte requintada enclausurada nos museus e galerias. Em 2014, o projeto ‘unplace: um 

museu sem lugar’, coordenado por António Pinto Ribeiro, Helena Barranha e Susana 

Martins, predispôs-se a discutir o conceito de ‘museografia intangível’ associado à 

exposição de arte contemporânea produzida em contextos virtuais e em rede. Além do 

processo de investigação que permitiu coligir um acervo de manifestos e testemunhos 

influentes no campo da Internet Art, assim como a realização de uma conferência sob o 

tema ‘Espaços Incertos: configurações virtuais nos museus e na arte contemporânea’; 

organizou em 2015 uma exposição online com “propostas artísticas que questionam as 

                                                 
78 A saber: “Between Poets”, “The Soong Sisters” e “Jizo” de Patrícia Gouveia; “Linhas Estanques” de 

Fernando José Pereira; “#1” e “View Source” de João Simões; “Revolting the Museum”, “Museum of 

Modern Strategy” e “JAVA Island” de Miguel Leal; “Isto é uma experiência” de Ana Haterly; “>LNKZ” 

de Sérgio Garcez; “%” de Lia e Miguel Carvalhais;  “Synesthesia Machine” de Filipe Pais; “Find Me” e 

“Passepartout” de Joana Linda; “Webmutant” de Miguel Leal e Luís Sarmento; “Mapper#9” de Vítor Silva. 
79 O tropo resulta da combinação das palavras hacker e activism. Deste o início da Net Art que há uma 

estreita ligação entre o hacker e a atividade artística na web, ativismo digital, com particular ênfase em 

atuações transgressoras dos mecanismos de controlo da rede e das restrições de liberdade de acesso. 

Gottfried Kerscher numa declaração para o festival Ars Electronica em 1998 clarificou o significado deste 

tema no contexto digital: “O artista torna visíveis as condições sociais, o hacker sublinha as debilidades do 

sistema. O hacker mostra as feridas abertas das máquinas, ou do mundo do computador, tornando patente 

que tudo o que uma máquina consegue, também pode ser anulado pela mesma” (Lieser, 2010, p. 162). 
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possibilidades de criação e receção da obra de arte num espaço expositivo puramente 

virtual e em rede, num museu sem lugar” (Ribeiro, Monteiro, Barranha, Martins, & 

Pereira, 2015, p.6). 

Todavia, nos exemplos enumerados, prevalece o desafio de manutenção futura e 

evitar o maior problema das obras em contexto online: o link rot80. As manifestações 

'tecno-artísticas', independentemente do contexto da sua abordagem, padecem de dois 

sintomas que se revelam, simultaneamente, elemento dissuasor e estímulo a novas 

abordagens: a irredutibilidade dos avanços tecnológicos e o consequente alargamento das 

práticas artísticas a novos territórios, fazem com que muitos projetos artísticos se tornem 

rapidamente obsoletos. O virtuosismo do advento digital associado à estabilidade no 

armazenamento de dados foi ironicamente contestado numa conversa entre dois 

apaixonados de incunábulos, Umberto Eco e Jean-Claude Carrière81, precisamente devido 

à contínua e vertiginosa renovação tecnológica. Esta abordagem quasi efémera da arte 

suportada por tecnologias digitais é corroborada por Carlos Vidal (2002) quando afirma 

que “os pioneiros são agora momentos arqueológicos” (p.91); a instabilidade do suporte 

associada a estas obras, consequência das plurais experiências e do quadro conceptual em 

permanente mudança, torna-as pouco atrativas em termos de aquisição, para um público 

ainda muito formatado pelo White Cube. Os museus e as organizações/comunidades de 

artistas, dotadas de uma infraestrutura consolidada, parecem subsistir mais do que os 

repositórios individuais ou de um grupo mais restrito. A aquisição e preservação da mítica 

obra ‘The World’s First Collaborative Sentence’82 (1994), de Douglas Davis, pelo 

Whitney Museum of American Art e, mais recentemente, o projeto Net Art Anthology 

                                                 
80 A expressão traduz obsolescência determinada pela passagem do tempo e pelo inevitável avanço 

tecnológico com a perda da ligação, conduzindo à perda do seu contexto original. 
81 As conversas entre Umberto Eco e Jean-Claude Carrière, no ensaio intitulado 'A Obsessão do Fogo', dão-

nos a noção de que "não há nada de mais efémero que os suportes duradouros". De acordo com Jean-Claude 

Carrière, um dos seus amigos viu-se obrigado a conservar na sua cave dezoito computadores, para poder 

visualizar os trabalhos mais antigos. A inovação e obsolescência tecnológica andam a par, contrariando em 

alguns aspetos os pressupostos de virtuosismo tecnológico (Eco & Carrière, 2009, p. 29). 
82 The World’s First Collaborative Sentence foi comissariada pela Lehman College Art Gallery, em Nova 

Iorque, incluída na mostra InterActions, referente aos trabalhos iniciais de Douglas Davis, e oferecida ao 

Whitney Museum of American Art em 1995 pelo casal Barbara e Eugene Schwartz. Sendo uma obra 

clássica da Internet Art ao longo dos anos ficou inoperacional. O museu iniciou um processo de restauro 

disponibilizando duas versões da mesma obra: a versão original disponibilizada manteve o código intacto 

e somente pode ser ‘navegada’; enquanto a nova versão, completamente funcional, permite ao público 

contribuir de forma colaborativa para a ‘performance textual e gráfica’, respeitando as instruções definidas 

por Davis, com a exceção das contribuições por fax e email que já não são permitidas. Veja-se no Apêndice, 

p. 2. Consultado em 23 dez. 2016. Disponível em http://whitney.org/Exhibitions/Artport/DouglasDavis   
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83(2016) lançado pela Rhizome.org, refletem precisamente esta consciência da 

dependência de uma infraestrutura consistente que evite a obsolescência das obras de Net 

Art; tal não sucedeu com o extenso arquivo online de Performance Digital, reunido por 

Steve Dixon, cuja interrupção de acesso se deu devido à mudança de Dixon da 

Universidade de Salford para LASALLE College of the Arts em Singapura; quando Steve 

Dixon, no Simpósio online ‘Art of the Networked Practice’, foi questionado sobre o que 

teria acontecido ao arquivo ao qual dedicou quase toda a sua investigação, a resposta foi 

contundente: “não há ninguém que se preocupe em dar continuidade ao trabalho” (Dixon, 

2015, 1:20:23). 

 

1.4.2 O abraço institucional: a paradoxa fisicalidade do ‘objeto’ de arte 

online 

A Internet Art deve a sua crescente integração no contexto institucional à poderosa 

aliança que se estabeleceu entre eloquentes artistas e curadores de arte com um espírito 

de abertura, dispostos a correr riscos e com força de caráter. Jovens artistas experimentais 

e audaciosos curadores iniciaram um processo de migração parcial das obras em contexto 

online para ambientes físicos. Subitamente, o reconhecimento da natureza artística da 

Internet Art pelos museus e pelo mercado da arte, ocultada como um fenómeno cultural 

autónomo decorrente da sua disseminação em massa, já não podia ser varrida para 

debaixo do tapete e, por esse motivo, tornou-se inegável a sua afirmação no mundo da 

arte. Além disso, os artistas precisavam das instituições a partir das quais se pudessem 

tornar conhecidos no mundo da arte. Ambos beneficiam deste acordo. 

A transposição da Net Art de contextos exclusivamente virtuais para espaços 

físicos surgiu como a resposta possível, contestada por uns e apoiada por outros, à 

tentativa de encontrar novas formas de apresentar e distribuir esta arte frequentemente 

                                                 
83O projeto consiste numa exposição online, ao longo de dois anos, com curadoria de Michael Connor e 

Aria Dean que tem a pretensão de fazer uma retrospetiva histórica da Internet Art desde os anos 80 até aos 

dias de hoje. Tendo como pano de fundo a coleção reunida no âmbito do repositório ArtBase da Rhizome 

de 1999 a 2008 e com o auxílio do departamento de preservação digital, tutelado por Dragan Espenschied, 

propõem-se expor 100 das obras mais influentes da história da Internet Art, uma por cada semana, com 

recurso a um processo de seleção participativo de vários especialistas divididos cronologicamente por cinco 

períodos: os primeiros 4, até 1998, centram-se na cultura da rede e a web inicial; de 1999 a 2005 o flash e 

blogs; de 2006 a 2011 os surf clubs, o início da post internet art e as plataformas das redes sociais; por 

último, de 2012 até ao presente, as aplicações móveis e o crescimento exponencial das redes sociais. Há 

uma clara preocupação pelo núcleo de preservação em proporcionar a apresentação das obras no seu 

contexto original: com recurso a máquinas virtuais fazem correr os projetos web no ambiente computacional 

ou no software que estiveram na base da sua criação. Consultado em 23 dez. 2016. Disponível em 

https://anthology.rhizome.org/ 
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‘sem objetos’ físicos, as quais eram significativamente diferentes das formas tradicionais 

de a expor. A este propósito, Domenico Quaranta no ensaio intitulado “Lost in translation. 

Or, bring Net Art to another place? Pardon, context” sugere a utilização de um modelo 

operativo denominado “tradução”84 como forma de (re)apresentar trabalhos desenhados 

para a web em espaço físico. Para o efeito, o autor sublinha que a ‘tradução’ de uma “obra 

de Net Art para o espaço ’físico’ não significa simplesmente transformá-la num objeto ou 

numa instalação: significa adaptá-la às exigências estéticas, culturais e formais de um 

público diferente do da Net” (Quaranta, 2010, p. 70). Este desenvolvimento foi precedido 

pela performance, que na sua essência pretendia criar um ato poético único, uma 

informação direta e sem qualquer intermediário; contudo, viu-se obrigada a desenvolver 

um largo espetro de modos de expressão (onde se inclui a fotografia, filme, vídeo), pois 

nunca teria alcançado o significado que tem, se tivesse permanecido apenas como um 

medium sem meio. Neste plano de fundo, a apresentação da obra Biennale.py (2001) no 

pavilhão da Eslovénia da 49ª Bienal de Veneza, decorrente da colaboração do grupo de 

artistas conhecido por 0100101110101101.ORG com o grupo de piratas informáticos 

[EpidemiC], representa ostensivamente esta tendência de harmonização de contextos 

através da ‘materialização’ de vários modos de expressão. A obra original consistia num 

vírus programado em Python, por natureza arcano e imaterial com uma ‘existência’ 

performativa e sob a forma de linguagem. O aspeto performativo consistia na 

disseminação do vírus por email, prontamente detetado pelo antivírus instalado nos 

computadores infetados e através de uma série limitada de CDs dourados, assim como 

sob a forma de impressão em t-shirts distribuídas a partir do pavilhão, que alastravam o 

vírus por intermédio dos corpos dos visitantes. Paralelamente, o código do vírus poderia 

ser lido como a linguagem de um poema num painel impresso e por dois computadores 

que se infetavam e desinfetavam mutuamente num ciclo interminável85. A exposição de 

Internet Art “Data Dynamics”, realizada em 2001 no Whitney Museum of American Art, 

centrou-se na procura de modelos visuais que representassem o fluxo contínuo da dados, 

                                                 
84 A afinidade com conceito de “tradução” surge pela importância do respeito pelo contexto, convenções, 

expressões idiomáticas e regras gramaticais entre duas línguas. E, nesse sentido, a abordagem do conceito 

tem como pressuposto base “ o respeito pela obra e pela sua essência (fidelidade) e do conhecimento dos 

contextos culturais para traduzir obras de Net Art para formatos apropriados a espaços reais” (Quaranta, 

2010, p. 112). 
85 Posteriormente, na sequência deste projeto, o grupo 0100101110101101.ORG desenvolveu uma série de 

esculturas com componentes de computadores infetados com o vírus, intitulados “Perpetual Self 

Dis/Infecting Machine”. Recentemente, uma dessas obras foi apresentada em Portugal no Museu Nacional 

de História Natural e da Ciência no festival “The New Art Fest’16”. 
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tendo os trabalhos sido exibidos tanto sob a forma de instalações no museu como na sua 

galeria online “Whitney Artport”. Para o efeito, os artistas Marek Walczak e Martin 

Wattenberg conjuntamente com a curadora Christiane Paul tornaram a obra Apartment 

(2001), inspirada na ideia de palácios de memória, numa instalação interativa, permitindo 

ao público navegar nas ‘habitações’ ou criar novos ‘apartamentos’ que poderiam ser 

agrupados em edifícios e cidades, bem como imprimir o seu ‘apartamento’ e levá-lo 

consigo. 

Imbuído por esta tendência em direção à ‘materialização’ da Internet Art, Mark 

Tribe propõe uma ‘recontextualização’ das obras para o espaço físico como alternativa 

ao modelo de ‘tradução’ sugerido por Quaranta. Em 2002, Tribe elaborou um projeto de 

curadoria intitulado “Net.ephemera”, na galeria Moving Image em Nova Iorque, que 

consistiu na apresentação de documentação efémera de 25 obras – com recurso a esboços, 

notas manuscritas, diagramas e outros artefactos físicos relacionados com as obras – ao 

invés da habitual utilização de computadores com acesso à Internet. Tribe esclarece que 

esta opção não pode estar dependente exclusivamente do julgamento estético, qualquer 

que seja a sua formulação, mas sim da convenção (Tribe, 2002). É evidente que o curador 

já não via esta convenção como imutável e óbvia, mas como continuamente redefinível e 

flexível na apresentação desta prática artística. Nesse sentido, Tribe optou por organizar 

uma mostra despida do seu contexto, revitalizando o espírito minimalista pela confusão 

trazida pelos objetos aparentemente simples e a minimalização de conteúdo artístico. Esta 

redução do vocabulário formal das obras na sua recontextualização mantém, no entanto, 

a identificação dos títulos e a indicação dos endereços eletrónicos da obra no catálogo, de 

modo que o papel do observador, que deixou de ser requisitado num ato de interação ou 

contemplação in loco, pudesse expandir essa experiência posteriormente num contexto 

mais intimista, junto de um computador no conforto de sua casa. Segundo Domenico 

Quaranta, no ensaio “In Between”, esta é uma forma de mostrar a Internet Art de acordo 

com os ideais das obras da avant-garde e tal como era difícil compreender alguns 

movimentos mais radicais como o Dadaísmo, Fluxus ou o Situacionismo no seu início 

somente a partir dos artefactos, também o seria se o público não estivesse familiarizado 

com a linguagem e com o meio onde se inscrevem as obras exibidas na “Net.ephemera” 

(Quaranta, 2013b). Esta sublevação no sentido de se afastar da internet, enquanto único e 

fiel depositário de obras de Internet Art, em direção ao espaço físico, deu origem a uma 

estética que já não podia harmonizar-se com as convenções tradicionais que 
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determinavam a exclusividade do contexto online, agregadas na célebre expressão “The 

Art Happens here” ilustrado no Simple Net Art Diagram do coletivo de artistas MTAA. 

A procura de novas orientações na Internet Art foi descrita por Cláudia Giannetti através 

do tropo ‘ubiquidade’ como um mecanismo para transpor os limites convencionais da 

arte. Segundo a autora: 

A ubiquidade na arte contemporânea aponta as suas reivindicações, necessidade e 

capacidade de expandir os espaços da arte e para a arte, assim como de dilatar a sua 

dimensão temporal. Isto implica rejeitar a ideia estética centrada no objeto de arte, na sua 

existência material e permanente. É fácil constatar o aparecimento de diferentes 

manifestações de arte efémera que se caracterizam pela sua adaptabilidade ao espaço e a 

possibilidade de se servir de qualquer tipo de material. (Giannetti, 2012, p.79) 

A recontextualização de obras da Internet Art para os espaços físicos envolve um 

espetro espantosamente amplo de meios (impressões, instalações, documentação, 

performance, etc.) até então subsumidos na tangência dos ecrãs dos computadores. O 

mercado ou instituições de arte, sob a insígnia do pós-modernismo, tem estimulado a 

transformação paradoxal das obras em artefactos ‘fabricados’ e a sua reprodução em 

múltiplos. As séries produzidas no âmbito do projeto “Image Search Result”86 (2014-

presente), de Eva e Franco Mattes, demonstram que esta tendência, implícita na estratégia 

dos ready-made, permanece como o engenho da redefinição contínua da prática artística. 

O projeto é integralmente mediado pela internet e para cada série os artistas selecionam 

um termo, a partir do seu histórico de navegação, que é utilizado na pesquisa de imagens. 

A primeira imagem que resulta dessa pesquisa é impressa num conjunto de objetos de uso 

quotidiano, através da subcontratação de uma empresa de serviços online. Este gesto de 

apropriação, desafio da propriedade dos objetos de arte e recontextualização é 

acompanhado por um ritual de total desconhecimento do processo de produção. Depois 

de produzidos, os artefactos são entregues no local de exposição onde os artistas, pela 

primeira vez, contactam com o produto final e o exibem sob a forma de instalação. 

Esta convergência entre a Internet Art e o mundo institucionalizado da arte tem-

se pautado por uma reciprocidade de ingerências que se têm manifestado na exploração 

de uma versatilidade de linguagem para além do contexto online e alterado a forma como 

os museus e galerias apresentam essa mesma linguagem, entre a sobriedade convencional 

e a polivalência poética. Estas notas explicam e transfiguram em igual medida o que está 

                                                 
86 Disponível em http://0100101110101101.org/image-search-result/ 
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a acontecer parcialmente na prática artística com o paradigma da Post-internet Art – que 

será objeto de uma análise mais aturada posteriormente – na era da Web 2.0. Não obstante 

o uso massivo de serviços e aplicações que fomentam a participação nesta era, o 

crescimento de um conjunto de hábitos e práticas sociais incitadas pelo valor 

comunicacional das novas plataformas sociais tem contribuído significativamente para 

uma dependência tecnológica sem precedentes das novas gerações familiarizadas com a 

rede. Por mais radical que seja a separação da conceção em contexto online e a 

recontextualização material da obra de arte, a equiparação de uma com a outra só é 

possível graças à literacia tecnológica das audiências que proporciona o entendimento da 

obra fora do seu espaço original. Esta correlação pode ser vista em alguns dos trabalhos 

de Aram Bartholl que questionam a relação do espaço da informação digital com o espaço 

físico e público onde ocorrem as vivências quotidianas nas cidades, tais como o “Dead 

Drops” (2010-presente) e “Map” (2006-2013). Bartholl trabalhou estes projetos 

exclusivamente in situ, o que significa que estão diretamente relacionados com o local 

onde surgiam, podendo ser interpretados como uma atitude crítica à internet e aos museus 

pelo facto de contornar a estrutura normal e institucional de apresentação de obras da 

Internet Art, resvalando para o espaço público. O projeto “Map” utiliza um objeto 

omnipresente na iconografia do Google Maps para assinalar o local exato que este sistema 

de localização assume como sendo o centro da cidade, sobrepondo-se o espaço digital 

com o físico. O marcador, sob a forma de bolha, implantado no centro das cidades possui 

dimensões proporcionais ao seu correspondente na interface do Google Maps, quando 

atinge o zoom máximo no mapa. Há a intenção deliberada em garantir que o marcador 

colocado no espaço público, facilmente reconhecível, se torne parte integrante da cidade 

quando observado por satélite. O artista revela, numa entrevista concedida a Melanie 

Bühler, que está particularmente preocupado com a forma como estes serviços online 

influenciam a nossa perceção da cidade e do espaço público assim com moldam e afetam 

a nossa realidade (Bartholl, 2013, p. 302).  

Noutros casos, não ocorre o processo de tradução ou recontextualização de obras 

da Internet Art, uma vez que a sua criação não ocorre na internet para que depois seja 

(re)apresentada no espaço de exibição físico. Em algumas circunstâncias as obras 

dispensam qualquer referência aos aspetos de ligação à web e no seu caráter vago não são 

suscetíveis de criar ambiguidade. A conversão áudio operada por César Escudero 

Andaluz para realização do seu projeto Tapebook (2014) interrompe a ligação à rede, 
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desconstruindo o seu sistema rizomático e hipertextual. Escudero converteu em 

documentos áudio, com o auxílio de uma aplicação de leitura de ecrã, os dados que 

constam nos perfis do Facebook e páginas de divulgação pessoal de artistas e pensadores 

bem conhecidos no universo dos New Media Art. O artista explora habilmente a 

familiaridade que o público tem com a linguagem da web e institui um processo de 

regressão tecnológica, a que chama um “exercício de arqueologia dos media”87; 

materializado numa instalação, constituída por prateleiras de cassetes áudio dos anos 70 

devidamente identificadas e velhos leitores de cassetes que proporcionam uma interação 

linear com a informação fora do seu contexto. A mesma situação surge também na 

abordagem do artista canadiano Jon Rafman, sobejamente conhecido pelo seu projeto The 

Nine Eyes of Google Street View (2009-presente) a partir do qual o artista arquivou 

imagens bizarras, surreais e inusitadas captadas pelo carro com as 9 lentes que faz o 

mapeamento da Google Street View. Muitos dos projetos de Rafman exploram as infinitas 

possibilidades da distância proporcionadas pela internet, algumas delas paradoxalmente 

representadas em instalações com esculturas 3D, mobílias, objetos e artefactos do nosso 

quotidiano, assim como as insinuações tecnológicas com a introdução de monitores e 

computadores. As obras You are standing in an open field (2013) e I am alone but not 

lonely (2013), apresentadas na galeria Zach Feuer em Nova Iorque, traduzem-nos uma 

ligação da rede à vida no lugar-comum e ao nosso ambiente urbano, com as referências 

da web incrustadas nos objetos expostos. De acordo com Rafman (2014): “Não considero 

o que estou a fazer como algo novo. Vejo os materiais como novos, assim como o 

surgimento das tecnologias, comunidades virtuais e subculturas que constituem um novo 

manancial de materiais para a prática artística” (p. 195). Dos environments navegáveis e 

desconcertantes criados no Second Life para as instalações apresentadas no espaço físico, 

que deixaram de derivar diretamente de um referente real, há uma devolução da obra ao 

contexto que lhe esteve na origem, com as variações induzidas pela passagem pelo 

ambiente digital que contradizem a noção de imitação ou da mais passiva reprodução. O 

artista em I am alone but not lonely recicla ready-mades e objetos mundanos, ocultando-

os com cinzas vulcânicas de modo a evidenciar o espaço como um local de desastre, dá-

lhe uma áurea plástica próxima das suas representações virtuais. Esta apropriação 

concreta de uma ‘segunda realidade´, enquanto extensão do conceito de simulacro, no 

                                                 
87 Anotou César Escudero para caraterizar a natureza do seu projeto em oposição à tendência da internet, 

sob o paradigma “Web 2.0”, estimular a promoção de comunidades colaborativas que se transfiguram em 

modelos de negócio e gestão de acesso a dados (Andaluz, 2014). 
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género de Jean Baudrillard, passou a substituir, em si mesmo, a simulação da realidade 

primária e tangível. Para adensar os estímulos críticos propostos por Rafman, a obra 

manifesta uma dialética entre um espaço estéril de ação presencial carregado de vestígios 

de um lugar habitado por pessoas solitárias com a pseudo-socialização sugestionada pelas 

comunidades virtuais exibidas nos monitores da obra, remetendo a reflexão conceptual 

para o relacionamento em contexto online.  

Em 2015, no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) a 

exposição Hybridize or Disappear, com curadoria de João Laia, propôs uma análise da 

cultura visual contemporânea refletindo os conceitos que surgem do mundo digital e as 

suas relações com os novos meios de produção. O grupo de artistas que participou na 

exposição88 esteve particularmente interessado numa crítica à digitalização da cultura 

digital contemporânea, mormente o fluxo vertiginoso de informação representado pelo 

confronto de vários hibridismos: entre outros, o imaterial e o material, formas inorgânicas 

e orgânicas. De acordo com o curador: 

 há claramente uma referência importante à internet, na forma como a cultura visual é 

disseminada e produzida no contexto da internet que também é vista como uma plataforma 

imaterial mas na realidade tem bases materiais bastante importantes e maior parte destes 

artistas torna visível essa materialidade escondida ou silenciada ou recalcada tanto da 

internet como da cultura digital. (Laia, 2015, 1:51) 

O tema da exposição emergiu a partir da obra ‘Versions’ (2012) e, tal como nas 

suas predecessoras ‘Versions’ (2010) e ‘Versions’ (2009), Oliver Laric problematiza 

questões relacionadas com a autenticidade, o valor e permanência. Uma análise mais 

atenta permite detetar, no conjunto das 3 obras, uma tendência para condensar aspetos 

inerentes ao processo de apropriação da informação que circula na internet e é apenas o 

arranjo, as modificações e as correspondências que lhes dão a plausibilidade estética. A 

obra exposta é uma colagem de material, com um estilo de vídeo documental, que foi 

colocado online com a intenção deliberada de permitir que qualquer outra pessoa pudesse 

efetuar as suas próprias variâncias. A narrativa de Laric coloca a “cópia” ao nível do 

“original” e propõe uma forma não hierarquizada de criação, sendo que uma escultura 

grego-romana é equiparada à sua representação 3D, uma não tem precedência sobre a 

outra. Neste contexto, as imagens e objetos podem ser permanentemente modificados 

                                                 
88 Estiveram em exibição 15 obras de artistas de relevo na cena artística internacional: Oliver Laric, Cécile 

B. Evans, Antoine Catala, Katja Novitskova, Neil Beloufa, Shana Moulton, Laure Prouvost, Magali Reus 

e o português Diogo Evangelista. 
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para mostrar algo novo, tal como é confirmado pela voz-off habilmente instruída para 

replicar a rusticidade de um software de leitura de texto quando refere: “same, same but 

different”. A corroborar esta ideia de interpenetração entre os ambientes digital e físico, 

uma associação de galerias alemãs conjuntamente com os responsáveis pelo mercado de 

arte e colecionadores independentes publicaram um manifesto denominado ‘Beta-

Manifest for the Future Art Market’89 com o intuito de objetivar uma resposta à forma 

como será o mercado de arte digital no futuro. Das 10 propostas que constituem o 

manifesto, sobressai a convicção de que “falar de digitalização será uma coisa do 

passado” (Association of German Galleries, Art Dealers (BVDG) e Independent 

Collectors, 2016, para. 10) subentendendo-se uma nova expansão dos processos de 

tradução ou recontextualização subsumidos em posições estéticas dos artistas, 

independentemente das expurgadas alusões ao vocabulário da internet. O tom profético 

com que o manifesto esboça o futuro do mercado da arte perante a revolução digital, leva-

nos a crer que as manifestações artísticas da Internet Art seguem os seus próprios 

caminhos relativizando a importância do contexto de apresentação de uma obra de arte 

para a sua definição e avaliação. 

 

1.4.3 Mise en scène: exibição de Internet Art como um palco performativo 

A recente tendência dos artistas da Internet Art em romper com a separação entre 

o espaço virtual e o espaço físico, proporcionando interseções criativas entre esses dois 

espaços, tem determinado uma espécie de limbo entre a internet e existência física onde 

as suas representações artísticas se aglutinam numa dualidade indissociável, com um 

cunho próximo do conceito ‘alargado de arte’ de Beuys que ultrapassava a mera estética 

e que abrangia todas as vertentes da vida. O projeto ‘BYOB’ acrónimo de Bring Your 

Own Beamer (Traz o Teu próprio Vídeo-Projetor), criado em 2010 Rafaël Rozendaal, 

corporiza esse limbo ou espaço intermédio e pode ser posicionado entre a Internet Art e 

a vida real. De acordo com o artista: 

Os ecrãs [dos computadores] são pequenos e são uma experiência muito solitária. Penso 

sempre na música [como exemplo], podes ouvi-la em privado com os auscultadores nos 

ouvidos, mas também podes ir a um concerto para vivenciares uma grande experiência 

partilhada. Ambas as experiências se complementam. Ouvir em privado é muito puro, o 

concerto é muito emocionante. É lamentável que a internet ainda esteja confinada aos 

                                                 
89 Veja-se no Apêndice, p. 141. 
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ecrãs. Espero que de alguma forma essas experiências nos rodeiem no futuro. Eu gostaria 

de caminhar numa floresta de sites um dia. É isso que estou tentando alcançar com o 

projeto BYOB. (Rozendaal, 2015, pp.216-217) 

Uma das principais plataformas que investiga o impacto das tecnologias digitais 

na arte, no design e na cultura contemporânea, Digicult, efetuou uma analogia entre um 

evento BYOB e o espírito coloquial de uma festa mais intimista onde o anfitrião 

estabelece o ponto de encontro e o que cada participante deve trazer. No entanto, o projeto 

BYOB arroga-se como um novo formato de exposição itinerante, uma série de exposições 

de uma noite, com vista a um espaço de expressão artística livre que reflete a natureza 

livre e mutável da internet assim como a sua representatividade nas nossas vidas. 

Após a primeira exposição realizada no Bureau Friederich Projectstudio  em 

Berlim, organizada e com curadoria de Rafaël Rozendaal e Anne de Vries, Rozendaal 

apercebeu-se imediatamente que poderia repetir a experiência em diferentes lugares e sem 

as tradicionais limitações curatoriais ou escolha de um lugar. O projeto evoluiu 

rapidamente para uma plataforma com valores democratizantes para artistas, numa ampla 

diversidade de disciplinas, que podem crescer em conjunto sob a consciência de uma 

comunidade criativa. No seguimento da cultura DIY90, Rozendaal apela de uma forma 

generalizada a realização de exposições BYOB providenciando um ‘modelo aberto’91 

fora da rede assente em três simples diretivas: “arranja um espaço; convida muitos 

artistas; pede-lhes para trazerem os seus projetores” (Rozendaal, 2016, para. 1). O BYOB 

passou a ser demasiado abrangente e disseminado para se poder localizar num setor da 

Internet Art. No final de 2016, já contava com 265 exibições/eventos dispersos a nível 

internacional concentrando-se mais em alguns locais, talvez porque determinada pessoa 

ou instituição ali permanecem. Em Portugal, a associação cultural sem fins lucrativos 

Zaratan – Arte Contemporânea organizou em março de 2017 a primeira edição92 BYOB 

dedicada a imagens em movimento combinadas com a flexibilidade acrescida da 

experiência da projeção portátil. 

                                                 
90 Acrónimo de Do It Yourself (faz tu mesmo) surge como sinónimo de autossustentabilidade e tem vindo 

a alastrar-se exponencialmente com o advento da internet. 
91 Torna-se inevitável estabelecer o paralelismo com a natureza congregadora e o lema impulsionador dos 

eventos TEDx: “ideias que merecem ser partilhadas”. 
92 Com trabalhos de Ana Karkar, Alexandre Camarao, Alex Zeta, André Manuel de Oliveira Salvador, 

Dimitris Gkikas, Gabriel Simas, Helena Bermejo Maqueda, Isobel Atacus, Kiko moon, Letícia Larín, Sara 

Esteves, Susana Borges, Téo Pitella, entre outros. 
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Cada exposição assume-se como uma estrutura aberta, dinâmica e espontânea, na 

medida em que a sua execução permite que os participantes experimentem as 

possibilidades infinitas que este formato tem para oferecer e convida os artistas a explorar 

formas de projeção no espaço e procurar novas oportunidades de interação com o público. 

A influência da cultura expositiva BYOB é inquestionável, mas, até agora, tem havido 

pouca pesquisa de pormenores. Porém, as projeções desconcertantes e algo anárquicas 

têm motivado a exibição invulgar de manifestações de práticas artísticas de Internet Art 

no espaço físico com apresentações que evocam ações inusitadas dos espetadores. A obra 

‘BEFNOED’ (2014) da dupla Eva e Franco Mattes apresentada na exposição coletiva 

‘Cyphoria’93, com curadoria de Domenico Quaranta, baseou-se na criação de webcam 

performances de participantes anónimos e dispersos geograficamente. Ironicamente, a 

disposição da obra no espaço físico prolonga as ações performativas, estendendo-as aos 

espetadores. A visualização da instalação exigia um certo grau de esforço físico do seu 

público, convidando-o a executar um conjunto de acrobacias.  

 

   

Fig. 3 Eva e Franco Mattes, 

BEFNOED, em Cyphoria, 2016 

Fig. 4 Eva e Franco Mattes, 

BEFNOED, em Cyphoria, 2016 

Fig. 5 Eva e Franco Mattes, 

BEFNOED, em Cyphoria, 201694 

Numa entrevista concedida por Domenico Quaranta ao núcleo de conferências 

Generazione Critica, o curador admite ter abandonado deliberadamente as regras do 

White Cube e ter adotado uma mostra semelhante a um espetáculo livre de preceitos, algo 

confusa, fragmentada e de acumulação de obras com a intenção de refletir o fluxo 

desorganizado de informações com as quais somos bombardeados diariamente (Quaranta, 

2017).  

                                                 
93 O neologismo combina o prefixo Cyber com o termo dysphoria, reuniu 14 artistas e foi integrada na 16ª 

Quadriennale D’Arte, sob o título “Altri, Tempi, altri miti”, realizada no final de 2016 no Palazzo delle 

Esposizioni.  
94 Disponível em https://www.instagram.com/explore/tags/befnoed/ 
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Quase ao mesmo tempo que o BYOB se disseminava por locais inusitados, o 

projeto ‘Speed Shows’ (2010-presente) de Aram Bartholl, arreigado dos mesmos 

pressupostos expositivos, disseminava-se por cyber cafés sob o manifesto95: vai a um 

cyber café, aluga todos os computadores e mostra Internet Art durante uma noite. 

Segundo o artista, num período em que estamos permanentemente ligados à internet, a 

ironia de optar por Speed Shows como o formato/contexto apropriado para a exibição de 

Internet Art deve-se a uma ideia da década de 90, baseada no pressuposto que a Internet 

Art não necessitava de um espaço requintado de exposição, bastando um computador 

ligado à rede, pelo que os cyber cafés proporcionam esse contexto. Dada a natureza dos 

projetos de Aram Bartholl, revestidos por uma tensão entre o online e o offline, o digital 

e o físico, os Speed Shows podem ser vistos como mais uma forma de intervenção pública 

do artista, descrita como “mais uma peça de meta-arte”96. Na sua alegada estrutura 

tautológica, fácil de organizar, acessível e livre de ideologia, a abordagem dos Speed 

Shows é certamente comparável à dos BYOB. 

 Em ambas abordagens, BYOB e Speed Shows, os artistas apropriam-se deste 

idioma fervilhante, quase sem alterações, adaptando simplesmente caraterísticas 

específicas das suas obras às suas necessidades e intenções artísticas. Não se satisfazem 

em simplesmente fazer a tradução de obras de Internet Art para o espaço físico, como o 

faziam alguns curadores. Em vez disso, melhoram esteticamente as obras atribuindo-lhes 

um valor performativo e direto com o público, incitando assim a uma reavaliação dos 

limites toleráveis do que pode ser considerado como manifestações artísticas de Internet 

Art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Veja-se no Apêndice, p. 145. 
96 O prefixo ‘meta’ é adicionado com um sentido autoreferencial, equiparando a estrutura conceptual da 

sua prática artística com a dos Speed Shows (Bartholl, 2013, p.310). 
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2.1 A anunciada ‘morte’ necessária à transcendência da Internet Art: da 

queda do dot com à Web 2.0 e à Post-Internet Art 

A confrontação mais significativa ocorrida com a metáfora de ‘morte’ na arte97 

determinou, pela primeira vez, uma reflexão profunda das suas próprias condições, 

adaptando o reportório e a autonomia artísticos à vida contemporânea ou estabelecendo 

diversos trajetos na direção de uma arte que, conforme referiu Gombrich (2005), “deve 

acompanhar a marcha do tempo” (p. 557). Simplificando excessivamente, hoje é 

consensualmente aceite que essa metáfora não deve ser tida como uma tensão fraturante, 

como indicavam os preceitos da modernidade, mas como uma ‘soldadura’ operada pela 

arte contemporânea (Millet, 1997). No fundo, tratou-se do ponto de partida de um 

processo de influência e de tentativas de demarcação mútuos que ainda continua e é 

produtivo. Os motivos que desencadeiam a reflexão sobre a ‘morte’ da Internet Art têm 

contribuído para revigorar as suas práticas artísticas, aproximando-as de outros campos 

culturais da rede e impulsionando a integração de uma panóplia de tecnologias 

aumentando significativamente o seu leque de ação. Por esta razão, parece útil tentar uma 

taxionomia ‘provisória’98 da Internet Art, ligada às pressões das suas ameaças. A 

documentação das práticas artísticas em contexto online tem sido organizada, pela maior 

parte dos teóricos (Lieser, 2010; Jones 2014; Bühler, 2015; Cornell & Halter, 2015; Paul 

2015; Prada 2015), por gerações seguindo a proposta de Olia Lialina. Em “Net Art 

Generations” a artista distingue essencialmente três gerações, ultrapassando o estigma da 

velha e nova gerações (1.0 e 2.0) associadas à alteração da arquitetura da WWW: 

A primeira - artistas que trabalham com a internet como um novo medium, oriundos de 

outros backgrounds como cinema, fotografia, etc (…) 

A segunda - estudou JODI na universidade. Isto é, artistas que foram treinados para 

prestarem atenção à Internet (…) 

A última - o artista da net ativo entre a queda do dot com e a ascensão da Web 2.0 (…) 

A terceira – artistas que trabalham com o WWW como meio de massas, não como novo 

medium. 

                                                 
97 O muito citado comentário “ A partir de hoje a pintura está morta!”, do pintor Paul Delaroche após ter 

visto a primeira fotografia, refere-se não apenas à ideia de uma era específica, mas também à abertura da 

arte e a sua transcendência traduzida numa abundância de tendências estilísticas que se arrasta até aos dias 

de hoje.  
98 Entenda-se por ‘provisória’ o facto de a Internet Art ter um processo evolutivo paralelo à evolução da 

própria internet e as possibilidades do ciberespaço estarem longe de serem confinadas. 



 
66 

 

4 de junho de 2012: Se não me engano, ‘post-internet’ é a designação cunhada por Marisa 

Olson usada para a definição atual de internet. (Lialina, 2007b, para. 1) 

 Assim sendo, Lialina esclarece que “ todas as gerações, com exceção de ‘A 

última’, não estão necessariamente ligadas a um certo período de tempo” (Lialina, 2007b, 

para. 8) e além da atualização feita em 2012, no ano seguinte acrescenta uma citação do 

curador da ‘Serpentine Gallery’, Ben Vickers, que articula uma nova categoria chamada 

‘early post-internet’, justificando que a “Maior parte do material do início da post-internet 

foi produzido online” (Lialina, 2007b, para. 8) . A conceptualização que Lialina faz, ao 

falar de gerações, extrapola o significado do termo per si e eleva-o a um providente 

paralelismo de um grupo de artistas em sincronia com a emergência tecnológica do seu 

tempo. Para além disso, perspetiva a tendência artística na linha de estilos-padrão da 

época em correspondência com as ingerências ditadas pela internet.  

A moldura teórica debatida no início do capítulo anterior descreve perfeitamente 

aquilo que Juan Martín Prada chama “os primeiros rasgos distintivos da primeira net art” 

(Prada, 2015, pp. 15-18) que se identificam com a expressão válida da primeira geração 

de artistas pioneiros, vulgo Net.Art group. O manifesto Introduction to net.art (1994-

1999)99 de Natalie Bookchin e Alexei Shulgin é uma referência incontornável na 

categorização das práticas artísticas realizadas nos primeiros anos em contexto online. 

Talvez ainda mais significativo do que os diversos fragmentos de teoria que se refletem 

na Internet Art seja o voltar o centro das atenções para as implicações referentes a 

questões ideológicas que envolvem a institucionalização da arte. Esta observação não 

passou despercebida do coletivo Blank & Jeron que se apressou em cravar o texto numa 

lápide em mármore, como se de um monumento fúnebre se tratasse. Paralelamente à 

apologia da ‘independência de burocracias institucionais’, Bookchin e Shulgin (1999) 

deixavam antever uma consciência de proximidade ao mundo institucionalizado da arte, 

segundo os quais, em 1999: “a net.art está a realizar transformações importantes como 

resultado de seu novo status e reconhecimento institucional. Assim, a net.art está 

metamorfoseada numa disciplina autónoma com todos os seus entraves: teóricos, 

curadores, departamentos de museus, especialistas e conselhos de administração” (para. 

3). Em termos simbólicos esta visão marcou o ‘início do fim’ das práticas artísticas 

totalmente descomprometidas, com vista a uma nova fase que prosseguiu, apesar do 

ceticismo por parte dos proponentes e da desconfiança das instâncias artísticas, unida sob 

                                                 
99 Veja-se no Apêndice, p. 77. 
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a insígnia da intermedialidade: entre a autonomia e a integração, entre a distribuição livre 

online e o mercado da arte e entre o imaterial e o material. 

Porém, os fundamentos desse ceticismo sempre esteve associado à Internet Art, 

os artistas do famigerado Net.Art group eram críticos do capitalismo e defensores da 

ideologia do mercado livre, pelo que recorreram às práticas artísticas na internet para 

ironizar progressivamente ideais anticapitalistas e utilizaram a disseminação online para 

estabelecer e manter uma presença global sem a ajuda dos museus, galerias ou outras 

instituições. A resistência dos artistas às instituições de arte era proporcional ao interesse 

dessas instituições pela Internet Art. Para além do ónus tecnológico, familiaridade com a 

linguagem e os dispositivos tecnológicos envolvidos, a natureza das obras era subversiva 

face à convencional noção de comercializar a arte e na relação com o mercado de arte. 

Em sentido contrário ao comportamento pouco atrativo e competitivo do mercado de arte, 

nos primeiros anos a circulação de obras foi realizada numa cultura de ‘gift economy’: a 

venda e compra de obras de arte foi substituída por um mercado alternativo sustentado 

pela troca gratuita e partilha livre de trabalhos através da internet. 

Na mesma época emergia o aspeto vernacular designado ‘pirataria na rede’, 

suscitando dois percursos no contexto da Net Art que por vezes se entrecruzam: o 

Hacktivismo que incorpora as práticas de tactical media100e uma estética associada às 

funções de apropriação e reprodutibilidade (temas a que regressaremos mais tarde). 

Considerando que o fluxo de dados fornece uma inesgotável fonte de material, que está 

disponível para ser manipulado e usado, os critérios mais importantes para a produção da 

Net Art que refletem esta realidade são a ‘acessibilidade’ global e a destituição do 

                                                 
100 O conceito surgiu nos anos 90 associado à primeira edição do Next Five Minutes (N5M) realizado em 

Amesterdão em 1993, cujo tema central foi ‘Tactical Television’; reuniu artistas e ativistas um pouco de 

todo o mundo num festival sobre arte, política, ativismo e media particularmente interessados na tecnologia 

como meio de mobilização social. A edição N5M de 1996 sob o tema ‘Tactical Media’, organizada por 

Andreas Broeckmann, Geert Lovink, David Garcia, entre outros, marcou definitivamente a discussão e 

integração desta temática no contexto digital, consolidado com o manifesto ‘On The ABC of Tactical 

Media’ redigido em 1997 por Lovink e Garcia. De acordo com os seus autores,  “Tactical Media é o que 

acontece quando media de baixo custo do género 'faça você mesmo', tornado possível pela revolução do 

consumo eletrónico e da expansão das formas de distribuição (da ligação por cabo ao acesso público à 

internet), é utilizada por grupos e indivíduos que se sentem oprimidos ou excluídos da cultura dominante. 

A tactical media não reporta apenas os eventos, pois nunca são imparciais, eles participam ativamente e é 

isto que mais do que qualquer outra coisa os separa dos media dominantes”. Veja-se no Apêndice, p. 65. 

Garcia, David e Lovink, Geert (1997). On The ABC of Tactical Media. [Arquivo da Nettime] Consultado 

em 4 fev. 2017. Disponível em http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9705/msg00096.html 

O coletivo ‘Critical Art Ensemble’ (CAE), responsável por várias publicações sobre media e política 

incluindo ‘Electronic Civil Disobedience & Other Unpopular Ideas’ define tactical media “como uma 

forma de intervencionismo digital. Ele desafia o regime semiótico existente, replicando e redistribuindo-o 

de forma a oferecer aos participantes dos projetos uma nova maneira de ver, entender e (no melhor dos 

casos) interagir com um determinado sistema” (Critical Art Ensemble, 2001, pp. 7-8).  
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‘original’ que eram contraproducentes para com os ideais do mercado da arte. Um dos 

resultados previsíveis da aplicação desses critérios é por inerência a ‘apropriação’ 

enquanto extensão lógica do conceito de ready-made, também ele pesaroso no embate 

com o mundo institucionalizado da arte101. A circularidade da música é um exemplo 

elucidativo desde o momento que irrompeu na rede utilizando-a como um canal de 

distribuição alternativo, sugestionando a criação de emissões de rádio online como o 

projeto ‘The Frequency Colck’ (1998) do coletivo r a d i o q u a l i a102 que permitia a 

intervenção do utilizador103 na personalização de uma play list. Consequentemente, o 

passo seguinte na transformação e distribuição da música teve um dinâmico intercâmbio 

paralelo ao mercado que foi ironizado artisticamente em diversos projetos. O projeto ‘386 

DX’104 (1999) de Alexei Shulgin levanta questões de autoria e obsolescência no ambiente 

digital a partir do potencial performativo lógico da Net Art, problematizando-o e 

executando a obra, como elementos estruturais do projeto. O artista assume-se como uma 

estrela rock cyberpunk, realizando ações reinterpretativas, tocando versões sintetizadas105 

de canções sobejamente conhecidas da cultura Pop com uma rusticidade robotizada, 

orientadas para a cultura de consumo do mercado tecnológico, desde o ‘Smells Like Teen 

Spirit’ dos Nirvana a ‘California Dreamin’ dos Mamas and the Papas. Em algumas 

ocasiões, Shulgin cantava num local e a máquina atuava noutro, como se o computador 

fosse igualmente um artista. O projeto ‘386 DX’ chegou a ser publicado num CD que 

incluía uma cópia pirata do sistema operativo Windows 3.1 para que pudesse ‘correr’ e 

evitar a obsolescência do projeto. Em 1995, Shulgin tinha desenvolvido um outro projeto 

                                                 
101 Não esqueçamos a desconfiança e a objeção da Society of Independent Artists de Nova Iorque em expor 

o ready-made Fountain, com o argumento de que não poderia ser considerado uma obra de arte, que veio 

aumentar o distanciamento de Duchamp das estéticas convencionalmente aceites, uma negação ruidosa 

dentro da cena artística pelo simples facto de reescrever o significado da obra através da simples interrupção 

do valor de uso, atribuindo-lhe um valor expositivo. A sua contundente reação foi coadjuvada por um artigo 

cáustico de Beatrice Wood, para a revista The Blind Man, catapultando para a esfera pública as suas 

pretensões para a arte. Ainda com resquícios deste diferendo, Duchamp confessa a sua angústia em privar 

com artistas, preferindo a companhia dos jogadores de xadrez que “são completamente confusos, 

completamente cegos, usam viseira-de-burro” – disse a Pierre Cabanne. A estratégia dos ready-made foi 

interpretada como um gesto anti-arte, apanágio do espírito Dadaísta, claramente indutor da renúncia da 

produção artística a favor da reflexão (Cabanne, 1997, p.28-29). 
102 O grupo foi fundado em 1998 na Austrália, constituído por Adam Hyde e Honor Harger. 
103 Com a proclamação da era Web 2.0, tanto o artista como o público são eufemisticamente referidos como 

“utilizadores”. 
104 O alegórico nome do projeto "386 DX" corresponde designação de processador que pertence à 

arqueologia do hardware dos computadores e na posse de equipamento ultrapassado, Shulgin empunha um 

teclado de computador como se de uma guitarra se tratasse e inadvertidamente dá concertos de rua e em 

bares conceituados com um reportório que não lhe pertence (Tribe & Jana, 2007, pp. 84-85). 
105 Introduzindo-lhe o efeito nostálgico que relembra a primeira música a ser sintetizada por um 

computador: ‘Daisy Bell’. A canção soava como que um robô a cantar, próprio da incapacidade de 

processamento tecnológico da época. 
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no Moscow WWWArt Center, do qual foi cofundador, denominado ‘WWWArt Award’, 

cujo objetivo visava galardoar as páginas da internet que, não sendo criadas com um 

propósito artístico, pudessem provocar ‘sensação artística’. Parafraseando o artista, a 

“internet é um espaço aberto onde a diferença entre ‘arte’ e ‘não arte’ se misturou como 

nunca antes no século XX (…) a Internet Art não é bem paga até ao presente… do mesmo 

modo, as possibilidades colocadas pelo WWW esbateram essas fronteiras ainda mais” 

(Shulgin, 1995, para. 1). Estes dois projetos, ‘386 DX’ e ‘WWWArt Award’, evidenciam 

uma posição desconcertante que se pauta por uma exaltação pela cultura Pop, 

comprometida com o reportório popular mas contrária às premissas edificantes da Pop 

Art, pois é ‘manchada’ com indiferença artística.  

Mas para além destas questões estritamente ligadas à institucionalização da 

Internet Art que, segundo Juan Martín Prada (2015) configuravam a primeira fase da 

‘morte’ da tendência estética, o crítico de arte identifica uma segunda fase associada à 

‘estética low-tech’ que era condicionada pelas possibilidades tecnológicas da época. A 

formulação faz alusão a uma nota que Alexander Galloway elaborou num ensaio, sob o 

título ‘net.art Year in Review: State of net.art 99’ para o jornal de cultura da internet 

Switch, relativamente ao estado da Internet Art no fim do milénio dando conta de que os 

constrangimentos técnicos e tecnológicos estavam a sufocar as aspirações dos artistas e o 

espaço estético da Internet Art permanecia enovoado por restrições tecnológicas que não 

se compadecem com a posição do espetador (Galloway, 1999). Para tal, Galloway apoia-

se na posição do historiador da Internet Art, Tilman Baumgärtel, manifestada um ano 

antes, ao constatar que as inovações técnicas são determinantes na marcação de uma 

época e renovação de outra, levando-o a concluir que “o primeiro período formativo de 

cultura da internet parece ter acabado” (Baumgärtel, 1998, para. 1). Galloway subscreve 

este sintoma da Internet Art e profere que a ‘Net-dot-art is dead’, anotando que as 

alterações formais e estilísticas (moldadas por JODI, Vuk Ćosić, Alexei Shulgin, Olia 

Lialina e Heath Bunting) estavam esgotadas pelo facto de serem tributárias das 

tecnologias da sua época, com os constrangimentos que lhes eram intrínsecos, 

nomeadamente conexões de largura de banda baixa. Como seria de esperar, a repercussão 

destes fatores na produção artística começavam a prejudicar o seu estatuto de arte 

progressista: uma das primeiras obras do coletivo JODI para o motor de pesquisa 

Netscape, ‘Automatic Rain’ (1995), tirava partido do recurso intermitente do motor de 

pesquisa e da lentidão do carregamento da página para a apresentação de uma composição 
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simples e lírica da precisão numérica que orienta o funcionamento das tecnologias digitais 

e a confusão que o próprio ambiente web sugestiona. Uma das caraterísticas peculiares 

do trabalho consistia na lentidão de acesso, recriando o efeito de chuva sob a forma de 

números (timed sprinklers), situação que foi alterada a partir do momento em que a 

intermitência do Netscape foi anulada106 e, acima de tudo, a velocidade da rede aumentou. 

Como tal, a prevalência da obra foi colocada em causa determinando a sua obsolescência 

ou ‘morte’ pelo facto de JODI ter explorado recursos de uma época específica da internet, 

como afirma Josephine Bosma (2017):  

Com o passar do tempo e as mudanças rápidas na estrutura da web, o contexto da rede 

para o trabalho também mudou. Computadores mais rápidos foram desenvolvidos. 

Melhores conexões de internet de alta velocidade surgiram. Isso afetou toda a sensação 

da rede e, portanto, também do caráter da arte feita com ela. (para. 3) 

A seminal obra de Olia Lialina ‘My Boyfriend Came Back From The War’107 

(1996) congrega todas as insinuações premonitórias, acima referidas, da ‘morte’ da 

Internet Art. A qualidade cinemática da obra aproveitava o carregamento lento das 

páginas para adicionar suspense a uma narrativa multilinear cuja fluidez se traduz por 

uma navegação que elege o hipertexto de Ted Nelson – arquitetura alicerçante da 

conceção de Internet – e, como se não bastasse, o trabalho foi alvo de numerosas 

apropriações e remisturas por diversos artistas em épocas diferentes. Lialina possui na 

sua página pessoal uma lista extensa dessas obras108 desdobradas em versões em 

PowerPoint, Flash, vídeo, blog, etc. . 

Há, no entanto, uma caraterística que os ligava a todos: o desejo de incorporar 

tecnologias, alinhadas com a sua época, em representações desafiantes da integridade 

tecnológica para que assumissem uma nova presença através da alienação do elitismo 

artístico. Assim, a evolução da web com conexões mais rápidas a par do aparecimento de 

novas tecnologias, entre outras o Shockwave, Quicktime, Flash, proporcionaram grandes 

                                                 
106 Quando os engenheiros no Silicon Valley contactaram com a obra e a crítica que lhe está subjacente, 

expondo a debilidade do funcionamento do Netscape, removeram a funcionalidade blink tag. 

Funcionalidade essa, que não foi incorporada nos motores de pesquisa que sucederam ao Netscape, 

condicionando o funcionamento da obra.  
107 A obra está estruturada com um efeito semelhante à montagem cinemática e a sua narrativa não linear 

anda em torno de um casal de amantes que se reúne após uma guerra não especificada, desdobrando-se em 

imagens a preto e branco com fragmentos de texto que sugerem linhas narrativas paralelas desta experiência 

emocional que envolve a interatividade com o utilizador. 
108 Veja-se, por exemplo, as obras de Abe Linkoln, MY BOYFRIEND CAME BACK FROM THE WAR 

(2004), Ignacio Nieto, Mi pololo volvió de Antuca (2005), Anna Russett, My Boyfriend Live-Tweeted the 

War (2014). 
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impulsos que encorajaram o amadurecimento de novas gerações de artistas. A última, em 

particular, despertou o interesse em Lev Manovich que a batizou como ‘Geração Flash’ 

com o intuito de caraterizar uma fase de criação artística que explora uma infinidade de 

possibilidades artísticas desse novo programa. Porém, esclarece que a ‘estética Flash’ não 

se circunscreve à criação de páginas web nem à exclusiva utilização do programa Flash, 

mas destaca a autonomia dessa geração em programar o seu “próprio código de software 

para criar os seus próprios sistemas culturais” (Manovich, 2002, p. 1): relembre-se o 

potencial do ActionScript109. As perspetivas apontadas por Manovich são 

exemplificativas dos conceitos de ‘Software Art’ e de ‘estética da base de dados’ para os 

quais mais tarde iria voltar a sua atenção. A ênfase colocada na descrição do perfil do 

artista com um conjunto de competências tecnológicas especiais, com as quais a maioria 

dos intervenientes no mundo artístico não estavam familiarizados, retoma a convicção de 

que muitos dos pioneiros da Internet Art provinham de diferentes áreas de atuação, 

cresceram com os computadores pessoais e sentiam-se confortáveis com o potencial das 

novas tecnologias. Esta anotação não é inócua, pois a ‘Geração Flash’ foi apresentada 

por Manovich na Bienal de Tirana em 2001, na secção dedicada à Internet Art, organizada 

por Miltos Manetas e Electronic Orphanage. A proposta de Manovich entrecruza-se na 

perfeição com a geração de artistas para o século XXI que Miltos Manetas denominou de 

Neen110. O perfil do artista Neen abrange uma heterogeneidade de formações e domínios 

de atuação, com competências técnicas distintivas, o gosto pela simulação do real e 

apropriação, a identidade de um Neenstar é um estado de espírito (pelo que está sujeita a 

todas as transmutações possíveis) e “projeta um eu temporário, em permanente 

construção, move-se do presente para o passado e para o futuro sem limitações e porque 

um Neenstar publicará tudo na web, a sua forma de estar reflete o gosto público, o que os 

faz figuras públicas” (Manetas, 2000, para. 8).  

 

2.1.1 O assalto da Web 2.0  

O tropo dot com é indissociável do período de expansão de empresas e mercados 

no auge de uma cultura de rede com traços de emergência capitalista ocorrido nos 

primeiros anos da Internet. Como tal, durante este período é natural que a reação no 

                                                 
109 Linguagem de programação da plataforma Adobe Flash que expandia vertiginosamente o potencial 

expressivo do programa. 
110 Veja-se no Apêndice, p. 82. 
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circulo da arte se agregue predominantemente naquilo que Rachel Greene (2004) chama 

de ‘estética corporativa’ ou ‘estética dot com’ evidenciando críticas ao sistema de poder 

e práticas ativistas contra os interesses desse novo capitalismo informacional, 

contrariando a colonização empresarial111. A tensão resultante entre a atividade artística 

e o regime de propriedade instituído contribuíram para a defensa de um modelo de 

software livre e de código aberto que envolvesse a colaboração e a partilha mútua. 

Embora esta formulação pareça algo programática, sustentou o impulso conceptual de 

muitos artistas da primeira geração da Internet Art e com ela o desejo de encontrar novas 

possibilidades de expressão incrustadas numa cultura de Internet mais abrangente e 

democratizante.  

O colapso da era dot com e o surgimento da Web 2.0, termo cunhado por Tim 

O’Reilly, não deve ser perspetivado como uma nova versão do WWW, mas trouxe 

alterações na experiência do utilizador com o mercado através da transformação das 

funções da web, especialmente evidentes nas dinâmicas compartimentadas e intercâmbio 

de informação entre utilizadores, assim como a utilização generalizada de aplicações e 

serviços que estimularam um envolvimento mais participativo dos mesmos (O’Reilly, 

2005). O paradigma participativo é a caraterística que melhor distingue a arquitetura da 

Web 2.0 assumindo o pressuposto de uma web em constante atualização e expansão pelos 

seus próprios utilizadores, maximizando a natureza da rede na interligação de pessoas e 

conteúdos, com recurso a aplicativos que aproveitam as ações coletivas. O fundador do 

Flock, Bart Decrem, chamou-lhe ‘web participativa’ especialmente pelo facto de 

encorajar os utilizadores a adicionar valor às aplicações quando usadas para partilhar 

conteúdos, a assistir a alterações em tempo real e quando participam em grupos 

colaborativos. A explosão da participação nas redes sociais e nos diferentes media foi 

reconhecida pela revista Time que homenageou os internautas como ‘Pessoa do ano em 

2006’, sob a denominação ‘You’. A capa da revista integrava o monitor e teclado de um 

computador e uma inscrição que desfez quaisquer ambiguidades interpretativas do título: 

“Sim, tu. Tu controlas a era da informação. Bem-vindo ao teu mundo”. 

                                                 
111 Entre muitas outras, veja-se as intervenções artísticas de Vuk Ćosić em “Net.art per se” ou Alexei 

Shulgin em “_readme.html”, que exploravam a contradição de uma época em que os artistas lutavam contra 

a dependência de produtos comerciais e, simultaneamente, a distribuição dos seus trabalhos era realizada 

por motores de pesquisa de empresas multinacionais; veja-se, ainda, as ações coletivas de grupos com uma 

forte identidade corporativa como o Etoy, organizado como uma empresa cotizada na bolsa ou o grupo 

®™ark que enfatizava a sua marca de modo a parodiar a consciência de marca das empresas. Muitas das 

ações destes grupos resultaram em processos judiciais. 
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O desenvolvimento de plataformas digitais alterou o seu foco centrado na 

navegação, que privilegiava a rede de ligações e troca de informação por email ou pelo 

WWW, para uma rede de pessoas ligadas permanentemente. Esta tendência é 

diagnosticada por Chris Anderson e Michael Wolff, num artigo editado na revista Wired, 

como o prelúdio da morte do WWW e a afirmação da Internet também determinado pela 

ascensão dos dispositivos móveis – smartphones e tablets – que promovem a 

‘computação ubíqua’ que expandiu significativamente a forma como as pessoas lidam 

com a dimensão digital no seu quotidiano (Anderson, & Wolff, 2010). Consequentemente 

deu-se início à massificação de aplicações, aglomerando pessoas que debitam 

continuamente dados nas relações utilitárias no contexto de utilização de serviços e 

povoam espaços de socialização digitais. Com isto, o aumento da participação e 

colaboração voluntária online e a massiva produção cultural que decorre dessas atividades 

trouxeram um volume exponencial de conteúdos atrativos que contribuíram para uma 

alteração no modelo de negócio que persegue os grandes bancos de dados. As empresas 

que prosperam neste novo paradigma servem-se dos conteúdos dos seus próprios 

utilizadores, estabelecendo uma equidade perversa entre o valor de mercado e o valor do 

capital humano. Assim sendo, a segunda geração de artistas (utilizando a classificação de 

Olia Lialina) não desistiu dos efeitos deste ‘trabalho gratuito’ e, além de manter a 

irreverência ativista iniciada na era dot com, perspetiva os seus projetos no sentido de 

obter retorno que, no caso do fenómeno de um grande conjunto de dados (big data) 

armazenados, explora o poder das bases de dados e o seu potencial relacional em 

estabelecer múltiplas possibilidades de conexão entre diferentes tipos de dados e construir 

narrativas que expressem a sua cultura de visualização. A estética de base de dados e a 

visualização de dados (data visualization112) deu lugar a uma pletora de projetos ousados 

que superam a ambição de alguns dos seus predecessores, quer na megalomania de 

retratar a totalidade do WWW através do projeto ‘1:1’113 (1999-2001) de Lisa Jevbratt, 

quer dos projetos que se apoiaram nos dados da bolsa de valores e mercado financeiro, 

                                                 
112 Uma cultura de simplificação na análise de dados centrada no estudo da representação visual de dados. 

O volume de dados transacionados na Internet tem contribuído como matéria-prima para a realização de 

muitos projetos artísticos que conciliam a análise de dados com a sua representação visual, revestidas por 

uma lógica conceptual.  
113 A designação surge pela analogia que se estabelece na escala de um mapa quando este coincide em 

termos de reprodução fiel ao referente e o colapso que daí decorre na distinção entre a ‘geografia’ abstrata 

e o tangível ‘território’. Ideias essas exploradas por Borges, Baudrillard e especialmente Lewis Carroll no 

seu livro “Sylvie and Bruno Concluded” de 1893 que marcaram a autora do projeto ‘1:1’. Consultado em 

29 mar. 2017. Disponível em http://128.111.69.4/~jevbratt/1_to_1/index_ng.html 
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como o ‘Stock Market Skirt’114 (1998) de Nancy Paterson, ‘ecosytm’115 (2000) de John 

Klima, ou ‘Synthia’116 (2000-2002) de Lynn Hersman. A Web 2.0 assinala um período 

em que há o florescimento de grandes bases de dados e a exploração da visualização de 

dados faz cada vez mais sentido em análises sociais, políticas, económicas e culturais à 

medida que aumenta vertiginosamente o ciberespaço. Se retomarmos a análise da 

ambição do projeto ‘1:1’117 de Lisa Jevbratt que, na ânsia de caraterizar cromaticamente 

todo o WWW com a recolha dos números de endereços IP (Internet Protocol) de todas 

as páginas web, se confrontou com uma web que já na era dot com evidenciava uma 

constante mudança, tendo, posteriormente, colapsado a atualização da base de dados, 

conduzindo a novas versões do projeto ‘1:1 (2)’ em 2001 e 2002.   

     

Fig. 6  Lisa Jevbratt, ‘1:1’, 1999-2001118 Fig. 7  Aaron Koblin & Senseable City Lab MIT, 

‘NYTE: New York Talk Exchange’, 2008 119 

O ‘apelo’ de tudo se interconectar e relacionar próprio da Web 2.0, atraiu a atenção 

necessária para que as intenções dos artistas ganhassem invariavelmente um ar mais 

complexo, ousado, com maior clareza e intensidade imediata. Um desses exemplos é o 

‘NYTE: New York Talk Exchange’ (2008) de Aaron Koblin em colaboração com o 

Senseable City Lab do MIT, para o MoMA, que apresenta algumas semelhanças 

                                                 
114 Disponível em http://www.vacuumwoman.com/MediaWorks/Stock/stock.html 
115 Disponível em http://www.cityarts.com/lmno/ecosystm.html 
116 Disponível em http://www.lynnhershman.com/synthia/ 
117 O projeto ‘1:1’ (1999-2001) procurou traçar um retrato do WWW baseado nos números de endereços 

IP (Internet Protocol) de todas as páginas web do mundo – recolhidos e armazenados num banco de dados 

pelo grupo de investigação C5 do qual a artista fazia parte – apresentados em cinco interfaces de 

visualização alternativas (‘migration’, ‘hierarchical’, ‘every’, ‘random’ e ‘excursion’).  Cada endereço IP 

correspondia a um pixel, que garantia o acesso a esse IP, representado por uma cor que na sua associação 

com outros endereços IP criavam padrões cromáticos que traduziam a totalidade do território do WWW. 

Nesse sentido, tornava-se evidente o colapso entre a interface e o território.  
118 Disponível em http://128.111.69.4/~jevbratt/1_to_1/interface_ii/index.html 
119 Disponível em http://www.aaronkoblin.com/project/new-york-talk-exchange/ 
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conceptuais com o projeto ‘1:1’, no entanto, as diferenças residem essencialmente na 

capacidade de processamento dos dados e a sua apresentação em tempo real, assim como 

no vigor de uma estética intensificada pela compatibilidade de ligações entre sistemas de 

informação intrínsecas à essência da Internet. O projeto debruça-se numa análise do 

tráfego de telecomunicações que se estabelecem entre a cidade de Nova Iorque e o resto 

das cidades no mundo. ‘NYTE: New York Talk Exchange’ utiliza o fluxo de dados da 

rede AT&T, que mede o volume e trajetórias dos endereços IP utilizados em chamadas 

de voz, por períodos de tempo. Nesse sentido, os autores do projeto perspetivaram três 

formas de visualização: Globe Encounters, com representações 3D em tempo real; Pulse 

of the Planet, mostra um cronograma da forma como as conexões mudam ao longo do 

dia, com variáveis como o fuso horário dos países envolvidos; World Within New York, 

destinado à visualização da forma como as conexões globais variam dentro de cinco 

bairros em Nova Iorque. Koblin manteve as caraterísticas da Web 2.0, inoculada com um 

toque de ironia, combinando as participações dos cibernautas registadas na base de dados 

AT&T com o impetuoso impacto visual das telecomunicações pela internet de uma cidade 

com o resto do mundo, reduzido a uma interface. Embora os artistas nunca tivessem 

desejado identificar-se completamente no tratamento de dados com um propósito 

institucional, eles atuam no mesmo território e utilizam as mesmas ferramentas típicas 

das estâncias governamentais, académicas ou dos negócios e, paradoxalmente, cultivam-

no mais intensamente quanto mais violentamente reagem contra a sua suposta supremacia 

de poder implícita. A cultura deste tom democratizante e colaborativo levou Martin 

Wattenberg, Fernanda Viégas, entre outros colaboradores, a criarem uma página web, 

‘Many Eyes’ (2007-presente) dedicada a bancos de dados a partir da qual qualquer 

cibernauta poderia carregar a sua informação criando visualizações interativas passíveis 

de serem discutidas. 

A efervescência da Web 2.0 é frequentemente atribuída ao impulso gerado nas 

atividades globais que contribuíram para a expansão dos hábitos sociais e de 

comunicação, no sentido de comunidades de interesse ganharem uma nova dinâmica, 

numa sociedade permanentemente ligada à internet, proliferando o senso de lugar-comum 

destinado à expressão pessoal e profissional. Nesta visão incluem-se as comunidades 

criativas e culturais que, de certa forma, melhoram as políticas que enformam a cultura 

vivencial e aquelas que partilham da versão contemporânea do utilizador como 
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consumidor e produtor de conteúdos ou prosumer120. De facto, a quantidade de 

plataformas que eclodiram na primeira década do nosso século é impressionante: 

Wikipedia (2001), Friendster (2002), Blogger (2003), Myspace (2003), Second Life 

(2003), Facebook (2004), Flickr (2004), Reddit (2005), YouTube (2005), iPhone (2007), 

Twitter (2007), Tumblr (2007), Grindr (2009) e Instagram (2010). Um ponto comum que 

as une é o seu alinhamento com o paradigma de uma ‘sociedade positiva’ que, de acordo 

com Byung-Chul Han (2014), tem como porta-estandarte o lema de “evitar toda a 

modalidade de jogo da negatividade. (…) A rapidez da comunicação conectiva é maior 

no ‘gosto’ do que no ‘não gosto’” (p. 19) o que justifica, por exemplo, a resistência do 

Facebook em introduzir a opção ‘não gosto’ e, quando pressionado pelos facebookianos 

para possibilitar alternativas de opinião à publicação das escabrosas notícias dos atos 

perpetrados por terroristas durante a insurgência do Estado Islâmico, refugiou-se num 

conjunto de emojis emocionais em que o mais negativo, ‘Ira’, não passa de um eufemismo 

à posição do ´não gosto’. A estratégia do positivismo induzido pelas redes sociais é 

reveladora da predisposição ambicionada pelos seus utilizadores num contacto social e 

esta, por sua vez, é aproveitada com o propósito de fidelizar o maior número de pessoas 

apoiado no facto daquilo que Niels van Doorn (2015) denuncia como sendo um conjunto 

de atividades participativas ”muitas vezes divertidas e envolventes que nos fazem sentir 

como se fizéssemos parte de qualquer coisa, como se pertencêssemos a uma grande 

coletividade” (p. 205). Algo que as políticas neoliberais em muitos países ocidentais têm 

proporcionado são os alicerces estruturais para a exploração e benefício do senso de 

comunidade e pertença (community-based), bem como a diferenciação através da 

promoção pessoal apoiada no postulado do DIY (Do It Yourself). Inevitavelmente, o 

ambiente de colaboração voluntária e participação coletiva nas redes sociais tornaram-se 

um dos temas mais atrativos a ser explorado artisticamente. De certa forma, também 

contribuiu o impulso decorrente do surgimento de plataformas que auxiliam a execução 

de projetos como a Kickstarter, reveladora da sintonia entre o plano da colaboração e a 

autonomia criativa, oferecendo uma infraestrutura onde artistas, designers, realizadores, 

entre outros criativos, promovem os seus projetos e os financiam num sistema de 

                                                 
120 Aquele que desempenha um papel de igualdade participativa no seu próprio consumo e na 

mercantilização enquanto consumidor, em vez de consumir passivamente informação concebida para ele. 

Porém, o futurista Alvin Toffler, no seu livro ‘The Third Wave’ em 1980, anteviu que os consumidores 

tornar-se-iam prosumers (Quain, 2006). 
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crowdfunding121. Mas o maior peso foi sobretudo o entusiasmo despertado pelo 

desenvolvimento de práticas artísticas no espaço onde se concentra a dinâmica relacional 

do grande público, tirando partido da poética conceptual sobre o impacto radical que as 

redes sociais têm nas nossas vidas, a forma como afetou a interação social, o tipo de 

material escolhido para publicar e a maneira como nos imaginamos na encruzilhada dos 

mundos digital e físico.  

Os projetos de Internet Art que se encaixam nesta temática suscitam vários 

desafios associados à dificuldade em caraterizar de forma adequada o que deve ser 

entendido teórico ou esteticamente por obras de arte colaborativas radicadas nas redes 

sociais. Um dos factos assenta na destituição da noção romântica do artista como um 

génio artístico solitário, favorecendo as possibilidades artísticas e estéticas da obra que 

dão ênfase ao processo e ao regime de coautoria, com o centro de gravidade em interfaces 

democratizantes na autonomização do processamento criativo exemplificados em 

projetos como o ‘Tumblr Hyper Geography’ (2011), de Joe Hamilton, que produzia 

paisagens de colagens fluídas no espaço com imagens de inúmeros utilizadores da rede 

social fornecendo um retrato da própria esteticidade da Tumblr; ou a ‘batalha’ estética 

travada no projeto ‘Place’ (2017) disponibilizado pela Reddit/ Josh Wardle quando 

lançou sem aviso prévio exclusivamente as ferramentas de criação do projeto, desprovido 

de um plano de autonomização da obra e da figura do artista tutor. Os participantes 

mobilizaram-se coletivamente e traçaram os seus próprios objetivos recriando a estrutura 

conceptual do projeto. Um curioso caso de autonomização do público participante e 

conceção de liberdades que, ao invés de degenerar num caos, revelou-se um exemplo 

coletivo de perseverança estética.  

Outro aspeto digno de nota é a mudança de uma receção passiva do público para 

uma participação ativa com especial foco na realização de ações que deixam vestígios na 

produção da obra. Retomando a ideia do prosumer, a essência funcional das redes sociais 

pressupõe que o membro seja um consumidor mas, acima de tudo, é imperativo que 

produza conteúdos. Como tal, a aparente gratuitidade de utilização das redes sociais 

esconde ardilosas estratégias para serem ressarcidas pelos seus utilizadores. Publicar é a 

alavanca na engrenagem da arquitetura da rede social e se há ações voluntárias que geram 

prazer, reconhecimento público e satisfação pessoal do participante ao sentir-se útil, na 

                                                 
121 Sistema de angariação de financiamento para a execução de um projeto, popular na internet, sob o 

paradigma Web 2.0, através de uma comunidade que partilha dos mesmos interesses. 
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maioria dos casos o ato de ‘publicar’ resulta da tensão gerada na comunidade sob o lema: 

a inação e alienação leva ao afastamento e perda de visibilidade122. Quando estas questões 

começaram a ser levantadas, Marisa Olson e Abe Linkoln realizaram o projeto ‘Abe and 

Mo Sing the Blogs’123 (2006) que constitui o testemunho crítico do modus operandi do 

participante nas redes sociais. O projeto configura um álbum conceptual de canções que 

foram recolhidas de acordo com o gosto dos autores do projeto a partir de publicações 

feitas noutros blogs. Os autores estabeleceram paralelismos entre a natureza do medium 

e as suas caraterísticas expressivas, entre a música Blues e o ato de blogging124, mas talvez 

de uma forma mais profunda provocaram uma reflexão sobre a especulação do elemento 

performativo de blogging e a forma como são capazes de influenciar a partilha da mesma 

paranoia e idiossincrasias inerentes ao facto dos blogs se terem tornado numa interação 

social na esfera pública.     

Os argumentos subjacentes ao projeto Marisa Olson e Abe Linkoln ganham outro 

significado se pensarmos no facto das redes sociais quantificarem as ações dos 

participantes pelo seu rasto digital propenso à exploração comercial conhecida como long 

tail125 mas destaca-se sobretudo pela importância que acarreta esse cômputo nos índices 

de popularidade126. Esta promiscuidade é o conceito-chave por trás do projeto que se 

                                                 
122 A aparente “lógica de inclusão Web 2.0” que Juan Martín Prada apresenta no seu livro ‘Prácticas 

Artísticas e Internet en la Época de las Redes Sociales’ é subvertida de forma perniciosa pelas redes sociais 

como um engodo para atrair novos participantes e ´forçar’ à participação, de modo que contribuam para o 

seu crescimento. A tensão gerada pelo comportamento da rede social segue uma política de padrões de 

comportamentos que se assemelha às leis de equilíbrio de um ecossistema, realizando sistematicamente os 

ajustes necessários à conservação do equilíbrio indispensável à sua sobrevivência. Para além das estratégias 

impulsionadoras da administração da rede, os próprios participantes exercem entre si um sistema de 

‘incentivo à publicação’ implícito mais próximo do famigerado postulado do artista Pop Andy Warhol 

quando profetizou que todos teriam direito aos seus “15 minutos de fama”. As redes sociais criaram o palco 

perfeito para servir este propósito. Assim, o culto da imagem pessoal do participante predominante nas 

redes sociais enfatiza o ‘eu’ da forma como quer ser dado a conhecer e não a realidade da pessoa em si 

mesma, seguindo as expetativas determinadas pela comunidade. É comum o desconforto de quem não 

persegue este padrão chegando mesmo a considerar-se a pessoa mais entediante e com vivências banais, 

pois de repente vê-se sitiado por um conjunto de ‘amigos’ que têm sempre algo para publicar e levam vidas 

fabulosas (expressas em publicações valorizadoras do aspeto físico, testemunhos de viagens e lugares 

paradisíacos, apreciadores de uma gastronomia requintada, etc.). No entanto, muitas pessoas simplesmente 

integraram nas suas vidas práticas altruístas de contribuírem para a cultura geral através da Wikipédia, 

despendem horas para gerir a sua vida paralela nas redes sociais e ironicamente aumentam o seu senso de 

solidão e alienação, em vez de o reduzir.  
123 Disponível em http://artport.whitney.org/gatepages/artists/olson/index.htm 
124 Remete para toda a atividade associada à ação do blogger com preponderância no ato de publicar 

alimentando a cultura do comentário ou da ideia como opinião. 
125 Ao monitorar as preferências específicas do utilizador, o sistema gera anúncios ou propostas (cookies, 

trojans, pop-ups, banners, etc.) quase subliminares, que se entrecruzam com a navegação descomprometida 

do utilizador (Anderson, 2004). 
126 A popularidade e as possibilidades de negócio associadas a uma pessoa como representante de uma 

marca não são novas, mas nas redes sociais ganha uma expressão mais significativa. O seu impacto é tão 

valorizado e os dividendos que daí advêm, que há empresas e personalidades que contratam bizarras 
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encontra em execução: ‘The Celebrity’127 (2015-2020) de Leah Schrager, sob o alter-ego 

‘ONA’. Tendo por referência a forma como as celebridades se projetam nas redes sociais, 

conhecidas como It-girls, algumas delas com uma ascensão devedora a méritos fúteis 

provocados pela natureza do medium – como é o caso do Instagram que coloca os 

holofotes na ‘imagem’ do participante – a artista propõe tornar-se numa celebridade em 

5 anos com recurso ao protagonismo dado pelas redes sociais, Instagram, Snapchat, 

Thumblr, etc. (Schrager, 2016). Para o efeito, começou por reinventar-se como uma 

estrela rock e passou à promoção da sua ‘imagem’ com base na abordagem erotizada dos 

seus atributos físicos, no limiar dos protocolos de censura das redes sociais. Ao priorizar 

uma das premissas das ‘políticas do olhar’ de Laura Mulvey sobre a masculinização da 

posição do espetador na exploração da imagem da mulher como objeto de um voyeurismo 

pernicioso, a artista ONA já possui cerca de 2,3 milhões de seguidores, só no Instagram. 

Num ambiente em que os conteúdos já não são produzidos por uns e consumidos 

por outros, a permanência dos mesmos nas redes sociais pressupõe que haja uma 

reciprocidade entre a criação e o cumprimento dos termos do serviço. As redes sociais 

arrogaram-se ao papel restritivo de controlo da preservação da exclusividade da sua 

atividade comercial e de guardiões do que vemos. É conhecida a intransigência do 

YouTube face à promoção de qualquer marca que seja filtrada pela estratégia comercial 

da empresa, enquanto o Instagram utiliza a promoção de marcas como a sua principal 

fonte de rendimento. Em 2007 a artista Petra Cortright produziu um vídeo inofensivo, 

onde a artista olhava passivamente em frente e ao qual juntou alguns grafismos animados 

como pizzas, bolas, corações, relâmpagos, gatos, etc., uma breve experiência com a 

webcam que tinha acabado de adquirir. Publicou o vídeo no YouTube e associou-lhe uma 

extensiva lista de tags banais como “san francisco, jose, diego, taco bell, mcdonalds, 

border patrol, KFC e outras como tits, boobs, sex, vagina, nude”128. Nos anos seguintes 

alcançou mais de 60 000 visualizações e inúmeros comentários de membros desiludidos 

pelas expetativas criadas com tags enganadoras suscitando resposta de Cortright e a 

curiosidade sobre o vernáculo do YouTube. O despretensioso vídeo viria a adotar a 

designação de ‘VVEBCAM’ e no final de 2011 o YouTube bloqueou o vídeo reforçando 

alguns dos comentários publicados com o argumento de que violava a política contra 

                                                 
‘fábricas de cliques’ (Click Farms), grande parte delas sediadas na China e algumas com mais de 10000 

smartphones que operam na clandestinidade, para aumentar o número de ‘gostos’ falseando a popularidade 

de um produto ou forjando a visibilidade de uma pessoa. 
127 Disponível em http://www.leahschrager.com/portfolio/celebrity/ 
128 Disponível em https://rhizome.org/art/artbase/artwork/vvebcam/ 
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fraudes e conteúdo comercial enganador. E, apesar da artista argumentar que 

‘VVEBCAM’ se tratava de uma obra de arte, a sua reposição foi negada, tendo sido 

resgatada e exposta mais tarde pela Rhizome. A questão da nudez tem sido alvo de uma 

rejeição abafadora por parte das redes sociais originado polémicas e confusão sobre a 

presença do nu na internet, abalando o lastro artístico que preservava o salvo-conduto 

público do nu artístico. São conhecidos os tumultos gerados pelas políticas de remoção 

de conteúdos do Instagram e do Facebook face à tolerância de imagens violentas, com 

ofensas dos mais variados tipos e o contraste perante a exposição de ‘partes íntimas’ do 

corpo. Em 2010 os ‘termos de serviço’ foram revistos para que imagens de ‘arte’ e ‘mães 

a amamentar’ fossem despenalizadas na curta lista de nudez tolerada. Todavia, a artista 

performativa venezuelana Erika Ordosgoitti, cujo trabalho se centra no corpo feminino, 

viu censurado cinco vezes seguidas um retrato do seu corpo nu e, mais recentemente, a 

artista Illma Gore preencheu as manchetes da comunicação social por ter sido bloqueada 

pelo Facebook devido ao facto de ter publicado a sua pintura ´Make America Great 

Again’ representando Donald Trump nu. Estes incidentes levantam a questão 

fundamental de como se ajuíza a nudez e através de que método pode ser reproduzida 

adequadamente. Com base nesta premissa, Addie Wagenknecht e Pablo Garcia 

realizaram para o F.A.T. Lab129 o projeto ‘Webcam Venus’ (2013), com o intuito de 

problematizar a presença da nudez na internet e o paralelismo entre arte e pornografia, 

com base na questão: há diferença entre a pintura renascentista ‘O nascimento de Vénus’ 

(criada entre 1484 a 1486) de Botticelli e uma peça central da Playboy de Hugh Hefner?130 

Considerando a prevalente dúvida sobre os padrões que usamos para delinear as 

diferenças entre beleza e sexualidade, os artistas entraram nas salas de chat ao vivo usadas 

para expor o corpo de homens, mulheres, transexuais, entre outros grupos peculiares, ao 

público e desafiaram as diversas comunidades para colaborar no projeto adotando as 

poses de pinturas consagradas na história da arte, onde figuram predominantemente nus. 

Os artistas utilizaram a interação nativa dos chats; depois de apresentada a pintura a ter 

como referência, davam indicações de correção de postura aos participantes, de modo a 

aproximar a pose da original. A obra foi apresentada em vídeo, com o ecrã subdividido a 

                                                 
129 É uma organização sem fins lucrativos fundada em 2007, por Evan Roth e James Powderly, colegas na 

Eyebeam, que se dedica à investigação e desenvolvimento de tecnologias e media criativos. F.A.T. Lab 

reúne um vasto conjunto de membros reputados no domínio de artistas da Internet Art, músicos, 

engenheiros, cientistas e advogados comprometidos em apoiar a liberdades de valores e do domínio público. 

Veja-se no Apêndice, p. 139. 
130 Veja-se no Apêndice, p. 49. 
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meio, colocando lado a lado a pintura icónica que serviu de referência, e as imagens 

recolhidas pelas webcams dos participantes a replicar a pose. A justaposição da 

transgressão da distinção entre a ‘elevação’ da arte e do ‘baixo’ porno leva-nos a 

interrogar a relação entre o canonizado e a sua mediatização nas representações do corpo 

nas redes sociais, bem como a mudança qualitativa na produção, consumo e respetiva 

avaliação.   

Um outro tema frequentemente abordado é a vigilância tipicamente retratada 

como um espetro ameaçador do poder corporativo ou governamental. A função pública 

da Internet tem sido questionável desde o momento em que o seu controlo é exercido por 

corporações. Sendo as redes sociais um espaço público por excelência, cada vez mais 

experiências públicas são controladas e monitoradas por outrem no seio da sua própria 

estrutura corporativa. Constant Dullaart (2014) denuncia a existência de um ‘tráfico na 

vigilância’  de muitas redes sociais por ações governamentais que é extremamente 

desafiante para as práticas artísticas contemporâneas, pois, reforça o autor, muitas 

“intervenções críticas dentro de tais espaços públicos controlados sub-repticiamente 

sugerem uma qualidade de ativismo. Mas, no entanto, alguns argumentam que o 

conhecimento técnico necessário para interagir com espaços criptografados sugere um 

nível de conhecimento técnico e elitista” (p. 147), semelhante ao que é realizado por 

alguns ramos governamentais específicos, tais como Weibo e Baidu na China ou 

VKontakte na Rússia. Assim sendo, a reação da comunidade artística é contundente quer 

na forma de contrariar este tipo de ações ou na sua consciencialização. A artista alemã 

Hito Steyerl com a obra 'How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV 

File' (2013) propõe um ‘manual’ de 5 lições em como desaparecer perante esta vigilância 

permanente a que estamos sujeitos, mas alerta que a ‘invisibilidade pode ser mortal’ em 

especial a invisibilidade social e cultural. As ações de vigilância tornaram-se 

ambivalentes nas redes sociais; enquanto a informação publicada pelo cliente é sinónimo 

da sua exposição aos sistemas de vigilância, a ausência de interação não só extingue a 

visibilidade, entre os membros da comunidade, como o exclui de análises de programas 

que procuram converter padrões de participação em informações valiosas. A artista e 

investigadora do MIT Annina Rüst, sob o estigma da ‘conspiração do cliente’, expressou 

o seu empenho crítico na relação entre a vigilância de dados (data-surveillance ou 

dataveillance) e a socialização nas redes sociais utilizando software que identifica e 

analisa comportamentos suspeitos na base de padrões comunicacionais. A primeira 
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experiência ‘SuPerVillainzer-Conspiracy Client’ surgiu como reação à determinação do 

parlamento suíço, com o argumento de implementação de medidas antiterrorismo, em 

reter durante seis meses os dados e metadados das comunicações por email e telefone, 

subentendendo-se a invasão de privacidade dos seus concidadãos (Rüst, 2015). Na 

sequência deste, Rüst desenvolveu o projeto ‘Sinister Social Network’ (2005) onde 

mantém a mesma ambição de estetizar através do ativismo as ações de vigilância. Para 

tal, oferece serviços de socialização similares aos ambientes das redes sociais onde a 

discussão de tópicos banais pode ser ocasionalmente deturpada com a infiltração de 

marcas suspeitas de conspiração, realizadas pelos utilizadores. Nesse sentido, o projeto 

mapeia a conversação online anotando os momentos de suspeição e conspiração, que 

também poderão ser crimes de colarinho branco para além de terrorismo, intrínsecos às 

redes sociais.   

A diluição das fronteiras entre aquilo que é público e o que é privado neste 

contexto de exposição pública tem originado uma ambivalência de reações que é 

arbitrária face à posição do utilizador, seja na preservação dos seus dados ou no papel de 

voyeurista. Esta particularidade tem contribuído para uma discussão acesa acerca do 

direito à privacidade e para o aumento de uma cultura de reformulação de identidades 

camufladas pela presença digital. Numa afronta direta com o Facebook, Paolo Cirio e 

Alessandro Ludovico contestam a política de propriedade dos direitos dos dados pessoais 

e privacidade dos utilizadores dessa rede social com o projeto ‘Face to Facebook’131 

(2011), a terceira obra da série ‘The Hacking Monopolism Trilogy’. A dupla de artistas 

lançou o projeto no festival Transmediale em fevereiro de 2011; para tal, apropriou-se de 

um milhão de perfis de utilizadores do Facebook, fez uma triagem com recurso a um 

programa de reconhecimento facial e, posteriormente, publicou 250 mil desses perfis 

(com todos os dados correspondentes, inclusive os contactos) num site para encontros 

amorosos, criado para o efeito, denominado ‘Lovely-Faces’. Nos primeiros seis dias 

gerou-se uma enorme tensão em torno da obra, a reação dos utilizadores ‘sequestrados’ 

foi imediata, comunicando à administração do Facebook a sua perplexidade e 

incompreensão face à catadupa de propostas para a realização de encontros com 

estranhos. Os artistas viram as suas contas bloqueadas no Facebook e a situação 

desencadeou uma contenda jurídica entre os advogados que representavam a rede social 

e os artistas. Em termos conceptuais o projeto desafiou os princípios de financiamento da 

                                                 
131 Veja-se no Apêndice, p. 46. 



 
83 

 

economia e comunicação digitais através de um processo simbólico da revelação de dados 

que, em si mesmo, são públicos para toda a comunidade da rede social. Este e outros 

exemplos incorporam uma mistura de ações com elementos das próprias plataformas 

sociais que denunciam uma forma de poder sobre a individualidade, sub-repticiamente 

disfarçado, que tem moldado os comportamentos do dia-a-dia. Em termos funcionais, o 

projeto ‘Facebook Demetricator´132 (2012-presente) de Ben Grosser arrefeceu a 

sobrevalorizada linguagem métrica do protagonismo gerado no Facebook ao desenvolver 

uma aplicação que, ao ser instalada, anula a visualização dessa quantificação no perfil do 

utilizador, subvertendo a filosofia de funcionamento do sistema e atribuindo-lhe uma 

pseudoinvisibilidade. O estado de euforia das redes sociais e a alienação do real estão 

longe de terminar, o projeto ‘Born Nowhere’ (2011-presente) de Laís Pontes levanta 

várias questões sobre o impacto da imagem sobre o julgamento da personalidade, 

identidade coletiva, a ficção e o real nas redes sociais. Foram criados perfis de utilizadores 

ficcionados no Facebook pelos membros da comunidade, a partir de autorretratos da 

artista diferenciados com adereços e maquilhagem como gente comum. A artista deu vida 

a algumas das personagens ficcionadas, assumindo as respetivas personalidades que lhes 

haviam sido atribuídas e as ações naturais de interação de qualquer utilizador da rede 

social, dando início a um relacionamento social insano onde as personagens ficcionadas 

foram tidas como pessoas reais, inclusive da parte de muitos dos participantes que 

ajudaram a forjar a personalidade coletiva desses personagens. 

Entre as plataformas das redes sociais, os mundos virtuais como o Second Life 

(SL) é assumidamente um palco performativo por excelência onde a identidade é 

corporizada por avatares e a afirmação no espaço está alinhada com a excentricidade 

corpórea induzida no avatar de cada utilizador. Num ambiente onde tudo tem que ser 

construído sobressai uma grande confusão na aplicação da noção de ‘arte’; porém, a 

individualidade sai reforçada com um alter-ego revestido por um avatar e teatralizado 

pelo utilizador. A obra de Gazira Babeli é o melhor exemplo deste tipo de abordagens no 

mundo virtual; infiltrada num ambiente amigável como ‘code performer’, desconhece-se 

o seu autor, pelo que o plano da sua existência é em si uma obra de arte133. Esta ideia é 

revigorada com obras como ‘Come Together’ (2007) onde o avatar da artista se funde 

                                                 
132 Disponível em http://classic.rhizome.org/artbase/artwork/55359/ 
133 A própria biografia da artista assinala o seu nascimento em março de 2006 e descreve toda a sua 

existência exclusivamente no metaverso. Consultado em 13 abr. 2017. Disponível em 

http://www.gazirababeli.com/GAZ.php 
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com outros avatares criando esculturas animadas singulares ou na performance coletiva 

‘Spawn of the Surreal’ (2007) realizada pelo grupo Second Front134, do qual Gazira 

Babeli é membro influente, onde a aparência do avatar é distorcida e alongada ilustrando 

reminiscências cubistas, infetando todos os membros da audiência e questionando os 

ideais caraterizadores dos seus avatares. 

A necessidade de gerar pertença e participação da Web 2.0 e a obsessão pelo 

excesso nas redes sociais tem-se refletido no volume de dados que envolve a feitura de 

muitos projetos, o que pode ser parcialmente explicado pela ideia de que a audiência está 

intrinsecamente ligada à participação. Esta megalomania é particularmente visível em 

projetos como ‘The Dumpster’ (2006) de Golan Levin, Kamal Nigam e Jonathan 

Feinberg, que colecionou múltiplas perspetivas da dor de uma separação romântica entre 

jovens, extraídas de publicações reais de milhares de blogs e apresentou-as num espaço 

navegável, num grupo de 20000 relações específicas que terminaram em separação, como 

uma visualização interativa do comportamento romântico em larga escala135. O volume 

de dados envolvidos nos projetos aparenta ser proporcional ao crescimento das redes 

sociais; em 2012, Lev Manovich, Jay Chow e Nadav Hochman analisaram mais de 2,3 

milhões de fotografias publicadas no Instagram por 312694 pessoas referentes a 13 

cidades do mundo para a realização do projeto ‘Phototrails’136. As fotografias foram 

organizadas em função de critérios (intensidade do brilho e tonalidade, data, hora, etc.), 

de modo a estudar padrões sociais e culturais através de ‘assinaturas visuais’ das cidades, 

ocasionalmente alterados por eventos importantes. No caso de Brooklyn, o registo da 

passagem do furacão Sandy demonstra que a intensidade do evento coincide com o pico 

de fotografias tiradas nesse dia, diminuindo drasticamente o número de fotografias à 

medida que o furação perdeu a sua força. As narrativas visuais tendem cada vez mais a 

agregar-se em comunidade e a valorizar o comportamento coletivo em detrimento do 

individual.  

 

2.1.2 Entre os dois extremos: Post-internet Art 

A atmosfera e o entusiasmo gerados pela Web. 2.0 desde que surgiu num cenário 

de prosperidade tecnológica permeável a novos posicionamentos artísticos ainda não 

                                                 
134 Disponível em http://www.secondfront.org/About/index.html 
135 Veja-se no Apêndice, p. 28. 
136 Disponível em http://manovich.net/index.php/exhibitions/phototrails 
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arrefeceu. Pelo contrário, o crescimento da Internet Art que tomou lugar contra o pano de 

fundo do aumento exacerbado da presença da sociedade na Internet, familiarizada com a 

sua cultura, fez com que artistas, críticos e entusiastas sentissem profundamente a 

existência de uma lacuna de ‘consciência da internet’ no mundo da arte. Na primeira de 

uma série de três conferências organizadas pela Rhizome em 2006, 2008 e 2013, sob o 

tema ‘Net Aesthetics 2.0’, Michael Connor elucida-nos que o tema da conferência é 

representativo de um certo tipo de ‘renascimento’ favorável a uma extensão pluralista da 

Internet Art, ao qual os artistas não podem ficar indiferentes, oferecendo-lhes o tão 

desejável arejamento revigorante que transcende as malhas estéticas da rede que 

Wolfgang Staehle diz ter-se fartado ao fim de 10 anos de imersão na internet (Cornell, et 

al.,2006, pp. 103-104). Notavelmente, depressa se tornou claro que o valor e a aura de 

uma obra não estavam dependentes do seu estatuto singular de uma presença online e que 

podiam ser assegurados com base noutros critérios. 

Assim, não apenas as manifestações artísticas online propriamente ditas mas 

também o seu contexto cultural tornaram-se o centro das atenções e sujeitas a uma crítica 

abrangente em termos de prática artística. Em 2006 Marisa Olson começou por designar 

‘art after the internet’ (arte após a internet) o que mais tarde passou a chamar-se ‘Post-

internet Art’ para definir a articulação de uma prática que embora seja influenciada pela 

internet  pode não corresponder necessariamente ao que é padronizado como internet, isto 

é, a ‘consciência da internet’137. A declaração original de Olson referia que “é importante 

abordar o impacto da internet na cultura em geral, e isso pode ser bem feito na rede 

(online), mas pode existir também offline” (Olson, 2011, p. 213). Para Christiane Paul, o 

termo está definitivamente associado àquilo que considera ser uma aproximação/cedência 

natural da Internet Art ao espaço físico das galerias e circunscreve o termo a um grupo 

específico de artistas que estão intimamente alinhados com o género138. Se retomarmos 

os modelos ‘tradução’ e de ´recontextualização’ das obras de Internet Art no espaço 

físico, propostos respetivamente por Domenico Quaranta e Mark Tribe, abordados no 

capítulo anterior, verificamos que há semelhanças incontestáveis com a fração do 

conceito de Post-internet Art que se preocupa com a existência da obra de arte em 

                                                 
137 Veja-se no Apêndice, p. 116. 
138 Entre outros, esse grupo inclui artistas como Aram Bartholl, Petra Cortright, Oliver Laric, Jon Rafman, 

Evan Roth, Rafael Rozendaal, Katie Torn, Brad Troemel, Clement Valla, Artie Vierkant, Addie 

Wagenknecht, etc. (Archey & Peckham, 2014, p. 94).  
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offline139, e os sistemas de reflexão dinâmicos que permitem à audiência relacionar a obra 

fora do seu contexto de referência.  

Julgamos ser importante esclarecer que o âmago da proposta de Olson não se 

reduz à admissão de que as manifestações artísticas podem ocorrer online e/ou offline, 

mas destacar que o seu ethos predominante está vinculado à intenção de incluir toda a 

produção artística cujo principal foco seja a reflexão sobre a Internet, que de resto foi a 

missão de Olson na Rhizome quando foi nomeada editora e curadora em 2005. As 

intervenções de Aram Bartholl abordam explicitamente essa dialética entre o online e o 

offline, ‘Dead Drops’ (2010-presente) e ‘Map’ (2006-2013) tornaram-se rapidamente 

famosas pelo estilo crítico descomprometido e ironia ao depositar no espaço físico marcas 

da ambiência digital. Numa obra mais recente, ‘WannaCry (Weeping Angels)‘140 (2017), 

exibida no Hyperpavilion 2017 da Bienal de Veneza, Bartholl apresenta uma 

instalação/performance que combina uma amálgama de linguagens artísticas na 

exploração de um tema que se encontra na ordem do dia: vigilância. Motivado pelas 

recentes restrições impostas à migração pelo governo alemão141, o artista apresenta um 

extenso tapete com mais de 3000 logótipos impressos (de empresas de marketing e de 

vigilância de utilizadores na internet), sobre o qual se encontra estacionado um veículo 

antimotim revestido de espelhos que refletem toda a ambiência. Guardas com escudos 

espelhados patrulham o espaço expositivo e pedem aos visitantes o smartphone e 

respetivo perfil nas redes sociais com o argumento de confirmarem o sistema de 

segurança dos dispositivos142. A recontextualização da vigilância no espaço físico 

preconizada Bartholl introduz uma nova clareza e consciência da obscura realidade com 

que nos confrontamos online.  

                                                 
139 Refere-se a todas as obras que, independentemente da sua realização material, física, ou num sistema 

fechado mantenham o seu vínculo à cultura da internet. 
140 O facto de um dia depois da apresentação pública da peça ter surgido um vírus que atacou vários 

computadores por todo o mundo, chamado WannaCry, levou a artista a renomear a obra para a sua 

designação atual. 
141 Os recentes ataques terroristas perpetrados em diversas cidades europeias tem motivado a adoção de 

medidas mais restritivas para com a migração. A forte oposição interna à política de imigração levou o 

governo alemão ao reforço das medidas de identificação dos requerentes de asilo sem passaporte com 

equipamento forense que permite investigar os dispositivos móveis e forçar aos imigrantes mostrar os seus 

perfis nas redes sociais para determinar a correta identificação. O mesmo já sucede com os EUA. Contudo, 

para além das redes sociais estarem a ser utilizadas para controlo governamental também há um 

rastreamento agressivo das empresas de marketing. 
142 Os visitantes eram interpelados com as questões: “Está tudo bem com o seu telemóvel? O seu Facebook 

ainda funciona? Isto é somente uma medida para garantir a sua segurança. Temos tido alguns ataques por 

aqui e queremos ter a certeza que está tudo bem com o seu dispositivo… Está tudo bem, obrigado. Por 

favor não o desligue! Assim ajuda-nos a rastear atividades suspeitas”. 
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 A possibilidade de descontextualização da obra de arte a partir do seu lugar 

original não é nova, nem traduz perspicácia de método, mas levanta as mesmas dúvidas 

que a Arte Conceptual outrora gerou sobre as avaliações estéticas a ponto de não poderem 

ser ignoradas. Como tal, a estratégia adotada por muitos artistas da Internet Art aproxima-

se, em certa medida, da declaração programática da arte conceptual, dando uma ênfase 

explícita à componente ‘pensamento’ da obra no espaço físico face ao seu contexto 

nativo. Assim sendo, a definição de Post-internet Art evidencia o reforço da carga 

conceptual baseada na insinuação da obra de arte deliberadamente vaga e o convite do 

espetador/participante a tomar parte daquilo que são, no fundo, reflexões sobre a cultura 

da internet que determinam o significado da obra. De certa forma, esta dedução vai ao 

encontro do que Seth Price considera ser o engenho recorrentemente usado pelos artistas 

para requerer a expansão da linguagem para fora dos limites do mundo da arte143. Segundo 

Price, a acumulação de significado nas obras de Internet Art é mais devedor da 

distribuição do que da produção. Price (2008) era da opinião de que “uma das vias onde 

um projeto ‘Conceptual’ em arte se tornou mais bem-sucedido, foi no reclamar de um 

novo território para a prática artística” e acrescenta que a maioria dos projetos integrados 

no sistema internacional de arte evidencia algum nível conceptual, providenciando-lhes 

“enquadramento e contexto, assim como, a renegociação constante da sua relação com a 

audiência” (p. 51). No entanto, importa esclarecer que o manto de influência da Arte 

Conceptual que reveste a Post-internet Art não se coaduna com a visão de uma forma de 

arte excessivamente intelectual, como foi frequentemente descrita a Arte Conceptual. Por 

um lado, a ubiquidade da cultura da internet aproxima-a mais da ideia de cultura de 

massas da Pop Art; por outro lado, a audiência é participante e mesmo em muitas obras 

offline há um sugestionamento ativo de participação que ultrapassa a mera reflexão sobre 

a obra. Além disso, há uma sensação de inversão no sentido das experiências artísticas. 

Enquanto nos finais da década de 60 a estrutura conceptual da obra tendia libertar da 

realização material (a qual era considerada por muitos artistas como supérflua ou 

subordinada a uma ideia), muitos trabalhos de Post-internet Art reclamam uma 

fisicalidade com os mesmos argumentos e firmeza estética da Arte Conceptual. A questão 

do que é a Post-internet Art tornou-se uma questão de contexto no qual a ‘consciência da 

internet’ opera na compreensão da fisicalidade de obras como ‘The Art Cannot be Found’ 

                                                 
143 Seth Price, no seu ensaio ‘Dispersion’, questiona a existência do artista fora dos limites do mundo da 

arte deixando antever que a resposta está nas redes de distribuição da cultura de massas, onde se inclui 

obviamente a internet (Price, 2008, pp. 51-68).  
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(2011) e ‘You Are Here’ (2014) de Dolly Sen em que é a sua realização material que lhes 

confere sentido, remetendo o espetador para o seu contexto de significação144. É errado 

pensar-se que este processo é unidirecional, pois pode comportar ambos os sentidos, 

como é o caso do trabalho do artista Ryan Trecartin, cuja dinâmica entre os contextos, 

físico e digital, facilita a compreensão dos seus vídeos desconcertantes. Em ‘Tommy Chat 

Just E-mailed Me’ (2006), o enredo é algo enevoado, entediante e aparentemente pouco 

interessante, mas é revelador da preocupação do artista para com o ímpeto compulsivo da 

presença do digital no nosso quotidiano, que parece aumentar ao mesmo ritmo que se 

desenvolve a tecnologia e a cultura de consumo. A digitalização da experiência humana, 

que aumenta desmesuradamente com a internet, é objeto de um certo tratamento abstrato 

e recontextualização no mundo físico por Trecartin. 

 É igualmente importante referir que esta tendência estilística mais abrangente, 

que se permite resvalar o contexto online, não contraria aquilo que os pioneiros da Net.Art 

diziam ser a sua identidade estética, a internet como o contexto onde se faz arte. Mas 

complementa o entendimento da Internet Art em direção ao que Marisa Olson, no ensaio 

‘Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture’, advoga ser a 

legitimação de práticas artísticas que utilizam a internet de uma forma autorreflexiva. 

Nesse ensaio, Olson problematiza a forma como a circulação de imagens pelas 

comunidades pode alterar o seu sentido original – reescrevendo-lhe um novo sentido e 

autoria – face a uma cultura de apropriação de matéria-prima utilizada na criação de obras 

de arte, examinando a produção de artistas como Michael Bell-Smith, Kari Altmann, 

Charles BrosKoski, entre outros. O destaque teórico dessa declaração baseia-se na 

elevação ou transcendência do ato performativo preconizado pelos artistas na procura e 

alteração de imagens adicionando-lhe valor artístico, de tal forma que essa prática 

distingue-se do ato de publicação (ou republicação) da mesma imagem porque ao 

modificá-la atribui-lhe um novo significado retirando-a de circulação (Olson, 2008). A 

este propósito a artista Hito Steyerl propõe o ‘circulationism’145, não tanto no sentido de 

criação de uma imagem, mas de pós-produção, lançamento e aceleração, ou seja, um 

modo de produção contemporâneo que articula relações de partilha e gera dados que 

atravessam os limites da internet, invadindo locais externos e causando impacto nas 

                                                 
144 Expostas em 2016 na ‘VI Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación Once: La Tecnología en el arte’, 

no CentroCentro Cibeles em Madrid. 
145 O termo ‘circulationism’, de Hito Steyerl, assim como ‘dispersion’, de Seth Price, e ‘balconism’ (veja-

se no Apêndice, p. 127), de Constant Dullaart, na sua ambiguidade orbitam em torno da noção de Post-

internet Art. 
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relações sociais. A reflexão da artista é desencadeada a partir da pergunta: ‘Um mundo 

demasiado vasto: estará a internet morta?’. A questão de Steyerl assinala uma 

convergência com o termo ‘Post-internet’, destacando que o desenvolvimento da internet, 

o crescente envolvimento das pessoas e a produtividade desencadearam a necessidade de 

expansão da internet noutra direção: começou a mover-se para offline. Esta aparente 

contradição é explicada pela omnipresença da cultura da internet que inviabiliza qualquer 

alienação do indivíduo, que mesmo desconectado da rede não significa que esteja fora do 

seu alcance pois a “internet persiste como um modo de vida, vigilância, produção e 

organização – uma forma de voyeurismo intenso juntamente com a máxima opacidade” 

(Steyerl, 2013, p. 442). A resposta à questão de Steyerl realça a inevitabilidade 

expansionista da internet.  

Gene McHugh é apontado como o obreiro do quadro teórico da Post-internet Art 

quando, a partir de 2009, com a criação do blog ‘Post Internet’ – posteriormente editado 

em livro – se debruçou nos aspetos caraterizadores do termo e o canonizou como um 

período histórico em que a internet mudou e as práticas artísticas também, adotando uma 

‘viabilidade no mercado’. Mais recentemente, McHugh foi convidado a contribuir para a 

realização do estado de arte sobre a Post-internet Art no âmbito do catálogo da exposição 

‘Art Post-Internet’ em 2014 no Ullens Center for Contemporary Art em Beijing, 

comissariada por Karen Archey e Robin Peckham. Nele, o curador e crítico analisa a 

Post-internet Art situando-a num paradigma de mudança mais amplo na cultura da 

internet especialmente “quando a experiência da realidade e identidade, graças à 

popularidade das plataformas de redes sociais da Web 2.0 e smartphones, se tornou 

virtualizada de uma forma sem precedentes na história humana” (McHugh et al., 2014, 

p.94). E acrescenta que esta tendência emergiu em três fases: de 2006 a 2009 com a 

exploração de uma nova atitude relativamente à arte online; a segunda, entre 2009 e 2012, 

corresponde a uma espécie de institucionalização da arte, com exposições em espaços 

próprios nas galerias e museus que auxiliaram à compreensão desta nova realidade da 

Post-internet Art; a terceira, em curso, desde 2012, é liderada por nativos digitais que 

consideram o binário online/offline irrelevante e os seus desenvolvimentos poderão 

configurar outra coisa no futuro (Ibidem). Já em 2009, o grupo moscovita de artistas 

Alexei Shulgin, Aristarkh Chernyshev e Roman Minaev tinha ligado o aparecimento da 

Post-internet Art com a Web 2.0, no manifesto ‘Media Art 2.0’146, gerando a ideia de 

                                                 
146 Veja-se no Apêndice, p. 103. 
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indissociabilidade entre a Web 2.0 e esta forma de pensar a cultura da internet na esfera 

artística, como a expansão de um reportório reconciliado com a vivência das pessoas, 

banalidades e vulgaridades na rede. Todavia, numa entrevista conduzida por Nick 

Warner, Marisa Olson manifesta uma posição que diverge desta, onde afirma 

categoricamente que a “Post-internet Art não é específica da Web 2.0” (Olson, 2013, p. 

196). Tal como Gene McHugh, Olson entende que o termo Web 2.0 está intrincado numa 

visão económica e partilha igualmente da ideia de que o impulso da Post-internet Art na 

era da Web 2.0 foi determinante, mas rejeita que se confundam os termos advogando que 

a geração dot com criou o lastro das caraterísticas que enformam a Post-internet Art e que 

esta persiste apesar do apogeu da Web 2.0 já ter passado.  

O termo utilizado ‘Post-internet’,com o sentido original dado por Marisa Olson, 

coloca o processo de criação artística ‘após’ (after), presumindo que o artista está 

perfeitamente familiarizado com a cultura da internet. Embora o prefixo ‘post’ 

subentenda uma classificação temporal, que na perspetiva de Christiane Paul e Michael 

Connor penaliza o seu entendimento, não representa o ‘fim’ ou uma morte anunciada tal 

como o pós-modernismo não determinou o ‘fim’ do modernismo147. A este propósito, a 

descrição de Olson é ambígua ao subscrever dois significados para o termo (‘no estilo de’ 

e ‘prosseguir’) que geram alguma confusão e controvérsia quando é consensualmente 

aceite que a Internet Art em si mesma foi redefinida e está em permanente alteração, 

ficando menos claro a demarcação entre o ‘antes’ e o ‘após’. Numa outra perspetiva, a 

artista Jesse Darling, parafraseando Nicholas Mirzoeff, manifesta a preferência pelo 

entendimento dado ao prefixo ‘post’ como ‘a crise de’, ao invés de ‘o sucessor de’. 

Darling, ao sugestionar uma ‘crise’ para a adoção do prefixo, aponta-nos para uma 

questão sensível com a qual a Internet Art se tem confrontado desde o seu início, que é a 

legitimação da obra de arte em contexto online pelo mundo institucionalizado da arte. 

Embora seja uma questão muito debatida, poucos são aqueles que a assumem como um 

                                                 
147 Jean-François Lyotard, no seu texto ‘Note on the Meaning of Post’, problematiza o uso do prefixo ‘post’ 

com especial enfâse na interpretação que é feita do pós-modernismo. Além de sugerir que ‘post’ significa 

o tempo que vem depois, subsequente a, ou uma sucessão porventura ditada pelo progresso, Lyotard 

argumenta que o prefixo não indica um simples ‘depois’ ou o ‘futuro’ uma vez que o pós-modernismo é 

parte integrante do modernismo. Como tal, o seu entendimento deve ser associado à preeminente 

necessidade de ‘reescrever’ o moderno. Com isto, deduz-se que o pós-modernismo não significa que fez 

desaparecer o modernismo, mas torna claro que o modernismo é familiar. Ao equacionar ‘ana’ como 

alternativa do prefixo ‘post’ (para suprir algum desentendimento gerado), cujo significado decorre do grego 

para designar “acima, no lugar ou no tempo, de volta, de novo ou de novo” com uma conotação ‘ativa’, 

acaba por reforçar que a essência do prefixo centra-se na ponderação de todas as possibilidades. Muitas das 

controvérsias do termo ‘Post-internet’ conformam os mesmos argumentos. 
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enquadramento de crise que contribuiu para a origem do termo Post-internet Art, 

preferindo a versão dos seus defensores centrada na ‘internet como um estado de espírito’, 

para refletir as tendências da rede. McHught comprova que essa ‘crise´ é mitigada pelo 

contexto da Post-internet Art, uma vez que: 

Dissolve  a categoria de "new media" na arte em geral, criando um trabalho que tem um pé 

na história da arte e outro pé na experiência da cultura da rede ... Como o trabalho se 

transforma para se tornar mais como a arte do mundo da arte, o trabalho muda a arte do 

mundo da arte para se tornar mais como a internet. (McHugh, 2011, p. 16) 

O entendimento dado à Post-internet Art não se detém num tempo ‘após’ a 

internet, mas descreve a transição para manifestações artísticas que, da conceção e 

produção à disseminação e receção, estão envoltas de uma consciencialização da cultura 

de rede. Esta transição da especificidade tecnológica para um conceito mais abrangente, 

pode ser explicada pela lógica que Artie Vierkant apresenta no seu ensaio ‘The Image 

Object Post-Internet’, ao revestir o conceito de ‘objeto de arte’ com uma roupagem 

autónoma e o associar a estruturas colaborativas de produção; assim, o arquivo digital é 

variável, assume-se como uma ideia, sem qualquer ‘representação fixa’, capaz de transitar 

entre o digital e o físico. 

No clima pós-internet, supõe-se que a obra de arte repousa igualmente na versão do objeto 

que se encontraria numa galeria ou museu, as imagens e outras representações 

disseminadas pela Internet e publicações impressas, imagens piratas do objeto ou suas 

representações e variações sobre qualquer uma delas como editadas e recontextualizadas 

por qualquer outro autor. O estratagema menos desenvolvido para apontar para uma falta 

de fixidez representacional é o de tomar um objeto para ser representado (para ser mais 

direto, apresentado) inteiramente como outro tipo de objeto, sem referência ao “original”. 

Para objetos depois da Internet não pode haver ‘cópia original’. (Vierkant, 2011, para. 13) 

A posição de Vierkant salienta dois aspetos muito relevantes que valorizam o 

envolvimento da internet como uma plataforma de criação artística, articulando a 

premissa da ‘internet como um estado de espírito’ da Post-internet Art, com o White Cube 

e com um compromisso colaborativo que se reflete: numa consciência de que a arte pode 

fluir livremente entre os espaços da rede e do White Cube e no estímulo ao envolvimento 

de outras pessoas no processo artístico, com o intuito de alinhar a produção com as 

expetativas do ‘objeto de arte’. Projetos como ‘New age Demanded’ (2012-presente) de 

Jon Rafman, ou ‘Lincoln 3D Scans’ (2013) de Oliver Laric, ou ‘Intellectual Property 
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Donor’ (2015) de Evan Roth comprovam esta tese, pois evidenciam um profundo 

conhecimento da internet, uma dinâmica radical que expande o domínio público, 

exploram a relação entre a fisicalidade e virtualidade e, por último, apesar de serem 

atrativos para as instituições artísticas, a rigidez das regras do mercado de arte não 

influencia a política da sua distribuição online. A movimentação dos projetos ‘Lincoln 

3D Scans’ e ‘Intellectual Property Donor’ em direção à expansão do domínio público 

traduz-se pelo uso da internet como plataforma de produção que pode ser utilizada por 

qualquer utilizador que queira colaborar nesta tipologia de projetos comunitários. Laric 

disponibilizou online modelos 3D de utilização livre que podem ser descarregados, 

alterados e impressos pelo público. O tom Hacktivista que alimenta o projeto de Evan 

Roth congregou-se numa exposição de ideias que o artista se apropriou, subverteu ou 

transformou do privado para o público e, paralelamente, incitava o espetador a seguir a 

mesma linha de pensamento de partilha, cultura livre e popular através da utilização livre 

e acessível de um autocolante – de um projeto anterior – para ser colado no cartão de 

cidadão e onde declarava: “Em caso de morte, doe toda a propriedade intelectual ao 

domínio público”. Estes trabalhos são orientados para audiências participativas, 

contemplando o maior número de estratégias possível para chegar a um público mais 

alargado e primam pelo desenvolvimento de projetos que colhem a recetividade das 

instituições artísticas e, simultaneamente, asseguram uma forte presença na internet. Há, 

no entanto, críticos que veem nestas obras uma cumplicidade perigosa com o mercado de 

arte, favorável a uma promiscuidade ameaçadora das obras de Post-internet Art.   

A convicção com que Olson e alguns seguidores afirmam que estamos na era da 

Post-internet Art encontrando-se já, tudo sob esse paradigma, é proporcional à 

assertividade com que os seus opositores148 afirmam que a sua definição esmoreceu, 

porque parte das suas caraterísticas preexistem na historicidade da Internet Art: circulação 

de imagens, reprodução, identidade performativa e as políticas da cultura da internet, 

relação do conceito e do objeto ‘após’ a tecnologia. Assim sendo, a utilidade do termo 

‘Post-internet Art’ é contestada pela sugestionada divisão de produção artística, ‘antes’ e 

‘após’, que têm como denominador comum lidar de diferentes formas com os problemas, 

as condições e os media do seu tempo. Retomando a afirmação de Olson de que a Post-

internet Art surge na era dot com, parece-nos não fazer sentido restringir o termo a um 

                                                 
148 Veja-se as respostas ao questionário para a exposição ‘Art Post-Internet’ em 2014 em Beijing, realizado 

a artistas, académicos, diretores de museus, historiadores de arte e curadores como Christiane Paul, Tess 

Edmonson, Mark Tribe, Tim Steer, Lance Wakeling, entre outros (Archey & Peckham, 2014). 
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período de tempo que relaciona a criação artística com uma comunidade que emerge a 

partir de 2006. Tal como isto implica, o termo Post-internet Art permanece confuso e 

ficou inevitavelmente ligado aos desenvolvimentos tecnológicos da Internet, ao invés da 

sua discussão priorizar a renovação formal e estética. Por essa razão, Christiane Paul 

sugere a ponderação da condição pós-medium em substituição do termo Post-internet Art, 

nos moldes definidos por Félix Guattari, Rosalind Krauss e Peter Weibel, para diluir 

fronteiras no seio da Internet Art e desta com outras formas de arte mais tradicionais, 

colocando-a em conformidade com os preceitos artísticos que se encaixam nas 

concomitantes mudanças sociais e culturais da rede. Na altura em que escrevemos, ainda 

não é claro se Post-internet Art já percorreu o seu caminho, mas tudo indicia que a 

assunção do termo na história da Internet Art ficará associado um grupo específico de 

artistas, críticos ou curadores que se identificam com as ideias, sensibilidades e métodos 

utilizados.  

Na Post-internet Art verifica-se que muitas das práticas artísticas ainda não foram 

suficientemente exploradas ou criticamente interpretadas; porém, reconhece-se que a 

conduta autorreflexiva de consciencialização da internet no diálogo da obra de arte com 

o seu ambiente nativo contribuiu significativamente para delinear a condição de que a 

nossa experiência com a internet se tornou banal e, simultaneamente, aponta para essa 

banalidade como novidade149. Este posicionamento artístico distingue-se do anterior que 

estava mais preocupado com o uso de tecnologias emergentes para fins artísticos.  

 

2.2 A condição pós-medium 

O legado historicista da consolidação do conteúdo da obra de arte, em volta das 

particularidades de um determinado medium, particulariza-se pela análise de todas as 

caraterísticas constitutivas da própria obra. Na base desta perspetiva estão as premissas 

do eloquente crítico Clemente Greenberg, que são distintas do uso genérico de medium, 

no seguimento dos estudos de Marshall McLuhan, relacionados com os meios de 

comunicação. Assim sendo, o entendimento da conceção de um medium artístico no 

presente estudo visa a cabal compreensão da linguagem e nuances representacionais da 

obra de arte na era pós-medium, subentendida nos estudos de Félix Guattari, Rosalind 

Krauss e Peter Weibel. É fundamental para a nossa argumentação ‘dar ênfase’ aos 

                                                 
149 Michael Connor reforça a ideia de que a ‘cultura da internet’ entrou de tal forma nas nossas vidas que 

agora é só ‘cultura’, isto é, a assimilação da ‘cultura da internet’ é tida como certa (Connor, 2014).  
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contributos de Krauss e Weibel, que subjazem aos conceitos inerentes às convergências 

ocorridas no ambiente digital, e consequentes práticas artísticas de fusão de meios e 

linguagens. 

O campo semântico original abrangido pelo termo ‘medium’ – perspetivado no 

contexto da Internet Art – era mais restrito na década de 90; no entanto, já nessa altura as 

experiências da Internet Art denotavam um estilo que não só expandiu e enriqueceu a 

produção artística, como proporcionou formas de misturar e revitalizar categorias 

redefinindo, com frequência, o vocabulário do mundo da arte. Com efeito, a Internet Art 

tem sido frequentemente descrita como uma forma de arte excessivamente acessível que 

desafia as tradicionais práticas artísticas centradas no “objeto”, realçando a conectividade. 

Porém, também difere substancialmente das formas de arte que a antecederam, orientadas 

para o processo ou desmaterializadas, mormente a Arte Postal, o Fluxus, ou a 

Performance. Com a sua atividade engenhosa e ligeiramente subversiva, as manifestações 

em contexto online têm-se esforçado por resistir à ‘objetificação’ sobressaindo uma 

etiqueta estética inerentemente alocada às práticas interativas, participativas, dinâmicas e 

de disseminação generalizada.  

A consolidação de uma obra em torno das particularidades de um medium 

tecnológico, reduzindo a sua análise às caraterísticas constitutivas da própria obra, não 

garante per si a unidade de uma obra, nem abandona o postulado da subjetividade 

artística. Além disso, por comparação com outras formas de arte, a Internet Art tem a 

vantagem de possuir um raio de ação consideravelmente maior, oportunamente explorado 

pelos artistas como um importante ponto de partida sedimentado pela extensão da arena 

onde atuar a um espaço de ‘confluência’. De forma visionária, Gyorgy Kepes tentou 

esclarecer isso quando definiu a missão do Center for Advanced Visual Studies (CAVS) 

no MIT, do qual foi fundador em 1967: 

a absorção da nova tecnologia como um medium artístico; a interação de artistas, cientistas, 

engenheiros e indústria; o crescimento da esfera do trabalho para a esfera da configuração 

urbana; os media voltados para todas as modalidades sensoriais; a incorporação de 

processos naturais, como “cloud play”, “water flow”, e as variações cíclicas da luz e do 

tempo; aceitação da participação dos ‘espetadores’ de tal modo que a arte se torna uma 

confluência. (Kepes cit. por Finch, s.d., para. 1) 

O legado da Bauhaus, enraizado pelos trabalhos que Kepes realizou com Laszlo 

Moholy-Nagy na década de 30 em Berlim e mais tarde na New Bauhaus em Chicago, 
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estimulou esta consciência colaborativa assim como o papel social do artista. O projeto 

de Kepes incluía a experimentação de tecnologias emergentes como veículo transitório 

que podia assumir novos e surpreendentes caminhos na arte. A própria concorrência de 

diferentes abordagens na arte tributária da migração de novos dispositivos tecnológicos 

para as práticas artísticas e a tensão decorrente das suas possibilidades estéticas obrigaram 

a uma redefinição constante do medium formando uma pletora de micro-linguagens. 

Muitas destas, tais como ASCII Art150, Browser Art151 ou Blog Art152, são repercussões de 

momentos prévios da história da Internet Art. Algumas das caraterísticas da inovação 

tecnológica perpassam para a esfera artística e denota-se que a longevidade de um 

determinado discurso artístico que incorpore tecnologias emergentes será rapidamente 

‘descontinuado’ a partir do momento em que estas percam o seu ímpeto, deixando um 

vazio conspícuo. A disseminação do saber tecnológico, a hiperabundância de dispositivos 

compatíveis entre si e convergência em torno do paradigma do processamento digital são 

aspetos claramente instigadores de uma arte mais preocupada em se libertar dos grilhões 

das formas de arte institucionalmente aceites, em vez de singrar pelas qualidades formais 

                                                 
150 ASCII (American Standard Code for Information Interchange), um código computacional normalizado 

para representar carateres de texto através de números. Os computadores utilizam o ASCII para representar 

o texto e facilitar a transferência de dados entre computadores. Vuk Ćosić articulou esta linguagem, 

reprogramando-a de modo a produzir projetos de imagens em movimento convertidas numa estética 

numérica, traduzindo filmes em ASCII, tal como Deep ASCII (1998), a partir do pernicioso filme Deep 

Throat,  num processo similar à obra de Douglas Gordon 24 Hour Psycho, deduzido do filme Psycho de 

Alfred Hitchcock. 
151 O browser (motor de busca) tem por função pesquisar e permitir o acesso a páginas web e a sua 

representação. Todavia, em 1997, o trio composto pelo crítico Matthew Fuller, o programador Colin Green 

e o artista Simon Pope – também conhecidos por I/O/D 4 – imbuídos no espírito de software livre criaram 

o primeiro Browser Art designado The Web Stalker. Numa época de disputa de mercado entre os browsers, 

Internet Explorer e o Netscape Navigator, The Web Stalker oferecia alternativas às opções convencionais 

revelando a arquitetura  e o design informacional do web site e não se resumia a um filtro através do qual 

pudessem ser vistas obras de arte. O software estava conectado com museus e galerias mas também operava 

fora dele. Outros trabalhos apresentavam uma anotação intrusiva tal como o Shredder 1.0 (1998) de Mark 

Napier, violava e recombinava o código HTML, texto e imagens dos web site transformando-os em 

composições abstratas; ou ainda, o browser da dupla JODI , http://wrongbrowser.jodi.org (2001), que 

regurgita  código HTML de uma forma incoerente e dinâmica criando uma espécie de teletexto abstrato, a 

preto e branco. 
152 A proliferação dos blogs como espaço de opinião, de exercício de ensaio por excelência e de transmissão 

pessoal suscitou a sua exploração pelas suas qualidades criativas e poéticas no contexto social da rede. O 

termo blog-art aparece por volta de 2005 associado a algumas obras de Marisa Olson e Abe Linkoln. Uma 

parte considerável de intervenções questionam o interesse subversivo das grandes corporações na internet. 

O projeto <$BlogTitle$> (2006-2007) da dupla JODI é um exemplo das diversas criações de blog-art que 

faz uso da aplicação gratuita da Google para o desenvolvimento de blogs, Blogger (disponível desde 2003). 

O conteúdo desconcertante, caótico e ilegível desafiou o sistema automático de Blogger ao ponto de 

bloquear o acesso ao blog, por ter sido considerado spam. Logo em 2007 ocorreram  algumas mostras que 

legitimaram as convenções utilizadas tal como a “BlogArt/Blog_umentary” incluída na 11ªedição da 

Netfilmmakers comissariada por Annette Finnsdottir e “art+blog=blogart?” realizada no 

JavaMuseum,comissariada por Wilfried Agricola de Cologne. 
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e estéticas instituídas, alterando convenções que se encaixem melhor numa determinada 

especificidade candidata a medium.  

A questão da especificidade, no sentido dado por Donald Judd aos seus ‘objetos 

específicos’, sinaliza um percurso que eliminou a rigorosa separação dos géneros 

artísticos na arte contemporânea, assim como a discussão da sua legitimação estética 

baseada em novas direções da arte, objeções e numa ponte de influências entre as 

exigências atuais da arte e as dos seus predecessores. No seu ensaio de 1999, “A Voyage 

on the North Sea – Art in the Age of the Post-Medium Condition”, Rosalind Krauss fez 

questão de voltar a dar destaque a esta ideia com a convicção de que a “arte na era da 

condição pós-medium” só ocorre mediante a alteração de certas convenções e redefinição 

dos elementos constituintes do medium. De certa forma, Krauss fora buscar esta descrição 

à condição de muitos artistas contemporâneos que, seguindo as exigências dos seus 

projetos, tendem a ultrapassar os limites particularizados por uma determinada linguagem 

artística. Neste sistema de referência, Krauss sublinha as notas do artista conceptual 

Joseph Kosuth, segundo o qual, a condição de artista não se trata de questionar os limites 

do medium, mas pôr em questão a própria arte, transitando do medium para um plano 

intelectual. Consequentemente, teriam de ser descobertas novas formas de apresentar e 

distribuir esta arte frequentemente ‘sem objetos’, as quais poderiam ser 

significativamente distintas das que a antecederam. Subitamente, a arte pode ser 

entendida como uma forma especial de informação e um medium que não era considerado 

pela história da arte, passa a sê-lo. Era óbvio que as práticas artísticas já não eram 

compatíveis com a estética normativa de Clement Greenberg e estavam a conduzir a uma 

profunda crise no Modernismo; especialmente no caso da pintura, cuja prática consistia 

em explorar os limites da especificidade do medium, mantendo o seu caráter ‘plano’. De 

acordo com as notas de Krauss, “ a partir dos anos 60, proferir a palavra ‘medium’ 

significava evocar ‘Greenberg’” (Krauss, 1999, p. 6). 

Ao analisar a capa da publicação Studio International do poeta e artista belga 

Marcel Broodthaers – onde aparece a iconografia de uma águia e de um burro, assim 

como a sua correlação simbólica com o jogo de palavras entre “fine arts” e “fin arts”, – 

Krauss relaciona a apologia do ‘fim das artes’ com o declínio dos géneros artísticos e da 

‘especificidade do medium’ instaurado nos anos 60, justificando a condição pós-medium 

como um novo enquadramento para a arte. Entre outras coisas, considera que o “princípio 
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da águia”153 de Broodthaers “simultaneamente implode a ideia de um medium estético e 

transforma tudo igualmente num ready-made que colapsa a diferença entre o objeto 

estético e o objeto mercantilizado” (Krauss, 1999, p. 20). Acrescenta, ainda, que esta 

asserção contribui para a degradação ou fim da ‘especificidade do medium’, promovendo 

a condição pós-medium oportunamente compreendida e utilizada por muitos artistas. 

Apesar de o ensaio de Rosalind Krauss refletir o declínio do conceito de ‘especificidade 

do medium’ de Greenberg, ressalva que algumas das bases teóricas deste haviam 

contribuído para contrariar a ideia de reduzir o medium a uma mera unidade material, 

lançando a transição do ‘objeto plano’ para a noção de ‘opticalidade’, podendo esta 

assumir-se como medium. Em qualquer dos casos, denota-se a tendência de passagem da 

condição medium para uma condição ‘pós-medium’, sustentando-se que a arte se havia 

libertado das suas obrigações anteriores pois o seu dever poderia ser mais eficazmente 

concretizado através da alteração de certas convenções. Por outras palavras, Krauss 

antecipou a prática despretensiosa que proclama o fim da ‘especificidade do medium’ e 

representa uma rígida rutura com a insubstituibilidade e renovação da vitalidade das 

linguagens artísticas reclamadas pela modernidade, abandonando quaisquer pretensões 

de pureza.  

Parece portanto não ser nem possível nem produtivo tentar descrever o medium 

segundo um único programa estético estável. Da mesma forma, não parece haver grande 

vantagem em definir a obra exclusivamente pela sua ‘materialidade’, obliterando a sua 

narrativa. Porém, Krauss sugere que o ‘suporte’ não é neutro e para confirmar esta 

asserção vai buscar a Stanley Cavell o termo ‘automatismo’ para assinalar que, no decurso 

do processo artístico, há uma estreita ligação do suporte material ou técnico a um conjunto 

de convenções. Na sua reflexão sobre estética, Cavell sublinha a intenção de substituir a 

palavra de ‘medium’ por ‘automatismo’ (que apenas significa um conjunto de regras) 

porque acreditava que a noção de medium teria sido corrompida, em parte, pela rigidez 

da ‘especificidade do medium’. E, nesse sentido, o filósofo refere que as regras 

constituintes do ‘automatismo’ permitem que a improvisação ocorra. Krauss concorda 

                                                 
153 Surge como um estandarte da arte conceptual e diz respeito a uma sequência de obras chamada ‘ Musée 

d’Art Moderne, Département des Aigles’, iniciado em 1968 e que se prolongou durante quatro anos, onde 

Broodthaers destitui a especificidade do medium e o converte em ready-made, produzindo atividade nas 12 

secções do museu fictício. Passadas duas décadas e meia, Krauss confirma o triunfo do “princípio da águia” 

de Broodthaers – que não anuncia o fim das artes, mas o fim do império das artes puras e do medium 

específico – referindo que a omnipresença de instalações multimédia em todos os eventos artísticos e a 

utilização de diferentes mediums é uma marca caraterística de muitos dos artistas contemporâneos (Krauss, 

1999, p. 12-25) 



 
98 

 

com a proposta de Cavell em afastar-se da palavra ‘medium’, mas discorda da ideia de 

reduzir o medium a um suporte técnico. 

Nas palavras de Pedro Lapa e Clara Soares, o manancial de constituintes físicos 

(ou digitais) de um medium e a redefinição do uso desses elementos numa determinada 

cultura forma as convenções de uma arte e, continuam, “o facto de que um medium não é 

apenas um conjunto de convenções dadas a priori mas uma performance de todos estes 

aspetos desdobra-o num devir” (Lapa & Soares, 2016, p. 6). Esta afirmação reforça a 

noção de que o medium é uma entidade em constante mutação que suporta e conforma 

todos os aspetos inerentes à construção da obra de arte. Rosalind Krauss explica isto 

noutro ensaio, intitulado “Reinventar o medium: introdução à fotografia”154, atribuindo 

um brilho irónico à ideia de redescobrir  o medium sempre que este é ofuscado pela sua 

própria obsolescência tecnológica. Na sequência desta ideia, o artista no período pós-

medium tende a reinventar o medium, centrando-se, segundo as notas da crítica de arte, 

no momento em que “foi capaz de eclipsar a própria noção de medium e de emergir como 

um objeto que é teórico, porque é heterogéneo” (Krauss, 2003, p. 158). 

Mais recentemente, a questão da ‘especificidade do medium’ voltou a ser objeto 

de discussão por Rosalind Krauss, no seu livro “Under Blue Cup”, onde repete a sua 

objeção crítica de que a prática artística pós-medium não se compadece com a 

‘especificidade do medium’. Krauss, para além de explorar a relação entre a esteticidade 

do medium e a memória, examina as obras dos ‘cavaleiros do medium’ – artistas 

contemporâneos que prolongam a noção de ‘especificidade do medium’ – perspetivando 

e descrevendo alternativas àquilo que diz ser alguma falta de sentido estético da condição 

pós-medium. Assim sendo, a missão dos ‘cavaleiros do medium’, na tese de Krauss, 

desdobra-se entre o lidar com a memória do medium e o reinventar um novo medium. 

Inequivocamente uma dialética entre o lembrar e o esquecer, ou seja: lembrar a 

importância do medium, como forma de manter a ligação a uma herança artística ou a um 

estatuto de maturidade estética; esquecer a tradição, configura o princípio edificante que 

permite aos artistas evocarem os seus próprios conceitos, reinventando o medium. 

                                                 
154 Krauss testemunha a conjuntura histórica em que o ‘tabu da especificidade’ torna-se menos radical e o 

desejo de repensar a ideia de medium se torna mais imperativo. De acordo com a autora, “ainda que parte 

ou a totalidade desse tabu tenha entrado na mente dos artistas que hoje pensam regressar à especificidade 

do medium, a verdade é que, apesar disso, algumas das obras mais fortes da última década vêm das mãos 

daqueles que estão determinados a invocar o conceito de medium, não regressando às formas 

comprometidas dos mediums tradicionais, mas ‘inventando’ novas” (Krauss, 2003, p. 158).  
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 Krauss descreve ‘três razões’ para a dissolução da ‘especificidade do medium’ na 

crise do pós-modernismo teorizado nas décadas de 60 e 70 podendo ser resumidas da 

seguinte forma: a efemeridade dos trabalhos, a que Lucy Lippard chamou ‘a 

desmaterialização do objeto de arte’; a Arte Conceptual pela transcendência e separação 

da componente física do medium para se libertar da realização material; a importância 

central do ready-made de Duchamp baseada na tautologia de que a ‘arte como ideia’ e a 

arte ser a mesma coisa, podendo o objeto ser revestido com novas dimensões de 

significado, alargando consideravelmente o campo do que podia ser considerado como 

arte (Krauss, 2011). Apesar destas ‘três razões’ terem contribuído para o início da 

condição pós-medium alguns desses “cavaleiros do medium” resistiram e “apropriaram-

se do suporte técnico e utilizaram-no para ‘inventar’ o medium” (Krauss, 2011, p. 20) no 

seguimento das regras do ‘automatismo’ sugestionado por Cavell. Paralelamente, Krauss 

desenvolve um sistema analítico155 para as manifestações artísticas específicas que pode 

ser estendido a obras que fazem uso de tecnologias digitais. O exemplo, utilizado pela 

autora, do trabalho de Harun Farocki aponta-nos para a fronteira que se estabelece entre 

competência da leitura de técnicas culturais, imagem digital ou de programação 

computorizada e o que estas leituras poderão contribuir para diversas posições artísticas 

fortes, tal como sucede com alguns trabalhos da dupla JODI e Cory Arcangel que 

poeticamente desconstroem dispositivos tecnológicos transformando-os em novas 

representações visuais ou de memória.  

A Internet Art é reveladora de um corpus de suportes simbólicos flutuantes e com 

convenções enraizadas num sistema que não é unitário. Da mesma forma, a alocação a 

um espaço específico com propriedades massificadoras, a Internet, não coloca em causa 

as possibilidades generativas de um medium em consonância com a evolução das práticas 

artísticas. Para demonstrar completamente a força desta argumentação, peguemos na 

proposta de Laura Baigorri e Lourdes Cilleruelo, influenciada por Jon Ippolito em “Ten 

Myths of Internet Art”, sobre a ‘omnipresença da especificidade’, um dos dez mitos ou 

conceitos passíveis de gerar equívocos sobre a expressão artística online e o seu suporte 

(Ippolito, 2002). Nesse sentido, a ‘omnipresença da especificidade’ é desmistificada com 

                                                 
155 Esse sistema é baseado no trabalho dos seus favoritos “cavaleiros do medium”: William Kentridge, 

James Coleman, Ed Ruscha, Marcel Broodthaers, Harun Farocki entre outros, que é sustentado não só no 

estilo discursivo da arte tradicional (medium baseado no tempo/memória) mas também estruturado com 

aquilo que chama de “virtual scaffolding”, um processo de suporte à construção ou novos apoios técnicos 

do trabalho artístico com caraterísticas de adaptação, ajuste e mutação que lutam contra a falta do sentido 

estético de alguns trabalhos. 
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base no ponto de vista semântico do vocábulo ‘específico’ aplicado à Internet Art, sob o 

dilema desta “diferenciar-se ou morrer” (Baigorri & Cilleruelo, 2006, pp. 16-22). As 

autoras partem de duas aceções de significação possíveis para o adjetivo ‘específico’: 

caraterizar e distinguir uma espécie de outra; atribuir uma chancela de garantia de arte 

baseada em propriedades como especial, caraterístico e próprio.  

A primeira, o adjetivo “específico” surge como um elemento auxiliar de 

caraterização e distinção do WWW de outras ‘espécies’, numa imensidão de vocábulos 

como Internet specific art ou Web specific art ou Website-specific art. A plataforma 

online ‘Net.Specific’ reflete precisamente essas preocupações, proporcionando um 

formato de exibição que enfatiza um medium específico, concentrando a sua missão na 

“net art criada para existir online e que usa a Internet como material. É uma forma de arte 

site-specific que utiliza a Internet como cenário conceptual e fonte de ideias” 

(Net.Specific, s/d. para. 1). É interessante anotar que a primeira exposição organizada 

pela plataforma, sob o título ‘Communication Paths’, preocupou-se em preservar a 

integridade da linguagem que carateriza e distingue a Internet Art. Para o efeito, e 

retomando parcialmente a noção de ‘cavaleiros do medium’, de Krauss, no seu sentido 

mais apologético de reinvenção do medium e avalista do sentido estético, convocou 

artistas de craveira como os coletivos JODI e 0100101110101101.ORG e não dispensou 

o requisito de todas as obras serem criadas especificamente para a exposição. Ainda 

assim, apresentam uma visão lúcida de uma estética artística alargada aos novos 

dispositivos móveis e a práticas que ligam o espaço físico ao espaço digital. 

Na segunda aceção, o adjetivo ‘específico’ – subentendido como ‘especial, 

caraterístico e próprio’ – surge como um rótulo para definir trabalhos artísticos e 

distingui-los de utilizações com outros fins, tal como já sucedera com alguns 

predecessores da Internet Art dotados de um forte vínculo tecnológico e de ampla 

utilização (fotografia, vídeo, cinema, etc.). É precisamente esse vínculo tecnológico, 

transversal a estas modalidades, que gerou esta necessidade de especificação. Como tal, 

a Internet Art não advém do uso artístico de um medium específico, mas as suas obras 

ocorrem ou resultam de um ambiente específico. Como tal, a ‘consciência da internet’ 

subjacente na dialética online/offline de algumas obras que se enquadram no paradigma 

da Post-internet Art demite qualquer relação com um medium específico mas não 

prescinde da sua ligação específica com a cultura da internet. 
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2.2.1 Condição pós-media 

De certa forma, as reflexões de Krauss sobre a condição ‘pós-medium’ foram 

proféticas para vários artistas que, nas décadas seguintes, iriam atrair um espetro 

diversificado de meios que se tem alargado e emancipado a par da evolução das 

tecnologias digitais. A condição ‘pós-medium’ tem sido um dos argumentos influentes 

que os críticos da arte utilizam para compreender alguns percursos inusitados que 

decorrem da fertilização cruzada da arte na era digital. Contudo, no contexto digital a 

crítica da arte contemporânea prefere utilizar a expressão ‘condição pós-media’. O 

representante mais frequentemente referenciado pela reintrodução desta expressão, 

originalmente proposta por Félix Guattari156, é o artista dos media, curador e teórico Peter 

Weibel, que em 2005 propôs uma conceção da ‘condição pós-media’ mais focalizada na 

tecnologia e nos aspetos sociais dos media do que na estética. De acordo com Weibel, 

essa condição é definida em duas fases: “equivalência entre os media” e a “mistura dos 

media” (Weibel, 2006, para. 26). Ambas as caraterísticas sugeridas por Weibel podem 

ser encontradas nas práticas artísticas que fazem uso de tecnologias emergentes. Por um 

lado, sustenta um status equivalente entre todos os media artísticos, por outro, defende o 

hibridismo de vários media e a perda das identidades próprias. Apesar do enraizamento 

histórico apresentado por Weibel para fundamentar a sua proposta de ‘condição pós-

media’ – da herança da técnica Grega à Romana e da ‘cultura dos materiais’ 

protagonizada por Picasso, Tatlin, Eisentein, entre outros – não se pode escamotear as 

experiências multimédia de John Cage que, em parceria com diversos colaboradores (e.g., 

Merce Cunningham, Robert Rauschenberg e David Tudor), iriam ter grande influência na 

construção do paradigma interdisciplinar na arte digital. Curiosamente, as fases propostas 

por Weibel para definir a ‘condição pós-media’ apresentam similitudes incontestáveis 

com as premissas que melhor caraterizam o trabalho de Cage: a convergência de meios e 

                                                 
156 O termo visionário ‘pós-media’ foi cunhado em 1990 por Félix Guattari e popularizado no ensaio 

“Towards a Post-Media Era”, anterior à proposta de ‘condição pós-medium’ de Krauss, quando sugeriu que 

a era ‘pós-media’ começa com a “junção da televisão, telemática e da informática” e a “reapropriação 

coletiva do uso individual e interativo das máquinas de informação, comunicação e inteligência” (Guattari, 

2013, p.27). A perspetiva providencia uma análise que antecipa a noção cultura de rede, em parte pelo seu 

entusiasmo pelo sistema francês Minitel. Essa análise privilegia a reunião de grupos sociais e de meios que 

desencadeiam novas formas de expressão coletiva reposicionando a discussão na hegemonia dos mass 

media tal como a conhecemos hoje. Uma grande parte da discussão de Guattari sobre o conceito pós-media 

não se referia a matéria puramente tecnológica mas delineou as bases para “novas práticas sociais 

emancipatórias e, acima de tudo, conjuntos alternativos de produção subjetiva” contra as tendências 

capitalistas para destruir valores coletivos. Porém, as propostas de Guattari não são isentas de críticas, sendo 

referenciadas como herméticas e profundamente politizadas ou ético-estéticas em todos os níveis (Goddard, 

1996; Fuller, 2005). 
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linguagens, a equidade no processo e meios e, por último, o envolvimento de grandes 

audiências em ambientes estimulantes pela reunião das caraterísticas anteriormente 

descritas. Este phatos e obstinada apologia da convergência de múltiplos meios para a 

conceção do 'espetáculo total', carrega as idiossincrasias da Gesamtkunstwerk157 

wagneriana, sustentada na tese unificadora das várias disciplinas artísticas que 

vaticinaram o atual encanto pelo vocabulário impetuoso do multimédia, da 

interdisciplinaridade e da ambiência imersiva, entre outros, entrincheirados no discurso 

artístico contemporâneo. 

A progressiva mistura de formas de arte e a inclusão de linguagens até então 

estranhas às práticas artísticas em performances e happenings liderados pela ousadia de 

Cage rejeitou qualquer forma de hierarquia e promoveu a igualdade de todos os aspetos 

da criação158. Cage profetizava um brilhante futuro artístico para esta forma de produzir 

arte, pelo que o seu trabalho progrediu para a organização de sons e eventos ‘teatrais 

multissensoriais’. Cage transpôs esta mesma ideia de equidade para a relação entre as 

diversas formas de arte e entre estas e os mediums. A primazia estética do conceito sobre 

o objeto é reveladora da admiração de Cage por Duchamp, bem como o facto do trabalho 

dos dois artistas ser incontestavelmente reconhecido como um referencial e uma das peças 

edificantes do paradigma do medium digital. O medium era liberal, polimorfo e permeável 

à emergência tecnológica. Cage foi a figura dominante no interface de várias formas de 

arte que tornou este medium de eleição, num constante desafio do julgamento estético. Os 

                                                 
157 Richard Wagner numa obra seminal, intitulada "A obra de arte do Futuro", em 1849, defende a ideia da 

obra de arte total (Gesamtkunstwerk) como o lema mais prestigioso para a conceptualização da arte 

contemporânea. Da tese de Wagner sobressai uma dialética de integração de meios e envolvência de 

audiências, na qual um complexo e produtivo processo de fusão de meios pôs fim a uma arte fraturada e 

virada para si mesma a fim de preservar um certo elitismo de afastamento, muitas vezes ditado por uma 

ação contemplativa, pressionada pela inabilidade consciente do mero espectador. A falência deste 

afastamento propõe-nos a introdução de duas leituras: em primeiro lugar, a convergência de meios entre as 

várias formas de arte; em segundo, a relação da obra com o público e a ação que este último exerce na 

estrutura conceptual da obra (Wagner, 2003). 
158 É concebível que o desafio de explorar a multiplicidade tenha sido o ímpeto para Cage explorar o 

elemento ínfimo do universo da música: o silêncio. Com a sua própria síntese da filosofia oriental descobriu 

no fenómeno do silêncio a substância que iria originar a controversa obra 4’33’’ e integrar uma nova 

dimensão conceptual na criação, a ausência do som e o culto do puro nada com uma etiqueta estetizante. 

Cage apresentou esta obra a uma assistência inicialmente convicta de uma sonoridade que nunca aconteceu. 

A constituir os traços de utopia desta obra dividida em três andamentos, Cage contou com a execução de 

David Tudor que se limitou a fechar e a abrir tampa do piano de modo a cumprir os períodos de tempo 

correspondentes aos referidos andamentos. A tomada de consciência da obra por parte da assistência fez 

com que a única sonoridade existente naquele espaço fosse a da própria assistência. A progressiva natureza 

provocatória desta obra, segundo Christiane Fricke, levou-o a convencer-se de que todos os sons são iguais, 

desde o ruído involuntário ao som produzido intencionalmente (Fricke, 2005).  
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trabalhos ‘Variations IV e V’159(1965-1966) são marcados por uma profusão de aparelhos 

tecnológicos que atravessam o espaço performativo e dão alento à expansão do 

multimédia. A expansão destes “ritos de iniciação para um novo media: teatro total” 

(Fahlström  cit. por Schneckenburger, 2005, p. 570), evocados por Öyvind Fahlström, são 

particularmente evidentes na série de ‘9 Evenings: Theatre and Engineering’ (1966), 

organizado, em Nova Iorque por Billy Klüver, que envolveu nove artistas (Cage, 

Rauschenberg, Tudor, Fahlström, Yvonne Rainer e alguns outros) no desenvolvimento 

de ‘ambientes reativos’ destinados a grandes audiências, tendo por base o recurso a uma 

mescla de dispositivos tecnológicos, até então impensáveis como parte integrante de um 

discurso artístico coeso. Estes trabalhos esbateram os limites entre a arte e a tecnologia e 

servem como precedentes importantes à cultura multimédia. A abordagem 

interdisciplinar tornou-se num núcleo distintivo de uma nova visão da arte; para além da 

comunhão de práticas e do estímulo ao trabalho colaborativo, tem obrigado os artistas a 

envidarem grandes esforços para expandirem a sua área de intervenção e colocá-la em 

conformidade com as exigências de uma época. O caminho para este novo sentido da arte 

teria sido impensável sem John Cage. 

Atualmente, a discussão acerca da convergência tecnológica tornou-se banal, 

porque é assumida como um imperativo da própria linguagem digital e as expetativas 

estereotipadas de que os novos meios iriam suplantar os meios mais antigos não sucedeu 

inteiramente. Em vez disso, temos assistido a uma noção de convergência mais ampla que 

envolve todos os tipos de meios tecnológicos, seguindo os termos propostos por Félix 

Guattari para uma era pós-media. Guattari chamou a atenção para o potencial libertador 

e generativo desse momento para recuperar e mudar narrativas culturais mais abrangentes 

relacionadas com a arte e a tecnologia, vaticinando a ação das novas modalidades de 

subjetificação disponíveis no WWW. “Atualmente, estamos a testemunhar uma mutação 

de subjetividade que talvez ultrapasse a invenção da escrita ou da imprensa, em 

importância” (Guattari, 1996, p.268), comentou Guattari, mas esta nova forma de 

‘subjetividade assistida pelo computador’ não é um mero resultado de alterações 

tecnológicas mas, acima de tudo, de políticas que surgiram da apropriação de novos 

meios. A este propósito, Peter Weibel (2006) argumenta que “os novos meios não foram 

                                                 
159 John Cage apresentou estas obras entre 1965 a 1966, resultado de uma colaboração com Merce 

Cunningham, David Tudor, Barbara Loyd e Gordon Mumma, traduzindo-se em performances audiovisuais 

reunindo um manancial de células fotoelétricas, luzes, gravadores, projeção de imagens, rádios que reagem 

aos movimentos do dançarino. 
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apenas um novo ramo na árvore da arte, mas realmente transformaram a árvore da arte 

em si mesma” (para. 20). De facto, o impacto dos novos meios nas práticas artísticas 

contemporâneas apresentam processos de transformação similares, especialmente os 

artistas da Internet Art que perseguem outras linhas de convergência de meios, não 

limitando as suas explorações exclusivamente à internet. 

No caso particular da Internet Art a primeira onda de artistas estava 

simultaneamente preocupada com a singularidade e universalidade ou, em termos de 

produção, que não se identificasse com a equivalência técnica da colonização comercial 

da rede. Apesar disso, o élan vital160 da rede sempre primou por um processo baseado na 

comunicação com a capacidade de estabelecer relações sociais e de criação coletiva, 

operado sob um conjunto de protocolos universais e um sistema técnico aberto. Na 

realidade, desde o início os artistas que trabalham ativamente na WWW não se limitaram 

a misturar os meios disponíveis na rede, mas também perseguiram outras formas de 

convergência. Alguns desses projetos visavam a materialização física de dados 

provenientes da rede, como foi o caso dos projetos “A Correction Structure”161 (1999), 

de Nick van de Steeg, traduzido como uma extensão física da web ou o “Global Mind 

Radar/Reader” 162 (2008), de Lynn Hershman Leeson, também conhecido como “Um 

barómetro emocional” que projetava os dados numa cúpula de cristal ou, ainda, outros 

centrados nos ‘locative media’, como o “BorderxingGuide”163 (2001-2011), dos artistas 

ingleses Heath Bunting e Kayle Brandon, que subverte a integridade das fronteiras físicas 

dos países e as nossas expetativas de que a internet é um espaço de livre acesso a todos. 

De facto, muitas das obras que se identificam com a noção de Post-internet Art 

descrevem práticas artísticas e uma estética alinhadas com as idiossincrasias do 

                                                 
160 Reassumindo o significado bergosiano do termo para designar o impulso original de criação explicativo 

de todo o desenrolar do processo evolutivo da vida. 
161 Uma instalação interativa – composta por um espaço de correção similar a um escritório, uma página 

web e uma unidade de fabrico de teto falso – que convidava os espetadores a navegar e desenhar a partir de 

páginas web que podem ser impressas criando uma espécie de teto falso, gerando uma estrutura de 

informação paralela no espaço físico. 
162 O projeto copilava textos de blogs em tempo real sobre diferentes temas – política, alterações climáticas, 

consumismo, etc. – e projetava-os numa cúpula e anima uma personagem virtual que esboça diferentes 

emoções (indiferença, alegria ou tristeza), atuando como um barómetro emocional do que as pessoas 

pensam sobre a informação. 
163 Os artistas criaram uma espécie de guia online para fornecer informações a quem estiver interessado 

para atravessar sub-repticiamente as fronteiras na europa. Para tal, são dadas instruções sobre rotas entre 

vários países e a documentação das tentativas de passagem feitas pelos artistas sem serem detetados e sem 

passaportes, acompanhados de dados específicos (mapas com caminhos pedestres e listas de equipamento 

necessário). O acesso a esta informação é deliberadamente controlado tendo somente acesso a essa 

informação utilizadores autorizados, estabelecendo-se um paralelo com a natureza de funcionamento da 

ideia de fronteiras entre países. 
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online/offline, progredindo para uma condição pós-medium de onde emergem novas 

formas de materialidade. Esta configuração de hibridismo tecnológico é uma das 

propriedades mais distintivas da arte no século XXI e que tem de certa forma aumentado 

substancialmente no contexto da Internet Art, substituindo o foco inicial centrado 

exclusivamente na rede. De acordo com Weibel, “este estado de prática de arte atual é 

mais referido como uma condição ‘pós-media’, porque já nenhum medium é dominante; 

atualmente, todos os media se influenciam e se determinam uns aos outros” (Weibel, 

2006, para. 33). Na perspetiva de Weibel, pode-se inferir que, atualmente, “toda a arte é 

arte pós-media”, é perentório ao afirmar que: 

Esta mistura dos media levou a inovações grandiosamente extraordinárias em cada um dos 

media e na arte. Consequentemente, a pintura ganhou vida não em virtude de si mesma, 

mas através da sua referência por diferentes meios. O vídeo vive de filmes, os filmes vivem 

da literatura e a escultura vive da fotografia e vídeo. Todos eles vivem de inovações digitais 

e técnicas. O código secreto de todas essas formas de arte é o código binário do computador 

e a estética secreta consiste em regras e programas algorítmicos. (Weibel, 2006, para. 32)  

Ideia análoga perpassa a noção de “estética pós-media” de Lev Manovich, com a 

proposta de um novo sistema conceptual para substituir o antigo discurso de medium, 

associando novos conceitos e metáforas a uma era onde predominam computadores e a 

web, tais como informação, dados, fluxo, interfaces, etc. (Manovich, 2000). Todavia, ao 

contrário de Weibel, Manovich reflete a crise do medium alocada à ‘especificidade do 

medium’ (com o mesmo vigor de Krauss) com a premissa de que o impacto dos media na 

esfera artística alterou significativamente a estética e o rumo da arte. Entre outras coisas, 

considera que a crise do medium se deve: à proliferação de novas formas de arte com uma 

materialidade subversiva (instalações, incluindo todas as subformas tais como as 

instalações de vídeo, multimédia, etc.); à ênfase debitada nos aspetos ‘sociológicos’ por 

parte dos artistas, ao invés da diferenciação de materiais, como é o caso da televisão como 

medium de massas em oposição ao vídeo enquanto medium artístico (preocupações com 

os níveis de audiência, métodos de distribuição); ao facto dos artistas adotarem os 

mesmos utensílios digitais de produção, armazenamento e circulação usados pelos mass 

media.  

Manovich persistiu obstinadamente na sua opinião de que as tradicionais e sólidas 

ligações entre a identidade de um objeto de arte e o seu medium foram quebradas e não 

se adequam à cultura ‘pós-digital’. Para tal, socorre-se do exemplo da ‘distribuição’ da 
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Internet Art e a forma como esta lida com as audiências (Manovich, 2000). A natureza 

intrínseca da internet permite, sem qualquer escrutínio, o acesso de uma ou milhares de 

pessoas à mesma obra, revelando uma indiferenciação no sistema artístico entre uma 

distribuição condicionada a um pequeno grupo ou subcultura e uma distribuição em 

massa, enquadrada na cultura de massas. No prefácio do livro “Mass Effect: Art and the 

Internet in the Twenty-First Century”, Lauren Cornell e Ed Halter (2015) sublinham o 

aspeto da ‘distribuição’ e as suas possibilidades com potencial artístico adequado à 

moderna sociedade de massas, pelo que a internet não é um novo medium, mas um 

verdadeiro medium de massas dotado de uma riqueza cultural diversificada e ajustada a 

públicos heterogéneos (pp. xv-xxxiv). É importante notar que esta caraterística é 

intrínseca à lógica inclusiva da Web 2.0 e repercute-se nas práticas artísticas com 

expurgadas alusões diretas ao vocabulário dos mass media. Porém, Julian Stallabrass 

refere que a condição pós-medium da Internet Art pela sua natureza massificadora – a 

pseudoautonomia que ‘dispensa’ as entidades oficiais para apresentação das obras, a 

maleabilidade e flexibilidade suscetíveis de replicar obras online – desafia o status da 

‘arte’ de forma mais insidiosa do que a Instalação Artística, “precisamente com o 

argumento de que a falta de um medium [estável] faz dele uma parte flexível da imagem 

ao serviço do capital” (Stallabrass, 2009, p. 173).  

Neste plano de fundo, e reconhecendo que nos encontramos numa fase pós-media 

devedora do protagonismo de uma revolução digital que dita novas condições de 

produção e circulação da arte, a concorrência de diferentes abordagens não pretende 

constituir munição para a assunção de uma ou outra expressão passível de descrever a 

arte atual. Tal como Domenico Quaranta sugestiona, há um abuso na utilização do prefixo 

‘pós’ na crítica da arte com imprecisões decorrentes de uma moldura teórica que o 

‘tempo’ torna obsoleta (Quaranta, 2013a). Estas são intensificadas num contexto online 

fluído e tecnologicamente sedento de evolução que é per si produto da cultura de massas 

propenso a um ‘efeito borboleta’164 que, inevitavelmente, altera a forma como a arte é 

experienciada, problematizada e é consignada a autoria.  

                                                 
164 O termo refere-se à forma como o efeito produzido por um ser ”insignificante”, como um simples bater 

de asas, poderia influenciar o curso natural das coisas, enquadrado na “teoria do caos” de Edward Lorenz. 

Ao ponderar este sistema dinâmico em que as pequenas alterações podem provocar mudanças leva-nos 

forçosamente a refletir as semelhanças com a natureza da internet pela forma como se propaga e dissemina 

a informação (que no extremo tem suscitado a formação de tropos de linguagem tais como “viral”, 

“memes”, etc.). A arena de atuação dos artistas da Internet Art é extremamente fértil no exercício de 

influência e a assunção de uma inovação tecnológica na sua prática artística é rapidamente absorvida por 

outros. 
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O programa de reflexão que se debruça sobre a evolução do medium é vasto e 

multifacetado, exibe um conhecimento interdisciplinar inscrito e documentado na sua 

historicidade. Como em todas as formas de historicidade, o estudo de conceitos é seletivo 

e instrutivo quanto ao que inclui, mas também quanto ao que exclui. A condição pós-

medium proposta por Rosalind Krauss é acusada, por Quaranta, de não acautelar os 

desafios associados à arte na era digital, estando predominantemente ligada à arte do 

século XX. Contudo, discordamos desta opinião: parece-nos que a teorização da condição 

pós-media realizada por Weibel e corroborada por Manovich surge pela necessidade de 

conferir uma maturidade estética ao medium na revolução digital, enquadrada numa 

categoria mais ampla, designada condição pós-medium. Essa necessidade foi, em larga 

medida, motivada pela denúncia que Krauss fez de que na condição pós-medium se 

verificou uma certa perda da esteticidade. Uma das caraterísticas transversais à 

investigação que Krauss tem realizado em torno da noção de medium é precisamente a 

capacidade deste se reinventar e a resposta que a crítica de arte nos dá no seu último livro 

é contundente na inversão dessa tendência de regressão da displicência estética, ligando-

a a uma herança do passado: através do engenho da memória (Krauss, 2011). Tal como 

Krauss teve de se relembrar das regras da sua existência após o aneurisma de que foi alvo, 

também nos convida a relembrar todos os preceitos da história da arte nos quais artistas 

e audiências confiam para fazer a transição estética. De facto, a autora refere que “o 

sucesso do conceptualismo trouxe consigo a sua amnésia peculiar”, e continua “como 

condição mnemónica do medium é lavar-se na sua própria inundação aneurismal”. Nestas 

circunstâncias o termo ‘pós-media’ possui um firme lugar no vocabulário artístico 

contemporâneo a par de prescrições da condição pós-medium. A diferenciação pluralista 

da arte na era digital e a execução intencionalmente descuidada de algumas obras 

representa uma concessão às reservas estéticas no que diz respeito à herança da história 

da arte, provocando campos de tensão sistemáticos entre a utilização de tecnologias 

emergentes com fins artísticos e o território abrangido pela condição pós-medium. 
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2.3 Sublevações: transformações da linguagem na arena pública 

 

No universo dos projetos que fazem uso das tecnologias emergentes da internet e 

se preocupam com as possibilidades estéticas dessas ferramentas, a omnipresença e o 

acesso globalizado parecem ser uma constante na configuração de novas linguagens e, 

por vezes, na reconfiguração do vocabulário próprio dos meios utilizados. No entanto, a 

Internet Art refere-se não apenas ao despertar de uma nova mentalidade artística que, após 

jodi.org, prosseguiu entrelaçada à inovação tecnológica e à sua crescente 

interdependência com a sociedade, mas também a um método de representação cujo 

horizonte conceptual se encontra em permanente negociação dos seus pilares discursivos 

na busca de uma nova estética. Esta mesma ideia foi apresentada pela artista Olia Lialina 

há dez anos atrás e, se nos debruçarmos atentamente no âmago da sua afirmação, 

constatamos que permanece atual: 

No passado, para mim, como artista, fazia sentido apenas conversar com pessoas em 

frente aos seus computadores; hoje, posso facilmente imaginar-me a interagir com os 

visitantes de uma galeria, porque, na sua maioria, acabaram de se levantar dos 

computadores. Eles têm a experiência necessária e a compreensão do meio para processar 

ideias, piadas, aproveitar as obras e comprá-las. (Lialina, 2007a, para. 10) 

É também no espírito desta observação que consideramos o peculiar 

posicionamento da Internet Art na história da arte, no que concerne aos seus métodos de 

escrutínio e de organização categórica, assumindo o papel de um mass medium que não 

dá sinais de abrandamento tanto na sua ânsia de se manter atualizado face à evolução da 

inter-relação social que aí se estabelece, como na sua determinação em persistir enquanto 

tendência estética transversal no tempo e no universo artístico. 

Esta problemática tem sido objeto de discussão e reflexão na crítica da 

especialidade encorpando especulações acerca da abundância de matéria-prima, da 

ambiguidade, complexidade e da abertura das suas obras; da legitimidade e autonomia 

das práticas e do vocabulário desta tendência artística. Se, por um lado, grande parte das 

obras de arte do universo da Internet Art não exibem uma matriz estática, são devedoras 

de uma infindável corrente de influências que refletem múltiplos planos de interatividade 

e nos conduzem à reflexão da origem da obra aberta e 'inacabada'. Para tal, a seminal 

‘Obra Aberta’ de Umberto Eco, pela sua extemporaneidade, responde cabalmente na 

forma e no método a esta fenomenologia, aludindo que a utilização de um 'engenho 
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técnico', capaz de 'aureolar o termo de indefinição', faz com que a obra, pela sua 

ambiguidade, permaneça 'aberta' e inesgotável165. Por outro lado, assistimos a uma teia 

de argumentos que interrogam os percursos ou as linhas de fuga e a referencialidade que 

sustentam o 'rizoma digital'166, como: “Old wine in new bottles?”167 ou “Novas 

tecnologias, velhas ideias: notas para uma genealogia da arte computacional"168, ou seja, 

um tipo de arte que trabalha com tecnologias emergentes nos moldes conceptuais e com 

as qualidades formais das suas antigas disciplinas: aquilo que Randy Pausch considerou 

como o ‘emular o medium’. A este propósito, Pausch sugere-nos uma interessante tese 

sobre a forma como os media se relacionam com a tecnologia, evocando três estádios que 

poderão ser aplicados a qualquer domínio: nascimento do meio; emular os media 

existentes; levar as fronteiras ao limite169. O primeiro denuncia a transitoriedade 

caraterística do efeito de novidade de qualquer medium; todavia, o segundo é o mais 

complexo por se recostar nos conceitos vigentes, replicando formatos e vocabulários 

caraterísticos de outros espaços discursivos, corroborando as interrogações atrás 

                                                 
165 A 'Obra Aberta', de Umberto Eco, impõe um cáustico e aceso debate em torno da obra aberta sem que, 

para isso, tenha de propor explicitamente uma estética, uma poética ou uma qualquer atitude reacionária 

balizadora das práticas criativas. A relação que o autor faz da obra com o tempo e a sociedade cultural está 

pejada de citações de inúmeras vozes críticas da época, subalternizadas por dogmas, ideologias e filosofias 

prescritivas, que refletiam o incómodo causado com a apologia conceptual da "obra aberta" e as suas 

implicações ‘nefastas’ no meio artístico/cultural. Tal desiderato levou Eco a afirmar que nunca teria visto 

tanta gente ofendida. Todavia, o entendimento desse modelo não pode ser enclausurado numa linha de 

discurso ou decisão metodológica, antes numa perspetiva absolutamente teórica e "independente da 

existência factual das obras definíveis como 'abertas'"(Eco, 2009, p.52). A própria abrangência desta teoria, 

sob pena de ser redutível ou indexada a uma amostra do universo artístico, não se encontra vinculada a uma 

modalidade artística. 
166 Esta noção alicerçada nos pressupostos da tese de Rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
167 Esta interrogação é sobejamente a mais debatida para demarcar as manifestações artísticas em contexto 

digital de outras formas de arte (e.g., Rush 1999; Giannetti 2002; Paul 2003; Wands 2006; Lieser 2010) 

sem que o consigam demonstrar verdadeiramente. Não porque a representação em contexto digital careça 

de pólos distintivos, mas porque tendencialmente a definem como um movimento em vez de "uma 

tendência - um conjunto de ideias, sensibilidades e métodos que surge de forma imprevista e em múltiplas 

formas" (Tribe & Jana, 2007, p. 25). A interrogação Old wine in new bottles? constitui uma tentativa de 

Dominic McIver Lopes esclarecer esta mesma ideia, socorrendo-se da metáfora de guarda-chuva de 

Christiane Paul, esclarece que a utilização deste termo para agrupar a toda a arte digital pressupõe 

fragmentação, ao invés de fenomenologia (Lopes, 2010, pp. 17-19). 
168 Título de um ensaio de André Favilla, onde procura traçar os períodos mais significativos da evolução 

da arte digital correlacionando as diversas influências e apropriações provenientes das mais diversas 

disciplinas (Favilla, 2007, pp.31-45). 
169 Pausch utiliza o cinema para exemplificar o carácter operatório desses estádios: o primeiro estádio 

corresponderia ao efeito novidade motivado pela câmara que capta imagens em movimento, 

exclusivamente fascinado com o processo, sem qualquer intencionalidade em definir uma linguagem ou 

vocabulário cinematográfico; seguidamente, no segundo estádio apoia-se nas convenções existentes e 

replica formatos caraterísticos de outros espaços discursivos como documentário; por fim, o terceiro estádio 

reporta-se ao momento em que o cinema se distingue pela criação de uma nova forma de discurso a que 

poderia corresponder a magnificência obra de Orson Welles: "Citizen Kane". Esta cronologia dá-nos a 

dimensão da tese de Pausch e revela um pouco daquilo que acontece hoje com uma grande parte do trabalho 

experimental que é realizado de forma despretensiosa e mais tarde adquire um fito artístico (Pausch, 1994). 
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mencionadas e suscitando uma problematização mais aturada. Por último, o 'levar as 

fronteiras ao limite' corresponde à afirmação ou triunfo de um programa estético 

distintivo pelas estâncias oficiais de arte. 

Há uma certa promiscuidade no relacionamento com as tecnologias emergentes, 

que tende a privilegiar o segundo estádio e que está particularmente concentrado em 

emular essas tecnologias com as linguagens existentes, ou na repetição de fórmulas 

estetizantes de manifestações artísticas predecessoras, cujo aspeto popular dessas novas 

representações parece ser o facto de não haver nada de realmente novo sobre elas. Esta 

abordagem retém algumas reminiscências da “Ideologia Californiana”170 – movida por 

uma visão utópica e de libertarianismo associada à internet – que promove um estilo 

anarquista com uma técnica redundante desprovida de qualquer tendência idealizada. Um 

outro aspeto que se entrecruza com esta ideia é a premissa da flexibilidade na 

manipulação da informação, singularizar práticas de representação desgovernadas em 

contexto digital que, abandonando o paradigma de continuidade das suas congéneres 

convencionais, altera o modelo de trabalho do artista, promovendo aquilo que Hugo 

Ferrão (s.d.), no seu ensaio “Ciberespaço e a Arquitectura dos «Não Lugares» habitados 

por «Homens sem Qualidades»”, denominou como uma ‘universalidade do ato criador’, 

que ofusca a necessidade de conhecimentos específicos para a produção artística. Esta 

polémica subversiva parece ser uma caraterística intrínseca à procura de uma identidade 

artística, neste relacionamento da arte com a tecnologia. A importância central desta 

questão não é inteiramente nova, numa entrevista a propósito da ascensão da fotografia 

nas artes, o artista Chuck Close referiu, grosso modo, que o dilema e a força da fotografia 

são o facto de ser o meio mais fácil em que alguém pode ser competente, mas o meio 

mais difícil no qual se pode alcançar uma visão pessoal prontamente identificável (Kisby, 

2006, 19:26). O mesmo fenómeno surge também em manifestações artísticas em contexto 

online, onde se tem verificado um vertiginoso aumento de aplicações que recriam 

metaforicamente ambientes de representação – similares à tradicional noção de ateliê, 

mimetizando ferramentas, técnicas, efeitos e filtros – capazes de tornar competente 

                                                 
170 Termo cunhado por Richard Barbrook e Andy Cameron num influente ensaio que combina alguns dos 

pressupostos da contracultura dos anos 60 e a visão do mercado na internet na apologia de uma utopia 

digital democratizante de circulação livre de informação valorizadora de uma estética do DIY (Do It 

Yourself) onde todos seremos alegres e ricos, em oposição àqueles que veem a internet como a apoteose da 

expansão do mercado. Como representante dessa visão elege a revista Wired como a ‘bíblia’ ou a 

instigadora das novas tecnologias e das ‘liberdades distorcidas’ (Barbrook & Cameron, 1996). 
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qualquer utilizador alheio ao mundo da arte, mesmo quando algumas das intervenções 

mimetizam a linguagem de artistas consagrados. 

Com efeito, nestas circunstâncias, a obra de arte troca uma originalidade e 

unicidade estáveis por uma flexibilidade desconcertante, propiciada parcialmente pelo 

ambiente digital. Por isso, não é surpresa nenhuma a existência de projetos de Internet 

Art instigadores de posições estéticas redundantes assentes em padrões de expressão pré-

estabelecidos como foi o caso de ‘Updates Series’ (2001-2004) do grupo MTAA, onde 

os artistas fazem uma reinterpretação de obras de arte seminais das décadas de 60 e 70 

utilizando as tecnologias para recriar as representações das peças originais. Em 

‘OnKawaraUpdate’171 (2001), o coletivo MTAA desenvolveu uma aplicação para 

apresentar a data atual na internet, imitando a assinatura do artista conceptual On Kawara. 

O conceito estético é o mesmo num contexto tecnologicamente novo, onde a única 

alteração efetiva é a redução das inúmeras horas que o artista despendia a pintar a data de 

cada dia numa tela, a algumas horas de programação. Neste caso, a variação de contexto 

levanta a objeção de que não há uma confrontação produtiva com a história da arte. Por 

contraste, a reposição e adaptação à Internet da obra ‘One Year Performance 1978-1979’ 

(também conhecida como Cage Piece), de Tehching Hsieh, ultrapassa a mera variação de 

contexto e explora o espaço circunstancial do medium. Hsieh documentou 

fotograficamente o seu isolamento voluntário, sem fazer absolutamente nada a não ser 

pensar na sua própria arte, durante um ano inteiro enclausurado numa jaula. A versão 

online de MTAA, ‘1 year performance vídeo’172 (2004) – também conhecida 

samHsiehUpdate – introduz algumas alterações face ao trabalho original de Hsieh 

demonstrando a capacidade de os ambientes digitais manipularem a perceção do tempo e 

a relação, cada vez mais cética, com uma realidade falaciosa.  

                                                 
171 Disponível em http://www.mteww.com/update/onkawara/index.php?d=24.07.2017 
172 Esta performance replica a obra original com nuances curiosas determinadas pelos meios utilizados para 

a sua realização. O espetador podia observar aquilo que parecer ser a natural vivência do dia-a-dia ao vivo 

dos artistas lado a lado, cada um deles presos num pequeno quarto (como se de celas se tratassem). Contudo, 

tratava-se de sequências de vídeo pré-gravadas ao longo do dia e disponibilizadas em sincronia com a hora 

de acesso do espetador. Os vídeos foram editados de modo a assegurar uma dinâmica interativa com o 

espetador de modo que cada acesso visse sequências diferentes. O espetador ao assistir à performance 

durante um ano investe o seu tempo na pesarosa tarefa de ‘coletor’, desviando o fardo originalmente 

centrado no artista (Tehching Hsieh) para si.     
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Fig. 8 MTAA, ‘1 year performance vídeo’, 2004 (frame)173 

A primeira anotação a fazer sobre este exemplo diz respeito ao facto da sua técnica 

refletir uma confrontação com o medium, pelo que podemos certamente compreender que 

a utilização de diferentes recursos também requer diferentes métodos de representação. 

No entanto, há quem questione a diferenciação desses métodos, pois a mise en scène em 

contexto online como pretexto para a aplicação da translação do fardo letárgico do artista 

para o espetador suscita dúvidas sobre as avaliações estéticas a ponto de se destacar da 

obra original. Seguramente, este exemplo não se limita a repetir a mesma fórmula estética, 

mas denota uma reavaliação da componente conceptual da obra, em relação a uma 

herança do passado que persegue o postulado de Krauss para a noção de medium capaz 

de se reinventar, em torno da dialética da memória e esquecimento.  

De modo semelhante, as ‘reconstituições’ no Second Life de obras performativas 

consagradas na esfera artística (a partir de obras de Joseph Beuys, VALIE EXPORT, 

Marina Abramović e Ulay, Gilbert & George, Chris Burden e Vito Acconci), integradas 

no projeto ‘Synthetic Performances’ (2007-2010) da dupla Eva e Franco Mattes, também 

conhecida como 0100101110101101.ORG que, além de explorarem as implicações da 

alteração do contexto de uma performance, contrariam a ideia de que os artistas de 

Internet Art revelam falta de conhecimento da história da arte e ignoram o trabalho dos 

seus predecessores. Pois o que é central neste trabalho é, precisamente, o entendimento 

de que o ambiente dos mundos virtuais levanta dúvidas sobre linguagem performativa 

tradicional baseada na informação direta, na transmissão sem nenhum meio e sem 

intermediários. E, acima de tudo, na confrontação com um novo contexto, as reposições 

                                                 
173 Disponível em http://www.mtaa.net/mtaaRR/on-line_art 
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do casal Mattes adulteram o significado das questões levantadas pelas performances 

originais – o espaço público e o ambiente em Joseph Beuys, o corpo violentado em Chris 

Burden, a sexualidade em Marina Abramović, VALIE EXPORT e Vito Acconci, e a 

identidade em Gilbert & George – desvirtuando-as ou conferindo-lhes diferentes 

conotações. 

Estes exemplos seguem a mesma fórmula estética de obras antecessoras nas quais 

houve uma preocupação sistemática com a relação entre a reconstituição e o papel 

diferenciador do medium. Se hoje em dia as paródias e reconstituições de obras são 

realizadas na mesma onda de outros desenvolvimentos estilísticos do século XX, deve-se 

acima de tudo ao facto de os artistas terem conseguido estabelecer pontes na história da 

arte ou terem desenvolvido posições audaciosas na exploração de novas linguagens. A 

obra original ‘TAP and TOUCH Cinema’ (1968) de VALIE EXPORT, em si mesma, 

constitui uma reconstituição de um medium específico, o cinema, como ponto de partida 

para uma performance artística no espaço público que descreve a transição de um mass 

medium comercial para a realidade. Gerhard Richter, contudo, na obra ‘Woman 

Descending the Staircase’ (1965) sublinhou uma transição desconcertante do medium da 

fotografia para o medium tradicional da pintura. Na reconstituição do ‘Nu Descendant un 

Escalier, nº2’ (1912) de Marcel Duchamp, Richter reduziu intencionalmente o espectro 

de cores ao cinzento de modo a refletir a linguagem da fotografia na da pintura, como um 

meio de expressão artística consciente. Subsequentemente, Shigeko Kubota tentou 

determinar tanto quanto possível para si própria a adaptação a uma videoescultura da 

mesma obra de Duchamp. Através do uso do vídeo, que depende estruturalmente do 

tempo, Kubota desafia a bidimensionalidade de Duchamp atribuída à obra 

‘Duchampiana: Nude Descending the Staircase’ (1976) uma dimensão escultórica 

tridimensional reforçada pela sintaxe videográfica com a sua estética especial e o seu 

vocabulário icónico de uma modelo nu, objeto do olhar masculino. Neste processo, a obra 

original é transformada de forma significativa pela inerência do medium utilizado, mesmo 

quando usam modelos de expressão que foram desenvolvidos noutras modalidades de 

representação.  

A objeção mais fundamental e a questão que se quer demonstrar principalmente 

podem exprimir-se perguntando quais são os critérios em relação às ‘correspondências’ 

na arte capazes de aureolar novas dimensões de significado à obra. Embora relutantes na 
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resposta, por causa das suas implicações subjetivas, o entendimento dado ao termo 

‘correspondências’174 na arte por Sílvia Chicó é esclarecedor na medida que subentende 

que sejam implicitamente vistas como um reflexo dialogante entre as manifestações 

artísticas mais recentes e a arte do passado, de modo a estabelecer relações 'cambiantes'175 

e rizomáticas passíveis de redefinir e alterar conexões provenientes da história da arte e, 

acima de tudo, conferir integridade ao entendimento das atuais práticas artísticas. 

A este propósito, a curadora e teórica dos media, Christiane Paul, tem insistido 

reiteradamente na distinção entre a arte que faz uso das tecnologias digitais como 

ferramenta de criação baseada nos objetos artísticos tradicionais (fotografia, pintura, 

escultura, etc.) e a arte que explora as caraterísticas dessas tecnologias como um medium 

em si mesmo. Por um lado, a flexibilidade na manipulação digital expandiu drasticamente 

a recontextualização através da apropriação de obras e instigou a combinação de múltiplas 

formas de arte que esbatem as distinções entre diferentes media. De acordo com Pierre 

Lévy (1994), “a informação torna-se infinitamente leve, flexível e não amarrotável. O 

digital é, se assim o quisermos, uma matéria, mas uma matéria pronta a sofrer todas as 

metamorfoses, a aceitar todos os envolventes, todas as deformações” (p.131). A rutura do 

medium digital com a fisicalidade das práticas tradicionais é, indubitavelmente, a sua 

caraterística mais subversiva. Para além do seu potencial maleável, esta tendência per si 

não lhe confere legitimidade estética pela simples capacidade de emular as tecnologias 

digitais qualquer que seja a sua formulação mimética. Se tomarmos como exemplo a 

Fotografia, aquilo que alguns persistem em chamar de fotografia digital – exorcizando a 

distinção entre digital e analógica – não é mais do que a adaptação e rebatimento das 

convenções e técnicas da fotografia analógica acrescida da natural evolução dos meios 

em ambiente digital. Toda a tecnologia envelhece e aqueles que não acompanharam a 

                                                 
174 A expressão foi apresentada em 2010 num ciclo de conferências do programa doutoral, sob os temas 

‘Correspondências I e II’, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. O seu contexto centrou-se numa reflexão 

acerca da atualidade artística. Ao esboçar um olhar sobre a arte atual, problematizou-se a imprevisibilidade 

em assegurar um conjunto de propriedades definidoras das criações inovadoras e das suas mutações. Essa 

análise argumentativa invocou alguns referenciais conceptuais, que são ciclicamente revisitados pela sua 

atualidade, assim como a discussão da sua legitimação estética baseada numa ponte de influências entre as 

exigências atuais da arte e as dos seus predecessores.  
175 A indelével marca da "A História de Arte" de E.H. Gombrich, que contabiliza um considerável recorde 

de edições desde a sua primeira edição de 1950, preceituou a necessidade de sucessivos acrescentos com 

intuito de acompanhar as ininterruptas alterações na arte. No último capítulo, "História sem fim", o autor 

desenvolveu um subcapítulo denominado "O passado cambiante", que surgiu da necessidade que sentiu em 

reestruturar e enriquecer a imagem do passado da história da arte a partir de novos indícios. Esta espécie 

de silogismo, para além da consolidação do saber artístico decorrente dessas correspondências, pressupõe 

uma melhor seletividade eclética na medida em que se intensifica este modelo epistemológico de rizoma, 

subscrito por Deleuze e Guattari. 
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evolução da fotografia ficaram ‘obsoletos’176. Se aceitarmos a mudança ela não nos 

esmaga quando ocorre. Como tal, o medium de fotografia mantém as convenções 

essenciais independentemente do meio de atuação, seja ele analógico ou digital. Por um 

lado, Christiane Paul é perentória na defesa de um medium digital que utilize as 

caraterísticas que lhe são inerentes de forma a determinar as suas próprias convenções; 

porém, é importante realçar que os dados nessas convenções não são imutáveis e na 

prática artística online estão sujeitos a uma redefinição contínua. Esta visão consolida a 

proposta do terceiro estádio decretado por Randy Paush que se configura numa autonomia 

artística predestinada a uma esteticidade própria. A história da arte é categórica em 

mostrar-nos que, ao revisitar-se obras do passado não compromete necessariamente a 

originalidade da obra de arte atual, até porque a inovação só faz sentido inserida num 

contexto de tradição ou convenção. Na Internet Art abundam exemplos representativos 

deste plano de ‘correspondências’ cujas obras muitas vezes misturam a ênfase artística 

sobre a criatividade e estética com imperativos de outras disciplinas. Um tema 

prevalecente na Internet Art que ilustra esta ideia é o ímpeto disruptivo do Hacktivismo, 

mormente no plano dos tactical media, focados nas misturas entre arte, corporativismo e 

política, tomam o modelo das ações de desobediência civil ocorridas nos anos 60. 

Exemplo disso é a intervenção 4’33’’ (2011) da colombiana Jocelyn Bernal, um tributo 

ao silêncio da obra homónima de John Cage mencionada anteriormente, interrompeu o 

acesso às páginas web de uma parte significativa de instituições artísticas espanholas e 

ibero-americanas por mais de quatro minutos, como forma de protesto à indiferença da 

lógica do mercado de arte perante a Internet Art. Esta inativação temporária é vista como 

a negação de serviço, com base numa ação que subverte os protocolos operatórios do 

meio. Um outro exemplo mais clássico e contundente destas ações é o ‘Zapatista Tactical 

Floodnet”177 (1998) do coletivo Electronic Disturbance Theater (EDT)178 de apoio ao 

movimento revolucionário do povo nativo, zapatistas, no México.  

                                                 
176 A transição da fotografia analógica para a digital não implicou necessariamente a morte de uma a favor 

da outra, mas a componente digital configurou-se como uma alternativa predominante. Contudo, muitos 

fotógrafos que não acompanharam este processo de evolução viram-se obrigados a desistir dessa atividade. 
177 Também conhecida como ‘SWARM’ (Stop the War in Mexico). 
178 O grupo é constituído por Ricardo Dominguez, Carmin Karasic, Stefan Wray e Brett Stalbaum. Apesar 

das suas ações serem realizadas sob o rótulo EDT, não fizeram questão de se manterem na penumbra desse 

pseudómino e centralizaram o seu modus operandi no ativismo digital. 
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Fig. 9  EDT, ‘Zapatista Tactical Floodnet”, 1998 (Print Screen)179 

O grupo usou o potencial colaborativo de disseminação da rede, o correio 

eletrónico e a internet em si mesma, para angariar simpatizantes ativistas; com o auxílio 

de uma aplicação em Java, designada de FloodNet, lançava ataques traduzidos na 

perturbação de páginas-alvo (como as dos presidentes do México e dos EUA de então e 

do corporativismo económico, como a Bolsa Mexicana de Valores e o Chase Manhattan 

Bank). 

Os participantes deste projeto eram convidados a escolher palavras, por vezes 

nomes de zapatistas mortos na luta contra a opressão governamental, para aplicar na 

construção de endereços de páginas inexistentes no servidor-alvo do ataque de modo a 

que este devolvesse uma mensagem de erro e o excesso de tráfego bloqueasse o acesso à 

página web-alvo. O caráter simbólico da intervenção procurava estabelecer uma 

correlação entre as respostas do servidor aos erros e a sua responsabilidade pelos 

assassínios cometidos. O projeto demonstra a utilização das caraterísticas intrínsecas da 

internet como meio, vista nos anos 90 como a grande niveladora, com uma atividade 

artística assente no modelo de prática colaborativa, crítica, geradora de acontecimentos 

coletivos e de ataque à cultura da rede. A intervenção do EDT, com ferramentas de baixo 

custo para protestar contra instituições corporativas e governamentais aproveitando-se do 

impacto alargado proporcionado pela web, assimilou a estrutura conceptual análoga às 

manifestações, que ocorrem no espaço físico, em que os ativistas bloqueiam o acesso 

público a um determinado edifício. 

 

                                                 
179 Disponível em https://anthology.rhizome.org/floodnet 
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2.3.1 Ubiquidade digital: estética da cultura popular para a grande 

audiência e a maturação do medium 

 

A confrontação dicotómica escolhida por Rachel Greene para introdução do seu 

ensaio sobre Internet Art em 2004 é lúcida na adjetivação e nos contornos da sua 

abrangência. A internet é caraterizada como um espaço público contemporâneo caótico, 

diverso e superpovoado propenso a inúmeras ambivalências, público e privado, autónomo 

e comercial, infinito e efémero, entre outras. Porém, esse espaço é dotado da singularidade 

em hospedar um número significativo de diferentes atividades estéticas em constante 

mutação, o que dificulta uma observação crítica sob uma única descrição estilística, em 

parte devido ao facto das práticas artísticas que apontam expressamente para o uso de 

tecnologias emergentes, de modo a transcendê-las, serem extraordinariamente 

numerosas. Para Caitlin Jones (2015), isto reflete o senso da ‘nova normalidade’ 

subentendido num constructo cíclico baseado num momento em que um “novo medium” 

se torna “simplesmente em mais um medium” (p.119) ou, como refere Olia Lialina 

(2007b), quando um novo medium se torna num mass medium. De resto, esta foi a 

orientação programática para a Rhizome organizar três conferências subordinadas ao 

tema ‘Net Aesthetics 2.0’. O painel de discussão da primeira conferência180, realizada em 

2006, moderado por Lauren Cornell após sensivelmente dez anos de existência da 

internet, lançava o mote para a discussão sobre as posições estéticas dos artistas, 

afirmando que a internet se tinha tornado um “mass medium e um lugar mais complexo, 

populista e sofisticado para trabalhar e para responder” (Cornell et al., 2006, p. 100). 

Inevitavelmente, esta descrição configura um contexto com reminiscências do guarda-

chuva estético da Pop Art e, como tal, esta afirmação insiste no revivalismo do paradoxo 

da rejeição inicial de que a Pop Art foi alvo por muitos críticos, especialmente o contexto 

de a sua linguagem e materiais lhes serem totalmente familiares devido ao facto de 

estarem sempre presentes no quotidiano. Na época, o crítico de arte Lawrence Alloway 

saiu em defesa da Pop Art, refutando os equívocos e conclusões dúbias que anunciavam 

a falta de ímpeto revolucionário no sentido artístico, afirmando que “a Pop Art tem vindo 

a ser associada às comunicações de massas de forma jocosa assim como a argumentos 

sérios: as referências aos mass media na Pop Art deram origem ao pretexto de identificar 

                                                 
180 A conferência reuniu, em Nova Iorque, os artistas Cory Arcangel, Michael Bell-Smith, Marisa Olson e 

Wolfgang Staehle e os curadores Michael Connor e Caitlin Jones. 
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por completo a fonte com a sua adaptação (…) Existe uma dupla falha no argumento: 

uma imagem na Pop Art está num novo contexto (…) e esta é uma diferença crucial” 

(Alloway, 1978, p.27). Embora a Pop Art tenha acabado como movimento, tem 

sobrevivido como uma tendência ou um conjunto de ideias, estratégias e sensibilidades 

que reaparece pela novidade de novos padrões de consumo em múltiplas formas e com 

uma capacidade impressionante de adaptar o seu vocabulário a diferentes ambientes de 

representação. A deslocação e criação de um amplo reportório visual da cultura de massas 

para a internet constitui uma centelha desafiante para os artistas da Internet Art, tal como 

o foi para os seus predecessores, que, viram na utilização do imaginário trivial e comercial 

um território acessível e esteticamente inexplorado com o potencial de expandir o alcance 

das linguagens artísticas a espaços anteriormente despercebidos. Todavia, os artistas da  

Pop Art tendiam a transpor a cultura popular para outras formas/espaços que melhor se 

encaixavam nas convenções artísticas de então, enquanto que os intervenientes da 

Internet Art atuam no mesmo território cultural, usam os mesmos meios que os motivam,  

celebrando e criticando ao mesmo tempo, a produção artística. O contexto alterou, mas 

os temas baseados num reportório popular e em muitos casos a sua forma de 

representação mantêm muitas similaridades com o firmamento do imaginário comercial 

que revestiu a indumentária artística de muitos dos seus precursores. O advento da Web 

2.0 reforçou a natureza globalizante da Internet, moldando o clima social e cultural de 

uma sociedade online 24 horas por dia, os sistemas de comunicação, a disseminação de 

produtos da cultura de massas e, consequentemente, formando um vasto arquivo da 

cultura comercial suscetível de ser transformado esteticamente. Foi este reservatório 

imenso carregado de publicidade, associado ao incontrolável desejo do consumidor, que 

inspirou o artista chinês Xu Zhen a reinventar a Pop Art do século XXI. Xu Zhen define-

se como um artista ‘pós-internet’ que é influenciado pela cultura da rede – ao invés de 

experimentar a ‘aura’ dos originais – numa sociedade chinesa sensível à cultura popular 

que, apesar das restrições conhecidas, transforma-se de uma forma alucinante e onde tudo 

é novo. Zhen apropriou-se da ideia de Andy Warhol de que um empreendimento cultural 

é bom negócio para começar o seu extremismo subversivo. Em 2009 fundou a empresa 

‘Madeln Company’ dedicada à criação artística, onde emprega cerca de 50 pessoas, 

tornando-se o seu administrador ou uma espécie de marca registada. Xu Zhen refere que 

não se trata de um modelo de colaboração democrático, mas de uma estrutura empresarial 

na qual define uma ideia e os seus colaboradores a desdobram em diferentes tipos de 
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trabalhos ou linhas de produtos; ou seja, transforma o ato de fazer dinheiro numa forma 

de arte, comparável às idiossincrasias artísticas de Damien Hirst ou Jeff Koons. 

A obra ‘ShanghART Supermarket’ (2007) é uma das mais comentadas na arte 

contemporânea chinesa e encerra de forma jocosa uma afirmação política e crítica à 

globalização. Zhen simulou com maior vigor e rigor o modelo de supermercado de 

Warhol. A instalação reproduz um supermercado inteiro com embalagens seladas, vazias 

de produtos de consumo, que os visitantes podem adquirir ao preço de produtos comuns 

e refletir sobre o seu verdadeiro valor. Uma crítica dissimulada ao mercado da arte sob a 

forma de uma economia onde circulam futilidades e aparências. A predileção de Xu Zhen 

pelos acontecimentos mundanos publicados online levou-o, em 2013, a iniciar o projeto 

‘Movement Field’ que consiste num jardim composto por plantas e musgo reais, cheio de 

imagens, pinturas, fotografias, esculturas e vários caminhos. Por trás da aparente 

tranquilidade, os caminhos são réplicas fieis retiradas da internet, ajustadas à escala, de 

estradas onde ocorreram protestos assim como todos os artefactos simbólicos utilizados 

nos protestos são estratégica e cuidadosamente colocados ao longo dos percursos. No seu 

conjunto, a obra é reflexo da consciência da cultura popular na internet que, de outro 

ponto de vista, representa a cultura de massas, não é resultado exclusivo da movimentação 

social, mas uma emanação da crescente importância do papel da internet no movimento 

das pessoas para a rua para mudar alguma coisa, para protestar. Zhen moldou o 

vocabulário pré-fabricado na internet, decorrente de acontecimentos reais, devolvendo-

os a uma fisicalidade offline. Este processo de filtragem assume contornos de uma estética 

Post-internet Art emprestando-lhe um valor acrescido de significação, contudo oposto à 

simbologia de um ‘jardim’ comum, predestinado a um espaço para reflexão e meditação. 

Numa entrevista com Nick Warner o coletivo LuckyPDF181 enfatiza a importância 

da participação dos artistas em adaptar o reportório da cultura popular na internet, 

estabelecendo os seus padrões de expressão estética, “simplesmente, porque ao fazê-lo 

conseguem chegar a uma audiência tão familiar como os seus tropos” (LuckyPDF, 2013, 

p. 191). O grupo LuckyPDF, um dos defensores mais empenhados da noção de arte 

                                                 
181 O grupo constituiu-se em 2008, tendo-se conhecido na época em que eram estudantes, composto por 

John Hill, Yuri Pattison, James Early e Ollie Hogan. O nome do grupo surgiu como resultado do primeiro 

projeto artístico ‘Lucky PDF TV’ que os retirou do anonimato. O projeto promoveu uma alternativa aos 

canais habituais das galerias para mostrar arte, através da transmissão ao vivo de entretenimento e 

espetáculos com colaboradores espalhados um pouco por todo o mundo, subvertendo estratégias comerciais 

e cooperativas para os seus próprios fins. 
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global, demonstra dificuldade em dissociar a caraterização da reação do grande público a 

obras de Internet Art, devido à excessiva familiaridade com o vocabulário que gera 

equívocos e desentendimentos que são próprios de uma arte baseada num reportório 

popular. Esta situação torna-se mais evidente nas potenciais tentações das redes sociais 

que fornecem à Internet Art alguns dos seus temas e, em muitos casos, a sua forma de 

representação. A insígnia apologética do grupo de que “realmente qualquer um pode ser 

artista” (LuckyPDF, 2013, p. 192), não tanto como o ideal beuysiano de uma estética que 

envolve todos os aspetos da vida mas pelo facto de ambas as partes (artistas e público) 

utilizarem os mesmos meios e recursos está em consonância com a premissa de que a 

participação em massa com ferramentas criativas das redes sociais, como o Instagram ou 

Snapchat, dispensa qualquer educação artística. Contudo, ignora a importância do público 

em reconhecer as obras de Internet Art como arte e remete o ónus desse reconhecimento 

para uma autoconsciência do ‘artista’, por exemplo, ao traçar uma linha divisória 

esclarecedora entre a crítica, sátira ou ironia de uma selfie e o contexto onde os desejos 

das massas são produzidos.  

Recentemente, a artista Cindy Sherman desencadeou uma surpreendente entrada 

no Instagram, alterando a sua privacidade para pública, com a publicação de uma série de 

selfies manipuladas que originou intempestivas reações nos tablóides182 sobre a sua 

suposta afirmação artística no mass medium (uma vez que o projeto está em curso). A 

primeira fotografia publicada desta série contém a misteriosa publicação “Selfie! Sem 

filtro, hahaha” indiciando um certo desafio ao realismo enviesado das fotografias na rede 

social.  

Porém, o crítico de arte da New York Magazine e fã confesso do trabalho da artista, 

Jerry Saltz, deixou um curto e enigmático comentário numa das fotografias, a saber: 

“Deixa a trovoada rolar e os trovões caírem. @_cindysherman_ está a arrasar no 

Instagram. Espetros do visível”. Desconhecendo-se o verdadeiro intento do comentário, 

a confrontação de Cindy Sherman com o novo meio tem sido alvo de especulações sobre 

a universalidade da prática artística, a mitigação da distinção entre o amador e o 

profissional e a adoção de um espaço expositivo mais democrático. 

                                                 
182 Veja-se títulos como “How Cindy Sherman's Instagram selfies are changing the face of photography” 

no The Guardian, “Why I “Like” but Don’t Love Cindy Sherman’s Instagram Photos” no Hyperallergic, 

“Cindy Sherman Just Made Her Instagram Account Public and It’s Amazing” no Artenet*News. 
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Fig. 10  Cindy Sherman, Print Screen do Instagram, 2017 (em curso)183 

Paralelamente a estas questões, a obra da artista é conhecida por encenar uma 

desdenhosa crítica aos ideais padronizados de estereótipos femininos expostos pelo 

cinema ou comunicação social e a forma como questiona a cristalização social da 

identidade feminina. A abordagem de Sherman, de virar as lentes para si mesma, é 

extraordinariamente apropriada à obsessiva autorrepresentação presente no Instagram. A 

série de selfies da artista mimetiza tecnicamente muitas das ações dos instagramers – 

recorrendo a aplicações de distorção como o Facetune ou de simulação de maquilhagem 

como o Perfect365 – e satiriza a predisposição da presença na rede social através do 

exagero e do fabrico, falácia ou a mera ficção de identidades maltratadas, como o 

perturbador autorretrato entubado no hospital. Embora ainda não se conheça o desfecho 

deste projeto, aparentemente esta série dá continuidade às preocupações artísticas que 

Sherman possui desde o início da sua atividade artística. A mesma confiança que 

evidenciou em trabalhos anteriores é projetada na forma como utiliza todas as 

particularidades do medium em contexto online: além da publicação de fotografias 

acompanhadas de curtos comentários, por vezes ambíguos, o aumento do número de 

seguidores e de ‘gostos’ por fotografia, bem como a utilização com insinuação irónica da 

prerrogativa de aceitação na comunidade, associando a um autorretrato exageradamente 

maquilhado o comentário “a todos os artistas profissionais de maquilhagem: posso 

                                                 
183 Disponível em https://www.instagram.com/_cindysherman_/ 
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afirmar agora que sou orgulhosamente um de vós”. A confusão que está ser lançada pelo 

projeto pode ser escrutinada pela genuinidade, ou não, desta afirmação; levando-nos a 

questionar se a condensação dos aspetos da artificialidade na obra da artista pretende 

denunciar a tensão exercida pela rede social na construção de It-girls ou se se apropriou 

do idioma fervilhante do Instagram, quase sem alterações, adaptando simplesmente as 

caraterísticas específicas às suas intenções artísticas. Caso se verifique a última asserção, 

Sherman relança a discussão sobre a colocação da obra de arte ao mesmo nível das 

trivialidades da cultura de massas. 

Um outro processo de esclarecer a importância crucial em relação à compreensão 

de uma arte com ingredientes de consumo, mediatização e vulgaridades é chamar a 

atenção para as consequências de excluir padrões de expressão vernaculares que se 

tornaram o centro das atenções. A cultura popular sempre levantou sérias dúvidas em 

relação às suposições fundamentais da estética convencional, especialmente quando se 

tornam artisticamente válidos os banais motivos do consumo em massa online. Artistas 

como JODI, Cory Arcangel, Mendi e Keith Obadike, Olia Lialina e Dragan Espenschied 

elevaram à categoria de arte a remistura de detritos da web ou reminiscências tecnológicas 

que celebram e satirizam simultaneamente a cultura digital popular, também conhecida 

por estética ‘dirt style’ (que simulava o estilo amador, low-fi, low-cost, etc.), inaugurando 

um óbvio fascínio pelo vistoso imaginário Kitsch da internet. O sentido atribuído pelos 

artistas contrasta com o uso do termo alemão ‘Kitsch’, que Clement Greenberg projetou 

para o fenómeno visual da cultura de massas contra uma arte ‘demasiado’ popular e que 

Lawrence Alloway preferiu apelidar de ‘cultura folk’. O crítico denunciou que o rótulo 

polémico Kitsch é uma tentação que poderia seduzir até mesmo os artistas sérios. Algo 

que comunga da nostálgica utopia democratizante da internet art inicial, que envolveu 

todos os interlocutores (artistas, críticos, entusiastas, etc.), e foi enfatizada por Cory 

Arcangel no prefácio do livro “Digital Folklore” de Olia Lialina e Dragan Espenschied. 

Os autores do livro apadrinham a importância do contributo dos conteúdos criados pelo 

utilizador online para a cultura contemporânea que definem como ‘Folclore Digital’, 

segundo os quais, “abrange os costumes, as tradições e os elementos da cultura visual, 

textual e de áudio que surgiram dos compromissos dos utilizadores com aplicações nos 

seus computadores pessoais durante a última década do século XX e a primeira do século 

XXI” (Lialina & Espenschied, 2009, pp. 9-10). Sobressai a ideia de amadorismo que 

explora o potencial conceptual de aplicações e processos simples, desde a criação de GIFs 
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animados, misturas de vídeo a clichés visuais que se tornam memes, que atenuam a 

diferenciação entre as manifestações práticas do artista e o do amador. A ideia de 

amadorismo e estética low-fi no trabalho de Cory Arcangel, embora não reflita o estado 

atual da cultura visual, encontra no ‘lixo’ da cultura popular motivações que o têm levado 

a intervir com o sentido de perturbar a leitura ou padrões da cultura popular, expondo a 

sua verdadeira natureza. As modificações dos videojogos da Nintendo e da Atari, 

originando ‘Super Mario Clouds’ (2002) e ‘Space Invader’ (2004), respetivamente, 

manifestam uma subversão com recurso a uma operação de subtração, que é diretamente 

oposta à popularidade alcançada outrora.  

Na sequência desta ideia, a proposta de ‘web vernacular’ de Olia Lialina surge 

como reação à crescente indiferença do papel do amador na cultura da internet, exultando 

a valorização do contributo dos ‘amadores’ e contrariando a sua absorção pelas estruturas 

providenciadas pelo sistema corporativo da Web 2.0. A análise feita por Lialina, do 

conteúdo gerado pelos utilizadores, é contundente ao afirmar que a Web 2.0 esmoreceu o 

ímpeto desafiante inicial que governou a interação entre utilizadores e a web, tendo-se 

transformado numa arena instigadora de relações excessivamente consentâneas. Neste 

contexto, ressaltam as caraterísticas paradoxais de uma enorme quantidade de conteúdo 

gerado pelos utilizadores online que é proporcional à indiferença destes para com a web, 

estando reduzidos ao uso de ferramentas padronizadas para se expressarem. Como tal, a 

argumentação de Lialina, mais do que a aparente minimização do conteúdo artístico ou 

do que chocar a esfera artística com uma estética despida de engenho artístico, pretende 

enaltecer a participação crítica do utilizador comum, expondo a forma como as 

corporações modernas orientam as expetativas dos consumidores, governam as suas 

relações e mecanismos.  

A executiva da ‘IBM Global Entrepreneur’, Sandy Carter, numa apresentação 

interna que se tornou viral, expôs o oportunismo das grandes corporações ou entidades 

empresariais184 que exploram as ações dos seus utilizadores e a ausência de controlo 

destes sobre o seu produto. É na consciência desta interdependência perniciosa que o 

                                                 
184 O conteúdo do diapositivo referia que: “A maior empresa de táxi do mundo (Uber) não possui táxis. O 

maior fornecedor de alojamento do mundo (Airbnb) não possui imóveis. As maiores empresas de 

comunicações (Skype, WeChat) não possuem infraestruturas. O revendedor mais valioso do mundo 

(Alibaba) não possui inventário. A plataforma de media mais popular (Facebook) não cria nenhum 

conteúdo. O banco com o mais rápido crescimento (SocietyOne), na verdade, não tem dinheiro. A maior 

‘casa’ de cinema do mundo (Netflix) não possui cinemas. Os maiores fornecedores de software não 

escrevem as aplicações (Apple e Google)”. 
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impulso da proposta de Olia Lialina entrelaça a cultura popular com um forte cunho 

ativista e reage às potenciais mudanças das disposições e comportamentos coletivos. A 

herança subversiva dos grupos de ativistas, como ®™ark ou Etoy, caraterizada por ações 

anticorporativas e antigovernamentais com conscientes sabotagens sociais deu lugar a 

intervenções e ações irónicas que utilizam os mecanismos das plataformas contra o 

objetivo das mesmas. A ‘EKMRZ Trilogy’ (2005-2008), do duo UBERMORGEN.COM 

com a colaboração de Alessandro Ludovico, Paolo Cirio, constituída pelos projetos 

‘Google Will Eat Itself’ (GWEI), ‘Amazon Noir’ e ‘The Sound of Ebay’ atacam a 

filosofia do comércio eletrónico dos serviços da Google, Amazon e eBay respetivamente, 

criando microeconomias paralelas que denunciam as estratégias comerciais destes três 

gigantes185. No Second Life, a artista/avatar Gazira Babeli faz questão de relembrar que é 

um mundo simulado, construído e propriedade dos seus residentes. A intervenção 

performativa ‘Grey Goo – Super Mario’ (2006) expõe a fragilidade da plataforma social 

com um processo de replicação e acumulação da famosa personagem de videojogo, Super 

Mário, que escurecia o céu do Second Life e colapsava o sistema, obrigando a reiniciar o 

servidor. A ameaçadora ação provocou um estado de alarme entre os residentes 

confrontando-os com ciclos de morte e ressurreição. E, simultaneamente, destacou a força 

do meio performativo por excelência permeável à ousadia e onde a repetição sugere a 

omnipresença do utilizador, a sua capacidade de intervir e proliferar no seu meio como 

se de um vírus se tratasse. Numa entrevista realizada por Tilman Baumgärtel, Gazira 

Babeli assumiu que as suas obras, ao invés de intervirem nas convenções sociais, 

concentram-se nas convenções do funcionamento do Second Life exibindo de forma 

icónica e pop os mecanismos do mundo virtual “que, apesar de ser habitado por 

‘fantoches’, hospeda pelo menos um milhão de pessoas. Pessoas reais” (Babelli, 2007, 

para. 10). Se associarmos a reedição da obra ‘Grey Goo’ com a chuva de bananas 

warholianas (retirada de The Velvet Underground & Nico, álbum de estreia dos Velvet 

Underground) e a obra ‘Second Soup’ (2006) – feita a partir da representação da sopa 

Campbell – com a enigmática frase You love Pop Art - Pop Art hates you, pode transmitir 

a impressão errada de que Babeli pretendia apenas glorificar o idioma artístico de Andy 

Warhol; de facto, estas intervenções apresentam uma congruência do motivo e estilo de 

                                                 
185 As ações provocatórias do GWEI subverte o alicerce da economia do Google, a ‘Amazon Noir’ projeta 

a Amazon como um cofre a saquear a bem da livre circulação de conhecimento e o ‘The Sound of Ebay’ 

estrutura um mecanismo que converte os dados do utilizador em música eletrónica como arte de puro 

entretenimento. 
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Warhol com uma imagética do tipo de mass media, mas reassumem uma conotação 

beligerante contra o status e o modus operandi do Second Life. 

Para Michael Bell-Smith (2006) o eco de um estilo cujo tema principal era o 

mundano e o banal ostenta a reflexão da posição estética na qual o artista figura como um 

génio descomprometido e como uma espécie de catalisador de diversas experiências. 

Segundo Bell-Smith, o alcance da definição de ‘Internet Folk Art’ inclui “coisas que as 

pessoas fazem na internet e que talvez não se identifiquem necessariamente como arte, 

mas como práticas visuais populares” (p.101). Na realidade não há obras-primas 

acidentais na pintura mas há obras-primas acidentais na Internet Art. A ‘VVEBCAM’ 

(2007) de Petra Cortright é um bom exemplo do fortuito interesse artístico desencadeado 

pelo próprio meio onde a obra estava inserida. Um vídeo inofensivo fruto da 

experimentação de uma webcam acabada de adquirir transformou-se numa obra de 

referência pela reação de desapontamento dos numerosos espetadores e censura pelo 

YouTube pelo facto de o vídeo não corresponder às tags que lhe tinham sido associadas. 

Para Cortright, algumas das suas obras são ‘acidentais’ e recebem a chancela oficial de 

‘obra de arte’ pelo impacto gerado na cultura de massas, pois, segundo a artista: “não 

penso que muitas pessoas consideram, como sua própria arte, o que estão a publicar 

nesses blogs (…) Na época, não pensei que [as publicações de colagens e paródias com 

material proveniente da web] fosse net.art, mas agora tenho-os no portfólio digital do 

meu site” (Cortright, 2008, p. 286). As obras expostas na mostra individual de Petra 

Cortright, sob o tema ‘NIKI, LUCY, LOLA, VIOLA’, em 2015, comissariada por Paul 

Young na DEPART Foundation – Los Angeles, articulam-se num espetáculo com 

bailarinas eróticas decorrentes de animações Flash, vídeos e pintura digital. Uma boa 

parte da matéria-prima utilizada provém da internet, inclusive as peripécias das strippers, 

compradas online, sujeitas a sucessivas reformulações, metamorfoses e transformações, 

e, posteriormente, devolvidas ao seu meio para uma nova reavaliação.  

A cultura de partilha nas redes sociais que emergiu na era da Web 2.0 a partir do 

colapso do contexto dot com criou uma geração de prosumers, ávidos consumidores e 

produtores de conteúdos, cujas ações contribuem de facto para o crescimento de uma 

cultura popular, que exibe padrões e similitudes exacerbados pela influência contagiante 

própria da convivência em comunidade. Ao mesmo tempo, as plataformas sociais 

promovem hábitos arquivistas com o auxílio de uma comunidade de colecionadores que 
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avultam aí o valor da propriedade social que molda a evolução da plataforma em si 

mesma, sob o lema bem conhecido: “se não pagas, tu és o produto”. Realmente o processo 

não é neutro e encontra-se subordinado ao desejo de monopólio corporativo de uma 

miríade de diferentes paradigmas da internet baseados na comunicação, atividades sociais 

e colaboração. Neste confronto, a produção de conteúdos é modelada pela predisposição 

contagiante entre os seus membros, mas, acima de tudo, é condicionada pelas 

idiossincrasias do design dessas plataformas, que são determinantes na definição da 

cultura popular. Natalie Bookchin vai mais longe e afirma que atualmente as redes sociais 

não são sociais: “YouTube e Facebook e outras autointituladas plataformas de ‘redes 

sociais’ privilegiam estruturalmente o individual. Eles fornecem uma plataforma onde os 

indivíduos produzem uma cacofonia de vozes gritando e superando-se umas com as 

outras” (Bookchin, 2015, p. 162). Em ‘Mass Ornament’ (2009), Bookchin parte dessa 

individualidade para devolver ao YouTube o interesse pelo compromisso social radicado 

no senso de colaboração e organização. A obra representa uma dança em massa, editada 

numa vídeo-instalação monocanal, criada a partir de centenas de vídeos encontrados 

online de pessoas que se filmaram a dançar sozinhos na sua casa. A influência do estudo 

sobre o movimento sincronizado de Siegfried Kracaeur de 1927, que caraterizou a estética 

coreográfica das Tiller Girls nos anos 20, foi determinante para que a artista realizasse 

um espetáculo coletivo com recurso à mistura, corte e justaposição dos vídeos dos 

protagonistas selecionados. A música de dois filmes dos anos 30, Triumph oh the Will 

(1935) e Gold Diggers of 1937 (1936), unifica os múltiplos clips de dançarinos separados. 

Esta intervenção esboça traços de ironia, particularmente interessante, expressa na 

intenção deliberada da artista homogeneizar as diferentes singularidades dos 

protagonistas, próxima da crescente tendência do modelo de limitação e estratégias de 

atuação condicionados, idealizados pelas plataformas sociais. 

Talvez ainda mais visível do que a ‘representação a partir de outras 

representações’ (numa explosão massiva de representações sobre representações), a 

estratégia de explorar padrões, frequentemente interpretada como forma de dar ordem a 

um caos, colocou o processo da criação artística numa base totalmente diferente. A série 

modular do que se encontra no trabalho de Donald Judd, pressupunha a repetição de uma 

unidade num determinado alinhamento, uma aglomeração variável e arbitrária que jogava 

com possibilidades de permuta. Em Andy Warhol, a repetição constante do mesmo 

motivo fotográfico pode ser compreendida e assumir as seguintes conotações: depreciar 
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o que é único, corroer a imagem individual, minar o caráter extraordinário, conduzir à 

erosão do valor unitário, etc. . Esta repetição saturante da mesma imagem poderia servir 

para reafirmar e eliminar quaisquer ambiguidades, porém, aqui este princípio estético 

serve precisamente o propósito contrário: para aumentar a sensação de ilusão, mas de 

forma comedida quando comparada com a radical deposição de matéria que ocasionou a 

implosão dos ‘ecrãs de cinema’186 de Hiroshi Sugimoto.  

Estes antecedentes encontram nas dinâmicas do tagging e de arquivo das redes 

sociais novos e mais ambiciosos intentos de representar padrões com uma amplitude 

semântica que espelha a predisposição mundana perante um tema, com as naturais 

variações individuais. Penelope Umbrico viu nos padrões das imagens fotográficas 

publicada no Flickr experiências comuns que preservam o caráter singular de cada 

indivíduo. Em 2006, a artista resolveu realizar uma pesquisa com o intuito de tentar 

perceber qual era o tema fotográfico mais explorado no mundo, tendo-se apercebido que 

‘Sunset’ era a tag mais utilizada na publicação e partilha de fotografias no Flickr, dando 

início às séries ‘Suns from Sunsets from Flickr’ (2006-presente) e ‘Sunset Portraits from 

Sunset Pictures on Flickr’187 (2010-presente). 

              

Fig. 11 Penelope Umbrico, ‘Sunset Portraits from Sunset Pictures on Flickr’, a instalação apresentada no 

Orange County Museum of Art (à esquerda) e um detalhe da obra (à direita), 2010-presente188 

 Identificado o padrão como produto da cultura de massas, Umbrico assumiu o 

papel de ‘artista-recolector’ para reunir um substancial acervo fotográfico sobre o tema. 

Considerando que o que define o conteúdo de cada fotografia é o ‘pôr-do-sol’, a artista 

colecionou selfies em que a inclusão da presença humana reforça a reflexão da ideia 

coletiva de romantismo; seguidamente, dispôs uma seleção do conjunto de fotografias 

                                                 
186 As fotografias de Sugimoto, sugerem a deposição de matéria no mesmo ecrã que, ao não resistir à 

excessiva acumulação, implode em ecrãs brancos, decorrentes da abertura do obturador no início do filme 

e do fechar no terminus do mesmo. 
187 Veja-se no Apêndice, p. 41. 
188 Disponível em http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/sunset-portraits/ 
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existentes numa instalação, intitulada ‘Sunset Portraits from Sunset Pictures on Flickr’ 

(2010-presente). A primeira exibição pública do projeto foi feita com um conjunto de 

retratos ao pôr-do-sol selecionados de entre 8 462 359 fotografias publicadas em 2010 e 

seis anos depois a mostra da obra assinalou uma seleção de entre 30 253 384. Apesar de 

Penelope Umbrico utilizar a fórmula organizacional de apresentação serial de Warhol, a 

repetição não pressupõe banalizar um ícone do cinema ou provar que a multiplicação de 

um produto de consumo deixa a sua identidade intacta. Pelo contrário, a repetição e 

diferença na obra de Umbrico assemelha-se a uma nova conceção de homogeneização 

iniciada por Allan McCollum e aponta para o reforço de um ponto de vista subjetivo 

individual ou efémero através da observação comparativa das fotografias.  

No mesmo sentido, a obra que deu início a esta cruzada ‘Suns from Sunsets from 

Flickr’ (2006-presente) conta com 12 reconstituições, realizadas no período de 10 anos, 

determinadas pela natureza do medium que gera um ininterrupto aumento de fotografias 

relacionadas com o tema, obrigando à atualização da obra para que esta se mantenha fiel 

ao seu objetivo inicial: criar um retrato social eficaz do tema.  

Esta experiência é profundamente esquizofrénica e só pode ser identificada como 

um sintoma dos novos artistas hipercompetitivos pressionados por um meio muito 

exigente. Brad Troemel descreve o resultado dessa dinâmica como ‘estética atlética’ 

(athletic aesthetics), num ensaio com o mesmo título, para caraterizar o artista hiper-

produtivo que sente a pressão para realizar rapidamente novos trabalhos de forma a 

manter-se dinâmico, ‘vivo’ e alimentar-se das redes sociais que recompensam aqueles 

que mais publicam. Troemel identifica uma nova espécie de artistas a que chamou de 

‘aesthletes’, unidos pela grande capacidade de produção, povoam a internet com 

propostas que, na maioria das vezes, envolvem as audiências na feitura dos seus trabalhos 

e, acima de tudo, contribuem para criação do artista como uma ’marca’ para ser objeto de 

culto. Assim sendo, a identidade artística é reconhecível como uma marca única desde 

que mantenham o fluxo de publicação de projetos online correspondente ao ritmo imposto 

pelos ambientes mediatizados. Para Troemel (2015), as: 

audiências já não têm o luxo de imaginar que existe um regime estático de estabilidade 

estética que dita qualidade e significado. Os espetadores passivos, que consomem ao 

mesmo ritmo que aqueles que produzem, e os caçadores de contexto, que comprimem 

esse processo no tempo (...) O acordo tácito entre o aesthelete e o espetador é mutuamente 
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indiferente em relação à qualidade entendida como valor de produção nobre ou artesanato 

refinado. Para os aestheletes, o ponto fundamental do seu trabalho não é apenas o que ele 

expressa, mas a velocidade em que se expressa. A apresentação ideal do seu trabalho é a 

transmissão constante. (p. 122) 

Dentro de pouco tempo esta alteração na disposição e produção online leva os 

artistas da Internet Art a sentirem-se sob uma maior pressão do que anteriormente, 

começando a ver os seus colegas artistas como competidores e, nalguns casos, mesmo 

como rivais, e a adotarem comportamentos adequados à nova situação. Os projetos de 

Troemel são uma mistura eclética de técnicas de representação na sátira da cultura da 

internet sobre questões contemporâneas relacionadas com a economia partilhada, o 

fenómeno Bitcoin ou o mercado da arte. O artista não se imiscui do conforto financeiro 

da comercialização da arte online, contribuindo para isso uma criação intensiva de obras 

de arte (tendo contabilizado, no segundo semestre de 2016, 78 ‘obras de arte’ criadas em 

colaboração com Joshua Citarella e colocadas à venda na loja online de produtos 

artesanais Etsy). No entanto, reconhece o fascínio de muitos artistas da Internet Art que 

investiram na criação pro bono publica de peças excêntricas e estranhas na internet que 

adotam eficazmente o vernáculo das redes sociais, dedicadas àqueles que têm pouco 

interesse em arte. Numa entrevista concedida ao The New Yorker, Brad Troemel referiu 

que esta estratégia de representação que acompanha o ritmo das redes sociais permite-lhe 

dissecar diferentes sistemas da produção de significado sob o termo arte conceptual: 

“produzir arte que não reflete apenas a sociedade, mas faz parte dela” (Chen, 2017, para. 

33).  

O estilo provocador do trabalho de Michaël Borras, também conhecido por 

Systaime, traduz explicitamente o frenético fluxo da ‘estética atlética’ alimentando-se do 

‘lixo’ da web – reciclando ou remisturando imagens, áudios e vídeos populares de forma 

insaciável – que é regurgitado diariamente como um amontoado de clichés saturados de 

informação, que inundam e adensam a vertigem do tráfego e o pulsar das publicações nas 

redes sociais. Systaime não esconde a sua predileção por aquilo que diz ser “uma estética 

do mau gosto, do spam, do X, da publicidade e do erro” (Borras, 2009, p. 2), 

categoricamente expressa no seu pop’lab (2009), que é revelador da sua atenção ao uso 

mais comum da internet pelos cibernautas, parodiado com as suas experiências de largo 

espetro que envolvem a pluralidade de materiais existentes na cultura popular da web. 

Para afirmar a sua desconcertante direção artística e difundir a sua estética vernácula, o 
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artista, no final do ano de 2011, autoproclamou um “Super Art Modern Museum” na web, 

sob o acrónimo irónico Spamm, para alojar representações Kitsch cuja efemeridade é 

acentuada pela sua própria superabundância. Ao subverter os valores do Facebook com a 

utilização de um pseudónimo e ao espalhar o caos com a sua hiperprodutividade, 

Systaime infunde um antídoto para depurar a escalada participativa ou a sobredosagem 

informacional na rede social, tendo-se refletido no elevado número de ‘amigos’ que se 

desvincularam do seu perfil na rede social189. Agora, a reciclagem de uma miscelânea de 

imagens amontoadas num GIF animado assume um gesto antiarte quase tão radical como 

os pressupostos dadaístas, e a janela de um site pornográfico, as vicissitudes publicistas 

descomprometidas dos amadores nas redes sociais, ou uma breve declaração política 

podiam ser contribuições válidas para ridicularizar o gosto público e instituir um processo 

de redução estética na Internet Art. Através da incorporação da lógica da produção 

desenfreada, Systaime regista as alterações da sociedade tecnológica de consumo, e 

estreita a distância entre a alta cultura praticada pelas instituições dedicadas a esse fim, 

por um lado, e a cultura de massas, muito ridicularizada ou descrita como Kitsch, por 

outro. 

Num artigo crítico sobre a estética hiper-relacional online, John Kelsey questiona 

como pode a arte ser credivelmente compreendida face a uma mudança de contexto que 

desencadeia um processo de decadência de caráter e dimensão de conteúdo, 

especialmente se numa sociedade de consumo a própria subjetividade é reduzida a uma 

escolha entre bens produzidos em massa. Considerando o exemplo de Kelsey, a 

generalização e utilização abusiva do acrónimo ‘LOL’ (Laughing Out Loud) na rede 

assinala uma performance de perda da linguagem e uma amputação do riso do próprio 

corpo (Kelsey, 2012). ‘LOL’, é representativo de uma sociedade cada vez mais 

desinvidualizada e predisposta à amputação estética devido às pressões que decorrem das 

rápidas conexões entre os membros de uma comunidade. 

 O dinamismo, o fluxo e a ânsia do artista em manter-se ‘vivo’ online, mesmo que 

durante o processo seja permitido o florescimento de algum Kitsch questionável, levou 

Claire L. Evans, no seu texto “In the Name of Love: Arguments for a Slow Internet”, a 

apelar para o abrandamento e o refrear da impulsividade de pespegar tudo na rede; ou 

                                                 
189 Segundo um artigo realizado por Marie Lechner, “Le Systaime attise le trash”, para o jornal Libération, 

em 2011 tinham sido contabilizados cerca de 5000 seguidores que ‘cortaram laços da sua amizade’ com 

Systaime. 
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seja, uma autodisciplina para que, de alguma forma, o artista tenha o controlo sobre o que 

cria e dá a conhecer. Evans associa-se ao pensamento de alguns defensores190 do Slow 

Media que advogam uma sabotagem tecnológica e propõe “o retorno àquilo que o online 

quebrou” (Evans, 2015, p. 116). Porém, o senso nostálgico desta proposta não pretende 

romper com o que consideram ser o inevitável contacto com uma internet social, mas 

destaca-se um conjunto de regras que privilegiam a ponderação antes de tornar público 

qualquer trabalho. As orientações deste movimento para uma ‘internet lenta’ criticam 

implicitamente uma certa alienação artística decorrente da elevada produtividade e dos 

critérios que estão na sua origem. Nesse sentido, sugestionam moderação da intensa 

atividade dos artistas que focalizam o seu trabalho na cultura popular, das redes sociais 

de modo a favorecer a permanência imanente ao domínio da arte, ao invés de tentar 

autodefinir-se por referência aos índices de quantificação que impulsionam a visibilidade 

pública monitorizados nas plataformas sociais. 

 

2.3.2 Proposta especulativa da ‘Nova Estética’ de Bridle 

A ‘Nova Estética’ (New Aesthetic) é um termo cunhado por James Bridle em 2011, 

quando iniciou um projeto com o mesmo nome no Tumblr onde coleciona imagens e 

outros elementos que indiciam aquilo que diz ser a ‘estética do futuro’ e que apontam 

para novas formas de ver o mundo. Nas suas próprias palavras, “a nova estética não é um 

movimento, não é uma coisa que pode ser feita. É uma série de artefactos da rede 

heterogénea, que reconhece as diferenças, as lacunas nas nossas realidades distantes mas 

sobrepostas” (Bridle, 2011, para. 2). A ‘Nova Estética’ encontra-se presente em tantas 

representações extraordinárias, que a princípio é difícil perceber onde começa e onde 

termina. Isso sucede, porque não é um termo descritivo que se possa aplicar a um período 

histórico particular, e as suas caraterísticas são na maioria dos casos reconhecidas e 

identificadas como uma antevisão do que sucederá.  

Em 2012 Bridle moderou um painel intitulado “The New Aesthetic: Seeing Like 

Digital Divices”, na South by Southwest (SXSW), onde os diversos intervenientes191 

                                                 
190 Entre os quais se destacam Jaron Lanier (You Are Not a Gadget), John Freeman (The Tyranny of Email), 

Jennifer Rauch (blog “slow media”) ou o jornalista de tecnologia Paul Miller que se absteve da internet 

durante um ano. 
191 O painel contou com a moderação de James Bridle e a presença de Joanne McNeil, Ben Terret, Aaron 

Straup Cope e Russell Davies. 
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problematizaram exemplos representativos do conceito aplicado a vários contextos., 

destacando-se três vetores de reflexão: a representação digital, mediação do processo 

digital e ‘visão computacional’. Na audiência estava o escritor futurista Bruce Sterling 

que não ficou indiferente ao tema e mais tarde escreveu para a Wired um artigo 

galvanizante que catalisou uma discussão acalorada sobre a ‘Nova Estética’. Nele, 

Sterling descreve ‘Nova Estética’ como sendo “um produto nativo da cultura de rede 

moderna. É de Londres, mas nasceu digital, na Internet. A Nova Estética é um ‘objeto 

teórico’ e um ‘conceito compartilhável’” (Sterling, 2012, para. 16). Os vários 

interlocutores que debatem a noção de ‘Nova Estética’ são unânimes na opinião de que 

carece de contornos definidores claros; contudo, reconhecem que o termo responde a uma 

nova urgência de diversas questões que já estão em cima da mesa, mormente o facto de 

dar um nome à linguagem visual que acompanha a evolução da cultura da tecnologia 

popular. Não é de surpreender, então, que ainda hoje não haja uma definição adequada 

do que deve ser entendido teoricamente pelo termo ‘Nova Estética’. A ideia de algo em 

movimento permanente, atualização e imediatismo adquire significado e coerência neste 

momento particular, marcado pela vertiginosa inovação tecnológica e a integração desses 

dispositivos nas nossas vidas. 

James Bridle assume-se como um ávido colecionador de imagens estranhas, 

inauditas e bizarras que acumula no projeto ‘New Aesthetic Tumblr’ (2011-presente); 

umas simulam uma realidade futura192, outras documentam a realidade atual marcada por 

irrupções das tecnologias digitais, constituindo um elenco de curiosidades apelidado por 

Sterling de Wunderkammer: 

produtos de uma "inteligência coletiva" (...) Visualização de informações. Vista por 

satélite. Arquitetura paramétrica. Câmaras de vigilância. Processamento de imagens 

digitais. Frames de vídeo com criptografia de dados. Glitches e artefactos corrompidos. 

Voxels de pixéis tridimensionais em geometrias do mundo real. Camuflagens Dazzle. 

Ampliações. Renderizações fantasma. E, por últimos mas não menos importantes, 

nostálgicos gráficos retro de 8 bits da década de 1980. (Sterling, 2012, para. 35) 

                                                 
192 O exemplo que Bridle utiliza frequentemente para elucidar a forma como vê estas imagens é o ‘Render 

Ghosts’. É uma espécie de mundo ficcionado de pessoas que vivem na nossa imaginação e encontram-se 

num limbo entre o real e o virtual, o presente e o futuro, e o físico e o digital. As imagens que documentam 

as vivências destas ‘pessoas’ mostram os edifícios onde vivem que ainda não construíram, a interação 

familiar em contextos tecnologicamente avançados que ainda não existem… imagens de sonho que 

ambicionamos no futuro. A tecnologia permite-nos visualizar este potencial futuro, embora ainda não 

tenhamos ponderado a forma como o faremos. 
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Esta obra recolectora, que representa a sustentabilidade argumentativa de Bridle 

sobre a ‘Nova Estética’, começou como um modesto blog e catapultou-se para um esforço 

coletivo que tem reunido um crescente número de colaboradores que partilham dos 

mesmos ideais e participam, ao estilo Marcel Duchamp, submetendo novas imagens que 

comprovam, de forma irrefutável, o reflexo do envolvimento tecnológico entre o tempo 

real e a realidade moderna. Por essa razão Sterling, ao longo do texto, é muito assertivo 

no uso de adjetivos caraterizadores deste fenómeno. Para nomear apenas alguns: 

“popular”, “engraçado”, “punk”, “culturalmente agnóstico”, “contemporâneo”, 

“transgressivo”, “modismo”, “profundo”, “avant-garde”, “construtivo”, “geracional” e 

“representa a verdade”. A ‘Nova Estética’ dá enfâse a uma série de referências que 

testemunham as mudanças que estão a ocorrer e não é propriamente um apelo à mudança. 

Também não é uma crítica, mas uma exploração. No seu protesto mais radical por este 

novo posicionamento, a sua força prometaica e polémica, a visão de estética de Bridle 

não é aferida no mesmo sentido da história da arte, mas tão simplesmente orientada para 

o que as coisas parecem: “é uma vibração, uma atitude, um sentimento, uma 

sensibilidade” (Berry et al., 2012, p. 12). Na realidade, a ‘Nova Estética’ não persegue 

um ideal de beleza nem se detém na fachada do seu produto, arreiga-se de uma certa 

metafísica dominada por considerações teóricas e conceptuais comprometidas com as 

“políticas e politização da internet procurando explorar, catalogar, categorizar, conectar 

e interrogar essas coisas” (Bridle, 2013, p. 25), e a sua abrangência permite-lhe ser 

considerada um “trabalho, uma conversa, uma performance, um experimento e um 

número de outras coisas” (Bridle, 2013, p. 27). Nesse sentido, Daniel Pinkas, numa 

interessante reflexão sobre “Those New Aesthetic and Their Amazing Mental Machines” 

problematiza filosoficamente estas questões, as diferentes abordagens que daí emergem 

e necessitam de confirmação no mundo da arte ou na academia, retribuindo o 

subentendido convite de Bridle para expandir o círculo de empatia em torno da noção de 

‘Nova Estética’ (Pinkas, 2015).  

A ‘Nova Estética’ é marcada por uma inevitável “erupção do digital para o físico”. 

O processo de investigação e representação de Bridle regista um vasto conjunto de 

diferentes artefactos da nossa realidade que evidenciam uma apropriação visual das 

caraterísticas dos media digitais para centralizar a atenção na interligação do ambiente 

digital com o físico, uma ideia sucedânea do estado de espírito da Post-internet Art.  
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Fig. 12 The New Aesthetic, 

‘Cabeça dos manequins com 

indícios de pixelização’, Harvey 

Nichols, 2011193 

Fig. 13 The New Aesthetic, 

‘Multispectral image artefact’, 

Imagem do Google de Chicago,  

2010194 

Fig. 14 James Bridle, ‘Drone 

Shadow 006’, 2013195 

O fenómeno do mundo real colecionado por Bridle e seus colegas consiste, acima 

de qualquer outra coisa, em artefactos culturais criados ou moldados por pessoas e pelas 

‘máquinas’ programadas para nos ver que, por sua vez, nos permitem ver a forma como 

elas nos veem. A afável influência da imagem do Google Earth (Multispectral image 

artefacto), recolhida sobre a cidade de Chicago, na série de Rainbow Plaines, de Bridle, 

induz um tom amigável das ‘máquinas’ pelo senso de partilha implícito (olhar para o 

mundo através dos ‘olhos de um satélite’); é contrariado com os seus Drone Shadow 

(drones militares desenhados diretamente no chão, em locais onde foram perpetrados 

ataques, para serem vistos em tamanho real), por expor a sua invisibilidade no espaço 

público, contrariando a natureza desta tecnologia, marcando indubitavelmente uma 

posição política dos efeitos perniciosos da omnipresença tecnológica. 

A este propósito, David M. Berry advoga que a ‘Nova Estética’, num mundo ‘pós-

digital’, concentra-se em dar visibilidade ao digital promovendo a estetização de técnicas 

computacionais e um modo de representação numa altura em que os processos tendem a 

tornar-se menos visíveis. Segundo Berry (2015) “as práticas de representação da Nova 

Estética são frequentemente (mas nem sempre) retro, mostrando os processos 

computacionais como bloqueio e visualização pixelizada” (p.293).  O termo ‘pós-digital’ 

surge vinculado à profusão das tecnologias digitais no nosso contexto vivencial, que no 

seu extremo é caraterizado como sendo indistinto das necessidades básicas fundamentais 

do ser humano, pelo que é sintomático de uma emergência estética em tempo real do que 

significa ser digital. Alguns dos artefactos conotados com a ‘Nova Estética’ aparentam 

                                                 
193 Disponível em http://new-aesthetic.tumblr.com/ 
194 Disponível em http://new-aesthetic.tumblr.com/ 
195 Disponível em http://jamesbridle.com/works 



 
135 

 

ser contraproducentes pela sua própria ambivalência. Os modelos para estas ideias foram 

providenciados particularmente pelas manifestações populares, impulsionando o 

contemporâneo design visual do mundo real a partir de uma certa nostalgia pelo passado 

digital; referimo-nos à estética do erro, ‘glitches’, e os efeitos de pixelização presentes 

nos artefactos que espelham o contexto digital. Todavia, o projeto de Bridle desviou a 

discussão de diferentes tópicos da arte e filosofia para um ponto central dentro da cultura 

popular, garantindo-lhe uma discussão mais alargada e um amplo alcance. É precisamente 

aí que a ‘Nova Estética’ tem sido contestada por tendencialmente focalizar-se em memes 

da internet e estratégias promocionais. Por isso, não é surpresa nenhuma que entre 

pertinentes manifestações de apoio à argumentação de Bridle surjam algumas críticas 

hesitantes que sublinham uma intoxicante experiência sensacionalista intrincada em 

vícios de desonestidade e superficialidade. Aos olhos de Bridle, a apropriação de produtos 

que indiciem novos modos de ver a realidade, e uma retórica incisiva na demanda para 

humanizar a visão tecnológica do mundo, que reflete certezas absolutas, corporizam a 

promessa de um novo modelo estético. O mediatismo de James Bridle está para a ‘Nova 

Estética’, tal como Filippo Tommaso Marinetti esteve para o Futurismo. A exaltação dos 

produtos efémeros da cultura de rede, um ímpeto renovador que, a seu ver, simboliza o 

futuro é questionada por alguns seguidores (Sterling, 2011; Berry, 2015; Pinkas, 2015) 

devido às implicações que daí poderão advir para a longevidade da ‘Nova Estética’. 

Na sua sóbria simplicidade, a ‘Nova Estética’ enfatiza o processo de mediação 

que enforma muitos dos artefactos que lhe estão associados e realça os hábitos de 

produção e receção da cultura visual contemporânea. Para Katja Kwastek, autora de um 

importante artigo, ‘… More than Meets the Eye. New/Media Aesthetic(s)’, que destaca o 

processo de mediação no entrelaçamento do digital com o físico, num contexto histórico 

mais amplo, os destinatários do fenómeno da  ‘Nova Estética’ só serão vinculados ao 

design visual do mundo real se estiverem recetivos para “assimilarem a mudança das 

práticas sociais e espaciais provocadas pelo advento das tecnologias dos New Media” 

(Kwastek, 2015, p. 286). Kwastek faz uma contextualização histórica da ‘Nova Estética’ 

com base nos pressupostos das práticas artísticas de (re)mediation196, de Jay David Bolter 

e Richard Grusin, práticas essas que se refletem num medium utilizadas por outro. A esse 

                                                 
196 O conceito ‘remediation’ baseia-se na tese de mediação estética que os atuais media digitais estão a 

fazer; é o mesmo que os seus antecessores tradicionais fizeram antes, pelo que os media digitais 

perspetivam-se como uma versão renovada e melhorada (Bolter & Grusin, 2000). 
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propósito, a sua tese assinala uma reciprocidade de influências entre os antigos e novos 

media, e entre estes e a realidade, com o intuito de ancorar a relevância da noção de ‘Nova 

Estética’ na consciência de uma interdependência de estilos ou estratégias de mediação. 

A intermedialidade sugerida por Katja Kwastek na relação do medium com a ‘Nova 

Estética’ encoraja a uma reconciliação com as práticas artísticas e a estética do passado 

que, no mínimo, aponta para um conhecimento passageiro das funções dos ‘cavaleiros do 

medium’ de Rosalind Krauss. Num certo sentido, esta evocação anuncia a esperança de 

que a memória de práticas artísticas antecessoras possam revelar a essência da ‘Nova 

Estética’, revestindo-a de uma nova dimensão de significado que possa ser objetivada 

com critérios que não sejam isolados do mundo da arte. A ‘Nova Estética’ não é uma 

epifania de um momento particular que possa ser desligada de uma herança artística, até 

porque muitas das suas linhas de força não são novidade197 e o contexto favorável ao seu 

aparecimento decorre de muitas preocupações anteriormente debatidas na conjuntura 

alargada da Internet Art. O resultado das indagações de Kwastek leva-nos a concluir que 

não constitui novidade o facto de um medium refletir outro medium, por outras palavras, 

é um convite às infindáveis reflexões de Krauss sobre a reinvenção de um medium que, 

pela sua natureza evolutiva, tenta resistir à inevitável obsolescência tecnológica. De 

forma análoga, e na mesma lógica, a transposição do ambiente digital para o físico e a 

fomentação da consciência da cultura da internet é certamente comparável aos preceitos 

da Post-internet Art ou, antes disso, as inquietações curatoriais que permitiram a mostra 

em museus e galerias de muitas obras de Internet Art, sob os pressupostos de ‘tradução’ 

e ‘recontextualização’ teorizados respetivamente por Domenico Quaranta e Mark Tribe. 

Além disso, a afeição Kitsch de Bridle pelas ‘máquinas’, na encenação de uma afirmação 

política e emergência de uma estética em tempo real, é reminiscência ou ângulo de 

aproximação a uma enfatizada experiência hiperprodutiva nas redes sociais, observada 

por Brad Troemel como mais uma parte do sistema indutor da ‘estética atlética’, e 

vilipendiada por Claire L. Evans com a prescrição de um combativo antídoto chamado 

‘Slow Internet’. Esta amálgama de relações cambiantes não destitui o ponto de inflexão 

                                                 
197 Esta convicção é reafirmada por vários artistas e críticos de arte. Marius Watz refere que “a maioria do 

que a Nova Estética oferece para analisar não é assim tão novo”. Watz, Marius (2012). In Response To 

Bruce Sterling's "Essay On The New Aesthetic" [Arquivo da Creators] Consultado em 13 ago. 2017. 

Disponível em https://creators.vice.com/en_au/article/eza9xa/in-response-to-bruce-sterlings-essay-on-the-

new-aesthetic . David M. Berry, Michel van Dartel, Michael Dieter, Michelle Kasprzak, Nat Muller, 

Rachael O´Reilly e José Luis Vicente destacam a ‘ansiedade’ ou inquietação provocada pela Nova Estética, 

mas questionam: “a preocupação central do que é o ‘novo’ na Nova Estética em si mesma, a que ‘novidade’ 

se refere?” (Berry et al., 2012, p. 20). 
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que sustenta a ‘Nova Estética’, mas corrobora a edificante perspetiva de uma tendência 

estilística que é fruto de uma evolução, e não de uma renovação. 
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NA INTERFACE DO ESPAÇO PÚBLICO E DAS AÇÕES 
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3.1 Redefinição do espaço público: impulso para a convergência de ações 

coletivas no discurso de uma ‘arte pública’ 

 

Qualquer explicabilidade sobre o espaço público tem de reconhecer que, num 

sentido, há algo necessariamente utópico na sua definição por uma entidade privada, de 

tal modo que mesmo aqueles que participam ativamente nesse espaço se sentem perdidos 

ao explicá-lo. A idealização desse espaço pode ser visto como símbolo de um local de 

encontro e formação de cultura cívica, convivência, dinâmicas sociais, expressão privada 

ou coletiva, reivindicação fraturante ou de comunhão social e muitas outras 

ambivalências que se diluem na vivência em sociedade. O espaço público é 

frequentemente criado pelas atividades sociais e culturais que ocorrem dentro de si, mas 

por imperativo dos participantes nessas práticas garantirem uma ordem entendível ao 

conceito, tendem a situar esse espaço público fisicamente nas nossas cidades. Contudo, a 

abrangência do ‘espaço público’ contrasta com esta asserção de associar o conceito a um 

qualquer local que, porventura, possa restringir a natureza pública desse espaço pelo 

congestionamento das atividades que aí se poderão acumular sob a égide democratizante 

que lhe está inerente. Nesta linha de pensamento acrescentamos o contributo de Rosalyn 

Deutsche que, num estudo intitulado ‘Evictions: Art and Spatial Politics’ mobiliza ideias 

feministas e pós-modernas sobre a política de representação visual. A sua noção de espaço 

público não se confina aos espaços físicos idealizados com esse propósito e que têm a 

propensão de o serem, defende que o espaço público deve libertar-se desta perspetiva 

reducionista e centrar-se também nas instituições onde os cidadãos podem fazer valer os 

seus direitos, assumir e questionar identidades de grupo, independentemente de estigmas 

sociais, raciais, xenofóbicos, ou de outra natureza. O espaço público deve privilegiar a 

dissensão e não o consenso (Deutsche, 1998).  

Uma vez que o significado assenta na junção de duas palavras, convenientemente 

adotaremos a formulação de ‘espaço’ como um ‘local de encontro’ num movimento de 

afastamento do arcaísmo que lhe atribui uma localização física, tal como sugestionou a 

geógrafa inglesa Doreen Massey. A dimensão de ‘espaço’ é subentendida como etérea e 

virtual, diz respeito às relações que se estabelecem: no caso da globalização reportam-se 

às relações que se estabelecem à escala mundial e, se pensarmos socialmente essas 

relações, serão preenchidas com poder (Massey, 2013). Por sua vez, a conceção de 

‘público’ partirá da reflexão de Roland Barthes, avençado à crónica de "O Público da 
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Greve", no seu livro "Mitologias", problematizando-se a semiologia do processo de 

criação de mitos. A referida crónica surgiu como reação de certos leitores do Figaro ao 

direito à greve e é ponderada num contexto de uma cultura de massas e de desmistificação 

da sua aparência de naturalidade. Esta desmistificação prefigurou uma formulação 

apologética: de "Aplicar Barthes"198. Nesse sentido, o ‘público’ é caraterizado como 

sendo o “homem da rua, e cujo agregado recebe o nome inocente de população” (Barthes, 

p. 198), aquele que sai do seu espaço privado e assume uma condição social ativa. O 

‘público’ é assumido por Barthes como uma ‘personagem imaginária’ com capacidade de 

mobilização em torno de causas.  

 Por outras palavras, a expressão ‘espaço público’ não está exclusivamente ligada 

à fisicalidade do espaço e enaltece as dinâmicas sociais, reconhecendo que o seu caráter 

é definido, acima de tudo, pelo contexto social gerado e é percebido de forma diferente 

em ambientes diferentes. Assim, a validade desses ambientes é deixada à apreciação do 

público na forma como este adere e se manifesta num determinado contexto no qual as 

ideias, ações, mudanças sociais e culturais são produzidas ou compreendidas. Na extensão 

desta ideia, a internet ao aglomerar hábitos sociais expande, desafia ou redefine o domínio 

público, não obstante o facto de estar sujeito aos protocolos e às normas das plataformas 

sociais (ou ausência delas) que se impõem nessa arena pública. Os sistemas e 

comunidades em rede são cruciais no entendimento do que é considerado como ‘público’ 

e da afirmação de que o modelo social online ambiciona tornar-se um reflexo do mundo 

atual com uma paisagem de aplicações instigadoras de convivência social, com 

corporações e comércio, com dilemas sociais inerentes à sua natureza de controlo e poder, 

com acesso imediato à informação e a uma pseudo transparência alimentada pelo 

paradigma democratizante de muitos-para-muitos (em oposição ao de um-para-muitos). 

Esta visão é particularmente arrebatadora se pensarmos que a mediação das tecnologias 

digitais estimula uma interação, participação e colaboração sem precedentes que sugere 

maior liberdade de atuação, acesso e reação social. A investigação realizada em 

Amesterdão, pela ‘Waag Society’ em 1998, sob o tema ‘Public Domain 2.0’199, cujo 

                                                 
198 Expressão de Eduardo Prado Coelho, utilizada como título do prefácio de 'O Prazer do Texto' e mais 

tarde inserido em 'A Letra Litoral'. A expressão "Aplicar Barthes" foi tomada de empréstimo por Maria da 

Glória Padrão, no Colóquio Barthes, em Março de 1982 na Faculdade de Letras de Lisboa. Glória Padrão 

apresentou uma comunicação intitulada "Barthes, um lugar de terror" onde correlacionou o papel de 

professor com o "Aplicar Barthes" mantendo os objetivos expressos por Prado Coelho: "«tentar desbloquear 

um certo número de pistas indispensáveis para uma leitura do texto» de Barthes e indicar «como Barthes 

pode intervir na prática do nosso quotidiano»" (AA.VV., 1982, p. 133). 
199 Disponível em http://waag.org/en/project/faq-public-domain-20 
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principal objetivo se centrou na pesquisa sobre a forma de reinventar a ação pública na 

era dos sistemas globais de informação e comunicação revela dois pontos fundamentais: 

a participação pública ativa online é uma caraterística distintiva da estrutura social, 

composta por pessoas ou organizações, e o público tem um papel determinante no 

design/conteúdo do novo espaço público (Waag Society, 1998). Desde logo, os trabalhos 

iniciais do artista Heath Bunting mostram já aspetos importantes do potencial destes 

fluxos de participação no espaço público, quer na interação organizacional suscetível de 

moldar a noção de espaço, quer na ingerência nas rotinas dos transeuntes. No projeto 

‘King’s Cross Phone In’ (1994), Bunting orquestrou uma performance que envolveu um 

elevado número de pessoas e os telefones públicos da estação ferroviária londrina King’s 

Cross. Através do seu site, Cybercafe.org200, o artista publicou os números dos telefones 

públicos da estação ferroviária, definiu um conjunto de instruções e encorajou o público 

a participar num breve momento: ligando para os números disponibilizados no site a partir 

do conforto das suas casas, ou, em alternativa, comparecendo presencialmente na estação 

para atender os telefonemas e conversar com um estranho no outro lado da linha. Da 

conectividade da internet à sua extensão ao espaço público, o projeto subverte a 

intervenção artística; algo que Rachel Greene identifica como o prolongamento do idioma 

dos trabalhos situacionistas na prática do artista, mormente as afamadas estratégias de 

revolucionar o quotidiano, misturando-se nas atividades do dia a dia de modo a quebrar 

o circuito elitista da arte e transmigrar elementos existentes para formas oposicionistas 

ou radicais (Greene, 2004, pp. 34-36). O resultado traduziu-se numa performance de 

toques melódicos e pausas intermitentes, tributárias das chamadas telefónicas, que 

ecoavam espontaneamente pela estação. Os transeuntes foram confrontados com a opção 

de participar ou ignorar a atividade, gerando uma discussão sobre a saturação 

comunicacional que envolve as suas vidas. O uso da internet e das redes telefónicas 

inspiraram uma experiência social que reuniu pessoas estranhas a participar no mesmo 

evento, transformando-as simultaneamente em performers e audiência, recuperando o 

estilo de Allan Kaprow. Num outro projeto denominado ‘Communication Creates 

Conflict’ (1995), com semelhante fórmula estética, Heath Bunting antecipa a importância 

que a internet teria na formação das cidades e na forma de usar a rede na organização de 

intervenções no espaço público e urbano. ‘Communication Creates Conflict’201 trata-se 

                                                 
200 Disponível em http://www.irational.org/cybercafe/xrel.html 
201 Disponível em https://anthology.rhizome.org/communication-creates-conflict 
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de uma plataforma online que oferecia um serviço de mensagens, sem custo, através do 

qual o público poderia enviar mensagens que seriam entregues por rede, em diversos 

formatos (fax ou cartão postal) ou, ainda, em placares na estação ou aeroporto. O projeto 

decorreu numa estação de metro em Tóquio no âmbito da iniciativa ‘network-style 

museum’ comissariada pela multinacional de telecomunicações japonesa NTT ICC. 

Consciente do poder dos canais de comunicação, habitualmente controlados pelo estado 

ou corporações, Bunting alterou o enfoque para criar momentos de interação social, 

abrindo a possibilidade de gerar encontros inesperados entre pessoas. Os dois projetos 

não utilizaram a internet como um medium mas como uma infraestrutura e no confronto 

entre as redes digitais e as redes convencionais insinua-se a desmistificação das primeiras, 

ponderando as experiências física e a vivida na rede online.  

O aspeto mais importante desta ideia é o de nos conduzir à questão de quanta 

coesão há entre os espaços físico e virtual. Parte da resposta a esta questão pode ser 

encontrada na descrição que Christiane Paul faz do conceito ‘Networked Commons’ e o 

seu fascínio partilhado pelo mesmo fenómeno para justificar aquilo que considera ser o 

processo de evolução natural do senso original do termo, associado a um espaço público 

aberto ao uso comum, à sua propagação ao ambiente digital, adaptando os valores e os 

usos anteriormente convencionados. Assim, ‘networked’ não se define exclusivamente 

em termos de conexões ou ligações tecnológicas, mas também pelas relações sociais e 

afetivas que aí se estabelecem. E ‘commons’ representa uma redefinição dos bens comuns 

com uma nova visão de território de ação mais fluído, politizado, jurídico e espacializado 

suscetível de causar tensões sociais, favorável à agregação da ‘personagem imaginária’ 

aludida por Barthes. Assim sendo, se o público, o seu contexto relacional e a disseminação 

são tão importantes, não estaremos, num certo sentido, a fomentar o debate sobre ‘arte 

pública’? Neste sistema de referência abundam os ingredientes para a assunção de uma 

posição artística que aponta definitivamente o trajeto a uma Arte subsidiária de alguns 

pressupostos que regem a Arte Pública ou, arrogar-se a si mesma, como um impulso 

renovador da Arte Pública. Para Christiane Paul, esta formulação não ignora as 

convenções de arte pensada para o espaço público, fora dos locais institucionalizados 

(cuja visão tradicional excluía as galerias e museus do elenco de espaços públicos) para 

aceder a um público mais vasto, mas concentra-se em projetos intervencionistas sobre a 

análise e crítica das condições de uma sociedade com novas coordenadas sociais, onde a 

circulação, participação e produção em massa reúnem-se no ciclo utilitário das coisas 
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quotidianas, segundo as quais a Internet Art teria de funcionar. De acordo com Paul 

(2008), “em comparação com formas mais tradicionais de prática de arte pública, a 

Internet Art, acessível a partir da privacidade da casa, introduz uma mudança do site–

specific para o global, colapsa os limites entre o privado e o público, devendo a sua 

existência e distribuição num não-lugar” (p. 170). Claire Evans dedica-se subtilmente ao 

mesmo tópico, na sua análise do status relacional nas redes sociais, sublinhando que há 

uma redefinição da Arte Pública que decorre da tensão resultante das caraterísticas do 

espaço público em rede. Para Evans, a azáfama online pode ser vista como um comentário 

sobre a progressiva substituição das atividades humanas e experiência de vida pelas que 

são mediadas ou executadas pelas tecnologias digitais: “à medida que vivemos cada vez 

mais as  nossas vidas sociais em público,  num meio que mantém os traços do nosso 

trabalho social, o registo e as relações em si podem aproximar-se  de um ponto de 

indistinguibilidade” (Evans, 2015, p. 115). 

Esta integração e adaptabilidade da noção de Arte Pública torna mais óbvio o 

entendimento da exploração dos espaços de convergência e manifestação social pelos 

artistas da Internet Art. Sustentado pelos novos critérios derivados de uma presença 

online, particularmente acessível a uma vasta e descaraterizada audiência onde se 

confundem os espaços privado e público, o conteúdo das obras tende a estar de acordo 

com o moderno cânone da linguagem utilizada, familiar aos espetadores modernos, sem 

esquecer as linhas estruturantes que moldaram o arquétipo de Arte Pública. Se a expressão 

'Arte Pública' é, nos nossos dias, comummente usada, poder-se-á pensar, portanto, que 

ela possui um sentido unívoco e transparente. Devemos dizer, contudo, que tal não 

acontece. A expressão encontra no adjetivo 'público' uma sustentabilidade universalizante 

e um sentido apologético de populismo, que se revela pérfido para quem tem a pretensão 

de delimitar a arte pública. A formulação avençada por brainstorming numa sessão 

orientada por José Quaresma reflete muitas facetas da perceção diferencial da 

caraterização da arte pública: 

Por Arte Pública entendemos todas as manifestações artísticas, obtidas a partir dos mais 

diversos media, que são exibidos num espaço externo de confluência de transeuntes, com 

uma clara intenção artística de colaboração num lugar especificamente selecionado para 

esse fim, determinando, deste modo, o próprio planeamento e produção da peça em foco. 

Este domínio de expressão artística pode apresentar-se sob as mais diversas formas, sejam 

estas características simbolizantes de escala sobre-humana, simbolizantes discretos no seu 
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aparato formal, ou ainda, secretos, nos jogos de linguagem que se estabelecem com os 

espetadores que dos mesmos se acercam, ou com os quais interagem202. 

Ainda assim, a reação a esta definição pautou-se pela recomendação de que se 

tratava de uma delimitação provisória de arte pública, passível de ser desmontada, 

analisadas as suas partes constituintes e desdobrada em múltiplas vertentes de 

argumentação. Philip Glahn expressa esta mesma dificuldade em classificar as práticas 

de Arte Pública perante os desafios relançados pelos media, optando por um 

entendimento profícuo com a tradicional conceção de esfera pública. 

A arena ideal em que o diálogo crítico entre cidadãos é possibilitado. Uma vez entendida 

como uma alternativa à experiência privada no âmbito de um mundo da arte que 

manifestou sempre um reduzido interesse pela política pública e pela troca de ideias 

críticas, a arte enfrenta hoje um mercado de arte crescentemente inclusivo. Num momento 

em que a cultura popular e os media determinam fronteiras mais e mais permeáveis entre 

‘público’ e ‘privado’ e quando as instituições tradicionais da alta cultura parecem abraçar 

entusiasticamente tudo o que é diferente, até mesmo oposicionista, a questão do que é a 

arte pública pode ser crucial. (Glahn Philip, 2000, para. 1) 

Se nos debruçarmos sobre a expansão da arte pública, é importante olharmos além 

e aquém do conteúdo da arte, da sua função instrumental ou da sua contextualização numa 

determinada época. As reminiscentes obras de arte pública dos murais de José Clemente 

Orozco ou de Diego Rivera, as performances e os eventos efémeros (na continuidade da 

tradição do Fluxos e do Internacional Situacionista), as esculturas de Claes Oldenburg, a 

sátira estética das redes no espaço físico das cidades de Aram Bartholl, entre muitos 

outros, têm pelo menos um aspeto em comum: a mobilização do público em torno de 

‘uma intenção que a todos nos une’ (acrescentaria Malcom Miles203). Essa mobilização 

pressupõe participação e empenho que, no seu conjunto, se traduz na capacidade de 

influenciar, mudar ou criar ações com efeitos significativos no domínio público, enquanto 

espaço social e cultural. O grau de participação na web constitui um dos exemplos de uma 

rede de colaboração numa escala que nunca foi possível antes, contribuindo largamente 

para alimentar o fenómeno conhecido como colaboração em massa. Este valor coletivo 

                                                 
202 Definição construída a partir das orientações de José Quaresma no núcleo de “Arte Pública 

Contemporânea” em 2010 na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, para precisar a opinião da audiência 

sobre Arte Pública, encontrar algumas linhas de diálogo e derivar para um enquadramento esclarecedor das 

variáveis que lhe conferem integridade: espaço público, intervenção social, interação, aspeto conceptual, 

política, ativismo, etc..  
203 Autor do ensaio ‘Art, Space and the City: public art and urban futures’.  
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sempre teve um papel dominante na esfera pública e foi uma importante contribuição para 

Tim O’Reilly, um dos originais criadores do movimento de open-source e mentor da Web 

2.0, operacionalizar o que viria a chamar de ‘arquiteturas de participação’ baseadas em 

milhões de atos individuais de participação online, alicerçados na partilha e benefício 

pessoal, que engrossam a noção de ‘cultura participativa’. Por sua vez, o crítico Howard 

Rheingold usa a figura do prosumer, salientando o “fenómeno em que o ato de usar um 

recurso fornece o próprio recurso que usa” (Rheingold, 2012, p. 112), para demonstrar 

uma cadeia de produção em rede decorrente da agregação e interação de utilizadores que 

são estimulados a participar ativamente no domínio público, e muitas vezes com 

considerável dispêndio de tempo. A experiência coletiva de uma obra de Internet Art é 

baseada em experiências individuais simultâneas e distribuídas que são mais bem-

sucedidas em arte pública do que numa escultura ou monumento implantado numa praça 

urbana. O facto da obra de Internet Art ser acessível a partir de qualquer lugar, em 

qualquer altura, realça o enfraquecimento do modelo de arte pública excessivamente 

assente na fisicalidade com a contemplação transposta do museu para o exterior deste.  

A perceção da arte como um bem público é examinada por Malcom Miles como 

uma necessidade incontestável para a melhoria da sociedade e suavizar a dureza do espaço 

urbano moderno, a vida alienante dos seus habitantes e os conflitos decorrentes da 

densidade populacional. O autor defende uma arte pública com um estatuto dignificante 

como um "museu ao ar livre" (Miles, 2006, p. 205). A arrebatadora ideia de dessacralizar 

a arte e devolvê-la ao público é uma constante nos teóricos da arte pública (e.g., Deutsche, 

1998; Lacy, 1995; Glahn 2000; Miles, 2006), especialmente pelo facto desta ser 

caracterizada pela facilidade de acesso relançando a questão, abordada anteriormente, dos 

valores democratizantes no espaço público. Sendo a Arte Pública historicamente focada 

em ideais de acesso universal da audiência – segundo Philip Glahn, subsidiária da noção 

de parachute art204 – harmoniza-se com as pretensões globalizantes da Internet Art, 

questionando as condições estruturais da arte e do seu mundo institucionalizado, 

procurando ao mesmo tempo formas de as mudar. A este propósito, Suzanne Lacy afirma 

que a deserção da arte dos museus se torna inevitável perante um paradigma social que 

                                                 
204 Seguindo a argumentação de Philip Glahn (2000), “muitas obras de arte pública dirigem-se a um público 

universal num sentido habermasiano, e os espaços da sua colocação são o fisicamente exterior. Tomando 

por adquirido uma certa base comum e capacidade de raciocínio. Lucy Lippard chama a este tipo tradicional 

de arte no exterior parachute art ou plunk art, no sentido de que foi retirada da galeria ou do museu e 

pousada no local, assim simplesmente estendendo o espaço da instituição artística e definindo o espaço 

público somente em termos de acessibilidade física” (p.112). 
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exorciza os fantasmas da nossa contemporaneidade, caracterizado pela fuga da angústia 

existencial e claustrofóbica, mas também a afirmação da superação exaltante da sua 

finitude, pela volta às suas origens comuns expressas pela liberdade e mística do diálogo 

direto do artista com o seu público associado ao genius loci da tradição romana, de que a 

estatuária foi o seu expoente máximo (Lacy, 1995).  

 

3.1.1 Eloquência do ciber-lugar como extensão do espaço público 

A dimensão de lugar sempre figurou como um critério de destaque no discurso da 

Arte Pública; porém, a forma como as obras captam o ‘espírito do lugar’ com o intuito de 

harmonizar a sua integração, nem sempre é pacífica e inclusiva. Neste plano não há lugar 

à exclusão, o espaço público reivindica valores democratizantes; como tal, é permeável à 

discussão, ao contraditório e às diferenças, consolidando-se como um local de 

competição, isto é, completamente político. Porém, o alegado exercício do poder tem a 

função de zelar pela governabilidade do espaço público, de modo que esta preservação 

garanta a participação pública205. Mais recentemente, Grant Kester (2005) introduz o 

termo 'arte dialogante' para relacionar os projetos de arte pública com a comunidade e 

com a estética, alicerçando o debate no local, no site-specific, na comunidade e como 

intervir em questões sociais. A abertura desta ‘arte dialogante’ à internet pressupõe 

naturalmente diversos ajustes identificados por Juan Martín Prada que nos leva a repensar 

muitos dos padrões estabelecidos para a arte pública. Neste contexto, a obra de Internet 

Art  “destaca-se de todo o caráter invasivo do espaço para transformá-la em algo que 

acontece nele, que usa o espaço público das ruas, mas sem o submeter à sua presença, 

muitas vezes dando a maior visibilidade possível ao ímpeto da participação do cidadão 

no espaço urbano, enfatizando o que é público na cidade” (Prada, 2015, p. 228). Importa 

igualmente esclarecer que a reconfiguração das noções sobre o que poderia constituir o 

espaço e domínio públicos em ambiente digital não fez desaparecer os ‘lugares’; para 

David Garcia, estes permanecem para dar sentido às vidas das pessoas (Garcia, 1998). 

São ciberlugares que representam um sentido mais estrito da noção de ciberespaço e 

carregam um significado sociocultural paralelo à nossa experiência no mundo físico. É 

                                                 
205 O estudo de Rosalyn Deutsche combina a crítica da teoria estética com a produção social da arte urbana 

e do espaço, como preocupação primeira de fomentar a aliança do urbano com o cultural e 

consequentemente legitimar os programas de renovação urbana. 



 
147 

 

dado um sentido poético que prolonga o entendimento do domínio público como um 

espaço de partilha comum de ideias, memórias e de manifestações.  

 A tese de doutoramento de Josephine Berry focaliza a sua argumentação nas 

condições da Internet Art como site-specific e o intercâmbio mútuo entre a arte e a vida, 

à boa maneira beuysiana (Berry, 2001). Para o efeito, advoga que a noção de site-specific 

não é apenas afetada pelas condições de rede e pelas tecnologias digitais, mas é 

perspetivada num contexto mais amplo que entrecruza a sua natureza efémera e imaterial 

com o entendimento globalizado do ciberlugar. Como prova de uma nova relação entre a 

arte e o ciberlugar, podemos frequentemente ver como são avançadas obras de Internet 

Art de forma não dogmática que, ainda assim, não se desviam das proposições sociais e 

do compromisso social que subscrevem em comunidades. O projeto ‘Karlskrona 2’ 

(1999), do coletivo Superflex206, utiliza o conceito de rede como base estruturante das 

relações humanas e debate público em prol da resolução de problemas sociais e 

urbanísticos para o bem comum da comunidade que se destaca pela retórica mediática do 

seu discurso e pela interação com o local específico onde foi implementado207. O grupo 

dinamarquês, em colaboração com o arquiteto Rune Nielsen, desenvolveu no ciberespaço 

uma recriação tridimensional da cidade de Karlskrona, na Suécia. A inserção de projetos 

artísticos em grupos sociais é uma das principais preocupações dos membros do grupo e 

enfatiza críticas às realidades social e económica que vigoram, questionando atividades 

de exploração social, competitividade, monopólio, entre outros. Este projeto tem o 

mesmo enfoque, proporciona um ambiente virtual (metaverso), que possibilita aos 

cidadãos de Karlskrona um diálogo reflexivo com o espaço mediado pelos seus próprios 

avatares que interagem com a cidade, transformando-a. O conceito de rede é perspetivado 

com base no estabelecimento de relações ou mediador relacional que possibilita o debate 

público. Esta ação de intervenção cívica dos seus habitantes manifestou um toque 

democratizante, devolvendo as habituais hierarquias das cidades aos seus ‘reais cidadãos’ 

(enquanto que o acesso a não-habitantes se limitava ao papel de visitantes). O acesso ao 

projeto poderia ser feito online e visualizado num painel colocado na praça da cidade. O 

projeto proporcionava o governo da cidade de uma forma distribuída e, acima de tudo, 

estimulava o escrutínio permanente de todos os aspetos da vida urbana.  

                                                 
206 Grupo dinamarquês fundado em 1993 por Jakob Fenger, Bjørnstjerne Christiansen e Rasmus Nielsen. 
207 Veja-se no Apêndice, p. 11. 
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Fig. 15 Superflex, ‘Karlskrona 2’ (K2), 1999 208 Fig. 16 Q. S. Serafijn e Lars Spuybroek, 

‘D-tower’ (1998-2004)  209 

A abordagem de Q. S. Serafijn e Lars Spuybroek, no projeto ‘D-tower’ (1998-

2004), desenvolvido na cidade de Doetinchem na Holanda, manifesta traços específicos 

de um local e assume algumas nuances da linguagem de instalação artística. A obra 

centrou-se no mapeamento das emoções da comunidade conectando-se com o espaço 

físico através de uma escultura que ilustrava o estado de espírito dos participantes. O 

projeto estava organizado em três partes estruturantes: uma escultura que irradiava luz 

colorida colocada numa das entradas da cidade; uma página web que era a interface com 

o projeto e um questionário. Cada participante recebia diariamente quatro questões 

(avalizadas numa escala de Likert) cujas respostas eram submetidas no site do projeto e, 

no final do dia, o resultado era traduzido na iluminação da escultura com uma das quatro 

cores que correspondia a uma determinada emoção (vermelho o amor, verde o ódio, azul 

a felicidade e  amarelo o medo). Os sentimentos dos habitantes manifestados pela cor da 

luz irradiada pela escultura uniram-se na rede, sobrepondo o mapa emocional da cidade 

ao mapa geográfico210 – organizado pelos códigos postais da cidade – que poderia ser 

consultado na sua versão gráfica online. Curiosamente, a intenção de “envolver a 

comunidade em si mesma”, conforme referiu Serafijn, foi perturbada com um 

acontecimento local, ao qual a obra não foi capaz de responder, tendo motivado vários 

protestos. Os residentes em Doetinchem pretendiam ver refletido na ‘D-Tower’ o seu 

protesto pelo assassinato do cineasta holandês Theo van Gogh em 2004; contudo, no dia 

                                                 
208 Disponível em http://superflex.net/tools/karlskrona_2/image/2#g 
209 Disponível em http://v2.nl/archive/works/d-tower 
210 Esta mesma estratégia, de sobrepor o mapeamento emocional ao geográfico, foi utilizada por Christian 

Nold no projeto ‘Biomapping’, 2004-presente, numa área geográfica mais abrangente. Os participantes 

eram portadores de um dispositivo em contacto com a pele que registava os níveis de excitação e a 

localização geográfica, de modo a criar um mapa que assinalasse percursos emocionais. Veja-se no 

Apêndice, p. 23. 
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do acontecimento a torre esteve azul, correspondente ao sentimento de ‘felicidade’. Esta 

situação levou à indignação dos participantes e, acima de tudo, expôs uma fragilidade do 

projeto ao não se coadunar com os imprevistos do quotidiano, tendo-se revelado um 

barómetro emocional desfasado da azáfama pública211. Ambos os projetos colocam a 

tónica no processo de partilha de informação desenvolvida coletivamente e limitam a 

participação pública aos residentes das cidades por imposição das regras ou mecanismos 

de funcionamento definidos pelos seus autores. 

Como vimos no Capítulo II, os artistas de Internet Art esforçam-se por atribuir 

uma lógica unificadora e uma coerência a um espaço que, por natureza, é tendencialmente 

desorientador e imaterial. Para o efeito, muito contribuiu a visão distinta de alocação da 

obra de Internet Art a um espaço específico, mesmo quando a obra era compreendida fora 

do espaço onde foi criada, suportada pela dialética online/offline e por incorporar uma 

consciência da cultura da internet. Tomemos em conta que as obras de Internet Art são 

perspetivadas para manter as expetativas do público em ebulição e muitas delas são 

deliberadamente pensadas como uma extensão de uma rede global para um local público. 

A importância da questão de site-specific na escultura estar vis-à-vis com componentes e 

com a ideologia do lugar tem sido redefinida com uma ênfase explícita no diálogo entre 

uma rede de lugares repercutindo-se num deslocamento da ‘presença’ do público para um 

certo sentimento de ‘ausência’ próprio do mundo globalizado. Quem o diz é o historiador 

de arte James Meyer que, ao analisar a transformação da noção de site-specific, fê-lo a 

partir da premissa de que há um movimento de um conceito ‘literal’ para um conceito 

‘funcional’, ou seja: a ocupação física de locais típicos de algumas obras de arte 

minimalistas, que exigiam a presença do público (onde a experiência da obra depende do 

‘estar lá’) tem sido substituída por intervenções temporárias; em alguns casos, a obra 

desmaterializa-se, o que ‘expande’ a noção de local sugerindo uma experiência 

virtualizada do mesmo, apontando um contexto similar à metáfora de non-site de Robert 

Smithson. Meyer utiliza o poderoso exemplo do ‘Tilted Arc’212 (1981), de Richard Serra, 

                                                 
211 Os resultados eram debitados para a torre, no final de cada dia, a partir do questionário feito com 

antecedência, condicionando uma resposta em tempo real. Os autores do projeto explicaram, numa 

entrevista, que a torre é interativa e foi programada para traduzir uma resposta a questões de natureza 

sociológica, mas não possui inteligência artificial ao ponto de formular as suas próprias questões face a 

situações ocorridas em tempo real. 
212 A ideia de lugar situado no interior de um discurso da 'geografia' cultural tem inscrito uma narrativa do 

local onde se desenvolve e das pessoas que lá vivem ou viveram. Muitos trabalhos de arte pública acalentam 

a ideia que descreve uma ligação profunda com o local e, para além de se relacionar com a comunidade 

local, consegue mobilizar a atenção de forasteiros. Um exemplo que coloca em crise esta asserção foi o 

trabalho ‘Tilted Arc’ de Richard Serra, que provocou uma controvérsia sem precedentes, opondo a 
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para contrariar enviesamentos ao desenvolvimento da noção de site-specific, uma vez que 

“o local funcional pode ou não incorporar um lugar físico. Certamente não privilegia este 

lugar. Em vez disso, é um processo, uma operação que ocorre entre lugares, um mapear 

de filiações institucionais, textuais e dos corpos que nelas se movem (o do artista acima 

de tudo)” (Meyer, 2000, p. 25). Recentemente, o coletivo ‘realities:united’, constituído 

pelos artistas berlinenses Jan e Tim Edler, viu a inauguração da sua obra ‘LighSpell’ 

(2017) – prevista para dezembro de 2017 na estação do metro Pioneer Village em Toronto 

– suspensa pelas autoridades com o argumento de que a interação livre com a obra, pelos 

transeuntes, poderia ocasionar tumultos devido à possibilidade de mediar mensagens 

ofensivas213. Por outras palavras, na perspetiva dos seus críticos, a obra comprometia a 

função do espaço pela tensão e dissensão que poderia decorrer da interação do público. 

Para Rafael Lozano-Hemmer, o impasse deve-se fundamentalmente a um entendimento 

redutor do que é espaço público no Canadá, pois o sucesso da sua experiência numa era 

excessivamente globalizada com projetos (trans)locais em cidades tão diferentes como 

Londres, Cidade do México ou Amesterdão tem por base o respeito pela natureza do local 

e pelo público (Sandals, 2018).  

O impacto crítico do caso ‘Tilted Arc’, discutido há décadas, e os ecos que se 

propagaram aos dias de hoje favorecem a dimensão da retórica da arte no espaço físico, 

propondo uma “arte pública de novo género”. Quem o afirma é Suzanne Lacy, 

ressalvando que esse novo género evoca “um processo de investigação e exploração, que 

tem de ser avaliado multifacetadamente, por forma a dar conta do seu impacto não apenas 

na ação, mas na consciência, e não apenas nas práticas de outros artistas, mas na própria 

definição de arte” (Lacy, 1995, p. 174). As associações sugeridas por Meyer e as obras 

de Internet Art encontram-se numa formulação de novas formas de arte pública que 

                                                 
comunidade local ao escultor através de um longo processo de audiências públicas e petições, acabando 

com o desmantelamento da obra da Federal Plaza na baixa de Manhattan. A discórdia baseava-se na 

obstaculização que a obra oferecia, contrariando o design da praça, condicionando o bem-estar da 

população. Por sua vez, Serra contra-argumentava que a obra tinha sido pensada exclusivamente para o 

local e a sua remoção seria o equivalente à sua destruição.  
213 ‘LighSpell’ trata-se de uma instalação constituída por um monitor em grande escala e um interface, sob 

a forma de teclado, que convida o público a digitar qualquer palavra em resposta à questão: “Se pudesses 

escrever qualquer coisa num quadro grande, com oito carateres, numa área intensamente frequentada por 

pessoas, o que escreverias?”. As autoridades da Comissão de Trânsito de Toronto, com o receio de que a 

obra pudesse transmitir um discurso de ódio ou impropérios, impediram o lançamento da obra de arte 

pública e fizeram depender a sua inauguração da criação de uma lista de palavras previamente aprovadas 

como opção de interação com o público. Jan e Tim Edler mantêm-se irredutíveis na exigência do controlo 

público de ‘LighSpell’, recusando alterar a obra por desvirtuar os ideais democráticos e atentar contra os 

valores de confiança pública. Embora as autoridades tenham advogado que não se trata de limitar a 

liberdade de expressão, manteve-se o impasse. 
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entrecruza a conceção de local ou o potencial dos dispositivos móveis com interfaces de 

participação pública. Uma tendência sublinhada por Christiane Paul, ao considerar o 

espetro de práticas artísticas que envolvem espaços físicos com a informação e a inclusão 

de plataformas de criação participativa tendo a propensão de ser, simultaneamente, trans-

local (ao conectar pessoas entre locais geográficos) e site-specific (por alocar no espaço 

digital uma extensão do espaço físico), com informação que pode ser depositada ou 

recuperada pelos participantes. Estas caraterísticas particulares foram a força motriz por 

detrás do universo artístico de muitos projetos de natureza pública que produzem um 

efeito de experiência à distância, anulando distâncias geográficas. ‘Vectorial Elevation’ 

(1999), de Rafael Lozano-Hemmer, ao fazer a ponte entre o espaço digital e o espaço 

físico da praça de Zócalo na Cidade do México, possibilita aos visitantes do site214 a 

realização de uma performance de luz no céu sobre a praça pública.  

     

Fig. 17 Rafael Lozano-Hemmer, ‘Vectorial 

Elevation’, Praça de Zócalo, 1999 215 

Fig. 18 Print Screen da interface para a 

simulação da coreografia performativa de luz 

A performance, apelidada pelo artista de ‘arquitetura relacional’, pretende evocar 

as memórias do local cujas reminiscências se encontram incrustadas nos edifícios 

contíguos à praça, estreitando a ligação entre os locais e as marcas coloniais da 

arquitetura. Os participantes, através da internet, manobravam remotamente 18 holofotes 

robotizados (calibrados por GPS), posicionados nos edifícios em redor da praça urbana, 

                                                 
214 A interface do projeto, baseada na internet, estava dividida em três componentes: instruções sobre os 

moldes de participação; projeção de vídeo em tempo real para assistir ao espetáculo de luz à distância; uma 

interface 3D, onde os participantes poderiam elaborar o design de luz e antever o seu efeito estético. Após 

a intervenção de cada participante era criada uma página web com a sua identificação, localização, dia, hora 

e comentários que, por vezes, assumiam a forma de declarações políticas, preces religiosas, dedicatórias e 

opiniões sobre a pertinência do projeto. Era gerado um endereço eletrónico da página e enviado ao 

participante onde podia comparar o design de luz simulado e o do resultado obtido através de imagens, 

dispostas lado a lado. Foram geradas centenas de páginas e, no período de duas semanas, mais de 800 000 

pessoas, de 89 países diferentes, visitaram o site. 
215 Disponível em http://www.lozano-hemmer.com/vectorial_elevation.php 
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coreografando padrões no céu noturno, visível num raio de 10 quilómetros e expandido 

online, através das webcams instaladas no local, para uma vasta audiência. ‘Vectorial 

Elevation’ explora as relações entre tecnologias de controlo, locais públicos remotos, 

reflexão sobre a interdependência nas paisagens urbana, desterritorialização e 

representação coletiva. Retomando a argumentação de Meyer sobre a noção funcional do 

local e as implicações na obra, assim como o facto desta privilegiar o processo que ocorre 

entre lugares, o projeto reúne remotamente pessoas de distintas coordenadas geográficas 

a um mesmo ciberlugar (que estende o espaço público da praça Zócalo) e a experimentar 

o mesmo ‘espírito do lugar’. Nas palavras de Rafael Lozano-Hemmer, o objetivo do 

projeto é misturar as dimensões do virtual e solitário – esta última, determinada pela 

conexão e vivência individual por detrás de um computador – com uma experiência 

socializante em que o participante se apercebe que o impacto da sua intervenção pode ser 

vista no espaço físico por milhões de pessoas216. Além disso, a obra, originalmente 

desenhada para praça de Zócalo na Cidade do México, teve diversas reedições noutros 

locais – Vitoria-Gasteiz (2002) em Espanha, Lyon (2003) em França, Dublin (2004) na 

Irlanda, Vancouver (2010) no Canadá – tornando-a numa espécie de espaço público em 

si mesma. As associações de posicionamento político atribuídas ao projeto são 

desmistificadas por Lozano-Hemmer ao afirmar contundentemente que se trata de uma 

plataforma ‘antimonumento’  destinada à expressão pessoal em público. No entanto, tal 

como a influência das obras de luz do artista Thomas Wilfred nos anos 20 foram 

determinantes na idealização deste projeto, também não podemos descartar a similitude 

do efeito estético dos memoriais públicos ‘Tribute in Light’217 (2002), de Julian 

LaVerdiere e Paul Myoda, e ‘Imagine Peace Tower’218 (2007) de Yoko Ono. 

 

                                                 
216 De forma semelhante, o projeto ‘Telegarden’ (1995), de Ken Goldberg, registou um estudo da natureza 

de funcionamento de fontes remotas e mediadas pela internet que permitiu aos participantes, através de 

uma interface, interligarem-se a um espaço físico e ao manobrarem um braço robotizado contribuírem para 

o florescimento de um jardim real. A expansão do ambiente digital ao jardim e elemento físicos instalados 

no Ars Electronica , em Linz, na Áustria, reuniu uma comunidade com cerca de 9000 membros que 

participaram coletivamente em ações de jardinagem online. Outros artistas (Eduardo Kac, Wolfgang 

Staehle, Teri Rueb, etc.), utilizam as tecnologias da internet para anularem distância e produzirem um efeito 

de telepresença.  
217 O memorial é um tributo às vítimas de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center, constituído por 

holofotes instalados inicialmente no Ground Zero, que recriam com feixes de luz verticais no céu noturno 

as Twin Towers, na baixa de Manhattan. 
218 Em jeito de homenagem ao seu marido e célebre cantor John Lenon, Yoko Ono criou uma obra para 

materializar simbolicamente o ensejo manifestado numa das canções mais famosas do músico pop – 

‘Imagine’ – com o intuito de dar luz e poder à Paz Mundial num local ecologicamente considerado o mais 

puro do planeta, em Reykjavik na Islândia. 
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3.1.2 Redes ad-hoc e dispositivos móveis no espaço físico: da alienação à 

mediação simbólica e mobilização local  

A proliferação de redes e do ciberespaço na paisagem urbana, enquanto metáfora 

presciente da evolução da Internet, dá-nos o poder de partilhar informação e expandir a 

representação da realidade através da visualização de dados. Esses dados tornam-se 

agentes de mediação entre nós e a paisagem que nos acerca, criando uma certa sensação 

de saber omnisciente em que a informação mais mundana está disponível a qualquer 

pessoa, em qualquer momento e em qualquer lugar. Desde as transmissões de rádio ou 

TV, os sistemas de vigilância, a ligação entre dispositivos sem fios ao simples comando 

para abertura de uma porta de um carro, as nossas cidades são povoadas por um tecido 

invisível de ondas eletromagnéticas com as quais coabitamos, sem que nos apercebamos. 

Por sua vez, os dispositivos móveis, idealizados como plataformas de comunicação, 

potenciam a criação de redes ad-hoc, interligando-se entre si; paralelamente, permitem a 

monitorização dos seus utilizadores. O tráfego de dados flui incessantemente entre os 

habitantes e, ao mesmo tempo, combina de modo indistinguível as vivências virtuais com 

as reais, porque a mescla de redes de conexão ocupam o mesmo espaço físico onde nos 

situamos, somos de alguma forma envolvidos nas suas dinâmicas de interação, 

colaboração, partilha, identificação e filiação. A confluência destes aspetos, 

acompanhada por uma vontade expressa em expor a invisibilidade das ondas 

eletromagnéticas que nos envolvem no espaço urbano criou um nível de interesse 

particular nos artistas para abordar as redes como um meio próprio ou como um novo tipo 

de espaço no qual intervinham artisticamente. Os telemóveis tornaram-se tão 

omnipresentes que o seu uso oscila entre a assunção de uma prótese ou extensão do corpo 

humano e a sua negação pelo incómodo que causa na sobreposição de muitas relações 

sociais presenciais, cuja depuração passa por silenciar aqueles aparelhos ubíquos em 

alguns espaços públicos. Estes fatores contribuíram para que o artista Usman Haque 

propusesse um evento ao público no Greenwich Park, em Londres, de modo a tornar 

explícitas as interações com esse território impercetível de ondas eletromagnéticas. O 

projeto ‘Sky Ear’219 (2004), chamou a atenção para a existência dos campos 

                                                 
219 O projeto ‘Sky Ear’ é consubstanciado por uma sólida rede de influências, desenvolvias a partir do 

legado de: Hans Haacke com o projeto ‘Skyline’ (1967) onde uma linha de balões de hélio flutuava no céu; 

Andy Warhol, em ‘Silver Clouds’ (1966), quando um aglomerado de almofadas prateadas brilhantes 

deambulavam no espaço da galeria; Panamarenko e a suas máquinas voadoras; Otto Piene e o seu ‘evento 

celestial’ apresentado no CAVS do MIT em 1968, assim como o conjunto das suas obras que contribuíram 

para forjar o termo Sky Ear. Veja-se no Apêndice, p. 20. 



 
154 

 

eletromagnéticos no espaço urbano e para as novas formas de relações sociais que 

surgiram com os telemóveis e, ao fazê-lo, transformou dispositivos de uso quotidiano 

numa plataforma participativa de experimentação artística. O projeto tratou-se de um 

evento de uma noite e, em termos estruturais, pode ser resumido por uma nuvem de balões 

de hélio equipados com sensores que detetam diferentes tipos de radiação eletromagnética 

e seis LEDs capazes de gerar um vasto espetro de cores. A nuvem com 30 metros de 

comprimento, ao pairar no ar a uma altitude entre 60 a 100 metros, reagia aos distúrbios 

do ambiente eletromagnético e alterava a cor dos balões cintilando em conformidade com 

fatores de perturbação, tais como: as condições atmosféricas e a utilização dos telemóveis. 

Os espetadores no solo interagiam, em tempo real, com a nuvem, ao telefonar para os 

vários telemóveis que se encontravam fixos na estrutura, mudando a cor dos balões e 

gerando uma sinfonia de toques que se propagavam em direção aos participantes. Aaron 

Koblin, em colaboração com Janet Echelman, desenvolveram um projeto similar para o 

30º aniversário da Conferência TED na baixa de Vancouver, no Canadá. ‘Unnumbered 

Sparks’220 (2014) é uma monumental escultura feita de cordas – ‘materiais suaves’, como 

a escultora Echelman gosta de lhes chamar –, suspensa entre dois edifícios, que se 

transformou numa tela gigante e onde centenas de pessoas simultaneamente conectadas 

com os seus smartphones pintavam e influenciavam diretamente o que viam. A interação 

com a escultura dinâmica era realizada através de uma interface, criada no Google 

Chrome, e projetada diretamente na malha da rede que se agitava espontaneamente ao 

sabor do vento. Estas obras unem-se na intenção de consciencializar os transeuntes da 

presença das redes no espaço físico das cidades transferindo o controlo para a audiência, 

que é simultaneamente cocriadora das obras. Estes projetos juntam-se a uma série de 

projetos orquestrados em espaços públicos: ‘Dialtones: a telesymphony’ (2001) de Golan 

Levin, Scott Gibbons, Gregory Shakar e Yasmin Sohrawardy; ‘Amodal Suspension’ 

(2003) de Rafael Lozano-Hemmer; ‘Sometimes Always and Sometimes Never’ (2005) 

de Giselle Beiguelman; ‘Another Life’ (2012) de Usman Haque, que dependem da 

interação da audiência para serem completados.  

Outros trabalhos de Internet Art requeriam a participação do público na 

exploração poética da estética das redes móveis que se formam espontaneamente entre 

dispositivos portáteis. Muitas destas obras questionam a deslocalização globalizada das 

interações sociais para os ambientes em rede e as implicações que daí resultam nas 

                                                 
220 Veja-se no Apêndice, p. 40. 
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dinâmicas entre os espaços digital e físico. Os artistas exploram habilmente a fenda entre 

a progressiva ubiquidade da rede e a presença física do espetador/participante. Acentuam 

os clichés do acesso universal à rede ao criar versões metafóricas de redes que evocam a 

proximidade física da audiência aos pontos de acesso no espaço público. A artista Hito 

Steyerl sugere uma terceira vaga para o desenvolvimento da internet, seguindo a esteira 

do offline; a internet tem sido usada de modo tão livre que “persiste offline como um 

modo de vida, vigilância, produção e organização – uma forma intensa de voyeurismo 

combinado com total bloqueio à transparência” (Steyerl, 2013, p. 442). A apologética 

ideia de Steyerl sobre a expansão ou evolução da internet dá visibilidade teórica ao 

ceticismo em relação à universalidade de acesso da rede que levou Julian Bleecker a criar 

um ponto de acesso, deliberadamente desligado da internet, para o projeto 

‘WiFi.ArtCache’ (2003). O projeto baseia-se num dispositivo que é colocado no espaço 

público da cidade, com funções semelhantes a um servidor. Constitui-se, em si mesmo, 

como um ponto de acesso através de uma rede sem fios possibilitando a permuta de 

informação, descarregar ou carregar e interagir com objetos artísticos, cujas narrativas 

estão ajustadas à atividade social do local onde o dispositivo está inserido. O projeto 

distingue-se por demarcar uma delimitação invisível no espaço físico, definido pelo 

alcance da rede sem fios, assinalando uma localização específica para formar um 

repositório artístico. Assim, a peça solicita a mobilidade e proximidade física do 

participante, problematizando o paradoxo da internet: aproximar as pessoas pela 

facilidade de contacto, permanecendo fisicamente distantes. Signatário das premissas da 

Post-internet Art, Aram Bartholl leva mais longe esta exploração metafórica das redes, 

reintroduzindo ligações puramente físicas com o local que substituem formalmente a 

enraizada ideia de transmissão de dados, própria do conteúdo da Internet Art, o qual deixa 

agora de ser julgado segundo categorias estéticas. O projeto ‘Dead Drops’221 (2010-

presente), desenvolvido in situ, está relacionado com o local de forma desconcertante, 

pois não havia efetivamente rede, mas apenas ideia sobre a rede, sendo, por isso, dado 

realce ao processo. O artista idealiza uma rede no espaço físico da cidade cujo contacto 

tem de ser realizado diretamente no local e sugestiona uma forma alternativa na 

distribuição de informação, quase em oposição à utilização da internet nos dias de hoje: 

sem endereço IP, difícil de encontrar e sem rasto digital. Nesse sentido, o artista tem vindo 

                                                 
221 Dead Drops é uma expressão idiomática que se refere a táticas de espionagem para a troca de informação 

oculta, largada por uma pessoa para que outra a possa levantar. Veja-se no Apêndice, p. 113. 
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a cimentar várias pen USB nas paredes de edifícios públicos de diversas cidades, criando 

uma espécie de rede de partilha offline que pode ser utilizada por qualquer pessoa222. Para 

o efeito, simplesmente tem de levar o portátil, conectá-lo à pen USB e descarregar ou 

depositar ficheiros. O projeto tornou-se viral quando Bartholl foi convidado para fazer 

parte de uma exposição coletiva no MoMA e, ao colocar uma pen USB na parede de 

tijolos, anunciou no blog dos F.A.T. Lab223 : “Como fazer com que a sua arte seja exibida 

no MoMA em três passos: vá até ao MoMA, traga alguns ficheiros, largue-os na pen USB 

e depois pode afirmar que expôs no MoMA” (Bartholl, 2015, p. 307). A natureza física 

do trabalho de Bartholl leva-o a ironizar o facto de ser considerado artista de Internet Art, 

mas reconhece que o seu “trabalho é realmente sobre conteúdos que se encontram online 

e as suas relações na forma como vivemos” (Bartholl, 2015, p. 307), afirma Bartholl, 

parafraseando de seguida o galerista Philippe Riss: “Não há arte digital, mas há arte na 

era digital” (Bartholl, 2015, p. 308). Apesar de claramente derivados da internet, o 

simulacro de rede ancorado nas pen USB incrustadas no espaço público são testemunho 

do facto de que a análise do artista Artie Vierkant (2011) sobre a obra de Internet Art 

como um ‘objeto artístico’ com natureza hibrida levava à conclusão de que afinal este é 

ilusionista e requer a presença física do participante para revelar a sua intricada dimensão 

virtual.  

     

Fig. 19 Aram Bartholl, ‘Dead Drops’, 2010-presente 224 Fig. 20 Jonah Brucker-Cohen e Katherine 

Moriwaki, ‘UMBRELLA.net’, 2005 225 

                                                 
222 Em Portugal há apenas uma pen associada com este projeto colocada em 2011 no Palácio Nacional de 

Queluz, em Sintra. 
223 Free Art and Technology é um coletivo de artistas dedicado a enriquecer o domínio público através de 

pesquisa de desenvolvimento de tecnologias de uso livre, constituído por artistas, engenheiros, advogados, 

músicos, etc., ao qual Aram Bartholl pertence. 
224 Disponível em http://deaddrops.com/ 
225 Disponível em http://www.kakirine.com/?p=10 
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Esta participação ativa do público, com vestígios dos famosos happenings de 

Allan Kaprow226 encontra no projeto ‘UMBRELLA.net’ (2005), de Jonah Brucker-Cohen 

e Katherine Moriwaki, um exemplo invulgar de coreografia em rede que, para se tornar 

visível, requer o envolvimento da audiência em ações concertadas no espaço público. A 

abertura espontânea e simultânea de guarda-chuvas na rua resulta da necessidade de 

proteção da chuva; à semelhança desse comportamento motivado por um efeito 

ambiental, o projeto só permite a criação ou ligação em rede de indivíduos caso exista a 

coincidência de necessidade, de outra forma a rede não se estabelece. A obra é constituída 

por guarda-chuvas brancos equipados com LEDs no resguardo impermeável e um 

computador palmtop preso ao cabo. O participante, munido de um guarda-chuva, ao abri-

lo, ativa o computador na procura de outros nas proximidades com o intuito de estabelecer 

ligação. O estado dessa ação traduz-se na iluminação dos LEDs: vermelho quando 

procura efetuar a ligação e azul quanto esta se concretiza227. A participação do público 

não se restringe à proximidade contemplativa da obra, mas ao vivenciar o próprio 

processo de criação num espaço de convívio ímpar. Torna-se inevitável perscrutar a 

similitude desta obra com o projeto ‘ The Umbrellas’ (1984-1991), de Christo e Jeanne-

Claude, cujos enormes guarda-chuvas azuis e amarelos cobriram as paisagens do interior 

do Japão e dos EUA. O impacto e eficácia do projeto dependeu grandemente da 

interligação ou do efeito do conjunto de guarda-chuvas, previamente assinalados em 

mapas topográficos, de modo a ponderar as diferenças e as semelhanças nos modos de 

vida e uso da terra dos dois povos. Ambos os projetos transformaram temporariamente o 

espaço público, estetizando-o ora com a intermitência dos flashes de uns, ora com o 

colorido de outros. As experiências coletivas que decorrem do projeto ‘UMBRELLA.net’ 

estabelecem uma alegórica comparação entre o processo de formação de redes transitórias 

ou ad-hoc e a imprevisibilidade dos padrões aleatórios na formação de multidões, 

motivadas pela convergência de ações, ainda que individuais, no mesmo espaço público.  

Ao focar-se nas estruturas funcionais, e como organismo intrínseco da multidão, 

o projeto aumenta a probabilidade de aproximação dos artifícios estéticos aos modelos 

participativos que ecoam na sociedade civil, nos quais um grande número de pessoas se 

pode reunir em formações coletivas para reivindicar posições comuns. Curiosamente, sob 

                                                 
226 Alicerçados na utilização de materiais comuns e na participação do público, intensificando as relações 

entre a arte e a vida. 
227 Paralelamente, o interface do computador fornecia a informação a identificação e a proximidade de 

outros participantes na performance urbana. 
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a mesma insígnia do guarda-chuva como estrutura de abrigo, em setembro de 2014, em 

Hong Kong, milhares de manifestantes pró-democracia utilizaram guarda-chuvas 

amarelos (que mais tarde ficou conhecido como Umbrella Movement) como uma 

ferramenta de protesto e resistência pacífica face ao regime autoritário imposto pelo 

governo chinês na antiga colónia britânica. A participação e mobilização pública ficou 

marcada pela criação de inúmeras instalações artísticas que tinham a pretensão de 

prolongar a presença das pessoas no espaço público quando estas começaram a 

desmobilizar. Porém, quando a editora da HKELD, Meaghan McGurgan, sugeriu que 

algumas dessas obras fossem integradas em museus ou galerias, considerou-se que seria 

uma forma de aniquilar o protesto, tendo-se optado por preservar a memória e manter o 

protesto na internet através de diversas redes sociais. As ações de protesto, ao migrarem 

para a internet, reuniram apoiantes por todo o mundo, aumentando a expressão da 

contestação e desencadearam um processo de desterritorialização, um acontecimento 

localizado passou a ser mundializado228. 

 

3.1.3 Espaços discursivos do simulacro e a especulativa apropriação 

estética do território  

A apropriação simbólica do espaço público pelos artistas da Internet Art 

confronta-se recorrentemente com uma tensão beligerante entre o online e o offline, ou o 

digital e o físico, e a ambição de tornar a internet um espelho do mundo ‘real’. Mais do 

que a simples replicação do real, com a representação digital do globo terrestre229 ou a 

criação alegórica de metaversos230, a internet tem estado a coligir incessantemente, 

segundo a segundo, informações detalhadas do nosso mundo e vivências. Este repositório 

                                                 
228 A expressão é da autoria do investigador François Soulages, da Université Paris 8, e foi apresentada 

numa conferência na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa em janeiro de 2010. Segundo Soulages, 

‘mundialização’ difere do conceito de globalização. O primeiro associa-se à ideia de que algo que é próprio 

de um local ao ser disseminado não perde a identidade do local de pertença, enquanto que, o segundo 

destitui qualquer sentido de lugar. 
229 Com projetos como o ‘TerraVision’ (1994), Earth Viewer (2003) e Google Earth (2005). ‘TerraVision’é 

um projeto baseado na obra literária de ‘Snow Crash’ de Neal Stephenson realizado pelo coletivo 

ART+COM, sediado em Berlin, que se propôs reproduzir o globo terrestre numa escala de 1:1. Tal como o 

sobejamente conhecido Google Earth, disponibilizava uma interface de navegação que permitia a 

navegação e o acesso a vários tipos de dados e detalhes relacionados com áreas geográficas apoiadas por 

imagens de satélite. 
230 O termo foi cunhado por Neal Stephenson, em 1992 no ensaio ‘Snow Crash’. Nesse ensaio o autor 

idealiza um meta-universo, uma recriação virtual da realidade física ou um mundo paralelo habitado por 

avatares com identidades fictícias. O Second Life (2003), criado pela empresa Liden Research Inc., tem 

sido o mundo virtual mais bem-sucedido – em 2008 com quinze milhões de utilizadores registados – e o 

principal responsável pela criação de personas/avatares com vidas próprias em espaços virtuais. 
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de dados231 supera a grandeza atribuída à mítica biblioteca de Alexandria, na sua época, 

ou de qualquer outro intento seguidista – como a recente biblioteca de Tianjin Binhai – 

aproximando-se mais do fervor e fascínio de Jorge Luis Borges em condensar traços do 

mundo na sua literatura, particularmente expressa em fábulas e símbolos como o Livro 

de Areia232 ou na sua perceção de Mapa. A metáfora de mapa, em Jorge Luis Borges, 

denota uma obcecada tentativa do ser humano em representar a realidade com uma 

precisão quase doentia, ao ponto das informações acumuladas servirem para criar um 

mapa com o tamanho do território (que representa) e replicar o universo que nos rodeia. 

De tal forma que o mapa não só se tornou igual ao mundo, mas superou-o largamente233. 

Esta metáfora produz um hiper-realismo, sugestionando a experiência da realidade 

através do auxílio de outra, que torna indistinta a realidade da fantasia. A estilização desta 

tese de Borges, com todas as suas possibilidades de associação-criação, pode certamente 

ser vista como um importante exemplo de tendências de objetivação de muitos artistas da 

Internet Art, que começaram a assumir a sua própria forma de ver o mundo com critérios 

baseados na estética de dados, não se ficando pela mera correspondência com o real. Os 

seus projetos são desinteressantes se considerados meras reproduções da realidade, mas 

o seu interesse na sua artificialidade e banalidade é apropriado como forma de interligar 

a hiperabundância de matéria-prima existente na internet sobre um determinado local, 

com uma perceção cartográfica, centrada numa realidade arrebatadora carregada de 

informação e não numa ilusão. A integração generalizada da tecnologia GPS (Global 

Positioning System) nos dispositivos móveis originou a criação de uma panóplia de 

aplicações e ferramentas que utilizam a rede para se vincular com o espaço físico, com o 

                                                 
231 Para o teórico de New Media Art, Lev Manovich, o conceito de ‘estética da base de dados’ prevê que o 

mundo nos seja “apresentado como uma coleção infinita e desestruturada de imagens, textos e outros 

registos de dados, sendo apropriado que o alteremos para modelá-lo como um banco de dados. Mas também 

é apropriado que desejemos desenvolver poética, estética e ética a partir desse banco de dados” (Manovich, 

1999, p. 2). 
232 O Livro de Areia é fantasiosamente retratado como o ‘Livro dos Livros’ com a invulgar capacidade de 

reunir, em si mesmo, todo o conhecimento do mundo, não se lhe conhecendo finitude. Este repositório 

infinito, deve o seu nome ao facto de “nem o livro nem a areia terem princípio nem fim”, possui indícios 

de uma hipertextualidade que propicia a navegação não linear entre textos e enredos, similar à organização 

da informação na internet (Borges, 2012, pp. 121-127). 
233 “Naquele império, a arte da cartografia alcançou tamanha perfeição que o mapa de uma única província 

ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas 

desmensurados não bastaram e os colégios de cartógrafos fizeram um mapa do império que tinha o tamanho 

do império e coincidia perfeitamente com ele. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações 

seguintes decidiram que esse mapa exagerado era inútil e impiedosamente deixaram-no debaixo do sol e 

dos invernos. Nos desertos do oeste ainda sobrevivem ruínas dilaceradas do mapa, habitadas por animais e 

mendigos; em todo o país, não existe nenhuma outra relíquia das disciplinas geográficas”. – Suárez 

Miranda, Viajes de varones prudentes, Libro IV, Cap. XLV, Lérida, 1968” (Borges, 1998, p. 325). 
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território e o lugar como ponto de confluência e sincronização temporal e espacial. 

Rapidamente emergiu por parte de muitas aplicações o interesse em acoplar a localização 

física à atividade dos utilizadores, adicionando-lhes informação geográfica. A 

georreferenciação pode atuar com a intensão sadia de explorar o potencial socializador 

com base na proximidade física dos utilizadores presente em alguns motores de pesquisa 

de blogs, nomeadamente o ‘Peuplade’ (2002), o ‘Placeblogger’ (2006) ou o ‘Outside.in’ 

(2006). No entanto, o processo de agregar informação geográfica aos metadados de 

imagens (geotagging) ou de monitorização de localização também pode ser revelador de 

um voyeurismo pernicioso que ameaça a privacidade dos utilizadores. Esta questão 

inverte a suposta indiferenciação territorial sem fronteiras nem obstáculos geográficos 

própria de uma web globalizada e, desde os anos 2000, tem originado nos artistas da 

Internet Art um certo entusiasmo pelo uso crítico dos locative media234 com o foco em 

projetos que entrelaçam a coleta de dados ou comunicações com um lugar específico. O 

artista neozelandês Julian Oliver aborda estes temas em ‘Border Bumping’ (2012-2014), 

descrito como um trabalho que lança ambiguidades sobre qualquer tipo de controlo por 

localização. Trata-se de uma aplicação para smartphone que recolhe dados da localização 

das pessoas junto às antenas de redes de comunicação móvel próximas da fronteira e 

envia-os para uma agência de cartografia móvel, ancorada numa caravana. Porém, os 

dados recolhidos são subvertidos redesenhando um novo mapa do território que, segundo 

o artista, um utilizador poderá estar na “Alemanha, mas o seu dispositivo informa que 

está na França. Ao receber esses dados, o projeto ‘Border Bumping’ assume-os como 

reais e a fronteira francesa é redesenhada em conformidade” (Oliver, 2012, para. 4). Ao 

dissimular a localização das pessoas, o sistema aponta disparidades que adulteram e 

geram antagonismos que alteram a nossa perceção do mundo. Em sentido diametralmente 

oposto, os artistas ingleses Heath Bunting e Kayle Brandon, patrocinados pela Tate 

Gallery em Londres e pela Fondation Musée d’Art Grand-Duc Jean (MUDAM) no 

Luxemburgo, desenvolveram o projeto ‘BorderXing Guide’ (2002-2011) caraterizado 

como um guia online preciso para atravessar sub-repticiamente as fronteiras da europa 

por aqueles que não possuem documentos legais, os que procuram asilo ou ativistas. O 

projeto concentra-se num site que reúne uma vasta base de dados com informações sobre 

as rotas de vários países e instruções sobre as tentativas de passagem feitas pelos artistas. 

                                                 
234 O termo é atribuído a Karlis Kalnins com a intenção de diferenciar o uso artístico dos sistemas de 

localização (muitas vezes ligadas a práticas hacktivistas) face à sua utilização comercial. 
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‘Border Bumping’, como ‘BorderXing Guide’ aproveitam-se da representação da 

fronteira como uma oportunidade para uma experiência estética e, simultaneamente, 

sugerem uma prática ativista que conota a natureza do envolvimento público no desafio 

do poder corporativo e dos seus sistemas, caraterístico de muitos projetos da Internet Art 

que utilizam os meios de comunicação mais como meios do que propriamente como fins 

em si mesmos. Estes, e muitos outros projetos similares235, não só tornam visível a 

mobilidade transnacional dos habitantes ou migrantes na região, como também 

demonstram o potencial artístico das tecnologias locativas. 

Estas interpenetrações entre mapa e território exortam a argumentação de Deleuze 

e Guattari ao atribuírem um brilho irónico à ideia de território com a ascensão do mapa. 

De acordo com Deleuze e Guattari (2007), o mapa:  

É aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, invertível, suscetível de 

receber modificações constantemente. O mapa pode rasgar-se se virado do avesso, 

adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser posto em estaleiro por um indivíduo, 

um grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como uma 

obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. (p. 32) 

A flexibilidade do mapa enforma um conjunto de estratégias de 

desterritorialização e reterritorialização em torno de uma série de poéticas de localização 

que geram obras ‘topocríticas’, recorrendo à terminologia expressa por Juan Martín Prada 

(2015), caraterizadas pela possibilidade de interação social com o território, em diálogo 

contínuo e diverso entre o online e o offline. Muitas dessas obras moldam as impressões 

individuais ou coletivas delineadas sobre o mundo. Combinam o perto e o longe, e tornam 

o domínio público e a progressiva ubiquidade das tecnologias de localização em 

categorias centrais do seu trabalho. Alguns exemplos notáveis são os projetos ‘Earth’ 

(2001), de John Klima, e ‘Ride the Byte’ (1999), do coletivo ART+COM, que primam 

pelo desejo de generalizar a visibilidade, de transformar em visível todo o campo invisível 

de informações peculiares que vagueiam online. O projeto ‘Earth’ propõe um sistema de 

visualização geoespacial que posiciona dados da internet, em tempo real, num modelo 

tridimensional com uma amplitude que extrapola o mapeamento da superfície terrestre e 

fornece várias camadas de informação sobre o local onde o espetador se enquadra. Os 

                                                 
235 Tais como ‘Refresh project’ (1996) de Alexei Shulgin e Jluc Faubert, ‘SuperWeed’ (1999) de Heath 

Bunting e Rachel Baker, ‘Alpha 3.8’ (2003) do coletivo tsunami.net, ‘The Region of the Transborder 

Trousers’ (2004-2005) do coletivo Torolab, ‘The Transborder Immigrant Tool’ (2007) do coletivo 

Electronic Disturbance Theater ou ‘Quotidian Record’ (2012) de Brian House. 
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dados migram do mundo físico para a internet. Num sentido inverso, ‘Ride the Byte’ 

projeta a transmissão de dados da internet na cartografia terrestre, monitorizando e 

assinalando as rotas desses dados pelas localizações geográficas associadas aos endereços 

IP. As trajetórias são alocadas a localizações físicas que se acumulam desenhando 

padrões representativos da constante mudança da Internet. Conforme vimos 

anteriormente, foi precisamente esta agitação de dados que impediu que o projeto ‘1:1’  

(1999-2001), de Lisa Jevbratt, ilustrasse permanentemente um retrato fiel do WWW, 

idealmente caraterizado por um colapso entre o mapa (dos endereços IP de todas as 

páginas da web) e a interface criada pela artista, um artifício a que o sociólogo Jean 

Baudrillard denominou de simulacro236. 

Jean Baudrillard usa a metáfora do mapa e do território para especular a relação 

entre a simulação e o real, segundo o qual, quando se pretende precisar uma aproximação 

ao detalhe, o próprio mapa torna-se ou coincide com o próprio território; já não se trata 

de imitação, mas de uma substituição do real por um novo real e da dissuasão do processo 

de replicação desse real. O mapa, como signo, abrange o território, logo usurpa o signo 

do próprio território, isto é, a coexistência expectável do mapa e território desaparece na 

simulação, havendo uma perda de distância entre o signo e o referente; este é o 

funcionamento do simulacro. O movimento semântico do signo ganha autonomia, define 

as suas próprias regras, colocando em causa a diferença do 'verdadeiro' e do 'falso', 

revelando a força do mapa sobre o território (Baudrillard, 1991).  Laura Baigorri e 

Lourdes Cilleruelo (2006) anotam que a internet “é o paraíso do não-lugar, da partilha, 

da diluição, do canibalismo, da contaminação e do equívoco” (p. 13), sugestionando que 

transcende a ideia de território, de lugar e de simulacro. A permeabilidade, confluência e 

reciprocidade, entre o digital e o físico, estimula uma dispersão de práticas, misturas e 

‘transfusões’ de domínio para domínio. Assim sendo, torna-se importante notar que o 

prolongamento do espaço público às ações coletivas online, sob o estandarte da 

                                                 
236 Baudrillard apresenta três fases ou ordens da maturação do conceito de simulacro: a ordem da cópia, 

caracterizada pelos jogos da imitação e da ilusão onde o referente aparece como elo de ligação ao signo, 

nomeadamente o Barroco; a ordem do tempo de produção, ligada à era da industrialização que Walter 

Benjamin nomeou de época da reprodutibilidade técnica, a autonomia sobre a capacidade de produção não 

põe em causa a existência da realidade; a ordem da simulação correspondente à fase atual, regulada pelo 

código do pós-guerra/anos 60 em que há a exterminação dos ideais de produção e a perda do referente. De 

acordo com o autor, a "era da simulação inicia-se, pois, com uma liquidação de todos os referenciais - pior: 

com a sua ressurreição artificial nos sistemas de signos, material mais dúctil que o sentido, na medida em 

que oferece a todos os sistemas de equivalência, a todas as oposições binárias, a toda a álgebra 

combinatória. Já não se trata de imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata-se de uma 

substituição no real de signos do real pelo seu duplo operatório" (Baudrillard, 1991, p. 9). 
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intermedialidade, pode agir como um simulacro com a capacidade de substituir a 

realidade ou coexistir em ambiente digital e físico tornando o real mais verosímil. 

Algumas das práticas populares de locative media centram-se em estratégias de 

mobilidade introduzida em cenários de jogos em rede que misturam o espaço público e 

elementos virtuais ao vivo, também conhecidos por pervasive games237, representando 

um paralelo contemporâneo dos jogos reclamados pelos situacionistas238 e das práticas de 

geocaching239 realizadas na primeira década do século XXI. O exemplo mais conhecido 

foi o jogo ‘Pokémon Go’ (2016) desenvolvido pela Niantic Labs, uma spinoff da Google 

e comparticipada pela Nintendo, tornou-se um fenómeno cultural instantâneo que se 

alastrou de forma vertiginosa a quase todos os cantos do mundo, arrastando multidões de 

uma forma quase insana para o espaço físico das nossas cidades, para capturar os 

emblemáticos monstrinhos pelas ruas. A tecnologia do jogo baseia-se em realidade 

aumentada (RA) vinculando-se a locais físicos por GPS e transformar o mundo inteiro 

numa gigantesca plataforma do jogo (Barrett, 2016). Cada jogador apenas necessitava de 

um smartphone com ligação à rede e com GPS para aceder à interface que sobrepunha o 

mapa ao território, formando a apoteose do simulacro de Baudrillard. O jogo de ficção 

científica ‘Ingress’ (2012), produzido pela mesma empresa e antecessor do ‘Pokémon 

                                                 
237 Tratam-se de videojogos cuja experiência de jogo estende-se ou funde-se com o mundo físico. São 

exemplos disso projetos como ‘Can You See Me Now?’ (2002) de Blast Theory e Mixed Reality Lab, 

‘Asphalt Games’ (2003) de Michele Chang e Liz Goodman, ‘Manhattan Story Mashup’ (2006) de Jürgen 

Scheible e Ville Tuulos ou ‘Ingress’ (2012) da Niantic. Pervasive games destacam-se igualmente pela 

conjugação da natureza espacial e temporal com aquilo que Calafiore & Rapp (2017) referem ser o “foco 

no impacto do potencial social que esses jogos possuem” (p. 5). 
238 Os situacionistas acreditavam que o caráter lúdico de jogo havia sido perdido no contexto urbano; como 

tal, reclamavam o retorno dessa ludicidade às cidades, pela necessidade de unir o jogo e as vivências no 

quotidiano. A Teoria da Deriva de Guy Debord, publicada em 1958 na Revista Internacional Situacionista, 

dá corpo às estratégias exploratórias de atuação no espaço urbano ao estipular um conjunto de regras que, 

grosso modo, referem que a deriva está ligada ao comportamento experimental de alguém face às condições 

da sociedade urbana; este espírito exploratório, com resquícios da figura do flanêur baudelairiano, denota 

uma certa aleatoriedade, deixando que o contexto urbano sugestione os seus próprios percursos. Ao traçar 

um mapa desse percurso, com as devidas anotações, permitir-lhe-á entender as opções assumidas que o 

conduziram a um certo local, estabelecendo-se os pressupostos do estudo psicogeográfico. Debord afirma 

que “a exploração de um campo espacial marcado supõe, portanto, o estabelecimento de bases e o cálculo 

das direções de exploração. Aqui intervém o estudo dos mapas, sejam oficiais, sejam ecológicos ou 

psicogeográficos, e a correção e melhoria desses mapas. Será necessário dizer que a não-familiaridade com 

o bairro desconhecido, jamais percorrido, não interfere em nada? Este aspeto do problema, além de 

insignificante, é totalmente subjetivo e não persiste por muito tempo”. Assim sendo, a essência do jogo 

assenta na ambivalência entre a apreensão do espaço e a nuance lúdica da sua utilização (Debord, 1958, p. 

90). 
239 Uma prática de exploração ao ar livre, considerado como um jogo, onde o geocacher (participante neste 

tipo de atividade) utiliza um dispositivo de navegação por satélite – habitualmente por GPS – para procurar 

uma caixa pequena estanque, que contém normalmente um livro de registo e pequenos objetos para troca. 

Esta prática lúdica espalhou-se um pouco por todo o mundo e foi particularmente popular entre 2000 a 

2010. Disponível em https://www.geocaching.com/play 
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Go’, acumulou uma aura pedagógica focalizada em locais com relevância cultural 

sustentada pelos participantes, intrinsecamente competitiva, estabelecendo uma disputa 

colaborativa pelo controlo do território através da conquista de ‘portais’ que, no seu todo, 

diluíam a linha que separa a realidade e o jogo (Andersen, 2014). Parte destes recursos 

foram implementados no ‘Pokémon Go’ com o pretexto de o vincular a uma cultura de 

massas, enaltecendo o benefício do padrão associado à mobilidade dos participantes nas 

ruas da cidade, não resistindo em usar o seu bastão moral contra o sedentarismo atribuído 

ao uso exacerbado da tecnologia. O fenómeno social desencadeado suscitou inúmeras 

especulações sociológicas sobre o estímulo intergeracional, as interações sociais e a 

mobilização aparentemente caótica de multidões, com inusitados e espontâneos 

momentos de colaboração, para vivenciarem experiências hibridas que contemplavam a 

exploração da cidade ‘real’ e a ‘virtual’, exatamente o grau de autenticidade de que o 

público necessita em benefício da plausibilidade.  

 

3.1.3.1 Estratégia do Phasma: o ‘culto’ da encruzilhada, entre o mapa e o 

território 

Uma questão incontornável a esta discussão é o paradoxo do Phasma, sugerido 

por George Didi-Huberman. O phasma é descrito como uma espécie de inseto (phasmid) 

com características idênticas aos animais que detêm a capacidade de se camuflarem e 

diluírem no ambiente, mas o modo como o faz apresenta contornos de perversidade que 

nos catapulta para a ideia de simulacro. Este ser não possui uma forma definida nem se 

lhe pode atribuir nenhuma, em si não é nada. Apesar desta aparente redutibilidade 

existencial, num jogo de substituição macabro ele integra-se no ambiente, devorando-o, 

ficando ele próprio o meio ambiente. O phasma torna-se análogo ao meio ambiente e só 

é desmascarado se o retirarmos do ambiente, desconstruindo, conseguimos expô-lo. 

Porém, ele só consegue ser ele próprio quando devora a realidade e se torna nessa 

realidade, provocando a crise da mimésis. O paradoxo deste enigma mimético evidencia 

a ideia de que ao "atingir a perfeição da imitação, quebra a hierarquia que pode ser exigida 

a todas as imitações, deixa de existir o referente e a cópia" (Didi-Huberman, 1989, p.4). 

Nesta ordem de ideias a transfiguração do phasma provoca um curto-circuito entre 

o referente e a cópia, remete-nos para o ‘Crime Perfeito’ de Baudrillard, em que a própria 
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perfeição assassina a realidade240. O signo, phasma, devora o referente para se tornar no 

referente. O poder de dissimulação na simulação do real lança-nos para uma dimensão 

autónoma: o ‘espaço entre’. Nesta promiscuidade das trocas, o virtual, vulgarmente 

entendido por oposição ao real, apresenta-se-nos como a derradeira solução para 

perpetuar a ligação do simbólico ao real. No entanto, se ponderarmos todos estes 

fenómenos, à luz das manifestações artísticas que partilham a desestruturação da 

referencialidade com o real/original, a crise do referente sobrecarrega a obra de uma dupla 

referencialidade e institui-se como um símbolo de alienação por se tornar no signo. A 

estratégia do Phasma na obra de arte denuncia a gradual falência das convenções 

miméticas e a ascensão do simulacro que tanto pode ocorrer no espaço online como na 

confluência deste com o offline. 

O projeto ‘OPUS’241 (2001), do Raqs Media Collective242, é um exemplo fecundo 

da perda do referente, foi inspirado no espírito da cultura livre ou de código aberto e dá 

uma ênfase à partilha, apropriação e colaboração.  

     

Fig. 21 Raqs Media Collective, ‘OPUS’, 2001, Print 

Screen da interface da plataforma online 243 

Fig. 22 APNA OPUS, ferramenta para agilizar 

a ação colaborativa através da partilha. 

                                                 
240 A perversidade de apropriação do phasma sugere-nos o exemplo do paradigma da trilogia Matrix, um 

prodígio cinematográfico dos Wachowski Brothers, cujo simulacro aprisiona toda uma humanidade que já 

perdeu o referente, nem mesmo o 'despertar' de algumas personagens pode fugir a essa fatalidade simulada, 

pois a realidade foi apagada e assumem a matrix como a sua realidade. 
241 Acrónimo de ‘Open Platform for Unlimited Signification’. Veja-se no Apêndice, p. 17. 
242 O Raqs Media Collective reuniu-se em 1991, constituído por Monica Narula, Jeebesh Bagchi e 

Shuddhabrata Sengupta, e está alocado a um dos principais focos de desenvolvimento tecnológico em Nova 

Deli, na Índia. ‘Raqs’ apresenta duas conotações: palavra utilizada em árabe para descrever o estado 

frenético decorrente das danças dos dervixes; segundo o crítico e curador de Media Art Steve Dietz, ‘Raqs’ 

(rarely asked questions) parodia a sigla inglesa FAQ (frequently asked questions). 
243 Disponível em http://www.raqsmediacollective.net/resultCC.aspx?id=83&type=works 
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O projeto é uma metáfora, de uma forma mais ou menos oculta, da cultura da 

internet e da predisposição dos internautas para com um território imensamente maleável 

e flexível cujos protocolos operatórios de apropriação, disseminação e circulação da 

informação estão sistematicamente a desafiar os limites de propriedade e bem comum, 

controlo e liberdade, soberania e democracia, poder e anarquia, etc. . Desta forma, 

assume-se como uma plataforma online assente na ideia de bem comum digital para 

partilhar e produzir trabalho artístico. Nas palavras dos seus autores, o projeto “OPUS”: 

procura construir um bem comum criativo com a comunidade dos ativistas dos media, 

artistas, autores e público de todo o mundo. Aqui as pessoas podem apresentar o seu 

trabalho e permitir a sua transformação, para além de intervirem e de transformarem o 

trabalho dos outros ao trazerem novos materiais, novas práticas e novos pontos de vista. 

Os fóruns de discussão abrem as obras aos comentários e à reflexão. O “OPUS” segue as 

mesmas regras que operam nas comunidades de software livre – i.e., a liberdade de ver, 

de carregar, de modificar e de distribuir. A fonte (código), neste caso o vídeo, a imagem, 

o som, ou o texto, são de utilização livre, para editar e para distribuir. (Raqs Media 

Collective, 2001, p.185) 

 ‘OPUS’ foi lançado na Documenta XI, em Kassel, e é evocativo da proliferação 

das tecnologias de distribuição e reprodução digital, proporcionando aos participantes a 

criação de ‘Rescensions’244, novos trabalhos decorrentes da alteração ou remistura de 

código encontrado noutros trabalhos que, posteriormente, são submetidos na plataforma 

e que serão passíveis de novas intervenções por outros participantes, contribuindo para o 

acervo acumulado. O grupo Raqs ao usar a metáfora da herança genética – ‘pais’ para os 

ficheiros originais e ‘filhos’ para os trabalhos derivados – relança de forma desdenhosa a 

discussão do estatuto da apropriação na obra de arte numa época onde a reprodutibilidade 

se banalizou, acentuada pela cultura de disseminação na internet, reassumindo-o mais por 

um critério estético do que pela sua ‘aura’ benjaminiana. Desta forma, o projeto é um 

arquétipo do simulacro, pois a ‘Rescension’ é desenvolvida a partir de outra obra 

acentuando-se a perda de referente ao ponto de não se objetivar o original; tal como a 

irreverência de muitos dadaístas – John Heartfield, Kurt Schwitters, Raoul Hausmann, 

Marcel Duchamp, entre outros – que se preocupavam em quebrar as afirmações 

                                                 
244 No ‘The Manual For OPUS’ disponibilizado pelo grupo,“ ‘Rescension’ não é um clone, nem uma cópia 

autorizada ou pirateada, nem uma versão melhorada ou deteriorada de um texto preexistente, tal como uma 

criança também não é um clone, nem uma cópia autorizada ou pirateada, nem uma versão melhorada ou 

deteriorada dos seus pais” Raqs Media Collective (2001). The Manual For OPUS Consultado em 20 dez. 

2017. Disponível em http://opus.walkerart.org/templates/doc/record.htm 
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tradicionais da ‘aura’ da obra de arte e do ‘original’ artístico. É esta a simulação 

ontológica do Phasma, quando o mapa (signo) cobre totalmente o território (referente) 

acabando por ser superior. 

Todavia, a estratégia do phasma evidencia-se igualmente de forma insidiosa na 

perda da referencialidade com o real e o virtual. Da confrontação artificialmente 

provocada pelos espaços físico e digital emerge uma nova consciência ou um espaço 

público de confluência fruto da indissociabilidade entre o offline e o online. Esta 'linha de 

fuga'245 do phasma pode ser definida como realidade alternativa que não substitui o real 

ou o virtual per se, mas apropria-se dos dois mundos constituindo a prova de uma nova 

relação entre as realidades offline e o online moldadas pelas tecnologias em rede. Esta é 

a fatalidade da condição da vivência humana presente e futura no espaço público que 

Sebastian Schmieg analisa num ensaio curioso, intitulado ‘Humans As Software 

Extensions’246, onde reflete a forma como as pessoas estão a ampliar os sistemas 

computacionais sob a pressão permanente de otimização e, acrescentaríamos nós, a forma 

como esses sistemas retribuem, amplificando o espaço físico através de ações coletivas. 

A par da alegada consciência da internet manifestada por Marisa Olson para 

classificar obras de arte que migraram para o espaço físico sem se desvincularem da 

cultura da internet, bem como da nova estética de James Bridle que vaticina a 

generalização de produtos nativos da cultura de rede e a progressiva integração de 

tecnologias nas nossas vidas, Domenico Quaranta (2016b) define este espaço público de 

confluência como um ‘culto’: “the cult of the plasma screen” (para. 6). É uma religião 

partilhada por todos aqueles que navegam nas redes sociais – percorrem blogs, publicam 

no Facebook ou assistem vídeos no YouTube – e vagueiam pelos motores de pesquisa ao 

ponto de verificar um lugar no Google Maps antes de o visitar presencialmente. A internet 

está entranhada na nossa existência e mesmo aqueles que não professam fervorosamente 

esse ‘culto’, consideram bastante natural que a vivência nesse espaço público de 

                                                 
245 Com a conotação dada por Deleuze e Guattari, definindo as 'linhas de fuga' como parte da rede de 

(re)estratificação do rizoma. Estabelecem a referencialidade necessária à criação de novos rizomas e 

simultaneamente poderá ser a base de união entre rizomas (Deleuze & Guattari, 2007). 
246 Resumidamente, Schmieg propõe um modelo que ilustra a ambição de estetizar e intervir à escala 

planetária, influenciado na noção de uma megaestrutura cujo aparato tecnológico molda uma nova 

arquitetura geopolítica que, Benjamim Bratton, chamou ‘The Stack’. Como tal, entende que ’The Stack’ 

pode ser igualmente um modelo que gera humanos como extensões de software. Para isso, Schmieg, 

defende a ideia de uma extensão dos sistemas computacionais por pessoas que oferecem os seus corpos, 

sentidos e cognição para configurar uma nova condição humana contemporânea. Corpos e mentes que 

podem ser facilmente conectados para uma tarefa específica e mais tarde descartados; ou seja, esses corpos 

e mentes geridos por algoritmos são sistematicamente sujeitos à pressão da constante inovação e da 

perpétua busca pela eficiência (Schmieg, 2018). 
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confluência se situe no limiar do offline e do online. A simultaneidade destas impressões 

suscita novos impulsos artísticos que, num plano colaborativo, destacam a conexão do 

espaço com a perceção do público, ou seja, a localização física é complementada com o 

conhecimento coletivo decorrente de várias experiências individuais. O desenvolvimento 

de ‘Degree Confluence Project’247 (1996-presente), de Alex Jarret, por exemplo, 

corrobora esta combinação ou fusão do offline e do online com o auxílio de uma legião 

de colaboradores que registam fotograficamente os pontos de interseção das linhas de 

latitude e longitude no mundo, adicionando-lhe narrativas poéticas das experiências 

vivenciadas pelos participantes. Um outro projeto semelhante, ‘Yellow Arrow’ (2004-

2006), do coletivo Counts Media, Inc.248, visa a utilização do mundo cibernético para 

partilhar opiniões, informações e lugares, interligando o mundo físico com o digital, 

superando a leitura de qualquer mapa convencional e possibilitando aos participantes 

contribuir coletivamente para os lugares onde vivem. Os participantes ‘plantam’ no 

espaço público setas amarelas autocolantes (stickers)249 portadoras de um código único e 

ao qual associam uma mensagem que pode ser acedida por qualquer transeunte que, ao 

digitar esse código com recurso a um smartphone, recebe uma mensagem com a 

informação deixada pelo autor que assinalou aquela localização. Esta tendência ou 

fenómeno de mapear o território dá lugar a uma realidade ambivalente que compara o 

fluxo das pessoas com o fluxo da informação, adotando uma estética funcional e sem 

adornos; como se pretendesse enfatizar que estes projetos transmitem, por um lado, o 

caráter tautológico da arte e, por outro, tornam claro que não são as fotografias ou stickers, 

mas as ideias às quais elas dão expressão, o que deve ser compreendido como arte. Este 

modo de configurar uma identidade espacial com base na experiência do lugar e da 

informação existente produzida por outros na rede, numa base de patilha mútua, expõe o 

                                                 
247 O “Degree Confluence Project” tem a pretensão de realizar um registo da superfície terrestre sob o olhar 

de um manancial de colaboradores residentes ou meramente visitantes de locais devidamente referenciados 

por GPS, à escala mundial. O projeto destaca-se por dois objetivos fundamentais: por um lado, visitar locais, 

intercetando a latitude e longitude, registando-os em fotografia e permitindo a possibilidade de lhe atribuir 

uma descrição; por outro lado, visa igualmente documentar a mudança desses locais ao longo do tempo, 

quando são revisitados e registados de novo. Esta cartografia do mundo distingue-se pelo mapeamento 

colaborativo das aventuras dos participantes criando uma etiquetação do mundo baseada no princípio 

geotagging (informações geolocalizadas e adicionadas em pontos do mapa). Veja-se no Apêndice, p. 8. 
248 Constituído por Michael Counts, Christopher Allen, Brian House e Jesse Shapins. 
249 Os stickers são adquiridos por 50 cents diretamente na página Yellowarrow.net e apresentam uma 

disseminação geográfica com cerca de 7535 setas amarelas colocadas em 467 cidades, pertencentes a 35 

países. O projeto baseia-se em reminiscências do movimento internacional situacionista fazendo a apologia 

da relação social entre pessoas mediada por imagens, fruto de uma práxis social em imagens e mensagens 

de natureza poética e/ou lúdica. Poderíamos elencar outros projetos com caraterísticas semelhantes, tais 

como “Urban Tapestries”, “Wikimapia” ou “PDPal”. Veja-se no Apêndice, p. 22. 
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modelo de exercício coletivo no espaço público caraterístico de uma vivência que já não 

se consegue alienar de uma presença online nas nossas cidades. 

 

3.1.4 O novo público da esfera pública: regimes panópticos de vigilância e 

Big Brother 

Na literatura o romance ‘1984’ de George Orwell250, editado em 1949, é 

considerado o prenúncio do espetro ameaçador dos sistemas de vigilância dos cidadãos; 

no cinema ‘O Vigilante’ premiado em Cannes, produzido em 1974 por Francis Ford 

Coppola e, mais tarde, ‘Perigo Público’ de 1998 de Tony Scott destacam o papel da 

tecnologia na invasão da privacidade do cidadão comum. A estreia, em 2011, da série 

norte americana ‘Person of Interest’, produzida por J. J. Abrams para a CBS, imagina 

uma realidade que não poderia ser mais oportuna: um sistema de vigilância online 

intrincado na ubiquidade de câmaras digitais no espaço público, na interdependência das 

plataformas de serviços e, com igual importância, na eclosão das plataformas 

participativas das redes sociais – como o Facebook, Twitter ou YouTube – que 

configuram o clímax de eficácia da encarnação do panóptico251 de Jeremy Bentham.  

No mesmo ano, 2011, a Primavera Árabe demonstrou a alteração da esfera pública 

e como as ações políticas são concretizadas, registadas e vividas in loco. A onda 

revolucionária de manifestações e protestos alastrou-se ao Egipto, Tunísia, Síria, Líbia 

Iémem e Bahrein, foi registada por milhões de câmaras (incorporadas nos telemóveis) e 

disseminada online; as redes sociais assumiram um papel fulcral na mobilização da 

sociedade civil e galvanização de massas, no efeito de contágio a outras comunidades 

bem como na angariação de apoios à causa, mas também foram reveladoras de ações 

polarizadas de opinião pública sob o jugo de interesses geopolíticos na região. O 

desenrolar destes acontecimentos acalenta a ironia de que o uso da internet e das redes 

                                                 
250 George Orwell (pseudónimo de Eric Arthur Blair) no seu livro ‘1984’, escrito depois do final da segunda 

guerra mundial, cunhou expressões como ‘Newspeak’, ‘Doublethink’ e ‘Big Brother’ que estão 

assustadoramente omnipresentes no nosso quotidiano A sociedade é descrita por Orwell como pertencente 

a um regime político totalitário e repressivo onde todas a pessoas estão sob vigilância constante das 

autoridades. 
251 A conceção de estrutura panóptica resulta da interiorização de uma observação disciplinadora (daquele 

que se encontra cativo) através da vigilância e do controlo centralizado na metáfora de um olho que tudo 

vê. O seu precursor, Jeremy Bentham, idealizou um modelo circular aplicável a muitos domínios diferentes 

com um posto de ancoragem central que aludia para o pensamento Iluminista, radicado na visibilidade e 

transparência. O panótico de Bentham foi uma referência aplicada a diversas instituições (prisões, hospícios 

e escolas), adotando plantas circulares, com o sentido de otimizar a vigilância e reduzir o número de pessoas 

responsáveis por essa função.  
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sociais tornou possível a organização de movimentos populares, em oposição ao 

autoritarismo do Estado; porém, também são utilizadas pelo Estado como um sistema de 

vigilância do cidadão comum. As tecnologias que utilizamos diariamente também nos 

usam e contam com a colaboração inadvertida de milhares de cidadãos ativos espalhados 

por todos os cantos do mundo.  

A divulgação de informações sigilosas por Wikileaks, tendo como protagonistas 

Julian Assange e Chelsea Manning, bem com as revelações do analista dos serviços de 

inteligência dos EUA, Edward Snowden em 2013252, sobre a forma como a NSA efetuava 

espionagem indiscriminada ao cidadão comum, confirmaram que a internet é uma 

tecnologia orwelliana e constitui aquilo que o coletivo UBERMORGEN apelidou, numa 

declaração cáustica sob o título ‘The Tale of Lord Snowden and Marquis d’Assange’253, 

de o firmamento de uma vigilância insana perpetrada contra a privacidade 

(UBERMORGEN, 2013). A comunidade artística é particularmente sensível a estas 

questões de vigilância em massa e controlo online. Nos anos 90, em resposta ao sistema 

de escuta digital do FBI (‘Carnivore’) para vigiar o tráfego na internet, um grupo de 

artistas conhecidos por Radical Software Group (RSG)254, desenvolveu o projeto 

‘CarnivorePE’ (2001-presente) estruturado como uma ferramenta de código aberto para 

‘ouvir’ a rede onde é instalada. Funciona como uma plataforma ou ferramenta para 

artistas, similar à OPUS, usando os dados colhidos como matéria-prima para 

desenvolvimento de interfaces artísticas. Nesse sentido, os artistas são assumidamente 

clientes que enfatizam as implicações políticas da vigilância na rede criando interfaces 

artísticas como a ‘Guernica’255 (2001), do coletivo Entropy8Zuper!, mostrando 

fragmentos de mensagens de correio eletrónico a orbitar um globo estéril ou a 

‘Amalgamatmosphere’256 (2001) de Joshua Davis, Braden Hall e Shapeshifter, cuja 

interface representa os utilizadores ativos na rede com círculos coloridos e translúcidos, 

associando cada cor a atividades específicas. A atividade encoberta da vigilância tem sido 

transformada num espetáculo artístico não tanto para deleite visual, mas para a tomada 

                                                 
252 Veja-se no Apêndice, p. 125. 
253 Veja-se no Apêndice, p. 126. 
254 A origem da designação Radical Software Group deve-se à revista ‘Radical Software’, sobre Video Art, 

publicada nos anos 70. O grupo é liderado por Alexander Golloway e o projeto de Software Art 

‘CarnivorePE’ (‘PE’ acrónimo de Personal Edition) foi criado para detetar os pacotes de dados associados 

ao tráfego das mensagens que circulam online e o rasto digital da navegação do utilizador na internet. Veja-

se no Apêndice, p. 15. 
255 Disponível em http://entropy8zuper.org/guernica/ 
256 Disponível em http://ps3.praystation.com/pound/assets/2001/11-20-2001/index.html 
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de consciência do espetro ameaçador que daí advém nas mãos de um qualquer governo 

ou do poder corporativo. Em 2001 realizou-se no ZKM de Karlsruhe uma exposição com 

o título ‘CTRL [SPACE] Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother’ que 

reuniu um conjunto de obras que exploram a omnipresença de todo um espetro de 

atividades de vigilância baseadas nas tecnologias para controlar e monitorar a sociedade 

moderna. Volvida mais de uma década e meia, esta chamada de consciência permanece 

entre as preocupações artísticas mais recentes. A obra ‘Surface Tension’ (1992) de Rafael 

Lozano-Hemmer, considerada um ícone artístico entre as obras que exploram a questão 

da vigilância, aparece como ‘cabeça de cartaz’ nas duas exposições mais influentes do 

séc. XXI de Internet Art, respetivamente em 2017 e 2018: ‘Electronic Superhighway 

(1966-2016)’257 no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) em Lisboa e ‘Art 

in the Age of the Internet, 1989 to Today’  no Instituto de Arte Contemporânea de Boston, 

comissariada por Eva Respini e Jeffrey De Blois. Ambas as exposições fazem uma 

retrospetiva histórica da Internet Art realçando a forma como os artistas respondem ao 

fenómeno definidor de zeitgeist258, sugerindo que sempre estiveram na vanguarda do 

questionamento e da crítica das possibilidades tecnológicas da internet. Ao mesmo tempo, 

as exposições parecem sugerir que muitas abordagens intervencionistas e ativistas que 

contribuem para um envolvimento mais crítico com a tecnologia e, inevitavelmente, a 

figura do hacker comprometido social e politicamente sobressaem como uma resposta 

artística beligerante contra os sistemas de controlo e de poder. Neste contexto, a mistura 

de hacking com ativismo político (Hacktivismo) assume intervenções de consciência 

social, crítica e denúncia de uma democracia distorcida pela ilusão da despolitização e 

liberdade de acesso online. Estas ações elucidam-nos para a permeabilidade da esfera 

pública associada a um lugar de associação livre onde as comunidades virtuais de 

interesse comum existem e apresentam identidades voláteis, o que contrasta com o que 

se entende historicamente por um espaço igualitário onde as opiniões dos cidadãos 

poderiam ter algum impacto. 

Há uma convicção comum de que encontramos no conceito de 'esfera pública', 

estudado por Jürgen Habermas, uma referência nomeadora de uma prolixa fenomenologia 

particular de um conjunto de instituições onde os cidadãos privados se reúnem para 

                                                 
257 A exposição foi originalmente produzida e apresentada pela Galeria WhiteChapel em Londres, em 2016, 

com curadoria de Omar Kholeif e Emily Butler, e posteriormente apresentada no MAAT. 
258 Um termo que decorre da filosofia alemã e assinala o espírito de uma certa época, habitualmente 

utilizado para caraterizar o clima cultural e intelectual num contexto temporal. 
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formularem uma opinião pública que, eventualmente, pode ser crítica do estado 

(Habermas, 1994). Seguindo o raciocínio do autor e se aceitarmos que a esfera pública é 

definida como uma atividade discursiva, em vez de um aglomerado de espaços, então 

deveríamos ponderar onde decorre essa discussão sobre a arte. Ao estudar a formação da 

opinião pública, Habermas propôs um espaço intermédio entre a esfera privada e o espaço 

público, onde os indivíduos na sua pessoa privada se reúnem para partilhar e debater 

ideias, assim como persuadirem-se uns aos outros. A esfera pública decorre do processo 

desses participantes, em tornar públicas as suas opiniões individuais. No entanto, não 

podemos escamotear as transformações da esfera pública ocorridas pela incerteza crítica 

que se gera online, facilitada pela radical democratização de acesso que alteram os vetores 

de influência do sentido da informação produzida e disseminada. Numa palestra ocorrida 

na Universidade de Stanford, questionado por Howard Rheingold sobre as implicações 

da “Internet na transformação estrutural esfera pública”, Habermas optou por ignorar a 

questão, mas alguns anos antes da Internet se tornar o principal media, havia sinalizado 

que “foi a ciência bem financiada das relações públicas que estava a subverter a formação 

da opinião pública ao manipulá-la” (Rheingold, 2012, p. 241). Nesse sentido, Rheingold 

sugere a adoção de novos posicionamentos, sem que estejam acorrentados à esfera 

pública burguesa formulada por Habermas, prescrevendo linhas de atuação que podem 

ser resumidas da seguinte forma: “se não és um ator em democracia, és uma marioneta. 

Conhece a forma como as redes de poder e contrapoder funcionam e procura entender o 

teu lugar entre elas” (Rheingold, 2012, p. 242).  De forma mais moderada, Nancy Fraser 

disseca cuidadosamente a conceção de esfera pública de Habermas de modo a torná-la 

mais ampla e precisa. Para tal, dá-nos uma perceção renovada da esfera pública que não 

se reduz a um espaço discursivo ou de debate crítico, mas inclui também um espaço 

performativo, de ação humana e um espaço visual. A análise de Fraser admite uma 

adequação da noção de esfera pública na teoria social crítica e na prática democrática, 

descrevendo-a como uma arena composta por múltiplos públicos e contrapúblicos259, uma 

zona de diferenciação e antagonismos. Esta posição reconhece uma maior complexidade 

discursiva à esfera pública aliada à performance e à espetacularidade que revestem os 

protestos sociais ou políticos, empenhados “em expor os limites de uma forma específica 

                                                 
259 Nancy Fraser considera que os contrapúblicos são arenas discursivas paralelas às esferas públicas 

oficiais, formam-se como resposta às exclusões dos públicos dominantes e a sua existência promove a 

paridade participativa. Nessas arenas “onde membros de grupos sociais subordinados criam e fazem circular 

contradiscursos para formular interpretações de oposição das suas identidades, interesses e necessidades” 

(Fraser, 1990, p. 58). 
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de democracia” (Fraser, 1990, p. 57) gerada, entre outras razões, pelas transformações 

contemporâneas dos media. 

Algumas obras de artistas como Pierre Huyghe, Marie Sester, o grupo Electronic 

Disturbance Theater ou o coletivo Knowbotic Research forçam-nos a examinar as 

consequências e os efeitos sociais que decorrem da emergência tecnológica. As séries 

performativas de ‘Macghillie’ (2009-2012), do grupo Knowbotic Research260, desafiam 

o regime de transformação da esfera púbica, a subjetividade da presença no ambiente 

urbano moderno e o contexto biopolítico de vigilância261. A figura de ‘macghillie’262 é 

uma presença vaga e anónima – trajada com um camuflado que anula qualquer traço 

identificativo – que vagueia sem propósito pelo espaço urbano, vacilando entre uma 

afirmação incómoda e uma arbitrariedade visual. A atenção e a visibilidade são a força 

motriz da intervenção artística do grupo Knowbotic Research; enquanto o primeiro é 

indispensável para uma sociedade do espetáculo, o segundo é a chave de uma sociedade 

de controlo. Os jogos de (in)visibilidade do grupo testemunham um vazio no sistema 

social que questiona as relações interpessoais com base no reconhecimento mútuo e na 

confiança, subvertendo, portanto,  a reciprocidade própria das relações sociais. Em 

‘Minds of Concern:: Breaking News’ (2002), o coletivo Knowbotic Research e Peter 

Sandbichler quiseram deliberadamente estimular o debate público entre o conflito da 

segurança e o domínio público. Neste projeto, a invasão de privacidade foi explorada 

pelos artistas com uma aplicação invasiva que procurava vulnerabilidades na segurança 

dos servidores das organizações não-governamentais (ONGs), expondo as suas 

fragilidades como o prelúdio de uma invasão ilícita numa era de quase indiferenciação da 

dicotomia do privado e do público. Tem sido esta reação ambivalente que 

permissivamente tem contribuído para o crescimento dos sistemas de vigilância e da 

invasão da privacidade, classificada como um mal necessário para proteger os cidadãos 

de ameaças de abusos maiores (crime ou terrorismo). É um prolongamento da tese de 

Michel Foucault de que é mais vantajoso para a sociedade ‘vigiar do que punir’, apesar 

das adversidades que daí poderão advir. O filósofo, ao aplicar os princípios do panóptico 

de Bentham na sociedade, aperfeiçoando o exercício do controlo e do poder com a 

                                                 
260 O grupo fundado em 1991 é constituído por Yvonne Wilhelm, Christian Huebler, Alexander Tuchacek, 

entre outros intervenientes temporários. 
261 Disponível em http://knowbotiq.net/macghillie/ 
262 A origem da denominação está no ‘Ghillie Suit’, um espécie de fato camuflado utilizado no séc. XIX 

para a caça e mais tarde utilizado em ações furtivas na guerra. O efeito de camuflagem tem a capacidade 

de neutralizar o reconhecimento da pessoa que o usa em público. 
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observação sem intervir diretamente, considera ser essencial que o observado saiba que 

está a ser observado; portanto, o controlo é exercido pela observação. Nas palavras de 

Foucault:  

A eficácia do poder e a sua força coerciva passaram, de algum modo, para o outro lado – 

para o lado da superfície de aplicação. Quem está submetido a um campo de visibilidade, 

e disso tem consciência, assume as coerções do poder; fá-las agirem espontaneamente 

sobre si próprio; inscreve em si a relação de poder na qual ele desempenha 

simultaneamente os dois papéis; torna-se o princípio da sua própria sujeição. (Foucault, 

2018, p.233) 

Assim, a natureza subversiva destes projetos e a assunção de um certo alheamento 

à observação indiscreta expõem de forma irremediável o custo pesado que as liberdades 

digitais alcançadas tiveram no senso que atualmente temos de privacidade. As liberdades 

e fluidez que se protagonizam dentro da cultura de massas emergente da Internet estão 

em forte contraste com a resposta artística a este grande Big Brother orwelliano. 

Recentemente, a professora e investigadora Laura Forlano produziu um ensaio, sob o 

título ‘Invisible Algorithms, Invisible Politics’, onde expõe a falácia da invisibilidade e 

transparência tecnológica pelas suas próprias falhas tributárias dos protocolos e políticas 

de atuação que as denunciam publicamente. Inicia a sua argumentação com uma 

declaração bem conhecida de Mark Weiser que tem norteado a incorporação de milhares 

de sistemas computadorizados no meio ambiente com o intuito de melhorar a experiência 

humana de forma invisível, com promessas de imparcialidade: “as tecnologias mais 

profundas são as que desaparecem. Elas integram-se no tecido da vida quotidiana até que 

sejam indistinguíveis dele” (Weiser, 1991, pp. 94–104). Provavelmente, esta proposição 

norteou a metáfora de invisibilidade utilizada por Miguel Palma, na obra ‘Google Plane, 

1968-2008’263 (2008). O avião exibe uma camuflagem feita com imagens da internet: a 

metade superior está revestida com imagens aéreas do Google Maps da cidade de Lisboa 

e a metade inferior com imagens do respetivo céu.  

                                                 
263 As datas referenciadas no título da peça assinalam dois momentos marcantes: as profundas alterações 

político-sociais de 1968 e o ano de produção da obra que coincide com a exacerbação da revolução digital. 
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Fig. 23 Miguel Palma, ‘Google Plane, 1968-2008’, 2008, Museu Coleção Berardo. 

Assim, a posição do observador perante o avião tende a atribuir-lhe uma certa 

invisibilidade pela forma como se integra no contexto. Segundo o curador Pedro Lapa, o 

avião “é literalmente deglutido pela virtualidade e esta supõe uma continuidade 

indiscernível relativamente à realidade” (Lapa, 2016, para. 1). 

Porém, o espaço expositivo impõe uma proximidade do observador com a 

aeronave que lhe restitui a materialidade física, resgatando-a do regime digital. A 

subtração material pelo digital e consequente devolução são indícios de que a realidade 

material e digital parece estreitar-se cada vez mais. 

No entanto, Forlano denota que os protocolos e políticas de funcionamento da 

tecnologia são reflexo de quem os faz e tendem a acentuar e a agir sobre os nossos 

preconceitos, replicando-os e distribuindo-os no espaço público, chegando mesmo a 

exacerbar as desigualdades estruturais existentes. Para tal, baseia-se em três livros 

recentemente publicados pela MIT Press – ‘Stuff of Bits’ de Paul Dourish, ‘What 

Algorithms Want’ de Ed Finn e ‘Heteromation’ de Hamid Ekbia e Bonnie Nardi – que 

tratam de forma diferente a compreensão tecnológica que impera sobre a invisibilidade, 

para comprovar o sentido metafórico de exemplos de tecnologias que deveriam ser 

discretas, mas evidenciam-se de uma forma subversiva. Entre os exemplos elencados, o 

que melhor traduz a análise é o programa ‘Red-Light-Camera’264. Instalado como um 

sistema inteligente de gestão de tráfego, que deveria funcionar em segundo plano, revela-

se por um histórico de falhas e incidentes que contrariam a sua principal função de zelar 

pela segurança dos cidadãos, provocando acidentes e causando tumultos pelas 

                                                 
264 Uma plataforma equipada com câmaras de vigilância interligadas online, dispositivos com sensores 

integrados e um software preditivo espalhados pelas vias urbanas, principalmente nos locais mais propensos 

a acidentes, de modo a aplicar as leis de trânsito nos Estados Unidos da América. O seu mau funcionamento 

na cidade de Chicago motivou um processo judicial movido pelos cidadãos contra a cidade, cujo desfecho 

se traduziu numa indemnização de aproximadamente 39 milhões de dólares que a cidade terá de pagar, ou 

reembolsar os condutores injustiçados pelo sistema de controlo de trânsito. 
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irregularidades morais do seu funcionamento. Considerando que o sistema é falível e 

potencialmente ameaçador dos direitos pessoais, Laura Forlano adverte-nos que “não 

basta apenas criticar esses sistemas tecnológicos. Devemos expor ativamente a política 

oculta das tecnologias emergentes, encontrando novas maneiras de estudá-las, visualizá-

las, experimentá-las e avaliá-las muito antes de serem adotadas no uso convencional” 

(Forlano, 2018, para. 34).  

A tendência em perpetuar mitos de invisibilidade tecnológica e eficácia desses 

sistemas, sob o aforismo da neutralidade imaterial, contrasta com muitos dos projetos de 

artistas de Internet Art que trabalham cada vez mais em contextos abertamente políticos 

para criticar o conformismo, a indiferença e a apatia que se fazem sentir na sociedade e, 

assim, incitar a uma reavaliação da consciência tecnológica. Michelle Teran levou a cabo 

uma série de performances públicas, integradas no projeto ‘Life: A User’s Manual’265 

(2003-2005), com recurso a dispositivo móvel equipado com um monitor e um scanner 

de vídeo para intercetar o sinal usado pelas câmaras de vigilância266 contemporâneas, 

explorando os limites entre o público e o privado através de transmissões ao vivo que 

denunciam as redes invisíveis no ambiente urbano. Ao deambular pelas ruas com o 

equipamento, Teran transmitia, para os transeuntes, em tempo real, a monitorização 

indiscriminada das vivências dos cidadãos registadas pelas câmaras nas imediações. 

Outros artistas de Internet Art abordam as questões da vigilância institucional de formas 

mais diretas. ‘Demonstrate’ (2004), de Ken Goldberg, por exemplo, foi criado para 

homenagear o 40.º aniversário do ‘Movimento da Liberdade de Expressão’ no local onde 

nasceu. Para o efeito, posicionou uma câmara de vigilância sobre a Sproul Plaza, na 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, local tradicionalmente utilizado para protestos 

e manifestações políticas. O sistema possuía uma interface que podia ser utilizada por 20 

participantes em simultâneo, permitindo-lhes um conjunto de ações sem consentimento: 

ampliar, focar e tirar fotografias de transeuntes (na sua grande maioria estudantes e outros 

membros da universidade), adicionando texto relacionado com a natureza das imagens. 

                                                 
265 O título é retirado de um romance de George Perec cuja narrativa alude à natureza voyeurista do público. 

Ao anular simbolicamente uma parede de um edifício em Paris, o escritor procede à descrição do interior 

de cada apartamento e das histórias dos seus habitantes. Somos catapultados para a posição de observadores 

insaciáveis alimentados pela intimidade dos espaços. 
266 Muitas dessas câmaras não são licenciadas e transmitem em baixa frequência (2,4 Ghz). De forma 

inadvertida, quando alguém conecta uma câmara de vigilância por wireless torna-se num potencial emissor 

de vídeo para o espaço público. Muitos desses sistemas são montados em espaços de convivência social 

tais como bares, ginásios, escritórios, estacionamentos, nas partes comuns de edifícios habitacionais, 

apartamentos, etc..     
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Em ‘ACCESS’ (2003), Marie Sester fez uma instalação de arte pública – originalmente 

apresentada no corredor de acesso ao edifício central da Ars Eletrónica – que utilizou 

tecnologias de internet, luz, som, reconhecimento e rastreio de imagem para interagir com 

os transeuntes, aprisionando-os enquanto permanecem naquele espaço. O sistema 

funcionou como um olho eletrónico que seleciona um sujeito-alvo entre a multidão e o 

persegue automaticamente no espaço da instalação com um feixe de luz robótico que 

simbolicamente o catapulta para um palco com transmissão em tempo real na internet, 

visto por milhares de pessoas. Simultaneamente, um conjunto de vozes sussurrantes, 

apenas audíveis pelo sujeito-alvo, incitam a ações performativas. A obra indaga sobre as 

complexas relações dos cidadãos no espaço público, ocultando deliberadamente o caráter 

responsivo da interação. Assim sendo, gera um paradoxo comunicacional que acontece, 

porque os sujeitos-alvo desconhecem quem os está a monitorizar ou a ver e não fazem 

ideia de que são as únicas pessoas, entre o público, a ouvir as instruções das vozes 

sussurrantes. Da mesma forma, os utilizadores da web que assistem às ações 

performativas não sabem que estas acionam o som com instruções. Em setembro de 2001, 

Wolfgang Staehle desenvolveu um projeto denominado ‘2001’ que, de certa forma, 

antecipa a monitorização em larga escala de ambientes públicos e o acesso democrático 

a cenas mundanas distribuídas pelas plataformas sociais. Tal como foi referido 

anteriormente, não esqueçamos que o artista alemão Wolfgang Staehle, pioneiro da 

Internet Art, foi o fundador da plataforma ‘The Thing’, cujas instalações físicas em Nova 

Iorque serviram de base ao projeto ‘Empire 24/7’267 (1999). ‘2001’ é um projeto 

sucedâneo de ‘Empire 24/7’, onde Staehle, com recurso a webcams, desenvolve 

instalações em tempo real de paisagens urbanas num plano prolongado com projeções 

amplas de vídeo, mutilado pela compressão temporal (com um registo de imagens feito 

em intervalos curtos de tempo). O projeto ‘2001’ consistiu numa instalação na 

Postmasters Gallery e incluía a projeção de três vistas a partir de três webcams 

sincronizadas em locais diferentes: numa torre de TV na Alexanderplatz de Berlim, num 

mosteiro próximo de Estugarda e na baixa de Manhattan em Nova Iorque. A webcam 

                                                 
267 A obra foi criada para a exposição ‘net-condition’, realizada em 1999 no museu ZKM, em Karlsruhe. 

Staehle colocou uma câmara no seu escritório ‘The Thing’ direcionada para o Empire State Building, 

registando as imagens em intervalos curtos de tempo e transmitindo-as online em tempo real para o museu 

onde estavam a ser projetadas. A denominação da instalação foi baseada na obra homónima ‘Empire’ 

(1964) de Andy Warhol que consiste num extenso filme de oito horas de um plano estático sobre o mesmo 

edifício, o Empire State Building. Ambas as obras reportam imagens mundanas, acessíveis ao público e 

exploram a dimensão temporal. No caso de ‘Empire 24/7’, Staehle reforça o conceito de Warhol de 

acessibilidade e imagens de consumo imediato 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
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instalada na baixa de Manhattan registou os ataques perpetrados contra o World Trade 

Center alterando o significado e a dimensão pública do trabalho268 numa era em que 

qualquer acontecimento inusitado no espaço público não escapa à omnipresença das 

câmaras que se congregam numa espécie de revivalismo do simbolismo oculto do ‘olho 

da providência’ dos Illuminati: o ‘olho que tudo vê’.  

 

3.1.4.1 Volatilidade identitária online: coletivização da identidade, dissolução 

do privado e a ascensão do público 

O advento da internet tem sido amplamente discutido como um lugar onde a 

identidade é redefinida e se dilui no seu próprio fluxo. Entramos no ciberespaço 

despojados de quaisquer traços corpóreos, os nossos corpos são esquecidos, envoltos 

numa desmaterialização desconcertante com identidades maleáveis e disfarçáveis. A rede 

favorece a criação de uma pessoa fictícia ou fraudulenta ao conceder o poder individual 

de dissimular o género, idade, nacionalidade, raça, etnia, orientação sexual ou outra 

categoria social, revogando as velhas regras de política de identidade. Paralelamente, é 

um lugar que admite a concretização ou a projeção das utopias pós-modernas de 

identidades alternativas com precedentes na literatura, particularmente evidente na 

consciência do ‘eu’ múltiplo nos heterónimos de Fenando Pessoa que deslumbraram Roy 

Ascott na sua cruzada investigativa ‘Consciousness Reframed’269. Os exemplos de alter 

ego tipificados online demonstram capacidades de interpretação conducentes à 

desagregação da identidade, num infinito jogo sintomático de que algo está 

profundamente errado com o corpo social dentro do qual nascemos, sem um local fixo 

por causa do seu caráter global. Algumas das primeiras obras de Internet Art anunciam a 

forma como a rede propícia a rutura da permanência identitária e o desejo de desaparecer, 

atuando em anonimato como fuga ou quebra do vínculo com as responsabilidades que 

                                                 
268 Numa entrevista concedida à New York Magazine, Wolfgang Staehle confidencia que “Eu fui à galeria 

naquele dia, e dois dos meus amigos vieram, e um deles disse: ‘Oh, Wolfgang, esta é uma peça realmente 

importante agora’. Eu disse: ‘O que queres dizer, não o era antes?’ O outro amigo disse: ‘Não, agora está 

arruinado, todo o seu significado é mudado’. Eu disse: ‘Vocês são ambos doidos’. Acabei de configurar 

uma câmara e, claro, as coisas podem acontecer” (Staehle cit. por Connor, 2013, para. 6). 
269 Roy Ascott iniciou em 1997 uma série de conferências sob o tema ‘Consciousness Reframed’ onde 

problematiza o processo evolutivo da Arte, Tecnologia, Ciência e Design num modelo que gera a 

consciência de novas abordagens artísticas equivalente a um campo de ação propenso ao entendimento da 

evolução de práticas pela associação das diversas componentes que as integram. No ‘Consciousness 

Reframed 12’, realizado em 2011 no Centro Cultural de Belém, Ascott ficou impressionado com a vida e 

obra de Fernando Pessoa, a partir de uma palestra de José Manuel Anes. A partir daí, as suas intervenções 

sobre as questões de identidade e das experiências fora do corpo são invariavelmente justificadas pela 

descoberta fortuita do poder da poética dos heterónimos de Fernando Pessoa. 
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suportamos no ‘mundo real’. A seguir ao colapso da ‘cortina de ferro’ e o 

desmembramento da União Soviética, Heath Bunting e Olia Lialina criaram o projeto 

‘Identity Swap Database’270 (1999-presente) como resposta alegórica à procura de novas 

identidades por dissidentes que pretendiam acolhimento na europa, através de 

intercâmbio de identidades (possibilitando a criação de falsas identidades ou a 

apropriação de alguma disponível no site)271. O concurso internacional de Internet Art  

‘Extension’, promovido pela Galerie der Gegenwart pertencente ao Hamburger 

Kunsthalle, serviu de pretexto para a intervenção tática da ciberfeminista Cornelia  

Sollfrank, que ficou conhecida como ‘Female Extension’ (1997). O projeto consistiu 

numa intervenção hacktivista baseada num software que gerava trabalhos a partir da 

remistura de elementos de sites ativos na rede. Esses trabalhos foram submetidos ao 

concurso com diferentes nomes femininos, nacionalidades e contactos fabricados, 

contabilizando mais de 200 das 280 inscrições recebidas. A elevada participação feminina 

foi aclamada na imprensa, no entanto, nenhum dos pseudónimos de Sollfrank foi 

premiado. Os prémios foram entregues a homens, corroborando as motivações da 

intervenção da artista sobre a discriminação sexista que influencia a seleção de artistas 

para as exposições272. Apesar do rigor e sofisticação da curadoria, os organizadores só 

tiveram conhecimento que estavam perante inúmeras falsas mulheres artistas de Internet 

Art quando Sollfrank, depois de anunciados os resultados, fez um comunicado de 

impressa a expor a natureza das suas ações. Outras intervenções assemelham-se a 

arquétipos de obras que exploram a natureza performativa da identidade através do 

autorretrato, comparável a ‘Untitled Film Stills’ de Cindy Sherman. ‘Mouchette.org’273 

(1996) surge protagonizado por uma suposta rapariga de 13 anos chamada Mouchette 

(baseada na personagem de um filme de 1967, com o mesmo nome, de Robert Bresson, 

sobre a trágica vivência de uma adolescente) que diz ser artista e cria um conjunto de 

interações, por vezes provocatórias, outras vezes jocosas que desencadeiam múltiplas 

reações à forma como se constrói e manipula uma identidade online274, e a 

problematização da sexualidade de uma criança. De forma idêntica, por solicitação do 

                                                 
270 Disponível em http://www.irational.org/cgi-bin/swap/swap.pl 
271 Veja-se no Apêndice, p. 9. 
272 Não deixa de ser irónico o facto de um dos elementos do júri do concurso, VALIE EXPORT, tenha sido 

uma das artistas feministas mais destacada dos anos 70. 
273 Disponível em http://www.mouchette.org/ 
274 A própria obra é reflexo e ironia do jogo que sub-repticiamente se desenrola em torno da volatilidade da 

identidade online, pois manteve-se em anonimato autoral até 2010, quando Martine Neddam reclamou a 

autoria da obra.  
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Guggenheim, Shu Lea Cheang criou a obra ‘Brandon’275 (1998-1999) baseada na 

histórica verídica de Teena Brandon que foi brutalmente violada e assassinada por se 

fazer passar por homem em 1993, com apenas 21 anos. O site propõe uma exploração dos 

contornos da sua vida e morte através de imagens sugestivas ligadas às motivações do 

trágico acontecimento, contrapondo a fusão de género no mundo físico e o fenómeno 

paralelo na web, com clara referência à forma como as personalidades assumidas online 

não correspondem àquelas que incorporam na vida real. Estas obras assinalam o 

ressurgimento de uma nova forma de políticas de identidade online que subverte a noção 

de que as manifestações artísticas correspondem a autênticas expressões das identidades 

dos seus autores. 

A história da arte está repleta de exemplos de alter egos artísticos, desde o jogo 

de Duchamp com a sua própria identidade sexual (visto como um enigmático comentário 

à sua obra) com Rrose Sélavy, passando pela performatividade de Roberta Breitmore 

protagonizada por Lynn Hershman Leeson nos anos 70 ou Warhol em ‘Self-Portrait in 

Drag’, ao imenso elenco de mulheres reveladoras de estereótipos femininos que 

emergiram das obras de Cindy Sherman. A construção de identidades digitais múltiplas 

e paralelas como recurso artístico tem sido utilizado por diversos artistas com o propósito 

de reforçar a consistência conceptual da obra, fazendo uso intrínseco da natureza e cultura 

da internet. A este propósito, Sherry Turkle, autora de ‘Life on the Screen: Identity in the 

Age of the Internet’ descreveu a presença online como distribuída, múltipla e um sistema 

de simultaneidade que ocorre no tempo. O anonimato ou ocultação de identidade real é 

descrito como um artifício de desindividualização caraterística na representação online, 

na relação entre as esferas privada e pública, na construção social da identidade e, acima 

de tudo, dá cobertura a intervenções hacktivistas ousadas de forma a poderem envolver-

se livremente em conscientes sabotagens sociais sem a preocupação do risco de 

apuramento de responsabilidade judicial ou de outra ordem. Em ‘Mouchette’, Martine 

Neddam preservou o anonimato autoral da obra durante 14 anos com o argumento de 

garantir purismo e intensidade na personagem representada pela adolescente fictícia 276. 

Gazira Babeli é uma proeminente artista nascida e radicada no SL, desprovida de qualquer 

                                                 
275 Disponível em http://brandon.guggenheim.org/ 
276 De acordo com a autora o anonimato era fundamental para a intensidade da obra pois “criou realmente 

uma superfície de projeção para as pessoas porque não se sabia quem era o autor. Se se assumir que foi 

feito por um homem, a obra poderia ser feita por um pervertido. Se for feito por uma mulher, a obra poderia 

ser realizada por uma feminista. O anonimato criou um tipo de atração muito importante, não só um apelo 

para saber quem é, mas também uma espécie de superfície de projeção para sua imaginação” (Neddam cit. 

por Connor, 2016, para. 14). 
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vestígio existencial conhecido no mundo físico. O coletivo Eva e Franco Mates, encoberto 

pelo pseudónimo 0100101110101101.ORG, perpassaram os limites da legalidade, 

desafiando as estruturas de poder com abordagens invasivas e hostis: são disso exemplo 

o projeto ‘Copies’ ou ‘Hell.com’ (1999), cuja subversão do conceito da plataforma 

artística concebida para a experimentação motivou a ira de muitos colegas artistas de 

Internet Art, e o projeto ‘Vaticano.org’ (1998-1999), que atraiu litígio com entidades 

religiosas. Estas ações podem ser vistas como um retrato da internet num determinado 

momento, ou arquétipos da seminal experiência dos anos 90 de identidade partilhada, 

Luther Blissett277, sob a qual operaram livremente críticos e ativistas, constituindo-se um 

dos referenciais mais importantes para a coletivização de identidades na rede. A herança 

deste coletivo ativista tem igualmente muito em comum com as ações que criticam a 

cultura empresarial através da imitação, dos coletivos ®™ark278 e Etoy279, ambos com os 

seus membros subsumidos em identidades corporativas, e com o processo de desvio ou 

‘correção de identidade’ assumido como tática de intervenção artística pública pelos The 

Yes Men280.  

Numa era de controlo cada vez mais orwelliana dos espaços online, a ideia da 

quantidade de dados pessoais que caem nas mãos das grandes multinacionais com o 

intuito de traçar perfis eletrónicos de pessoas ou grupos não é inteiramente nova e, hoje, 

é assumidamente tida como incontornável a partir do momento que nos ligamos à internet. 

Como vimos, na intervenção artística ‘Face to Facebook’ (2011) de Paolo Cirio e 

Alessandro Ludovico, a ética do poder dos sistemas corporativos é questionada pela 

forma como gerem a informação privada dos seus membros, evidenciando uma 

complacência contraditória: o Facebook, uma rede social aberta ao público que capitaliza 

o maior número de adesões em comunidades do género, expõe publicamente a 

informação privada dos seus membros com os riscos que porventura lhe poderão estar 

                                                 
277 Originalmente, o nome foi emprestado de um promissor jogador britânico (com antecedentes 

jamaicanos) dos anos 80 que foi contratado pelo clube do Milão, Itália; contudo, defraudou as expetativas 

com um dos piores desempenhos registados no clube, precipitando a sua imediata devolução ao clube inglês 

de Watford que o tinha cedido. Embora não se saiba como, Luther Blissett tornou-se num fenómeno 

popular, com um heroísmo próximo da personagem Robin Hood. E nesse sentido, foi uma identidade 

aberta, um pseudónimo multiuso, adotado e partilhado por centenas de artistas, ativistas e hackers por toda 

a Europa que deu cobertura a diversas intervenções observadas com algum sensacionalismo por parte dos 

media. O projeto Luther Blissett ficou associado à ideia de contracultura e à ridicularização dos media de 

massas. O site introdutório desta personagem foi registado e tem sido mantido por Franco Mattes. 

Disponível em http://www.lutherblissett.net/ 
278 Disponível em http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=81 
279 Disponível em http://www.etoy.com/ 
280 Disponível em http://theyesmen.org/index.php/about/ 
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associados, mas a mesma informação apresentada fora deste contexto causa desconforto 

e é, eventualmente, sancionada judicialmente. Com o mesmo alcance irónico, o projeto 

‘Intimidad Romero’281 (2010-presente), de Intimidad Romero, sugere uma nova forma de 

pensar a identidade online e as relações pessoais chamando a atenção sobre questões de 

exposição pública nas redes sociais e a perda voluntária da privacidade. O projeto 

evidencia a forma como o significado do nome da artista constitui uma provocação para 

a sua existência no Facebook, associado ao facto de alimentar o seu perfil exclusivamente 

com imagens pixelizadas de modo a retirar-lhes o valor identificativo. O Facebook 

bloqueou o perfil da artista por várias vezes com o argumento de não se tratar de uma 

pessoa real, porque não aceita Intimidad (Intimidade) como nome. Para o desbloquear, a 

artista teve de enviar uma cópia do seu passaporte, com a sua fotografia pixelizada, para 

comprovar a sua identidade; no entanto, a ativação do seu perfil só foi possível mediante 

a imposição – por parte da rede social – de alteração do nome para ‘Inti Romero’. 

De uma forma precoce e premeditada, o duo 0100101110101101.ORG (Eva e 

Franco Mates), sob a ‘ideia de que a privacidade está obsoleta’, realizou uma experiência 

radical que pode ser considerada uma antecipação do que sucede atualmente com a 

exploração camuflada dos sistemas corporativos, governamentais e cibernautas mal-

intencionados em termos de potenciais roubos de identidade e de outros atos ilícitos 

online. Considerando que o computador pessoal é habitualmente tido como um retrato 

íntimo do seu dono, em ‘Life Sharing’282 (2000-2003), 0100101110101101.ORG 

partilharam as suas vidas privadas, permitindo o acesso ao seu computador e a toda a 

informação nele contido (ficheiros, comunicações, email, etc.) a qualquer 

utilizador/observador voyeur, através do seu site. Este exercício de transparência 

demonstra a vulnerabilidade da esfera privada, as ações pérfidas preconizadas por ‘olhos 

alheios’ e a forma como a vida se tornou intrincada na cultura digital e na rede, 

transformados num trabalho artístico público. Há duas perspetivas que se destacam deste 

projeto e que se entrecruzam na poética conceptual que lhe está inerente: Mark Tribe e 

Reena Jana (2007) sustentam, grosso modo, as questões associadas ao roubo de dados 

pessoais pelo sistema corporativo e o nepotismo empresarial associado à sua utilização; 

Rachel Greene (2004) opta por evidenciar o Big Brother online, em questões de 

                                                 
281 Disponível em https://www.facebook.com/intimidadromero 
282 O projeto foi encomendado pelo Walker Art Center, em Mineápolis, com curadoria de Steve Dietz. O 

tema da obra é um trocadilho anagramático com a expressão ‘ File Sharing’. Disponível em 

https://anthology.rhizome.org/life-sharing 
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privacidade, como uma expansão das linguagens televisiva e cinematográfica. No 

seguimento da poética conceptual deste projeto, os artistas iniciaram um outro 

denominado ‘VOPOS’283 (2002) que permitia determinar e seguir a sua localização em 

tempo real, com recurso a um transmissor de GPS. Para além disso, colocaram os seus 

telefones sob escuda e difundiram as suas conversas para quem quisesse ouvir, o que traz 

à memória outro exemplo mais recente protagonizado por Stelarc com a polémica 

intervenção ‘Ear on Arm’284 (2007). Os dois projetos dos artistas 

0100101110101101.ORG foram unificados sob a designação ‘Glasnost’, equivalente a 

transparência, congregando um sistema de autovigilância e difusão permanentes que 

privilegiaram a monitorização de todos os dados relacionados com as suas vidas privadas, 

explorando as contradições da privacidade no contexto online ao ponto dessa exposição 

eliminar o mito associado à identidade digital dos artistas. O prenúncio pedagógico desta 

intervenção artística foi desconsiderado e acabámos por assistir a uma migração 

desenfreada de dados pessoais para a rede sem qualquer tipo de ponderação das 

consequências que isso acarreta. No dealbar da Web 2.0, a metáfora da plataforma Cloud, 

como um espaço de memória privado online de acesso restrito, sob promessas de 

segurança inexpugnáveis, converteu-se num gigantesco repositório que reúne 

informações íntimas dos seus utilizadores e que tem sido alvo de violações de segurança 

resultando na exposição pública dessa intimidade, corroborando a premissa visionária da 

obra do duo 0100101110101101.ORG sobre a vulnerabilidade da informação conectada 

em rede. 

A experiência pessoal de Jennifer Ringley iniciada em 1996 quando começou a 

estudar no Dickinson College na Pensilvânia, conhecida como o projeto ‘JenniCam’ 

(1996-2003), inspirou artistas e cidadãos anónimos a partilhar as suas vidas com o mundo. 

Ringley instalou uma webcam no seu quarto, a transmitir detalhes íntimos da sua vida 

praticamente em tempo real para o seu site 24 horas por dia, acessível a qualquer 

cibernauta. ‘JenniCam’ desenvolve o legado de Vito Acconci que, ao centrar-se no seu 

                                                 
283 http://www.medienkunstnetz.de/artist/0100101110101101.org/biography/ 
284 O polémico implante de uma orelha artificial no antebraço e a inclusão de um microfone, ligado por 

bluetooth, pressupunha criar uma extensão do corpo que, depois de ligada à internet, permitiria que qualquer 

pessoa, em qualquer lugar no mundo, pudesse ouvir os sons que envolviam o quotidiano do artista. Porém, 

a inflamação decorrente da incorporação do microfone inviabilizou a conetividade com a internet. Para o 

artista, o que é verdadeiramente importante não é a “identidade do corpo, mas a sua conectividade; não é a 

sua localização física, mas a sua interface. Refletindo sobre isto, a internet não é o presságio do 

desaparecimento do corpo e da dissolução do eu, ela ‘multiplica’ o corpo e o eu, gerando um novo duo 

coletivo no ciberespaço” (Stelarc, 2003, p. 204).   
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corpo como material, produziu, no início dos anos 70, um grande número de 

performances conceptuais nas quais o artista se monitoriza a si próprio e, ao usar a 

máquina de filmar, desmaterializou o corpo; a câmara tornou-se numa interface entre o 

corpo real e o corpo em media, presença e ausência, aquilo que é privado é trazido para o 

domínio público285. Na entrevista concedida no ‘The Late Show’, de David Letterman, 

Jennifer Ringley referiu que a câmara transmite a sua vida real e não uma teatralização 

da mesma, pelo que a vivência no quarto desenrola-se de forma natural, sem quaisquer 

constrangimentos. Numa intervenção similar, Ana Voog, com o projeto ‘Anacam’ (1997-

2009), transformou a sua privacidade num espetáculo mediático. Os espetadores podiam 

vê-la a dormir, escrever, comer, e inclusive assistir à conceção e nascimento do seu 

primeiro filho. A visibilidade pública, alcançada com a sua intimidade, tornou-a numa 

celebridade da internet ou atração voyeurista que deixou marcas profundas na estética e 

na configuração de comunidades web. Mais recentemente, as intervenções performativas 

de Signe Pierce são signatárias da inflexão destas premissas: vive rodeada de câmaras, 

faz a apologia da cultura pop e trata a internet como uma extensão fluida da realidade. As 

suas ações exploram a obsessão pela visibilidade, através de dispositivos móveis, na 

celebração da feminilidade em tempo real, com o objetivo de tornar a sua vida em 

media286. Inevitavelmente, os vestígios de exibicionismo e voyeurismo destes projetos e 

da sua cultura camgirl não resistem à associação com o ‘modelo pornográfico’ que 

vigorou nas duas primeiras décadas da internet, ou a uma espécie de experiência peep 

show prevalecente em chats, satirizada como vimos anteriormente por Addie 

Wagenknecht e Pablo Garcia em ‘Webcam Venus’ (2013). Parafraseando Joanne McNeil, 

este tipo de transmissão é muito mais do que reposicionar as fronteiras entre a decência e 

a privacidade ou desejo de explorar a vulnerabilidade, é possibilitar aos espetadores 

(anónimos) identificarem-se com a intimidade da pessoa que está no ecrã e, 

simultaneamente, o público testemunhar a existência daquela pessoa (McNeil, 2013). 

                                                 
285 Veja-se os arranjos experimentais nos quais Acconci analisa a composição do corpo humano expressa 

em ‘3 Adaptation Studies’ (1970), filmado em Super-8. O artista criou uma trilogia de ações – ‘Blindfolded 

Catching’, ‘Hand and Mouth’ e ‘Soup and Eyes’ – nas quais se adapta a três situações diferentes inusitadas 

que debitam tensão no espetador do monitor pelo evidente desconforto físico infligido. A sua presença 

permanente nos media tornou o seu rosto, mãos e corpo a sua imagem de marca, tal como o chapéu, o colete 

e o canivete o foi para Joseph Beuys, ao ponto de operar como uma forma de iconização que contribuiu 

para que em 1973 se retirasse fisicamente das suas obras.  
286 Em ‘American Reflexxx’ (2013), Pierce transfere o ónus desse exibicionismo para uma situação de vida 

real utilizado como adereço uma invulgar máscara espelhada (onde os transeuntes se viam refletidos), num 

jogo de ver e ser visto como tal, trajando roupas insinuantes e adotando posições provocatórias que 

resultaram numa hostilidade perturbadora dos espetadores (especialmente entre as mulheres), culminando 

em atos de violência. 
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‘Life Sharing’, ‘JenniCam’ e ‘Anacam’ sublinham o aspeto consensual e intencional da 

exposição das suas vidas privadas sem quaisquer pudores que distorcessem o contacto ao 

vivo estabelecido com a audiência. Jennifer Ringley foi muito categórica a este propósito 

quando afirmou que: “mantenho a ‘JenniCam’ ao vivo não porque gosto de ser observada, 

mas porque simplesmente não me importo de ser observada” 287. Ao focalizarem-se na 

confusão das esferas pública e privada, estes projetos angariaram mais seguidores que 

quaisquer outros sites na sua época e, de certa forma, profetizaram o atual momento que 

se vive com as plataformas sociais.  

A cultura participativa da Web 2.0 instituída nas grandes plataformas e redes 

sociais, onde os utilizadores publicam as suas imagens, vídeos e opiniões, tem provocado 

a dissolução da identidade com vista à sua coletivização ou integração de grupos de 

interesse. Por vezes, a motivação para a coletivização de identidades é mais ideológica 

do que invocar uma visão alternativa da identidade. Porém, o advento da internet tornou 

possível a organização de movimentos conectados e o envolvimento em ações, 

transformando a noção ‘de identidade partilhada’ de Luther Blissett numa agregação de 

identidades em grupos ou comunidades onde prevalece o senso do conjunto ou uma 

espécie de código moral em detrimento das diferenças individuais288. No fundo, esta 

fórmula persegue o mesmo tipo de desvio de género humorístico de ‘Buster’289 Keaton, 

na época áurea do cinema mudo, ao interpretar uma personagem neutra com a qual a 

audiência se identificava. Keaton foi um genial comediante de Hollywood, rival de 

Charlie Chaplin. Como ator, a caraterística que mais o marcou e talvez uma das suas 

maiores inovações criativas, foi o facto de essa personagem nunca expressar emoções 

                                                 
287 Disponível em http://web.archive.org/web/*/http:/www.jennicam.org/ 
288 Howard Rheingold reforça esta mesma ideia ao distinguir a dinâmica de grupo online de outros contextos 

pela sua dimensão. De acordo com o investigador, as vozes discordantes ou a resistência individual é 

‘esmagada’ por uma coesão grupal arraigada por uma maioria intimidante. Assim, denota-se que a 

tradicional personalidade forte que monopolizava o grupo deu lugar a outros grupos de influência 

(Rheingold, 2012, pp. 191-202). 

Exemplo disso é a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 dos EUA só ter sido possível 

devido à impreparação das plataformas sociais em se protegerem contra os processos de influência social, 

usando o facto de os cidadãos norte americanos estarem agregados em comunidades identitárias facilmente 

manipuláveis intoxicando grupos/comunidades ativas em termos de opinião pública, com ações de 

infiltração ou forjando identidades. De acordo com a informação disponibilizada pelo Twitter, a plataforma 

detetou 50258 contas que geraram conteúdo automático relativo às eleições, algumas delas associadas à 

Internet Research Agency (IRA) ligada ao Kremlin.   
289 O seu nome original era Joseph Keaton, a alcunha ‘Buster’ (destruidor) foi-lhe atribuída pelo grande 

mágico Houdini, que era amigo da sua família, em idade precoce pelas suas diabruras, das quais saía ileso. 

Em Portugal era conhecido por ‘Pamplinas’. Era um artista multifacetado, escrevia, produzia, realizava e 

arriscava nas cenas mais complexas, algo que hoje é atribuído frequentemente a duplos de cinema. Em 

1928, com o aparecimento do cinema sonoro, vendeu o seu estúdio e ficou conhecido pelos seus sucessores 

como o autor das ‘Gags’. ‘Buster’ Keaton acabou por morrer, esquecido, em 1966. 
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faciais: era conhecido como o homem que nunca ri, nunca ria em público e isso estava 

salvaguardado no seu contrato. O ator estudou bem e ponderou detalhadamente a 

personagem que criou e percebeu que ao não alterar a sua expressão, o espetador 

projetaria nele as suas aspirações sentimentais e morais. A transfiguração do corpo e o 

significado que assume enquanto entidade que se transforma tem sido um tema 

amplamente explorado com a intenção de chegar ao público por vias alternativas, 

impondo uma presença autorreferencial com preocupações artísticas irónicas e críticas 

que são inevitavelmente transferidas para o espetador. Muitas foram as performances em 

que o artista ritualizou o seu próprio corpo, levando o público a testemunhar ações ou 

interações corporais, as quais frequentemente atingiam o limite do que era física e 

psicologicamente tolerável – Rudolf Schwarzkogler, Gina Pane, Marina Abramović, 

Orlan ou Stelarc – propondo uma permuta identitária com o público. A performer e 

ativista Regina José Galindo reafirma esta permuta desvelando uma visão poética da 

entrega do corpo na obra ‘Pensamiento’ (2008), ao afirmar que: “ o meu corpo não é 

individual mas é um corpo social, um corpo coletivo, um corpo global. Ser ou refletir 

sobre mim a experiência do outro; porque somos nós mesmos e, ao mesmo tempo, somos 

outros” (Galindo, 2008, p. 945). Nas plataformas e redes sociais, este gesto é 

continuamente interpretado como uma insinuação dos utilizadores em prol de uma 

estrutura agregativa de identidades ou na fundação de um coletivo baseado numa 

identidade unificada. Por vezes, a especulação em relação à maleabilidade da identidade 

assenta no desdobramento do ‘eu’ em múltiplas personagens que são espelhadas online, 

subsumidas por interesses comuns, afiliação de ideais, animismo de um coletivo, 

vinculação por empatia, etc. .  

Como vimos no Capítulo II, um dos aspetos perniciosos das redes sociais é o seu 

próprio ‘modelo parasita’ que, segundo Geert Lovink (2015), atua de forma dissimulada 

como intermediário sob o estandarte: “se recebemos informação temos de dar algo em 

troca” (p. 155). A necessidade de publicação decorrente da pressão em se manter visível, 

integração social e afirmação pública, num contexto de identidade social, opera pelo 

efeito de contágio e o desafio de participação pouco ponderada dos seus membros provoca 

aquilo que Juan Martín Prada designa de ‘crise da intimidade’ (Prada, 2015, pp. 54-56). 

O compromisso de um membro para com uma rede social é expresso muitas vezes através 

de posições pessoais que geram um retorno expressivo e a catadupa de intervenções 

induz, mesmo que inadvertidamente, a uma certa exposição da sua vida aos olhos do 
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público. Neste intercâmbio, aparentemente inócuo, com vista à familiarização e 

aproximação pela estrutura de confiança que se instala, por vezes, há uma remoção de 

inibições que propicia que as inseguranças se desvaneçam, até que, por fim, se perca o 

controlo por completo. Assim sendo, este ambiente é convidativo à partilha e 

espetacularização da intimidade com manifestações autênticas de momentos de crise ou 

de introspeção pessoal que resvalam o recato da racionalidade, pela indistinção que se 

gera online entre os espaços privado e público. Para Juan Martín Prada as redes sociais 

foram desenhadas para a exploração das interações sociais e afetivas – incitam a produção 

de sentimentos associados ao bem-estar decorrentes da proximidade e companhia – 

liderando o ranking das ‘tecnologias afetivas’: “responsáveis pela mediação técnica 

viciante da afetividade que permite a multiplicação intensiva do intercâmbio (atualmente 

em curso) das suas necessidades” (Prada, 2015, p. 60). Se tentarmos explicar em que é 

que se baseia a importância e o fascínio dos sistemas sociais de hoje, um fator é 

certamente o afeto investido nas relações e o seu efeito prolonga-se de um modo 

exacerbado nas redes sociais como moeda de troca de uma pontuação social (traduzida 

pelo número de ‘gostos’) que avaliza sua existência na comunidade. Em 2010, a 

retrospetiva do trabalho de Marina Abramović organizada pelo MoMA, foi marcada por 

uma seminal performance protagonizada pela artista, ‘The Artist is Present’ (2010), 

sentada e em silêncio, durante mais de 700 horas enquanto os visitantes se revezavam na 

cadeira em frente à dela, separados por uma simples mesa. A presença estática da artista, 

que induz a negação de qualquer relacionamento, contribui para intensificar o contato 

visual direto com os participantes, levando-os a soltar os seus sentimentos e emoções. 

Esta ablução ritualista com cada um dos participantes foi frequentemente purgada pelo 

choro. O fotógrafo Marco Anelli documentou as interações e mais tarde surgiu um blog 

no Tumblr, intitulado ‘Marina Abramović Made Me Cry’ (com fotografias de 

participantes que sucumbiram às lágrimas) tendo-se tornado rapidamente viral, 

enfatizando o poder das imagens nos media pela manifestação pública de emoções que 

habitualmente são do foro intimista. Numa altura em que as novas gerações não têm 

relutância em partilhar tudo online, a exposição de qualquer senso de vulnerabilidade 

assume uma outra dimensão. Contudo, o crescimento desta desinibição da 

individualidade tem-se propagado online, onde as emoções são a moeda, quer como 

forma de expressão autêntica de situações de desconforto, quer como experiências 

exibicionistas com o fito de angariar visualizações.  
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Apercebendo-se deste facto, a artista francesa Dora Moutot iniciou no Tumblr o 

projeto ‘Webcam Tears’ (2012-presente) onde desafia os participantes a expor a sua 

angústia, solidão ou outro sentimento expresso pelo choro na internet290. Segundo a 

artista, no prefácio da apresentação do projeto: 

Os computadores tornaram-se testemunhas/espetadores das nossas vidas. Comemos em 

frente deles e adormecemos ao lado deles. Conversamos através deles, dançamos, rimos 

e masturbamo-nos diante deles. Mas também choramos à frente deles. Numa era em que 

a exibição dos genitais na internet já não é chocante, as lágrimas são uma nova forma de 

pornografia. (Moutot, 2012, para. 1) 

     

Fig. 24 Marco Anelli, ‘Marina Abramović Made Me 

Cry’, 2010, Print Screen do Tumblr291 
 

Fig. 25 Dora Moutot, ‘Webcam Tears’, 2012-

presente, Print Screen do Tumblr292 

 

É um projeto colaborativo colecionador de vídeos, alicerçados ao YouTube, que 

retratam a tristeza alheia por meio de lágrimas ou, como afirma a artista, a ‘pornografia 

emocional’ frente a uma webcam. Cada uma das participações, encenada ou autêntica, 

tem uma motivação individual que justifica as lágrimas vertidas. O participante responde 

ao seu trabalho refletindo-se nele, isto é, num jogo desconcertante de redundância e 

alternância de papéis: aquele que gravou as suas lágrimas ao rever o seu trabalho vê uma 

reflexão de si mesmo e transforma-se em audiência de si mesmo. Numa ação análoga, 

porém inversa, ao sucedido com a obra ‘TAP and TOUCH Cinema’ (1968) de VALIE 

EXPORT em que a expansão da intimidade feminina no cinema veio ao encontro do 

espetador, confrontando-o. De uma estância pública para algo mais privado, a 

                                                 
290 O projeto foi inspirado no trabalho ‘365 Days: A Catalogue of Tears’ da fotógrafa Laurel Nakadate que, 

durante o ano de 2011, autoimpôs-se a um momento de tristeza diário expresso em lágrimas. O antes, 

durante e depois desse momento foi registado fotograficamente, documentando um ano de lágrimas diárias. 
291 Disponível em http://marinaabramovicmademecry.tumblr.com/ 
292 Disponível em http://webcamtears.tumblr.com/ 



 
189 

 

interpelação direta do espetador, enquanto que a trajetória de ‘Webcam Tears’ é contrária, 

no sentido da sua digitalização e disseminação pública.   

De certa forma, instala-se uma ambiguidade latente entre as esferas privada e 

pública num universo de socialização e de plenitude identitária – como é o caso do 

Facebook, Twitter, Tumblr ou YouTube – onde o corpo foi subtraído e trocado por um 

substituto digital que interage com um maior grau de desinibição sob a ilusão de uma 

capa protetora. Os ‘perfis’ ou personagens ficcionadas no Facebook por Laís Pontes, no 

âmbito do projeto ‘Born Nowhere’293 (2011-presente), com personalidades fabricadas 

pelos facebookianos que colaboraram no projeto a partir de autorretratos da artista, são 

sugestivas da necessidade que as pessoas têm de coletivizar identidades e de se reverem 

em outrem. Porém, revela uma outra questão perturbadora associada à forma como muitos 

facebookianos interagem assertivamente com alguns ‘perfis’ dessas ‘pessoas’ fabricadas, 

que a artista mantém ativos. A familiaridade induzida pelo conhecimento público de 

detalhes íntimos da ‘vida’ das personagens fictícias e o retorno da interação parecem ser 

os requisitos básicos de uma relação online. No seguimento desta ideia há uma certa 

militância pela vulgarização da perda de discernimento na rede, entre o que é real e o 

virtual, que tem como engodo o engenhoso padrão estratégico da comunidade sobre a 

exposição pública de informações íntimas como garante de confiança. O progressivo 

abandono da privacidade é o paradigma dominante na paisagem das redes sociais pela 

ânsia de fidelizar uma audiência massiva de consumidores e desse modo ligar todos os 

aspetos das suas vidas a um nível de comunicação. Se ignorarmos a displicência 

manipulativa implícita nesta asserção, a originalidade da aspiração é, no mínimo, o 

rebatimento das experiências da Action Art (Happening, Fluxus) e da opinião de Joseph 

Beuys, de que a vida e a arte combinam-se numa só unidade. Paralelamente ao contínuo 

alargamento das fronteiras desta articulação de conceitos em várias direções, Ai Weiwei 

tem recrutado aspetos da sua vida pessoal para o contexto artístico, consolidados em 

diversas obras e exposições294 recentes, que conjugam a produção frenética e mistura que 

faz na sua conta do Instagram com fotografias do quotidiano de um pai extremoso, um 

artista atarefado em inaugurações constantes, um ativista contra as políticas de migração, 

uma estrela no mundo da arte sempre disponível para uma selfie com admiradores e a 

                                                 
293 Veja-se no Apêndice, p. 47. 
294 Entre outras, vejam-se as obras e retrospetivas dos trabalhos do artista como ‘Study of Perspective’ 

(1995-2003) no MoMA, ‘iPhone Wallpaper’ (2016) Museu de Arte Cicládica em Atenas, ‘#SafePassage’ 

(2016) no Foam Fotografiemuseum, em Amesterdão ou ‘Around Ai Weiwei: Photographs 1983-2016’ 

(2017) no CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia de Turim. 
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experiência de um artista sob vigilância constante. Em 2012, Ai Weiwei foi detido pelas 

autoridades chinesas sem qualquer acusação formal, quando se preparava para viajar para 

Hong Kong. Na sua casa foram instaladas câmaras para vigiar as suas atividades, os 

telefones foram colocados sob escuta e o computador continuamente monitorizado, 

tornando a sua casa na localização mais bem vigiada em Beijing. Em prisão domiciliária, 

Weiwei desenvolveu um projeto de autovigilância, ‘WeiweiCam’ (2012), instalando 4 

câmaras suas pela casa de modo a transmitir ao vivo e 24 horas por dia todas as suas 

atividades, através do site ‘weiweicam.com’, como paródia da invasão de privacidade e 

virando a sua própria vigilância contra o sistema de vigilância das autoridades chinesas. 

Depois de 46 horas de transmissão ao vivo e com cerca de 5,2 milhões de visualizações, 

Weiwei foi forçado pelas autoridades chinesas a encerrar o ‘WeiweiCam’. O caráter 

tautológico de vigilância rejeita a sua própria natureza, a vida privada de Weiwei sob o 

escrutínio de vigilância governamental não pode ser tornada pública pelo próprio. Este 

plano subversivo é assinalado por Juan Martín Prada justapondo as teorias de Jeremy 

Bentham e Michel Foucault ao estado atual da internet: “se para Bentham cada camarada 

se converte num vigilante, segundo Foucault «Rousseau teria dito justamente o inverso: 

que cada vigilante é um camarada»” (Prada, 2015, p. 55). 

A presença de modelos de vigilância e observação distintos num sistema que, cada 

vez mais, privilegia o uso difundido de dados e conexão permanente com o objetivo de 

corresponder a uma era obcecada pela digitalização das nossas ‘vidas’, a natureza da 

internet tem redefinido o arquétipo panóptico de Bentham para uma estrutura 

bidirecional, na interação entre o observador e o observado. Se, por um lado, a ação 

corporativa e governamental alicerça-se num formato panóptico que exerce poder e 

prescreve sanções normalizadoras e um olhar hierárquico com as nuances definidoras que 

lhe estão associadas (poder disciplinar, oportunismo, repressão, etc.); por outro lado, a 

transparência e familiaridade sem restrições (mesmo alvitrada pela indistinção perniciosa 

entre o público e o privado) favorecem um formato participativo, de cooperação 

generalizado online. Logo, a política de neutralidade dos meios é suscetível de alterar o 

seu estatuto na forma como é utilizada. 
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3.2 Extração do novo valor artístico da colaboração online: o surgimento 

tangível da obra a partir do capital social 

 

3.2.1 Padrões de colaboração aberta e o jargão da expressão coletiva online 

Historicamente, as práticas colaborativas forneceram um território fértil para o 

desenvolvimento da arte alicerçada na tecnologia, quer em grupos ad-hoc quer em 

parcerias de longa duração. As iniciativas ‘9 Evenings: Theatre and Engineering’ (1966) 

ou E.A.T. (1967-1998) abriram todo um leque de possibilidades criativas que não se 

esgotam na prerrogativa interdisciplinar ou na formação de grupos para trabalharem e 

identificarem-se coletivamente. A par da discussão do papel do público em obras 

performativas, a Internet Art continuou a mudança do paradigma colaborativo, de uma 

receção passiva da audiência para uma participação ativa onde a prioridade é estabelecer 

redes, flutuando entre trabalhos altamente especializados. 

O que terão em comum projetos tão diferentes como ‘The Thing’ (1991) de 

Wolfgang Staehle, ‘StarryNight’ (1999) de Alexander R. Galloway, Mark Tribe e Martin 

Wattenberg, a utopia de ‘Wikipedia Art’ (2009) iniciada por Scott Kildall e Nathaniel 

Stern, ou, ainda, o ‘Art Maps’ (2012) lançado pelo museu Tate? 

Em diferentes contextos de expressão eles incorporam uma linguagem 

colaborativa e participativa que roça os interstícios de uma intencionalidade artística e 

simultaneamente colocam a tónica do debate no intercâmbio entre a obra de arte e o 

público, fora do contexto habitual. Neste plano colaborativo, com benefícios mútuos, 

entre os projetos e as suas audiências, sobressai uma cultura de abertura indiferenciada 

próxima do presságio de Peter Burke (2000) sobre a história da cultura, definida como 

uma “história de interação entre pessoas de fora e de dentro do saber instituído, entre 

amadores e profissionais, empreendedores intelectuais e investidores intelectuais (…), 

conhecimento oficial e não oficial” (p. 51). Assim, a ênfase está nos participantes que, ao 

serem apoiados pelas tecnologias digitais, torna possível que tais processos de 

colaboração sejam executados a uma escala dificilmente concebível no passado e 

envolvam uma heterogeneidade de participantes com uma distribuição geográfica 

indefinida.  

Em primeira análise, todos os projetos se definem pela envolvência de uma massa 

opaca de colaboradores, dos quais pouco se sabe para além de partilharem interesses 

comuns, que refletem um sentido de inclusão ou manifestam encorajamento participativo 
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caraterizado por contribuições individuais planeadas, coordenadas e avaliadas pelo(s) 

mentor(es) do projeto.  

‘The Thing’ foi inicialmente idealizado por Wolfgang Staehle como uma espécie 

de projeto de arte conceptual; porém, o artista apercebeu-se que as suas funções 

alteraram-se e expandiram-se com o acréscimo de novas ligações, tornando-se numa 

comunidade criativa onde se fomentava o debate crítico e se formavam colaborações. 

Estas alterações são justificadas pela natureza comunicacional que esteve na origem da 

infraestrutura do projeto, operado pelo Bulletin Board System (BBS), antes de ser 

alicerçado definitivamente na Internet. Segundo Josephine Bosma (2004), a comunicação 

é a propriedade que melhor carateriza as práticas artísticas online e ajudou a definir os 

projetos colaborativos mais influentes de Internet Art, sendo que muitos deles são uma 

obra de arte em si mesma ou um alargamento do conceito de ‘arte’. Staehle centrou-se na 

exploração das dinâmicas ‘tecnossociais’, com uma dimensão nunca antes 

experimentada, formando um importante espaço de partilha e participação onde se dilui 

as fronteiras entre a atividade artística e as atividades diárias, numa clara apologia da 

cultura social beuysiana.  

‘StarryNight’ é uma interface art, associada aos arquivos da comunidade 

RHIZOME.ORG, que acumula (e preserva) as principais proposições da plataforma ‘The 

Thing’: natureza comunicativa e uma obra em si mesma. Simbolicamente apresentava-se 

como um céu noturno estrelado, onde cada estrela representa um texto lido do arquivo da 

RHIZOME.ORG e intensidade do brilho correspondente era determinado pelo número de 

vezes que era lido295. Assim, as estrelas mais brilhantes correspondem aos textos mais 

lidos, traçando-se, desta forma, um mapa dos hábitos de leitura na comunidade artística. 

O participante podia criar estrelas através da partilha de textos, numa perspetiva de 

colaboração artística global, bem como navegar nesse imenso arquivo de informação. 

Nesse sentido, ao clicar numa estrela acedia a um menu pop-up que lhe permitia aceder à 

informação geral do texto, assim como digitar uma palavra-chave que estabelecia de 

imediato um conjunto de interligações entre textos que partilham essa mesma palavra, 

criando-se constelações ou mapas de navegação. A integração dos dados gerados pelos 

utilizadores são visualizados sob uma dimensão mimética do universo, enfatizados por 

uma esteticidade interativa que deixa vestígios a cada passagem de um 

visitante/participante. 

                                                 
295 Veja-se no Apêndice, p. 10. 
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O projeto ‘Wikipedia Art’296 retoma premissas da arte conceptual, particularmente 

evidente nas primeiras obras de Joseph Kosuth, ao ser compreendida na estrutura da sua 

conceção como proposta analítica, em consequência da sua estrutura tautológica. A obra 

assume a forma convencional da submissão de uma qualquer entrada enciclopédica na 

Wikipédia em associação com a sua propensão bem conhecida de produção colaborativa 

de conhecimento e da sua popularidade como a plataforma mais consultada na internet. 

A obra foi pensada de modo a coincidir com a sua própria enunciação. Parafraseando 

Kildall e Stern, a intervenção artística tinha a pretensão de apelar explicitamente à 

participação de qualquer pessoa com ‘citações performativas’, adicionando informação, 

com o intuito de alterar o trabalho em si mesmo. O texto, encabeçado com uma nota 

prévia que referia que “‘Wikipedia Art’ é uma obra de arte conceptual composta na 

Wikipédia e, portanto, pode ser editada por qualquer um” (Stern, 2009, para. 1), continha 

os conteúdos seccionados de acordo com os parâmetros habituais. Inclusive nos dias 

anteriores ao seu lançamento, os artistas solicitaram a legitimação da obra a críticos e 

especialistas de modo a cumprir as condições de verificação e fiabilidade das fontes. 

Quinze horas depois do seu lançamento, a obra foi censurada e removida sob grande 

controvérsia por vandalizar a essência da Wikipédia297. Ironicamente, não obstante ter 

sido eliminado o ‘objeto estético’, a obra manteve um aceso debate que se sobrepôs à sua 

operacionalização, cumprindo o seu objetivo de forma indireta através do ‘padrão criativo 

de publicar-citar-transformar’, uma vez que a obra foi eliminada antes da sua fase 

colaborativa.  

Por último, em 2012, com o auxílio de investigadores das Universidades de 

Nottingham e de Exeter, o museu Tate com o objetivo de envolver o público e enriquecer 

parte da sua coleção digital, com cerca de 70 000 obras, lançou o projeto ‘Art Maps’298. 

O projeto visava preencher a lacuna sobre a localização das obras convidando o público 

a fornecer informações geográficas sobre os locais de pertença relativos a essas obras e a 

posicioná-las com mais precisão. Paralelamente, a plataforma contribuía para gerar 

                                                 
296 Veja-se no Apêndice, p. 37. 
297 Entre muitos dos argumentos desfavoráveis que conduziram à sua eliminação estavam: “Isso não se 

encaixa na Wikipédia”; “Isso não faz sentido: é um artigo sobre si mesmo”; “A Wikipédia não é um espaço 

para hospedar projetos de arte colaborativa”; “Apenas podemos seguir as políticas e diretrizes da Wikipédia 

e é bastante claro que isso precisa ser excluído”; “… porque este é um projeto de arte e, enquanto tal, não 

são permitidos no espaço do artigo”. 

  Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion/Wikipedia_Art 
298 Disponível em https://artmaps.tate.org.uk/artmaps/tate/#zoom=15&lat=41.51&lng=-

8.42&maptype=hybrid 
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experiências culturais e adensar a rede com novas comunidades locais, indexadas às 

obras, possibilitando aos participantes a partilha de memórias, emoções ou respostas 

criativas acerca dos lugares associados às mesmas. A estratégia colaborativa utilizada no 

‘Art Maps’ beneficiou o Tate pela aquisição de conhecimento detalhado dos lugares com 

os quais as obras estão associados, retirando proveito das comunidades locais e daqueles 

que possuíam interesse especializado nas obras de arte ou nos lugares. 

Ao avalizar as implicações do ‘poder da comunicação’ nas estruturas sociais em rede, 

Manuel Castells (2009) argumenta que a expressão ‘sociedade em rede’ é muito mais útil para 

descrever a vida atual do que a ‘sociedade da informação’ e o conjunto de projetos mencionados 

anteriormente é representativo desse estado vivencial. Apontam-nos para um plano de 

colaboração semelhante ao que se estabelece nas comunidades virtuais que entrecruza uma rede 

de laços interpessoais, providenciando sociabilidade online, suporte e partilha de informação, 

bem como um sentimento de pertença e identidade social. Pierre Lévy (2000) associou esta ideia 

de comunidade a um coletivo que “explora novas formas da opinião pública” (p. 134), 

interligando a premissa de opinião pública à de ‘democracia moderna’. Assim sendo, os projetos 

manifestam uma contextualização histórica, cultural, social e tecnológica favorável ao 

entendimento da sua natureza cooperante. De acordo com Annet Dekker (2015), este atributo é 

designado de ‘social life de um projeto’ e a sua importância neste sistema de referência – parece-

nos que transcende as preocupações enumeradas por Dekker com a preservação de projetos – é 

revalorizada pelo vasto conjunto de componentes envolvidos no seu funcionamento, mormente, 

“pessoas e as relações entre elas, assim como, simultaneamente, é influenciado pelo seu contexto 

(alterado)” (pp. 96-97).  

A investigação de Howard Rheingold sobre a sociabilidade digital – apoiada nos estudos 

dos antropólogos Robert Boyd, Joseph Henrich e Peter Richerson, e do biólogo David Sloan 

Wilson, ligados à evolução social dos nossos ancestrais – advoga existir uma predisposição das 

pessoas para cooperar ou colaborar em sociedade; é uma caraterística responsiva que providencia 

uma elevada capacidade de adaptação (definida como ‘instinto social’). A arquitetura de 

participação mencionada por O’Reilly com as normas sociais de confiança, partilha e 

reciprocidade moldou a forma de pensar a Internet para algo quase exclusivamente 

operacionalizado com ‘tecnologias de cooperação’ e por extensão contribuiu para o surgimento 

do fenómeno de ‘colaboração em massa’. Para Rheingold a ‘colaboração em massa’ não só 

transformou a forma como as pessoas usam a internet, mas também as formas como a informação 

é encontrada (algoritmo PageRank da Google), o conhecimento é agregado (Wikipédia), os 
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problemas são resolvidos (inteligência coletiva), as pessoas acedem a entretenimento (uma legião 

de multijogadores online) ou como se formam comunidades (comunidades virtuais). No 

seguimento desta ideia o autor propõe-nos 7 ensinamentos da teoria de colaboração sobre a vida 

online:  

 1. Retribuição e perdão ponderados (…) 2. Contribuir publicamente sem requerer ou esperar 

nenhum prémio direto (…) 3. Retribuir quando alguém ou algum grupo te faz um favor. 4. 

Procurar maneiras de encontrar um senso de identidade de grupo partilhado ao encontrar estranhos 

(…) 5. Apresentar pessoas e redes entre si, com benefício para ambos (…) 6. Quando o progresso 

é bloqueado por dilemas sociais’299, criar instâncias de ação coletiva (…) 7. Punir o logro, mas 

não de uma forma drástica. (Rheingold, 2012, pp. 154-155) 

No mesmo sentido, retiramos as seguintes aprendizagens da teoria de colaboração sobre 

a vida online: 

1. Conversas curtas e ociosas cria confiança e faz fluir a colaboração (…) 2. Passar de benefícios 

mútuos para interesses comuns, construindo confiança e negociando objetivos. 3. Assumir riscos 

para demonstrar que está disposto a modificar a sua própria atividade em prol dos objetivos 

comuns. 4. Ser generoso, por vezes, oferecendo o que poderia querer para si, vender ou apoderar-

se (…) 5. Tentar aprender com os seus colaboradores e ensine-os. (Rheingold, 2012, p. 155)   

Há dois aspetos destas citações que suscitam uma atenção mais cuidada: o primeiro é a 

opinião de que a colaboração é o meio mais proposicional de ações coletivas, com a articulação 

das dinâmicas próprias de uma qualquer cooperação numa estrutura em rede bem definida; o 

segundo culmina com natureza dos laços relacionais intrínsecos à estrutura da web, como sendo 

uma estrutura inata a um certo contrato social solto, potenciador de atividade colaborativa 

estimulada pelas inúmeras plataformas wiki300, sob a égide do benefício mútuo. Na sua ideologia 

de base não filtrada, a Wikipédia é o melhor e mais conhecido exemplo da produção social, com 

uma colaboração em massa voluntária sem precedentes; contudo, o seu sucesso depende do 

‘capital social’301. Efetivamente, o poder das plataformas relacionais e, em particular, das redes 

                                                 
299 Os ‘dilemas sociais’ são conflitos entre o interesse pessoal e os interesses coletivos com os quais 

qualquer um se pode confrontar no seu dia a dia. Também é conhecido como a ‘tragédia dos comuns’ por 

referência ao ensaio escrito em 1968 do biólogo Garrett Hardin, com o mesmo título, advertindo para os 

perigos associados ao crescimento da população humana (Rheingold, 2012, p. 151). 
300 Termo cunhado por Ward Cunningham para designar uma ferramenta com recursos que agilizam o 

trabalho colaborativo de forma rápida e simples por utilizadores da web. A origem do termo é Havaiano: 

wiki-wiki, que significa: ‘rápido’.  
301 O termo é subentendido no paralelismo das relações entre capital social e capital humano, uma vez que 

a sua descrição é indissociável do comportamento humano ao longo da história. Embora os seus 

antecedentes estejam associados à boa vontade, companheirismo e solidariedade entre pessoas em meios 

pequenos, Pierre Bourdieu usou o termo na década de 70 com a conotação de recursos disponíveis no tecido 

social, decorrentes de relacionamentos duradouros. Nos anos 90, Barry Wellman e Scot Wortley, 
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sociais está no seu capital social, onde indivíduos, grupos ou comunidades podem contribuir, 

crescer e beneficiar disso. O papel que o capital social tem na complexa política de utilização da 

internet é extraordinariamente múltiplo. Desta forma, funciona em termos económicos como 

figura de proa no modelo de negócio ‘grátis’ de companhias como a Google, Facebook e Twitter. 

Entre a cacofonia de argumentos esgrimidos, oponentes a este modelo e simpatizantes dos 

pressupostos Marxistas como Trebor Scholz e Bernadette Wegenstein, é descrito como uma 

forma de ‘escravatura da internet’ (netslaving) que atua de forma silenciosa e transforma 

multidões de navegantes numa audiência de proletariado de coprodutores não remunerados. 

Scholz, no seu relato crítico, refere que “este trabalho digital é muito semelhante àquelas menos 

visíveis, formas anónimas de trabalho tradicional das mulheres, tais como amas, domésticas e 

barrigas de aluguer” (Scholz, 2013, p. 2). Este poder é visto como uma ameaça potencial de 

dimensões globais à qual, de acordo com Wegenstein, é quase impossível escapar devido à 

ubiquidade tecnológica em todos os campos, inclusive na arte. A atual assinatura do capital social 

na Internet Art funciona, numa aparente contradição, simultaneamente como netslave e 

coprodutor, com a forte probabilidade de estetizar políticas e politizar a arte. Contudo, 

Wegenstein reforça a ideia de que a compensação do capital social na arte privilegia os dois 

sentidos, livre de quaisquer grilhões castradores, de modo a corroborar que a “verdadeira 

democratização da arte, numa análise final, dependa da sua capacidade de resistir à tirania do ‘eu’ 

e da sua legião abundante de avatares” (Wegenstein, 2015, p. 225). O investigador em 

Comunicação Interpessoal e Efeitos dos Media, Dmitri Williams (2006), é perentório ao afirmar 

que “os efeitos do capital social devem ser sociais” (para. 42), deixando claro que o capital social 

emerge da sustentabilidade das interações sociais  e da capacidade de um grupo alcançar uma 

ação coletiva, ao invés do comportamento isolado de um qualquer indivíduo302. Deve-se notar 

                                                 
descreveram ‘capital social’ sob a forma de suporte ou apoio social e os laços relacionais que se estabelecem 

entre os intervenientes. No dealbar do séc. XXI, Robert Putnam, no seu livro ‘Bowlin Alone: The Collapse 

and Revival of American Community’, denuncia aquilo que julga ser o declínio das redes comunitárias 

norte americanas pela perda de capital social e, para o efeito, define capital social como redes sociais com 

normas baseadas na reciprocidade, estabelecendo uma correlação entre a sua medição e a coesão social 

(Bourdieu, 1972; Wellman & Scot, 1996; Putnam, 2000). 
302 O reconhecimento do trabalho do investigador e professor de Ciências de Computação na Universidade 

Carnegie Mellon, Louis von Ahn, tem-se focalizado no ‘triunfo’ das ações coletivas celebradas online. 

Projetos como o ‘ESP game’ (2004), Peekaboom (2005) ou o Duolingo (2011-presente) serviram para 

ilustrar a sua tese de colaboração online em massa a partir de duas simples questões: Como coordenar 

milhões de pessoas? Como motivar essas pessoas a colaborar de forma gratuita? O caso do ‘ESP game’, 

que despertou o interesse do gigante multinacional Google, trata-se de um jogo online que envolve dois 

jogadores, associados aleatoriamente e que não podem comunicar entre si, com o objetivo de atribuir 

palavras que descrevam o conteúdo das imagens da web que lhes são apresentadas em simultâneo. Ganham 

sempre que alguma das palavras digitadas coincida em ambos os jogadores e concordem que é a melhor 

descrição para a imagem. O entretenimento que fez as delícias de milhões de jogadores contribuiu 

igualmente para listar centenas de milhares de imagens. A Google adquiriu o jogo porque ao providenciar 
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que esta discussão não pretende medir o impacto do capital social na internet, explícito no 

louvável esforço de Williams (2006) no que à ‘medição do capital social online’ diz respeito, mas 

concentrar-nos na presença e homogeneidade dos grupos que são criados através do uso da 

internet e dos seus efeitos colaborativos em prol de um desafio criativo.  

Observando os projetos enumerados anteriormente diríamos que a reciprocidade é outra 

norma importante na formação do capital social que explicita uma envolvência centrada na ideia 

do benefício mútuo: por exemplo, no projeto ‘Art Maps’ a massa de participantes mostrou-

se muito útil ao procurar informações para fornecer um contexto para as obras de arte do 

museu. Em contrapartida, esse esforço foi retribuído com a oferta de uma nova visão da 

forma como as pessoas usam a tecnologia para entender o seu ambiente através da arte e 

a forma como esta se entrecruza com as suas histórias pessoais. Com o mesmo propósito 

mas com intensidade diferente, o desdenhoso golpe que ditou a morte prematura do projeto 

‘Wikipedia Art’ foi infligido pelos participantes da Wikipédia que, cumulativamente, 

desempenham o papel de editores e atuam como um sistema de verificação 

autorregulável. Este projeto é paradigmático, pois a poética conceptual que lhe subjaz foi 

concentrada preliminarmente na discussão sobre a validação da obra no contexto em si 

mesmo e desviada do retorno ou plano colaborativo previsto para o processo da sua 

construção. Esta forma de criação artística relança a reflexão sobre as interações sociais 

sustentadas pelas plataformas da Web 2.0 e ao mesmo tempo sugere a marcação de uma 

linha divisória decorrente da entropia provocada pelas normas de algumas plataformas 

wiki que, apesar de distante do radicalismo expresso pela Hatebook303, refletem padrões 

antissociais. Muitos trabalhos de Internet Art, como ‘I would have liked to be one of you’ 

(2009), de Grégory Chatonsky, e ‘Seppukoo’304 (2009), do coletivo Les Liens 

Invisibles305, subvertem o funcionamento das redes sociais, ora apropriando-se de 

identidades para reconfigurar novos níveis de amizade, ora propondo um ‘suicídio’ virtual 

que culmina com a desativação da conta. O desenvolvimento de ‘Myfrienemies’ (2007), 

                                                 
entretenimento aos participantes, obtinha trabalho gratuito na melhoria da eficácia do sistema de pesquisa 

do Google por imagens.  
303 A Hatebook estrutura-se como uma rede antissocial assente numa série de princípios e valores radicais 

que alimentam a aversão a tudo e todos. Há uma certa militância pelo fanatismo de odiar, ultrajar, execrar 

e humilhar publicamente terceiros (dos quais a sua existência depende), para assumirem um protagonismo 

contraproducente: brilharem em plataformas sociais que são alvo das suas investidas beligerantes. Cf. 

http://www.hatebook.org/ 
304 Disponível em http://www.seppukoo.com/ 
305 Dupla de artistas italianos, constituída por Clemente Pestelli e Gionatan Quintini. Desde 2007, que se 

infiltram nas redes de comunicação global com o intuito de expandir e/ou unir as conexões invisíveis entre 

a arte e a vida. 
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de Angie Waller, por exemplo, pressupunha a aclamação de uma rede social com o 

propósito de subverter as ferramentas das redes sociais306. Para tal, alinhava-se sob o 

estandarte de uma ‘sociedade secreta’, reduzindo a amplitude da comunidade online e 

assemelhando-a às relações que se estabelecem em ambientes fechados (como no 

escritório ou universidade), e na promoção de amizades baseadas em antipatias de 

deceções mútuas (Waller, 2007). O questionamento sobre a urgência de desenvolver uma 

teoria crítica das redes e plataformas sociais e como a prática artística pode ser essencial 

para a exploração de novas formas de participação, ativismo e democracia online, que o 

artista e curador britânico, Goeff Cox, referiu na nota introdutória do repositório 

‘Antisocial Notworking’ (2008-2013), não poderia ser respondida com um simples texto. 

‘Antisocial Notworking’, desenvolvido no âmbito do project.ARNOLFINI307, inspirou e 

reuniu um conjunto de obras de Internet Art com o objetivo de refletir a mobilização do 

capital social na internet para plataformas (caraterizadas como ‘máquinas coletivas’) com 

fins ‘sociais’. Vários artistas de Internet Art, como JODI, Cory Arcangel, IOCOSE, 

Wayne Clements, Linda Hilfling, Les Liens Invisibles, UBERMORGEN.COM, Paolo 

Cirio e Alessandro Ludovico abordam esse tema de maneiras intransigentes e expõem o 

“‘contrato instável’ entre os utilizadores e os proprietários de plataformas” (Cox, 2008, 

para. 5). As interseções entre a abordagem crítica das plataformas sociais e a prática 

crítica do mundo da arte preconizada pelos artistas atrás mencionados unem-se sob dois 

pressupostos: o que podemos entender por ‘social’ numa web predisposta para a interação 

com contornos socializantes e qual é o nível de participação do utilizador. Não 

esqueçamos a ideia, veiculada anteriormente, que a prática artística online tende a 

corresponder às vicissitudes da sua época e atualmente orienta a sua exploração 

prioritariamente para as interações pessoais e sociais num sistema em rede, fazendo com 

que muitas obras de arte se identifiquem como ‘software social’ (Prada, 2015, pp. 40-42). 

Os artistas de Internet Art que adotam estes princípios tendem a apropriar-se do material 

que encontram (‘dados sociais’), a fidelizar participantes e a disponibilizar conteúdos a 

outras pessoas numa base de partilha mútua. Em ‘We Feel Fine’308 (2005-2007), os 

artistas Jonathan Harris e Sep Kamvar aproveitaram o facto dos blogs se terem tornado 

numa plataforma de interação social, onde muitas pessoas exteriorizam publicamente os 

                                                 
306 Veja-se no Apêndice, p. 30. 
307 Uma plataforma experimental online de produção e investigação associada ao programa curatorial 

Arnolfini. Cf. http://www.arnolfini.org.uk:7081/project.arnolfini 
308 Disponível em http://wefeelfine.org/mission.html 
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seus sentimentos, para perscrutar o fluxo dos sentimentos expressos em termos 

demográficos: propondo ao espetador uma topografia navegável de dados sociais 

associados a cidades, países, género, idade, data, tipo de sentimento ou clima309. A base 

de dados gerados a partir da apropriação das publicações em blogs – com entradas 

iniciadas em “I feel” e “I am feeling” – de milhares de utilizadores expõe as práticas 

recolectoras contemporâneas no espaço público de onde a informação possa ser extraída 

e para que possam ser produzidas novas possibilidades de indagar o estilo de vida das 

sociedades atuais. 

Neste contexto, vários estudos apontam termos para se referirem à maneira como 

as pessoas interagem umas com as outras e na intersecção com as tecnologias: 

‘inteligência coletiva’,  de Pierre Lévy (1997), ‘máquinas sociais’,  de Jim Hendler e Tim 

Berners-Lee (2010), ‘computação social’, de Fei-Yue Wang, Kathleen Carley, Daniel 

Zeng e Wenji Mao (2007), e ‘inovação aberta’, de Henry Chesbrough (2003). A ideia de 

cooperação sustentada pela inteligência humana torna-se coletiva e cumulativa online 

numa extensão impensável noutros contextos. Lévy vê a ‘inteligência coletiva’ como uma 

agregação de competências, conhecimentos e saberes que encontra na cultura da web a 

emergência de uma nova estrutura de poder colaborativo310. O projeto ‘StarryNight’ e a 

Wikipédia corporizam esta cultura de convergência com um sentido eclético de 

comportamentos coletivos conduzidos pelo impulso de pertença a uma comunidade. A 

tese de ‘inteligência coletiva’ trata-se de uma questão de diferentes tipos de 

transformação, que aponta para um fenómeno notável de propagação aos estudos 

mencionados, caraterizados mais pelos traços comuns do que pelas diferenças. Jane 

McGonigal explicou estes traços comuns através de um modelo sobre a forma como se 

processa os ‘superpoderes da colaboração’, fundamentada em três vetores principais: os 

colaboradores excecionais não têm qualquer pudor em solicitar a participação de outrem, 

e fazem-no, com diplomacia e sensibilidade; isto sucede, porque os colaboradores 

excecionais possuem uma espécie de ‘sexto sentido’ ou ‘radar de cooperação’, tributário 

da construção de uma rede social forte, que lhes permite recrutar os melhores 

colaboradores para executar uma determinada tarefa; o exercício dos ‘superpoderes da 

                                                 
309 Veja-se no Apêndice, p. 24. 
310 O pressuposto clássico de que a inteligência coletiva baseia-se no facto de que ninguém sabe tudo, mas 

todos sabem alguma coisa e se esse saber estiver acessível gera-se a edificação de novos saberes. Pierre 

Lévy dá-lhe um novo enquadramento à luz do ciberespaço: “É uma inteligência globalmente distribuída, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que conduz a uma mobilização efetiva das 

competências” (Lévy, 1997, p. 38). 
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colaboração” prendem-se com a capacidade de adaptação e superação dos colaboradores 

excecionais em crescer num ambiente colaborativo caótico311. 

Em 1999, no ensaio ‘Weaving the Web’, Tim Berners-Lee descrevia o seu sonho 

colaborativo através da partilha, sugerindo a combinação de pessoas, computadores e da 

web muito antes da explosão das redes sociais na década seguinte; deixando antever que 

os “ computadores podem ajudar se os usarmos para criarmos máquinas sociais abstratas 

na web: processos onde as pessoas fazem o trabalho criativo e a máquina faz a 

administração (…) o cenário está pronto para um crescimento evolutivo de novos 

mecanismos sociais” (Tim Berners-Lee cit. por Hendler & Berners-Lee, 2010, p.156). 

Para Hendler e Berners-Lee, as redes sociais são ótimos exemplos de máquinas sociais 

ou práticas baseadas em princípios que articulam a inteligência humana e computacional 

para atingir metas com o auxílio de uma massa de colaboradores. Os modelos de 

máquinas sociais veem os utilizadores como entidades e permitem a interação social, o 

envolvimento na rede, incentivo na participação e métodos de estruturação do software 

que levam em conta a agregação social em evolução. O exacerbado aumento das relações 

sociais em rede e a evolução das plataformas que sustentam esse relacionamento, a par 

do paradigma regulador dos termos das políticas de utilização tem motivado o aumento 

de projetos artísticos com a intensão de incutir uma tomada de consciência do abuso 

displicente do negócio implícito  nas redes sociais. A mostra organizada pelo “Speed 

Shows vol.5: ‘Open Internet”312 (2011), comissariado por Aram Bartholl, Marie Lechner 

e Anne Roquigny, reuniu um conjunto de projetos que denunciam a evolução do lobbie 

corporativo da Google e do Facebook, com obras como ‘NO FUTURE! NO LIFE! FUCK 

CYBORGS! FUCK GOOGLE! FUCK 3D! DEATH TO RAY KURZWEIL! WE ARE 

THE CHIMPS! MEDIUM IS NO MESSAGE! NO FUTURE IS NOW!’ (2010), de Jean-

Baptiste Bayle, ‘thesleepinginternet.com’ (2011), de Constant Dullaart, ‘GG/Paris’ 

(2011), do coletivo JODI,  ‘Facebook Resistance’ (2011), de Tobias Leingruber, ‘Naked 

on Pluto’ (2010), de Aymeric Mansoux, Dave Griffiths e Marloes de Valk ou ‘My 

facebooklife (2011), de Systaime.  

                                                 
311 O estudo de McGonigal baseia-se no potencial que os jogos têm de envolver as pessoas de uma forma 

surpreendente, despertando uma panóplia de sentimentos positivos: motivação, otimismo, o desejo de fazer 

algo extraordinário com outrem, … nesse sentido, perspetiva a ajuda que o mundo dos jogos poderá ter nas 

relações sociais e no modo alcançar objetivos na vida real. A investigadora apresenta vários exemplos de 

jogos multijogador que incorporam estas diretrizes colaborativas com vista a um modelo de eficácia e poder 

de cooperação (McGonigal, 2011, p. 277-278). 
312 Disponível em http://speedshow.net/speed-show-vol-5-open-internet/ 
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 A comunidade The Thing (à semelhança da RHIZOME.ORG ou da artnetweb) 

incorpora um espírito sádio de  convivência, discussão e partilha de documentação de 

New Media Art desvinculado de qualquer ideia de anarquia ou intento corporativo. No 

entanto, o projeto ‘StarryNight’ aentua esta assunção através da dialética que se 

estabelece entre a participação do público e a automação desta máquina social. De forma 

similar, pode explicar-se o conceito de ‘computação social’, uma vez que partilha do 

sonho colaborativo na combinação de pessoas, computadores e da rede para a resolução 

de uma tarefa tipificada pelas ‘máquinas sociais’, mas difere destas ao colocar a tónica 

nas capacidades de gestão das informações de comunidades ou grupos ao invés da forma 

como essas capacidades emergem como um esforço coletivo. Por sua vez, a proposta de 

Chesbrough,‘inovação aberta’, é vista como uma manifestação da colaboração em massa 

em ambientes empresariais, traduzida pela recetividade generalizada a ideias ou opções 

externas e internas para acelerar e expandir o paradigma que associa habilidades 

cognitivas e sociais. O uso da inovação aberta é fortemente motivado pela tecnologia no 

fluxo e influxo de colaborações, e pode ser aplicado a qualquer domínio, sempre que uma 

multidão de colaboradores responde a uma chamada para que as contribuições visem 

atingir uma determinada meta. O grupo de arte hacktivista Etoy, inspirado nas 

corporações com identidades e marcas bem definidas, descreve-se como uma ‘escultura 

corporativa’ que segue o modelo de muitas empresas de negócios com títulos de ações e 

acionistas que visam o financiamento de intervenções artísticas que mitigam as diferenças 

entre arte, poder e negócios. Usou deliberadamente o conceito de ‘inovação aberta’ de 

forma enviesada na célebre ação ‘Toywar’ (1999) para contra-atacar a multinacional 

eToys com o objetivo de baixar o valor das ações, em resposta ao litígio na disputa pelos 

direitos sobre a marca. Para o efeito, mobilizaram 1798 simpatizantes da comunidade da 

New Media Art para criar e jogar um videojogo online313, como um campo de batalha se 

tratasse, onde os participantes acumulavam pontos a denegrir a imagem pública da eToys, 

causando-lhe um prejuízo de 4,5 mil milhões de euros. 

A par da realidade social articulada por grupos online unidos pelos mesmos 

objetivos, torna inevitável a formação de padrões colaborativos que resultam em 

comunidades de expressão comprometidas com a cooperação e com um processo de 

participação ou atuação coletiva de natureza aditiva. 

                                                 
313 As atividades anti-eToys incluíram a criação de sites que desprestigiavam a marca, crítica em fóruns, 

auxílio na construção do videojogo, ao pondo de algumas bandas de música Pop terem cedido músicas para 

incorporar no jogo. Veja-se no Apêndice, p. 12. 
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3.2.2 Comunidades de expressão: ambientes responsivos definidores de 

participação agregada   

A tradição do estudo etnográfico de uma comunidade faz referência a uma 

espacialidade, a um local e a uma presença física por vezes associada a uma lógica 

simbólica, anotada pelo antropólogo Mário Guimarães (2005), ao descartar a visão de 

Cohen, segundo a qual uma comunidade não é mais do que o resultado da “construção de 

fronteiras através da identidade e sistema partilhados de significado” (p.146). Obviamente 

que esta discussão não se compadece com a cultura de comunidades online, nem tão 

pouco com o potencial desta se constituir no maior e mais difundido exemplo de mediação 

desterritorializada: a Internet. Nos anos 60, no auge da guerra fria, Paul Baran lançou as 

bases de um sistema de comunicação distribuída que moldou o funcionamento atual da 

internet, sublinhando a importância de agregar dados em pacotes como forma de 

contrariar a vulnerabilidade de estruturas centralizadas314. Em termos metafóricos, o 

conceito de Baran reforça a ideia de que a cooperação é um atributo de como as pessoas 

se organizam, empurrando os limites do local e da presença física para uma dimensão 

mais abrangente e distribuída, de modo a melhor corresponder a um fenómeno 

etnográfico. A proposta da antropóloga Vered Amit adiciona um novo entendimento 

daquilo que constitui a comunidade, reconhecendo que a internet oferece-lhe novas 

definições, sugerindo uma mudança da abordagem antropológica para comunidades 

fluídas, transculturais, difusas, móveis e em constante dinâmica participativa (Amit, 

2000). Nesse sentido, os limites da comunidade são flexíveis e reajustáveis em função 

dos participantes envolvidos. Logo, o ethos da comunidade sobrepõe-se a qualquer senso 

de lugar, alterando o paradigma da sua formação para uma premissa de interesse comum, 

ao invés de territórios geográficos. 

Todavia, pretende-se que a abordagem de uma comunidade online tenha um 

pendor multifacetado e não se restrinja a um estudo estritamente etnográfico, 

antropológico ou mesmo sociológico. O ensaio ‘Reassembling the Social: An 

Introduction to Actor-Network-Theory’, de Bruno Latour, remete-nos para um plano de 

                                                 
314 O objetivo de Paul Baran era o de criar uma rede de comunicações mais distribuída, que sobrevivesse a 

um cataclismo nuclear. E nesse sentido propôs uma estrutura de rede distribuída de forma a que se um 

determinado caminho fosse destruído, a informação chegaria ao destinatário por outra via. Adicionalmente, 

sugeriu a divisão da informação em pacotes que seriam enviados separadamente por diferentes nós através 

da rede e, no seu destino, a informação seria reconstruída. O conceito foi adotado na arquitetura da Arpanet, 

o precursor da Internet (Baran, 1964). 
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análise que pondera a relação entre os termos ‘comunidade’ e ‘rede’, com um claro 

destaque deste último. A sua tese de ‘ator-rede’ enfatiza o caráter dinâmico do 

participante e o efeito que esse dinamismo poderá repercutir na sua rede, bem como 

influenciar a formação ou extinção de grupos: “nós seguimos os caminhos dos atores e 

começamos as nossas viagens pelos vestígios deixados pela sua atividade de formar e 

desmantelar grupos”. Assim, Latour aponta-nos a importância das funções 

empreendedoras do ‘ator’ no grupo em rede para definir um coletivo que é mais 

valorizado pelo processo do que pelo produto. As comunidades online são dispersas, os 

seus membros são fracionados e são redefiníveis; porém, nesta amálgama aparentemente 

contraditória, sobressaem os ideais coletivos de expressão como um barómetro unificador 

objetivado num propósito ou causa comum que não anula a diversidade dos seus 

membros. Algo próximo da noção de ‘agregação’ de David Joselit. O exercício de 

escalpelizar ou dissecar a noção de ‘agregação’ realizado por Joselit (2013), no seu artigo 

‘On Aggregators’, tem por base a noção de ‘multidão’ de Paolo Virno, Antonio Negri e 

Michael Hardt com o destaque do poder constituinte das massas, a resiliência social e a 

formação de uma estrutura com um alcance mais amplo. Contudo, segundo Joselit, a 

utilidade do termo ‘agregação’ passa pelo facto de nos permitir pensar unidades separadas 

e, simultaneamente, quando constituídas em grupo ou juntas, manter o senso de algo 

relacionado com a totalidade ou coleção. Por outras palavras, é esta ideia de partes com 

a sua autonomia e de um coletivo que tem o seu próprio agenciamento. A ‘multidão’ é 

assumida como uma entidade heterogénea (referimo-nos a pessoas) permeável à 

multiplicidade reunida sob interesses comuns, ao invés de a perspetivar como uma classe 

homogénea. Assim, a estrutura agregativa de Joselit pressupõe a mobilização coletiva e 

ação baseada num filtro filiado numa causa comum, como garante da coesão da estrutura 

interna, por oposição ao automatismo algorítmico de pesquisa do Google. Nesse sentido, 

“para cada aspeto, um agregado seleciona e configura elementos relativamente 

autónomos” (Joselit, 2013, p.12), respeitando tanto os elementos que os unem como as 

‘assincronias’ que lhes estão associadas. É precisamente nesta diversidade que Pierre 

Lévy explica a operacionalização da ’inteligência coletiva’, agregada pelos objetivos 

comuns que agilizam o funcionamento de uma qualquer comunidade envolvendo 

distintos indivíduos e anulando os seus propósitos no grupo. O senso de comunidade 

exibe um padrão de práticas cocriativas não hierarquizadas, congruente com a partilha de 
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contributos dados pelos seus membros mas também a sua multiplicação, fruto do devir 

coletivo.  

Segundo Simon Biggs e Penny Travlou (2010), o interesse comum que move estas 

‘multidões’ e as congrega em comunidades ou grupos de onde emergem práticas criativas, 

foi originado pelas formas de interação social e não pelos resultados de atividades sociais. 

Esta afirmação ajuda-nos a clarificar a abordagem no nosso estudo e a reposicionar o 

escopo da arte colaborativa fora do alcance do que é subentendido por projetos de ‘arte 

comunitária’ focalizados mais em conceitos e valores sociais (solidariedade, 

companheirismo ou espírito comunitário) do que artísticos315. Consequentemente, a 

discussão prende-se com a plausibilidade estética das relações e interações sociais no 

ciberespaço. Uma análise mais atenta permite-nos sistematizar o argumento de que o 

impulso por detrás do universo artístico comprometido com a internet não se circunscreve 

ao agregado social, mas sobressai pela conectividade que suporta a participação e as ações 

coletivas. O funcionamento deste sistema expõe quatro caraterísticas predominantes na 

Internet Art, assentes no paradigma das artes participativas: a emergência de uma arte 

colaborativa resultante da interação e cooperação entre os seus membros; o caráter único 

de cada obra de arte assente na heterogeneidade do coletivo, reunido por interesses 

comuns; o enlace entre artista e o participante/espetador; a primazia da conectividade 

sobre o conteúdo. 

 

3.2.2.1 Poéticas e modelos participativos sob a insígnia de práticas artísticas 

relacionais  

As poéticas participativas na Internet Art raramente se erguem na atmosfera 

rarefeita da teoria. Como qualquer outra forma de arte autêntica, também a Internet Art 

reflete as raízes conceptuais e estéticas que servem como precedentes importantes a 

                                                 
315 Paul De Bruyne fez esta distinção de forma lúcida no seu ensaio ‘Community Art as a Contested Artistic 

Practice: The Case of MET-X, Brussels’. A sua tese esclarece o potencial equívoco que a afirmação do 

filósofo Antonio Negri, “todo o tipo de mudança pertence a uma forma de arte comunitária” pode gerar; 

colocando a tónica nos objetivos ou metas definidas para os projetos de intervenção social. A esse propósito, 

refere que “no campo social e político, a arte comunitária é geralmente entendida como uma forma de arte 

dedicada a formar uma comunidade na qual valores politicamente corretos, tais como a solidariedade, 

companheirismo e espírito de comunidade, sejam encorajados ou confirmados. É, antes de tudo, um 

conceito social, não artístico (...) a arte comunitária utilizada predominantemente para formar ou manter a 

coesão social e para criar identidades individuais e/ou de grupo. De facto, a arte comunitária é altamente 

valorizada nesse discurso. Como seus objetivos são preponderantemente sociais (também), são eticamente 

(também) puros e não artísticos por natureza e, além disso, atualmente os efeitos dos projetos são 

extremamente difíceis de medir, a arte comunitária é fortemente criticada por vários lados” (De Bruyne, 

2011, p.36).  
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projetos que experimentam ideias radicais com modelos participativos bastante 

produtivos ao lançar uma ponte entre arte exigente e o encanto do vocabulário espontâneo 

de populares que se envolvem na criação da obra. O objetivo estético é substituir ou 

intensificar o arquétipo participativo pensado para envolver audiências – próprio de 

espaços navegáveis e interativos – com uma outra profundidade e compromisso. A ideia 

de obra de arte total, Gesamtkunstwerk, é simbolicamente muito antiga, mas sustenta a 

criação de muitas obras de arte contemporânea que procuram proporcionar uma 

experiência total ao espetador, para a qual o artista reivindicou o papel criativo e 

participativo do público. A proposta de Richard Wagner fazia a apologia da pluralidade 

artística e unicidade na ação criativa, através da integração de várias formas de arte e 

envolvimento do público sob o pressuposto da perfeição da obra filiada naqueles a quem 

é dirigida. Wagner condenava o poder da individualidade e exaltava as decisões coletivas. 

A perfeição da obra de arte está interligada à sua compreensão universal, pois assegura o 

“impulso coletivo de todas as artes para a mais imediata comunicação a um público 

coletivo” (Wagner, 2003, p. 178). Parte da atração desta assunção é o facto de Wagner 

sugestionar uma arte coletiva com um certo valor democratizante, dando assim ao público 

acesso a uma vasta e dessacralizante experiência com a obra. Enquanto Wagner focou a 

sua atenção na convergência das linguagens artísticas e o seu envolvimento com o 

público, Joseph Beuys preocupou-se em difundir o ‘conceito alargado de arte’ para além 

da estética e envolvendo todos os aspetos da vida. Beuys criou as bases teóricas da 

‘escultura social’ cujo potencial artístico é frequentemente associado ao seu célebre 

aforismo: “cada homem um artista”. A convicção de que cada homem é essencialmente 

um ser criativo acentuou o poder participativo da sociedade e tornou o seu corpo social 

no principal foco de um processo criativo democratizante (Rose, 1993, p.104). Howard 

Becker, por sua vez, descreveu a obra de arte como uma atividade coletiva que considera 

indispensável o trabalho dos inúmeros participantes associados à consumação da obra. 

Para Becker, as relações cooperativas entre o artista e o público, regida por convenções, 

foi tanto uma causa como um efeito do uso difundido de “uma rede estabelecida de 

cadeias cooperativas que ligam os participantes entre si” (Becker, 2010, p. 54). 

No âmbito das práticas artísticas participativas como forma de envolvimento do 

espetador na esfera pública, o grupo Knowbotic Research parece interessado em explorar 

a linha que separa as ações sociais das artísticas, ao mesmo tempo que idealiza interfaces 

participativas indutoras de modelos comportamentais e as testam em diferentes contextos 
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sociais e culturais. Para a Bienal de Veneza de 1999 o coletivo Knowbotic Research 

desenvolveu um projeto intitulado ‘IO_Lavoro Immateriale’,  parte integrante de um 

outro projeto mais abrangente denominado ‘IO_Dencies’ (abreviatura de ´tendências’) 

iniciado em 1997; configurou uma plataforma pública de debate que questionava as 

condições de produção e ação criativas no campo social (knowbotic Research, 1999). Na 

sua génese, encontra-se uma base de dados coletiva ancorada na internet – criada por 

Maurizio Lazzarato (teórico político), Michael Hardt (filósofo), Laia Vantaggiato 

(jornalista), Enzo Rullani (economista), Hans Ulrich Reck (teórico dos media) e Luther 

Blisset (coletivo de ativistas dos media) – com temas estimulantes de discussão na esfera 

pública sobre o trabalho ‘imaterial’ (intangível), subjetividade e produção social. A 

intervenção de cada participante na discussão, com informações textuais, gera um mapa 

individual que evolui continuamente para uma topologia discursiva. Ao incluir-se novas 

informações ou mapas de diferentes participantes produz-se uma reorganização do mapa 

geral, que reflete a visualização do processo aditivo de forma simbólica como campos de 

força ou com intensidades magnéticas através de sistemas e agrupamentos visuais. Os 

resultados da participação e o simulacro das interações e tensões sociais no espaço público 

foram partilhados online (junto da comunidade conectada com o projeto), e 

presencialmente no Pavilhão da Áustria. 

A irreverência da prática social política progressiva e independente do grupo 

artístico Knowbotic Research une-se a uma série de projetos cuja assinatura participativa 

é definida como uma experiência comum que reclama aquilo que o crítico francês Nicolas 

Bourriaud (2008) chama de ‘estética relacional’. No conjunto de textos sobre o tema, 

Bourriaud descreve ‘estética relacional’ como “uma arte que tomaria como horizonte 

teórico a esfera das interações humanas e o seu contexto social, mais do que a afirmação 

de um espaço simbólico, autónomo e privado” (p. 13). Tendo por referência o termo 

‘interstício’, utilizado por Karl Marx no plano económico/capitalista para definir 

comunidades, Bourriaud introduz a expressão ‘interstício social’ para aclarar a noção de 

um espaço caraterizador de uma obra de arte que está alicerçada nas relações humanas, 

abertas e que se inscreve num paradigma de ampla sociabilidade, semelhante ao ‘campo 

expandido’ da arte. A produção artística relacional a que se refere Bourriaud sugere um 

grande potencial para a reflexão de obras de Internet Art cuja estética interativa depende 

da intensidade inerente ao modelo de organização, da estrutura apelativa da obra, da 

colaboração experimental entre o artista e o público, ativando o espetador e a forma como 
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este agencia a proposta artística. É o caso de muitas obras que apareceram na continuidade 

das atividades coletivas surrealistas e o seu fascínio partilhado pelo mesmo fenómeno, o 

mecanismo criativo cadavre exquis, como a célebre obra ‘La plissure du texte’316 (1983, 

e recriada em 2010 no metaverso durante o festival INDAF em Seul, Coreia), de Roy 

Ascott, que antecipa o espírito colaborativo em rede, ‘The World’s First Collaborative 

Sentence’ (1994), de Douglas Davis, ‘Communimage’ (1999) de Johannes Gees e Calc, 

‘Exquisite Corpse’ (2000) de Sharon Denning, SwarmSketch (2005) de Peter Edmunds, 

‘Exquisite Clock’ (2009) de João Wilbert e FABRICA ou ‘This Esquisite Forest’ (2012-

2014) de Aaron Koblin. As atividades artísticas incorporadas nestas obras conduzem às 

questões de quanta coesão havia entre os vários participantes e o que seria que os 

mantinha juntos. Parte da resposta pode ser encontrada na arquitetura do ‘ambiente 

responsivo’317 das obras. Esse ambiente é caraterizado por uma interação dialógica que 

oferece ao participante a possibilidade de atuar com a interface em profundidade e ver o 

seu esforço retribuído pelo vestígio que deixa na obra ou pelo reconhecimento alcançado 

no coletivo. Para tal, a criação de situações experimentais específicas reflete-se no caráter 

crítico-social da obra, resultando no desenho de ações sociais de interesse comum 

consubstanciadas pela dinâmica relacional com a obra, de modo a experimentá-la e a 

produzi-la coletivamente. Alguns artistas da Internet Art prosseguiram com a tradição do 

Fluxus, dos happenings e performances, mas com diferentes conteúdos e métodos, 

incitando a uma reavaliação de certos estereótipos sociopolíticos expressos online com 

um modelo participativo no qual um grande número de pessoas se podia reunir em 

formações coletivas: proporcionada pelos metaversos (do género do SL) e pelos jogos 

multijogador. As estratégias reenactment (reconstrução) utilizadas pelo coletivo Eva e 

Franco Mattes em ‘Synthetic Performances’318 (2007-2010), ao reporem performances 

consagradas no meio artístico num novo contexto de discussão, os afrontamentos do 

corpo digital protagonizados pelo grupo Second Front, ou a crítica urbanística e cultural 

da China realizada pela artista Cao Fei e Vitamin Creative Space com o projeto ‘RMB 

City’ (2007-2011) exploram um peculiar espetáculo de envolvimento social artístico 

perfeitamente adequado aos protocolos participativos de uma web social e afastada de 

                                                 
316 Influenciada pela obra barthesiana intitulada ‘Le Plaisir du Texte’, de 1973, que sugere o entrelaçamento 

perpétuo do texto e plissado pela autoria distribuída.  
317 O conceito ‘responsive environments’ foi cunhado por Myron Krueger, antes do aparecimento da 

Internet, para caraterizar a interação homem-computador na construção de ambientes estéticos em tempo 

real, onde o “computador percebe as ações de quem entra e responde de forma inteligente por meio de 

complexos displays visuais e sonoros” (Kruguer, 1977, p. 433).  
318 Veja-se no Apêndice, p. 34. 
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uma mediação unidirecional dos media (como era apanágio e esteio da teoria de Guy 

Debord). A exposição ‘WoW: Emergent Media Phenomenon’, realizada no Laguna Art 

Museum em 2009 e comissariada por Grace Kook-Anderson debruçou-se sobre as 

práticas artísticas influenciadas pela cultura do jogo online, World of Warcraft. Entre os 

temas propostos aos 14 artistas convidados, ‘elementos de desejo’ e ‘intervenção pública’ 

suscitaram uma reflexão mais aturada sobre o impacto mobilizador bem conhecido do 

jogo e o potencial contributo que as suas regras poderiam ter no espaço social. As ilações 

dessa reflexão bem podem ser subsumidas na afirmação que Jane McGonigal (2009) faz 

sobre a ação da nova geração de jogadores experientes: “o que eles estão a fazer é gerar 

uma participação em banda larga sem precedentes. Eles estão a doar mais ciclos 

cognitivos, um envolvimento mais apaixonado nos ambientes de jogo e mundos virtuais 

do que vimos antes em qualquer projeto” (para. 4).  Andreja Kuluncic é uma entre muitos 

artistas que trabalha com a cultura dos jogos como meio de investigação e matéria de 

frequente debate. ‘Distributive Justice’319 (2001), apresentado na Documenta XI de 

Kassel, recupera o conceito dos campos da filosofia e da economia, instituindo o 

pensamento crítico sobre a forma como a sociedade chega a um consenso sobre a 

distribuição justa e o bem comum; a componente do jogo estimula os participantes a 

realizar uma reflexão crítica sobre a sua posição social, crenças morais e princípios 

normativos ligados à justiça. Outros exemplos tentam purgar a violência, per se, presente 

nos jogos, através de exorcizações comportamentais com efeitos pedagógicos como o 

‘Velvet-Strike’320 (2002), de Anne-Marie Schleiner, Joan Leandre e Brody Condon, que 

subverte o extremismo conflituoso do seu jogo homónimo de terrorismo em rede, 

‘Counter-Strike’, sugerindo aos participantes protestos e boicotes virtuais utilizando as 

figuras do jogo ou a inserirem graffiti contra-militar no seu espaço virtual. De forma 

similar, Joseph DeLappe, com a intervenção artística ‘Howl: Elite Force Voyager’321 

(2001), infiltra-se no ambiente do jogo, recusa a condição de violência e insere mensagens 

de textos poéticos nos canais de comunicação utilizados pelos participantes com o intuito 

de dissuadir a própria cultura participativa do jogo. 

Os parâmetros para a produção artística relacional traçados por Bourriaud (2008) 

persistem obstinadamente na sua opinião de que o lugar da obra de arte é na esfera das 

relações humanas e eleva a produção gerada na participação da audiência, assim como as 

                                                 
319 Disponível em http://www.distributive-justice.com/intro-e-n.htm 
320 Disponível em http://www.opensorcery.net/velvet-strike/about.html 
321 Disponível em http://www.delappe.net/play/howl-elite-force-voyager-online/ 
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trocas alcançadas entre o artista e o espetador no seu contexto social. Ao prever o poder 

emancipador da internet para criar novos espaços de sociabilidade, redefiniu igualmente 

o papel dos participantes no processo de produção da obra e manifestou a pretensão de 

projetar um novo cenário para a arte contemporânea, nem sempre bem acolhido na esfera 

artística. Foi a historiadora e crítica de arte Claire Bishop, entre outros, incluindo Hal 

Foster e Philippe Dagen, que questionaram, em muitos ensaios, a fundação teórica do 

conceito de ‘estética relacional’. Enquanto Hal Foster (2004b) descreve o livro de 

Bourriaud como um conjunto de ‘textos imprecisos’ e superficiais que não representam 

uma contribuição válida e adicional para a arte, Philippe Dagen evoca um ‘ecletismo 

ilimitado’ do autor ao alinhar o seu discurso com o maior número possível de 

autoridades322 e, por último, Claire Bishop (2004) manifesta uma postura antagónica aos 

princípios da ‘estética relacional’, questionando as relações resultantes dos exemplos de 

obras relacionais problematizados por Bourriaud. Bishop considera que a proposta de 

estética relacional está excessivamente centrada na ideia de comunidade de intervenção 

artística baseada no consenso e na cordialidade – o que pressupõe a exclusão dos conflitos 

e tensões próprios das sociedades – sugerindo a necessidade de reavaliar os aspetos 

políticos e éticos recorrentemente referenciados por Bourriaud. 

No polémico artigo “Digital Divide: Contemporary Art and New Media”, Claire 

Bishop utiliza o mesmo tom crítico sobre a condição dos New Media Art desligando-os 

do panorama artístico com o argumento de que os seus precursores tinham pouca 

representatividade na arte contemporânea dominante323. A herança de uma ‘web 

vernacular’, divorciada das instituições artísticas, moldou esta apreciação inoportuna que, 

ironicamente, surge numa altura em que a Internet Art consolidava a sua posição na 

mainstream artística e catalisava a atração pelas instituições oficiais da arte. O artigo 

                                                 
322 Que vão desde Karl Marx, Maurice Blanchot, Paul Valery, Michel Foucault, Charles Baudelaire, Walter 

Benjamin, Friedrich Nietzsche, Witold Gombrowicz, Louis Althusser, George Bataille, Jean-François 

Lyotard, Guy Debord, Roland Barthes, Félix Guattari ou Claude Levi-Strauss (Dagen, 1999). 
323 Quando o artigo de Claire Bishop apareceu em setembro de 2012 na Artforum, desencadeou um conjunto 

de reações críticas e hostis por parte de diversos artistas, críticos e simpatizantes da New Media Art por 

negligenciar os seus recentes desenvolvimentos na esfera artística. Muitos dos seus críticos acusam-na de 

repudiar ou excluir o ‘digital’ da mainstream da arte contemporânea ou de desconhecer um dos domínios 

mais promissores da arte atual. O impacto da crítica assumiu tal proporção, que Claire Bishop sentiu 

necessidade de clarificar as suas posições com um novo artigo e não menos polémico, intitulado “Sweeping, 

Dumb, and Aggressively Ignorant! Redisiting ‘Digital Divide’”, esclarecendo, grosso modo, que a 

discussão nuclear estava centrada na arte contemporânea dominante e não na New Media Art. Veja-se, por 

exemplo, as críticas registadas por Domenico Quaranta em “ Beyond New Media Art”, David M. Berry em 

“The Post-Digital: The New Aesthetic and Infrastructural Aesthetics”, Daniel Pinkas em “Those New 

Aestheticians and Their Amazing Mental Machines” ou de Caitlin Jones em conversas com Aleksandra 

Domanović e Oliver Laric editada no “Mass Effect: Art and the Internet in the Twenty-First Century”. 
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sugere uma aparente contradição na tese de Bourriaud, suscetível de enviesar o 

entendimento do conceito de rede como espaço de sociabilidade, propenso à produção e 

participação artística, colocando em oposição o ‘físico e o social’ com o ‘virtual e o 

representacional’; ao exacerbar a importância do “desejo dos artistas por uma relação face 

a face, contraria o despojo do corpo na internet” (Bishop, 2012, p. 341). Todavia, 

reconhece que a natureza interativa bidirecional oferecida pela internet e os protocolos da 

Web 2.0 estão perfeitamente alinhados com a participação social e com as colaborações 

que se estabelecem no mundo real.  

Para a maioria dos artistas de Internet Art de hoje, as comunidades artísticas online 

são o equivalente ao bairro parisiense Montparnasse dos ateliês e cafés onde, na primeira 

metade do século XX, a elite cultural e artística se reuniam. A cultura do espírito 

‘convivial’ mistura-se com uma lógica participativa que se estende ao domínio público 

ancorada na partilha e cooperação próprias de um ambiente aberto fecundo em 

possibilidades de conexão e comunicação. É um espaço acessível, semelhante a um café 

ou a uma praça urbana, onde as pessoas conversam, ou simplesmente deambulam; mas é 

também uma arena em que se intervém artisticamente. Paralelamente, os artistas têm 

acesso a uma vasta e descaraterizada audiência recetiva a desafios participativos, 

carregando na sua essência o espírito inicial das relações sociais no mundo real. Muitos 

desses impulsos participativos sublinham a orientação antielitista das atividades artísticas 

em consonância com um meio ‘relacional’ otimista que, por vezes, utiliza 

perniciosamente a premissa de uma ‘sociedade positiva’324 e omite conflitos ou 

hierarquizações para amplificar participações (Foster, 2004b). No entanto, o 

envolvimento participativo assente em omissões ou num paradigma igualitário, 

ideologicamente próximo da sociedade ideal marxista, nem sempre traduz as ambições 

temáticas dos artistas nem se enquadra no modelo participativo previsto pela obra de arte. 

Logo, a participação e sinergia coletiva depositadas na criação de projetos de Internet Art 

atribuem intensidade ao caráter processual da obra que resulta numa nova dimensão do 

espetador/participante, sob as premissas de ‘interatividade’ e ‘navegação’. Para o efeito, 

os modelos de participação ou os processos de envolvimento do participante com a obra 

são uma preocupação constante no seu design, conjugando o comportamento do 

participante com a reação à internet, com a atratividade do espaço navegável 

proporcionado e com um conceito artístico suficientemente arrebatador de interesse e 

                                                 
324 Tal como Byung-Chul Han (2014) a descreveu em ‘A Sociedade da Transparência’. 
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comparticipação. Lourdes Cilleruelo diz-nos que, antes da formulação mais básica da 

interatividade hipertextual da internet, a história da arte teve relutância em assumir a ideia 

de fluxos interativos em muitas obras “em que o artista solicitava a intervenção ativa do 

espetador” (Cilleruelo, 2006, p. 47), desde a performance à instalação, passando inclusive 

pelas primeiras obras de media art, quando os espetadores intervinham em tempo real na 

modificação e distorção das imagens em ‘Magnet TV’ (1965), de Nam June Paik, ou a 

invasão inusual do público em ‘Open Score’325 (1966), de Robert Rauschenberg. 

Cilleruelo propõe um modelo de análise para caraterizar ‘ambientes reativos’ da obra de 

arte – seguindo a terminologia de Rafael Lozano-Hemmer – cuja estrutura incentive à 

participação, alicerçada em três vetores fundamentais: a significação e localização das 

ligações que sustentam a interatividade na obra, os graus de navegabilidade e de 

interatividade. 

 

Fig. 26 Tipos de participação nos espaços navegáveis e interativos da obra de Internet Art, evocativos 

da intervenção ativa do espetador326 

                                                 
325 Disponível em https://www.rauschenbergfoundation.org/art/archive/66v00800 
326 Adaptação da proposta de ‘Soportes o entornos navegables e interactivos’ de Lourdes Cilleruelo (2006). 
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O primeiro vetor é uma propriedade da linguagem artística em rede, logo 

transversal a todos os trabalhos que requeiram a interação do público independentemente 

das caraterísticas participativas. Está vinculado à estrutura da obra e depende da 

distribuição de ligações previstas pelo artista que proporcionam experiências de 

navegação diferenciada, consoante as escolhas que a audiência faz ao interagir com a 

peça, no mesmo domínio, fora dele ou em ambos; visível na narrativa fechada ‘My 

Boyfriend Came Back From de War’ (1996), de Olia Lialina, no exagero hipertextual do 

texto em ‘Own, be owned, or remain invisible’ (1998), de Heath Bunting e na natureza 

‘multi-homed’ de ‘Agatha Appears’ (1997), de Olia Lialina, respetivamente.Por sua vez, 

os graus de navegabilidade e interatividade cruzam-se particularmente no envolvimento 

e participação do público na produção da obra de Internet Art.  

O denominador comum que carateriza as ações colaborativas na obra relaciona a 

navegação ‘dirigida e controlada’, quer por mediação do artista ou por sugestionamento 

de um coletivo, com a interatividade centrada na ‘atividade do utilizador’ e na fusão das 

funções entre o artista e espetador. Considerando a contribuição do público e a 

possibilidade de alterar a obra, o papel do artista é desviado para mentor do projeto. 

Muitas destas indagações participativas serviram para gerar espaços coletivos de 

interação mediados tecnologicamente com uma fórmula estética que tende a forçar a 

indistinção entre o espetador e participante coautor da obra. Do amplo espetro de projetos 

que aprofundaram esta ideia poderíamos incluir obras como ‘The File Room’ (1994) de 

Antoni Muntadas, ‘Please Change Beliefs’ (1995), de Jenny Holzer, ‘Glyphiti’ (2001-

presente), de Andy Deck, ‘Wish’ (2006), do coletivo Boredomresearch, ‘Highrise/Out 

My Window’ (2009-2010) de Katerina Cizek & NFB ou ‘Place’ (2017), disponibilizado 

pela Reddit/ Josh Wardle. Na sua maioria, apontam uma perspetiva social do conceito de 

interação e da tendência de incorporação participativa das audiências na produção 

artística.  

 Até agora, a discussão em torno dos aspetos participativos na Internet Art 

salientou três caraterísticas essenciais: a convergência das relações que ocorrem no 

espaço público com a prática artística, a capacidade mobilizadora da obra de arte em 

contexto online e a influência do programa interativo da obra de arte no fluxo 

participativo. De forma análoga, e na mesma lógica, os investigadores do National 

Endowment for the Arts publicaram um estudo sobre as tendências das artes participativas 

nos EUA (onde se incluem as ‘artes participativas baseadas nos media eletrónicos’), que 
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contribui substancialmente para orientar a discussão para as competência e aptidões dos 

participantes e não tanto na natureza da obra de arte. Para tal, nomeiam como aspetos 

fundamentais à participação artística: “1) o nível de competências criativas do artista ou 

participante, 2) a forma de expressão artística, 3) o ambiente em que a atividade ocorre 

4) a extensão do controle criativo” (Novak-Leonard & Brown, 2011, p. 32). No 

seguimento desta ideia, propõem cinco formas de enquadrar a participação artística: 

‘participação inventiva’, ‘participação interpretativa’, ‘participação curatorial’, 

‘participação através da observação’ e ‘participação no ambiente’.  

A sequência de apresentação das cinco formas de participação artística sugere a 

transição do exercício de faculdades criativas (ação ‘ativa’) para atividades simples de 

processamento contemplativo (ação‘ passiva’) por parte do participante. No mesmo 

sentido, verifica-se que há uma redução do contributo criativo para a execução da obra. 

 

Fig. 27  Formas ou enquadramentos de participação nas artes327 

 

Por exemplo, as duas primeiras categorias, ‘participação inventiva’ e ‘participação 

interpretativa’, pressupõem um envolvimento profundo das capacidades criativas e 

destreza representacional do participante, com a possibilidade criar algo original ou de 

agregar valor a obras de arte, de forma individual ou colaborativa. Enquanto que na 

‘participação curatorial’ o ato criativo restringe-se às ações recolectoras (seleção, 

organização e disposição), a ‘participação através da observação’ e a ‘participação no 

ambiente’ traduzem-se no mínimo múltiplo comum do interesse que a obra de arte possa 

despertar no participante, podendo mesmo chegar ao extremo desse interesse ocorrer 

casualmente pelo encontro fortuito com a obra. A música, por excelência, é sem dúvida 

o melhor exemplo para o entendimento destas diversas categorizações participativas, 

desde o exercício das faculdades criativas do participante à mera posição de observador. 

Na Internet Art as estruturas musicais são um parâmetro essencial do caráter 

                                                 
327 Retirado do ensaio ‘Beyond attendance: A multi-modal understanding of arts participation’ (Novak-
Leonard & Brown, 2011, p. 32). 
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multifacetado da rede e têm sido vistas como uma matriz para criar um extenso espetro 

de intervenções que se assemelham a um palimpsesto no qual as opções estéticas são 

cobertas por várias camadas de matéria, decorrentes do fluxo da informação. Por isso, 

não é surpresa que os artistas tenham procurado associar formas de imaginário 

visualmente poderosas e esteticamente inexploradas, criadas no centro de um massivo 

aglomerado de interfaces que fazem parte da cultura da internet. ‘Glasbead’ (1999-2000), 

de John Klima, é o exemplo da natureza convergente de uma interface tridimensional 

esteticamente poderosa e uma ferramenta rica em pormenores para criar música328. A obra 

de arte é composta por múltiplas hastes, semelhantes a pistilos de uma flor com os quais 

os participantes podiam compor música, individualmente ou em grupo (até 20 

participantes em simultâneo), carregando ficheiros de música, controlando o volume e 

tom por meio da manipulação da interface. O projeto ‘Glasbead’ propõe uma 

‘participação inventiva’, proporcionando a possibilidade de um ato de criação único e 

idiossincrático em colaboração, com participações simultâneas. Em contraste, a 

performance musical ‘Dialtones: a telesymphony’329 (2001), de Golan Levin e sua equipa, 

apresentada no festival Ars Electronica em Linz, na Áustria, evita a interação, mas o 

resultado é dificilmente uma experiência passiva. O envolvimento do público é 

desprovido de qualquer exigência criativa330: uns cingiram-se a uma ‘participação através 

da observação’ limitando-se ao registo dos seus números de telemóvel e a estarem 

presentes no local para participar ao vivo na orquestra de telemóveis, outros fizeram a sua 

‘participação no ambiente’ quando se confrontaram por mero acaso com o evento. Apesar 

disso, a performance musical é notável pela sua capacidade de produzir um impacto forte, 

visceral, com participações limitadas. No projeto ‘Bicycle Built for Two Thousand’ 

(2009), Aaron Koblin e Daniel Massey reclamam uma ‘participação interpretativa’ em 

                                                 
328 A denominação e a estrutura conceptual do projeto foram influenciadas pelo romance de Hermann 

Hesse, ‘O Jogo das Contas de Vidro”, que foi galardoado com o Nobel da Literatura em 1946. A narrativa 

desenrola-se no séc. XXIII em torno de um jogo fictício em que uma elite cultural joga os valores culturais 

como notas de um órgão, na procura do saber e conhecimento absolutos. Klima utiliza esta referência para 

criar um instrumento musical futurista em que que as ideias são substituídas por sons numa estrutura 

esférica que proporciona uma ação ou síntese coletiva. 
329 Disponível em http://www.flong.com/projects/telesymphony/ 
330 O projeto ‘Dialtones: a telesymphony’ revela reminiscências do legado de John Cage, ao incluir 

sons/ruídos do quotidiano na sua música, orquestrando um espetáculo musical tocado nos telemóveis da 

audiência. Manifesta igualmente uma inversão da prática social do uso de telemóveis, uma vez que é hábito 

o aconselhamento para desligar estes aparelhos ubíquos antes de qualquer espetáculo. Para o efeito, os 

participantes registavam-se à entrada e era descarregado vários toques de telemóvel, especificamente para 

a performance. Os autores do projeto distribuíram os participantes em locais estratégicos na audiência e 

com a sua interface, sob a forma de uma mesa misturadora e controlo de som, comandaram a musicalidade 

de modo a convergir para um crescendo que culminou com 200 telemóveis a tocarem em sincronia. 
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que a contribuição do público passa por ouvir um pequeno clip de som, imitá-lo e gravá-

lo de seguida. Os participantes foram convidados a imitar o que ouviram sem quaisquer 

informações adicionais e os autores do projeto incluíram indiscriminadamente todos os 

contributos para a obra de arte. O resultado foi um ato criativo de autoexpressão 

colaborativa que agregou valor à reconstrução de uma nova versão da música ‘Daisy 

Bell’331, composta pela síntese de 2088 vozes reunidas online com o auxílio de uma 

ferramenta de gravação desenhada para efeito e com a mediação do serviço Mechanical 

Turk da Amazon. A maior parte da Internet Art emprega a interatividade e a cultura da 

internet para nos envolver como participantes na obra. A permeabilidade de linguagens 

com engenhosos interfaces de onde as solicitações participativas derivam, assim como o 

caráter híbrido revigorante de ousados discursos artísticos são uma constante nos 

emergentes processos de colaboração. O projeto ‘Virtual Choir’ (2010-presente), do 

compositor e maestro Eric Whitacre, condensa harmoniosamente as cinco formas ou 

enquadramentos de participação nas artes propostos pela National Endowment for the 

Arts, demonstrando que não são estanques nem exibem limites precisos. Whitacre foca-

nos a atenção no potencial participativo através de tecnologias sociais332, como o 

YouTube, cuja simplicidade de experiências de autoexpressão podem ser convertidas em 

fenómenos coletivos com uma escala gigantesca. Este projeto reúne participantes de todo 

o mundo unidos pela sua paixão por música. Os cantores gravam e publicam 

individualmente os seus vídeos que depois são combinados e sincronizados numa única 

performance para criar o ‘Virtual Choir’. É valorizada a autoexpressão criativa e as 

participações dissonantes são anuladas pelo coletivo de vozes, mas todas elas contribuem 

para o espetáculo. O maestro e seus colaboradores enfatizam uma ‘participação 

curatorial’ patente na sensibilidade artística expressa nas atividades de selecionar, 

organizar e recolher os diferentes vídeos. A primeira versão do ‘Virtual Choir’, com o 

tema 'Lux Aurumque', foi cantada por 185 cantores. Na quarta versão a quantidade de 

participantes cresceu exponencialmente para o impressionante número 8 409 vídeos, 

                                                 
331 A escolha da canção popular ‘Daisy Bell’, originalmente escrita por Harry Dacre em 1892, deve-se ao 

facto desta ter sido a primeira canção a ser sintetizada por computador em 1962 por John Kelly, Max 

Mathews e Carol Lockbaum. Mais tarde, protagonizou a morte da inteligência artificial, HAL 9000, na 

seminal obra cinematográfica de Stanley Kubrick, ‘2001:Uma Odisseia no Espaço’.  
332 A ideia surgiu quando uma fã de Eric Whitacre publicou um cover da sua música ‘Sleep’. Em resposta, 

o maestro convidou outros fãs a gravarem as suas próprias interpretações e daí resultou o coro virtual. Face 

às semelhanças estruturais, poderá igualmente ter contribuído o projeto ‘In-B-Flat 2.0’ (2009), de Darren 

Solomon, que incluiu 20 vídeos de participantes que corresponderam ao seu apelo no site In Bb, mediante 

um conjunto de especificações para harmonizar articulação sonora e a compilação de vídeos através do 

YouTube. Veja-se no Apêndice, p. 43. Cf. http://www.inbflat.net/   
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dispersos por 101 países. Estas obras exemplificam o tipo de esforço de colaboração 

comum na Internet Art e que muitas vezes requer interfaces intermediárias específicas 

para agilizar o modelo participativo previsto para a execução da obra. Contudo, o poder 

participativo não é o caráter único da obra de arte que determina o seu carisma, mas a 

forma como é dada a conhecer também contribui para reafirmar a sua aura ou estatuto de 

original. Tanto em ‘Bicycle Built for Two Thousand’333 como em ‘Virtual Choir’334 há a 

intenção deliberada de enfatizar a afirmação de plenitude alcançada pela colaboração 

sem, no entanto, descurar o valor das participações individuais. Koblin e Massey 

desenvolveram uma interface para a apresentação do projeto final com a possibilidade 

interativa de percecionar a ação coletiva e escrutinar cada participação per se. Num 

esmerado processo de combinação e sincronia, Whitacre utiliza a linguagem videográfica 

para gerar cenários idílicos globalizantes e espetaculares da atividade do coro virtual, 

como um somatório de multifacetadas participações. Ambos os projetos transformaram e 

esteticizaram a participação da audiência num produto colaborativo pensado como um 

organismo único comunal que não se esgota no fluxo participativo que lhe está inerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
333 Disponível em http://www.aaronkoblin.com/project/bicycle-built-for-two-thousand/ 
334 Disponível em https://ericwhitacre.com/the-virtual-choir 
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4.1 Crowdsourcing Art: forma-se uma cena artística 

4.1.1 Crowdsourcing: o poder do coletivo 

 

A partir de meados da primeira década do século XXI a ascensão e o fascínio pelo 

paradigma crowdsourcing aumentou substancialmente com a desintegração da fronteira 

entre a nossa vida física e a nossa vida digital, consubstanciada por uma densa rede de 

plataformas participativas e ferramentas de colaboração em massa, omnipresença 

tecnológica e conetividade. A internet é habitualmente associada a uma gigantesca base 

de dados que são produzidos e sistematicamente expandidos pelos seus próprios 

utilizadores, decorrentes das suas dinâmicas de partilha e troca coletiva de informação 

gerada335. Se tomarmos em consideração que estas sinergias de uma multidão de 

utilizadores poderão ser canalizadas para um propósito comum, o seu poder coletivo 

permite-nos olhar para os dados e visualizá-los como um reflexo de nós próprios ou 

estruturar-se como um mecanismo de atuação colaborativa para criar algo superior à mera 

adição de ações e tornar-se em intervenções talentosas, criativas e altamente produtivas. 

O arquétipo de democracia e abertura que subsiste na internet, onde o cidadão comum 

tem poder para se expressar livremente, opera como convite à participação e um impulso 

para integrar as demandas públicas da multidão. Um dos exemplos mais contundentes 

desta tendência pode ser associado à emergência global da blogosfera que, embora não 

esteja isenta de um olhar crítico, impulsionou uma dinâmica de competição com outros 

meios de informação convencionais, apoiados por amplas audiências. Porém, o que 

poderia resultar em tensões entre a atividade jornalística de amadores e profissionais, foi 

harmoniosamente articulado numa aliança inédita entre o jornal The Guardian e os seus 

leitores. The Guardian lançou em 2009 uma aplicação online, ‘Investigate This’, para 

investigar o escândalo associado às despesas dos membros do parlamento do Reino Unido 

com o auxílio da colaboração em massa da sua audiência para analisar mais de 700 000 

documentos individuais. Nas primeiras oito horas mais de 170 000 documentos tinham 

sido revistos336. Emily Bell, numa palestra apresentada na University College Falmouth, 

                                                 
335 Neste contexto, ‘informação’ não se restringe ao ato ou efeito de informar ou ao conhecimento adquirido, 

mas pode assumir várias conotações consoante o emprego do termo. Enquanto categoria operativa pode 

designar o material ou a massa de matéria-prima no seu todo existente na web.  
336 O sistema proporcionava aos participantes: “adicionar descrições sobre as despesas individuais; destacar 

documentos de interesse; referir a importância do recibo e fornecer um contexto para cada recibo; ajudar, 

inserindo os valores das despesas relevantes e as datas em cada página” (The Guardian, 2009, para. 8). Os 
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destacou algumas pistas sobre o sucesso desta inesperada combinação (de uma aplicação 

wiki e o jornalismo feito por cidadãos): “segue a tua audiência (…) as redes são mais 

eficazes do que silos (…) utilidade, confiança e transparência são cruciais” (Bell, 2009, 

para. 25). Em 2011, uma equipa de cientistas das Universidades de Carnegie Mellon e 

Stanford desenvolveram e disponibilizaram um jogo na web, chamado ‘EteRNA’337, 

convocando a ajuda da comunidade mundial de videojogadores para auxiliar a pesquisa 

médica na resolução do problema do enovelamento de uma biomolécula e estudar o 

design do seu RNA. Adrien Treuille, um dos cientistas envolvidos na criação do jogo, 

referiu que a incerteza inicial sobre o que poderia acontecer, se as pessoas iriam reagir, 

rapidamente deu lugar a uma adesão em massa (composta por advogados, estudantes, 

reformados, gente aclamada, avós, etc.), pessoas dos 10 aos 100 anos, reunindo-se mais 

de 130 000 voluntários que conversaram uns com os outros sobre ciência de uma forma 

leiga e no espaço de dias resolveram o ‘puzzle’, algo que os algoritmos e 

supercomputadores não conseguiram fazer (Herzog, 2016, 16:33). O autor do 

documentário ‘Eis o Admirável Mundo em Rede’, Werner Herzog, observou que esta 

“ideia teria sido impossível antes da internet e a resposta foi assombrosa (…) O mundo 

deu a resposta e foi lindo” (Herzog, 2016, 17:07). 

Segundo James Surowiecki (2005) e o seu conceito influenciador ‘sabedoria das 

multidões’, a análise do termo crowdsourcing nestes contextos teria, tomado um rumo 

fundamentalmente diferente sem a expansão contínua da infraestrutura do WWW para a 

qual diariamente milhões de pessoas se sentem impulsionadas a participar de alguma 

forma, sem um critério particular de recrutamento. A premissa da ‘sabedoria das 

multidões’ prevê, grosso modo, que nas condições certas os grupos podem ser 

extraordinariamente inteligentes e, na maioria das vezes, são mais eficazes que o membro 

mais inteligente que está entre eles. A descrição de Surowiecki entrecruza-se com o termo 

de ’inteligência coletiva’, de Pierre Lévy, com uma maior acutilância na ideia de que não 

devemos subestimar a inteligência de multidões, quer pela sua dimensão quer pela sua 

diversidade. A Wikipédia, desde 2001, é o exemplo mais prolífero da prática de 

crowdsourcing, espelhado no processo de edição que lhe está subjacente: agregação de 

                                                 
dados, depois de inseridos e devidamente filtrados, permitiram a formação de juízos de valor sobre os 

registos disponibilizados pela Câmara dos Comuns. 
337 De certa forma, ‘EteRNA’ surge na sequência do sucesso de um projeto similar chamado ‘Foldit’, cuja 

popularidade dos resultados obtidos pelo videojogo provou a supremacia dos padrões dos participantes 

amadores na resolução de quebra-cabeças comparativamente aos melhores algoritmos computacionais 

desenvolvidos por cientistas no estudo das proteínas.  
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inteligência coletiva através da perspicácia editorial de um enorme grupo de voluntários, 

na sua maioria esmagadora anónimos, para criar a enciclopédia. A qualidade do resultado 

final é garantida pelos milhares de participantes envolvidos neste sistema de 

crowdsourcing, ao invés de um punhado de especialistas contratados para o efeito. A 

definição mais consensual de crowdsourcing é descrita pelo Merriam-Webster Dictionary 

como “a prática de obter serviços, ideias ou conteúdos necessários, solicitando 

contribuições de um grande grupo de pessoas e especialmente da comunidade online, e 

não de funcionários ou fornecedores tradicionais” (Merriam-Webster Dictionary, 2014, 

para. 1). A comunidade da Wikipédia reforça a convicção de que: 

Este processo é frequentemente usado para subdividir o trabalho fastidioso ou para 

angariar fundos para criar empresas e instituições de caridade, e também pode ocorrer 

offline. Combina os esforços de numerosos voluntários autoidentificados ou 

trabalhadores a tempo parcial, onde cada colaborador, com a sua própria iniciativa, 

acrescenta uma pequena porção ao resultado maior. O termo "crowdsourcing" é uma 

amálgama de "crowd" e "outsourcing"; Distingue-se de “outsourcing” na medida em 

que o trabalho vem de um público indefinido, em vez de ser encomendado a um grupo 

específico, nomeado para o efeito. (Wikipédia, 2015, para. 7) 

Muitas das teses avançadas a este propósito338 convergem para a ideia de 

agregação de informação através do uso de uma prática colaborativa assegurada por uma 

multidão e na sua popularidade em instâncias, corporativas, baseadas na forma como as 

empresas poderiam reduzir custos beneficiando da colaboração em massa de pessoas. O 

tropo crowdsourcing surgiu pela primeira vez no contexto corporativo em 2005, no 

decurso de conversas entre Jeff Howe e Mark Robinson, editores da revista Wired, sobre 

empresas que utilizavam a internet para subcontratar tarefas a uma multidão. No seu 

ensaio’ The Rise of Crowdsourcing’, publicado em junho de 2006 na revista Wired, Jeff 

Howe estabeleceu o campo semântico original abrangido pelo termo crowdsourcing 

como subsidiário do paradigma da Web 2.0 e aplicado para motivar multidões a 

envolverem-se em tarefas com remunerações mais baixas ou gratuitas, na resolução 

distribuída de problemas através de uma chamada aberta ou assumir a forma de produção 

entre pares num sistema de colaboração ou competição com uma triagem qualitativa das 

                                                 
338 Para além ‘The Wisdom of Crowds’ (2005), de James Surowiecki, ou ‘A Inteligência Coletiva’ de Pierre 

Lévy, veja-se também Wikinomics (2006), de Don Tapscott e Anthony Williams, ‘The Alchemy of 

Crowds’ (2009), de Francis Pisani e Dominique Piotet, ‘Net Smart: How to Thrive Online’ (2012), de 

Howard Rheingold, ou o ‘Manifesto Crowd’ (2013), de António Gutiérrez Rubí e Juan Freire. 
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contribuições. A descrição e referências mencionadas por Howe, desde o crescimento da 

plataforma iStockphoto ao famigerado mecanismo Mechanical Turk da Amazon, são 

intercaladas por várias aclamações do género “bem-vindo à idade da multidão” (Howe, 

2006a). Ironicamente, a capacidade do neologismo crowdsourcing ser aplicado a 

praticamente qualquer domínio, tornou-o vítima da sua própria definição. Consciente da 

sua impotência em evitar que “a multidão redefina o termo para si mesma”, Howe 

apressou-se a estabelecer os padrões de crowdsourcing dirigida ao público em geral:  

representa o ato de uma empresa ou instituição assumir uma função, outrora executada 

pelos funcionários, transferindo-a para uma rede indefinida (e geralmente grande) de 

pessoas na forma de uma chamada aberta (...) O pré-requisito crucial é o uso do formato 

de chamada aberta e a grande rede de potenciais trabalhadores. (Howe, 2006b, para. 4) 

Esta explicação pseudocientífica pretendia iluminar melhor a disseminação do 

fenómeno, que, embora pareça novo, as práticas que sustentam a chamada aberta e o 

crowdsourcing existem há séculos339. Foram expandidas com a fluidez das interações 

preconizadas na internet, destacando-se a abertura a uma grande força de trabalho, 

composta por um conjunto de pessoas com habilidades e experiências diversificadas, cuja 

natureza contributiva é difícil de alcançar pelos meios convencionais. Uma outra questão 

que não se pode escamotear é a utilização enviesada do conceito em contexto corporativo 

que se traduz atualmente numa das maiores preocupações sobre projetos online, 

habitualmente associadas a propostas especulativas (ou seja, promovem a discrepância 

entre o volume de produção e a devida retribuição). O fosso criado por este modelo em 

muitas empresas de negócios tem lançado alguma desconfiança entre os participantes de 

projetos crowdsourcing. A proporcionalidade entre o número de participantes que aderem 

a uma chamada aberta e aqueles que são ressarcidos com remunerações é abismal. A 

proliferação e multiplicação de plataformas crowdsourcing, com o fito num suposto 

modelo de concorrência criativa, com a adjudicação de condições para a produção de 

conteúdos específicos tem crescido exponencialmente. Plataformas como a 

GeniusRocket (2007), Zooppa (2007), RadarMusic (2007), IdeaBounty (2008), 99design 

(2008), CrowSpring (2008) ou Victors&Spoils (2009) cresceram a partir de corporações 

tradicionais ou formaram-se como iniciativas de inovação aberta e crowdsourcing 

investindo em competições à escala global e na delegação de tarefas nas suas 

                                                 
339 O surgimento do Oxford English Dictionary é, em grande parte, atribuído ao professor e filósofo James 

Murray que, no final do século XVIII, pediu aos seus milhares de leitores, de todo o mundo anglo-saxónico, 

para que lhe enviassem voluntariamente expressões idiomáticas, frases e respetivos significados. 
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comunidades de modo a obter produtos ou serviços únicos produzidos por uma multidão 

indiferenciada, a baixo custo. Contudo, outras plataformas estruturam-se de forma 

altruísta e propõem-se resolver questões de natureza social como a OpenIDEO (2008) 

que organiza competições filantrópicas com vista a uma participação com o objetivo de 

criar soluções para os problemas da sociedade. A Kabble (2010) hospeda e proporciona 

condições para conferir sentido a problemas relacionados com a análise de grandes 

conjuntos de dados, recompensando monetariamente ou concedendo oportunidade de 

consultoria a cientistas de dados. 

Muitos dos estudos realizados sobre a operacionalização deste paradigma 

provêm da área da economia e, quando devidamente filtrados, revestem-se de um sentido 

operativo universalizante. O estudo do crítico, professor e escritor Howard Rheingold 

sobre a prática de crowdsourcing salienta que os fatores de sucesso que lhe estão 

associados são exacerbados quando a tónica participativa acentua a contribuição 

voluntária. Rheingold parafraseia Ankit Sharm que, numa palestra no London School of 

Economics, nomeou seis fatores de sucesso indispensáveis à realização de projetos 

crowdsourcing em que a participação voluntária é governada de forma mais 

descentralizada: visão e estratégia (envolvência apelativa do participante, através da sua 

identificação com o projeto), capital humano (largo espetro de participantes com 

caraterísticas diversas), infraestrutura (combinação inteligente do potencial dos meios 

com a rede), ligação e confiança (transparência e clareza nos laços entre interlocutores), 

ambiente externo (adequado controlo de circunstâncias externas que possam interferir no 

projeto) e, por último, alinhamento motivacional da multidão (assegurar algum senso de 

recompensa à colaboração voluntária dos participantes) (Rheingold, 2012, p. 172).  

Uma importante influência que encorajou o desenvolvimento do crowdsourcing 

foi o movimento do software de código aberto com a sua missiva de que qualquer um que 

disponha de tempo, interesse e capacidade pode colaborar para um projeto de utilização 

livre, onde a fonte de programação é disponibilizada numa rede de distribuição de 

participantes que, de forma autónoma, contribuem com tarefas e resolvem os problemas 

associados ao funcionamento da sua criação. É um sistema de economia gratuita baseado 

no altruísmo ou motivado pelo prazer induzido no participante ao ver reconhecido 

publicamente o seu trabalho voluntário na comunidade (frequentemente conhecido pela 

expressão ‘egoboo’). O surpreendente sucesso alcançado pelo projeto Linux, galardoado 

com a prestigiada Golden Nica na Ars Eletrónica em 1999, trouxe a legitimação para a 
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eficácia de um modelo com uma matriz de criação colaborativa voluntária indiscriminada, 

democrática e livre, passível de ser usado, alterado ou disseminado.  

Um problema de lógica neste debate, no entanto, consiste precisamente na 

dificuldade em discernir a tipologia do projeto face ao poder participativo da multidão. 

António Gutiérrez Rubí e Juan Freire tentaram resolver isso no seu ensaio ‘Manifiesto 

Crowd: la empresa y la inteligência de las multitudes’. A tese avançada toma a ‘multidão’ 

e a sua natureza colaborativa como elementos de classificação de diferentes tipologias de 

crowdsourcing baseadas em três ações: “codecidir, cocriar e coconsumir” (Rubí & Freire, 

2013, p. 45). Estas ações dão azo a uma constelação de termos derivados de 

crowdsourcing: crowdcreating, crowdthinking e crowdworking para classificar 

manifestações da multidão relacionadas com a produção ou criação de projetos; 

crowdfunding, crowdcuration, crowdplanning e crowdbuying quando as ações são 

direcionadas para financiar projetos ou comercializar produtos. Para tal, os autores 

começam por fazer uma distinção entre ‘multidão’ e ‘massas’  bem como a predisposição 

colaborativa de umas e de outras, mencionando que ambas se referem a um vasto coletivo 

de pessoas mas diferem em termos de agregação. Enquanto a evolução do entendimento 

do conceito de ‘massas’ associa-o a algo estandardizado e meramente operativo, o de 

‘multidão’ comporta diversidade e gera capacidade de inovação mediante uma estrutura 

devidamente organizada. Assim sendo, o prefixo crowd identifica-se com multidão 

(geradora de ações inteligíveis) e paralelamente recusa a ideia de que crowdsourcing é 

sinónimo de uma prática coletiva que simplesmente adiciona ações inócuas, destituídas 

do sentido de agregar valor que influencie o projeto (Rubí & Freire, 2013, pp. 41-42). Por 

outras palavras, um empreendimento crowdsourcing envolve uma multidão heterogénea 

com uma ordem de grandeza considerável e a amplitude das ações ou contribuições a 

desenvolver são devidamente planeadas, distribuídas, coordenadas e avaliadas, de modo 

a extrair eficiência e inovação das participações individuais com as subsequentes 

gratificações e recompensas mútuas.  

Estes modelos de crowdsourcing representam uma oportunidade muito 

interessante à qual os artistas não poderiam ficar alheios, cristalizando-se em grande 

medida por aquilo que viria a tornar-se num paradigma dominante por elevar e amplificar 

caraterísticas importantes da Internet Art: a cultura participativa, a mobilização de 

audiências online e o legado de uma ampla rede de colaborações artísticas na Internet Art 
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com inúmeros artistas a identificarem-se coletivamente340, ou a envolverem o público nas 

suas obras de arte, ao invés de alimentar a tradicional ideia que via o artista no seu recato, 

solitário, enclausurado no ateliê. Aaron Koblin é indiscutivelmente o representante mais 

bem-sucedido no desenvolvimento de projetos sustentados pela fusão da cultura 

participativa com a utilização de tecnologias emergentes com fins artísticos, baseados no 

fenómeno de crowdsourcing. Durante sete anos, Koblin foi Diretor Criativo da Google, 

criou e liderou a Google Data Arts Team, o que lhe permitiu ter acesso a tecnologias de 

ponta desenvolvidas para lidar com o paradigma de ‘visualização de dados’ e contar com 

a colaboração de peritos em diversas áreas para a execução de muitos dos seus projetos 

artísticos iniciais. Todos os seus projetos artísticos partilham do mesmo princípio 

colaborativo que determina o envolvimento massivo do público na execução de pequenas 

tarefas que vão consubstanciar o produto final. As composições dos projetos ‘The Sheep 

Market’ (2006) e ‘Ten Thousand Cents’ (2008) envolveram a realização de 10 000 tarefas 

cada; em ‘Bicycle Built for Two Thousand’ (2009) reuniu 2088 vozes, os frames do vídeo 

‘Johnny Cash Project’ (2010-presente) foram recriados por uma verdadeira legião de fãs 

e ‘This Exquisite Forest’ (2012-2014) foi animada por milhares de pessoas.  

Todavia, o fenómeno crowdsourcing é utilizado em quase todas as formas de 

expressão artística e em quase todos os domínios da internet, ainda que em doses variadas 

e com diversos níveis de participação. Em 2010, o cineasta Tim Burton promoveu uma 

chamada aberta, no Twitter, intitulada ‘Cadavre Exquis – Stainboy’341, para elaboração 

de um argumento colaborativo conducente à realização de um filme de animação com 

uma das suas personagens preferidas (Stainboy); Casey Pugh elaborou um remake do 

filme de George Lucas, ‘Star Wars’, a partir de cenas com a duração de 15 segundos 

reproduzidas pelos fãs, com diversos vocabulários expressivos342. A obra ‘The 

Telegarden’343 (1995-2004), de Ken Goldberg, reuniu logo no primeiro ano uma 

comunidade com mais de 9000 jardineiros digitais que, de uma forma remota e num 

ambiente de interação social, gerida por uma interface disponibilizada na web, 

controlavam um sistema robótico que possibilitou a criação de um jardim físico, 

localizado no Ars Electonica Museum na Áustria. O ato de blogging serviu de pretexto 

                                                 
340 Vejam-se os grupos JODI, MTAA, ART+COM, UBERMORGEN.COM, The Yes Men, Les Liens 

Invisibles, 0100101110101101.ORG, r a d i o q u a l i a, ®™ark, Etoy, Electronic Disturbance Theater, 

LuckyPDF, Luther Blissett, Knowbotic Research, Boredomresearch, tsunami.net, Torolab, Counts Media, 

Inc., Entropy8Zuper!, Second Front, Superflex, Radical Software Group, entre muitos outros. 
341 Veja-se no Apêndice, p. 39. 
342 Veja-se no Apêndice, p. 36. 
343 Veja-se no Apêndice, p. 6. 
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para Jonathan Harris e Sep Kamvar perscrutarem os sentimentos que são expressos 

publicamente, em ‘We Feel Fine’ (2005-2007), estilizados numa espécie de mapa 

emocional que cobre uma incomensurável rede de blogues. A ambição de se formar um 

coro virtual com uma expressão global tem motivado a realização de várias versões do 

projeto ‘Virtual Choir’ (2010-presente), de Eric Whitacre, registando valores de 

participação inigualáveis às ações convencionais. O ‘Degree Confluence Project’ (1996-

presente), de Alex Jarret, tem estado a realizar a cartografia e o mapeamento da superfície 

terrestre, sob o olhar singular de visitantes dos locais que vão sendo assinalados, numa 

alucinante colaboração similar aos jogos de geocaching. O coletivo Boredomresearch, 

inspirado nas ‘Árvores de Desejos’ de Lam Tsuen, disseminou padrões culturais do 

oriente ao possibilitar que uma tradição local se tornasse parte da cultura de massas e 

milhares de participantes pendurassem os seus desejos, sob a forma de mensagens 

escritas, em arquétipos de árvores sustentados pelos novos critérios derivados de uma 

estética coletiva online. O ideal identitário explorado no projeto ‘Born Nowhere’ (2011-

presente), de Laís Pontes, conduz-nos cada vez mais a uma visão introspetiva da pessoa 

face ao seu representante digital e mostra a perda de discernimento de milhares de 

facebookianos ao relacionarem-se com personagens ficcionadas, que eles próprios 

ajudaram a criar. Os exemplos sucedem-se e multiplicam-se, quer em termos de 

amplitude quer em termos de convenção, cada projeto colaborativo possui diferenças 

únicas. Uma obra de arte que utiliza a arena pública e aceita contribuições em termos de 

igualdade de autoria e criatividade que se diluem no produto final é diferente das obras 

com colaborações selecionadas e determinadas meticulosamente pelo artista. Ao 

sublinhar-se a orientação antielitista das atividades artísticas com a preponderância 

participativa de amadores há um desafio sério das suposições teóricas da arte no que às 

noções de estética, autoria e criatividade dizem respeito. 

A assimilação destes modelos na esfera artística pode, no entanto, propagar-se a 

variantes do neologismo crowdsourcing com um alcance que vai de um sentido 

utilitarista, marcado por reminiscências do contexto que serviu de berço ao nascimento 

do termo, a um sentido poético com um conteúdo estético que explora as dinâmicas 

anticorporativas de um coletivo de pessoas como fonte de expressão artística. Em 2013, 

Marina Abramović lançou uma campanha de crowdfunding na Kickstarter para financiar 

a criação do seu Instituto, sob o estandarte ‘Todos os patrocinadores deste projeto serão 
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recompensados (…) com um abraço de Marina Abramović’344, angariando cerca de 

661 452 dólares em troca de abraços, DVDs das suas performances assinados e momentos 

de confraternização com a artista. A campanha é acompanhada por um vídeo elucidativo 

do propósito do investimento requerido. Embora o projeto de criação do Instituto Marina 

Abramović tenha sido abandonado, desde o início imperou o senso de que a doação vem 

acompanhada de recompensa, uma prorrogativa da expetativa das audiências de arte, 

conforme fez questão de sublinhar a artista numa declaração pública num evento na 

Serpentine Gallery, em Londres, após ter sido acusada pelo New York Post de não ter 

recompensado todos os seus patrocinadores. De certa forma, esta iniciativa de 

crowdfunding foi profética para que, sensivelmente na mesma altura, Jeremy Bailey 

realizasse um projeto que ironiza o mercado de arte e o sistema de financiamento da 

Kickstarter. Em ‘Important Portraits’ (2013), Jeremy Bailey utilizou a natureza do 

crowdfunding como estratégia de criação artística, usando a plataforma Kickstarter, com 

um vocabulário não estereotipado, para proporcionar um novo impulso artístico à velha 

questão da relação entre os mecenas e os artistas. O artista produziu um vídeo 

promocional para colher fundos para o seu projeto alegando que, enquanto artista de New 

Media Art, tudo o que tem visto são criadores e questionando a falta de patrocinadores de 

arte345. Para tal, reclama a tradição do retrato na história da arte, outrora subsidiado por 

ricos e poderosos mecenas, para dar início a um projeto que articula a exuberância 

performativa típica dos seus trabalhos no YouTube com as mais recentes técnicas e 

tecnologias de realidade aumentada para a expressão artística e a herança clássica do 

retrato captar a essência interior das pessoas retratadas346. Bailey propõe produzir 

gloriosos retratos dos seus patrocinadores no Kickstarter, advogando que “o maior 

patrono coletivo das artes é a população sem rosto que integra a campanha de crowd-

funding na internet” (Bailey, 2014, p.186). As propostas artísticas, em torno da cultura 

                                                 
344 Disponibilizado em https://www.kickstarter.com/projects/maihudson/marina-abramovic-institute-the-

founders 
345 Disponibilizado em https://www.kickstarter.com/projects/jeremybailey/important-portraits 
346 As caraterísticas mais marcantes do trabalho de Bailey assentam numa performatividade ingénua e 

narcisista em cenários absurdos que alimentam uma sucessão de tensões: oscilando entre o 

autoengrandecimento e autodepreciação, perícia e amadorismo, homem e máquina, etc. .  As representações 

em ‘Important Portraits’ deixam transparecer esses exageros performativos, pelo que a atenção que o artista 

dedicava na seleção da peça histórica que iria servir de referência ao retrato de realidade aumentada dos 

patrocinadores Kickstarter variava em função da quantia doada. O próprio Bailey adotou a pose de Dürer 

no seu autorretrato ‘Self-Portrait at Twenty-Eight Years Old’, a sua esposa e irmã são retratadas com base 

no ‘The Arnolfini Portrait’ de Jan van Eyck, a crítica de Media Art Michelle Kasprzak com uma pose igual 

à ‘Portrait of a Lady’ de Jacob Adriaensz e o diretor do Museum of Contemporary Canadian Art (MOCCA), 

David Liss, com expurgadas semelhanças com a obra ‘The Ambassadors’ de Hans Holbein.  
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participativa da web, priorizam fundamentalmente a capacidade da obra de arte em si 

mesma evocar –  num espaço global efervescente, solícito e estimulante – singularidades 

poéticas, sociais e críticas que se alinhem com as expetativas da sua audiência. Como tal, 

os artistas têm necessidade de atrair grandes multidões, fazem-no demonstrando serem 

hábeis autopublicistas, sabendo exatamente como manter as expetativas do público em 

ebulição, de modo a fidelizar uma multidão a tomar parte nas atividades e fazer as suas 

próprias contribuições para o projeto artístico.  

 

4.1.2 Crowdsourcing Art: arte de emular outros media 

Apesar de a Crowdsourcing Art347 tratar, por um lado, apenas do novo – novas 

tecnologias, novas premissas de colaboração, novas formas culturais, novas alterações 

em matéria de política social -, não renuncia os antecedentes histórico-artísticos que a 

conformam. É um dos factos mais inquietantes na história da Internet Art recente que as 

fundações mais importantes para o desenvolvimento deste fenómeno não fossem 

exclusivamente provenientes do campo da emergência tecnológica para fins artísticos, 

mas da ligação direta aos seus predecessores na história da arte. Uma das principais 

assinaturas dos projetos de Crowdsourcing Art é o modelo de coprodução que reúne 

elementos, nem sempre conciliáveis, como colaboração, tecnologia, conteúdo, estética, 

distribuição, etc. tudo construído tendo por base a honorável tradição do passado artístico 

mas sempre a olhar para o futuro ditado pelas tendências da Internet. Em 2013, a 

conferência de inovação digital DLD13 (Digital-Life-Design), realizada em Munique, 

debruçou-se em questões de padrões de conectividade. O último painel, subordinado ao 

tema ‘Collaborative Creativity’348, contou com uma reflexão que revisitou os projetos de 

Crowdsourcing Art, da parceria artística de Chris Milk e Aaron Koblin, analisando a 

forma como ocorrem tipos de experimentação artística em diferentes contextos da internet 

e como se alcançam grandes audiências. Parafraseando os artistas, cada abordagem 

expressa uma visão revivalista de uma linguagem de um medium do passado. Alexander 

Galloway comentou curiosamente este facto no seu livro ‘Protocol: how control exists 

after decentralization’, onde argumenta que todo o novo medium é de uma forma geral 

                                                 
347 Em 2012, no âmbito da exposição ‘TEA/Collective Wisdom’ realizada no National Taiwan Museum of 

Fine Arts em Taichung, Gerfried Stocker e Manuela Naveau utilizam o tropo ‘Crowdart’ como um 

diminutivo de Crowdsourcing Art perfeitamente ajustada às atuais necessidades criativas, evidenciando os 

inevitáveis desvios ao modelo com origens economicistas.  
348 Disponível em http://dld-conference.com/blog_posts/collaborative-creativity 
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uma versão que encontrou a sua especificidade estética a partir de um medium anterior, 

descrevendo a estética da Internet Art como astuciosa na procura do seu próprio caminho, 

ou seja, “qualidades do desejo arraigado da Internet Art de se tornar específica para seu 

próprio medium, pois são os momentos em que o próprio medium se afirma e se torna 

importante” (Galloway, 2004, p. 213), um processo similar aos três estádios de Randy 

Pausch349 para o desenho de uma linguagem autónoma.  Segundo Galloway, os 

antecedentes históricos da Internet Art são exemplo perfeito da lógica do ‘protocolo’, ao 

mimetizar e emular muitos dos media primários – cinema, televisão, rádio, notícias, etc. 

– revelando que há capacidades da internet que ainda não estão a ser totalmente 

exploradas quando ponderamos a interatividade, participação ou colaboração e é isto que 

explica o seu inquebrável fascínio de fundir diferentes parâmetros de outros media ou 

linguagens artísticas e tirar proveito das capacidades reais da internet. A corroborar esta 

ligação ao passado, um mês após a conferência ‘DLD13’, o Museu Guggenhein, em Nova 

Iorque, realçava as pré-condições históricas para a Crowdsourcing Art, com a 

organização de uma exposição intitulada ‘Gutai: Splendid Playground’ que se debruçou 

sobre a irreverência artística do coletivo japonês do pós-guerra, Gutai. O grupo, liderado 

pela ousadia de Yoshihara Jiro desde os anos 50, demarcou-se das convenções de arte 

dominantes e manifestou interesse na experimentação, tecnologia, novos materiais, 

sistemas, environments e, especialmente, no uso de técnicas de produção até então 

desconhecidas na arte350. Do ponto de vista das curadoras da exposição, Ming Tiampo e 

Alexandra Munroe, as obras Gutai são importantes, porque estabeleceram padrões (sobre 

performatividade, instalação, arte e tecnologia, interatividade e colaboração) com a 

audiência, mais cedo de que qualquer outro artista na sua época (Tiampo & Munroe, 

2013). A reconstituição da instalação ’Please Draw Freely’ (1956) de Yoshihara Jiro, 

especificamente para a exposição, destaca-se pela sua natureza coletiva e, acima de tudo, 

por diluir fronteiras entre arte, o público comum e a vida quotidiana caraterizada por uma 

envolvência social através de atos participativos que usavam o jogo para instalar uma 

consciência democrática. Ming Tiampo observou que esta obra “abraçou as 

                                                 
349 Veja-se o tópico referente às “Sublevações: transformações da linguagem na arena pública”, no capítulo 

II. 
350 Os elementos pertencentes ao grupo nunca se viram a si mesmos como pintores, assumem-se como 

artistas. Em vez dos tradicionais instrumentos do ofício de pintor, tais como o pincel, a paleta e o cavalete, 

usaram processos inusitados que conciliavam o ato de produzir pintura com o produto da pintura em si 

mesmo, desde o arremesso de garrafas de tinta que explodiam contra as telas, pintavam com canhões, com 

bicicletas, com estruturas que produziam vibrações ou com guarda-chuvas. 
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possibilidades da criatividade coletiva e quebrou a hierarquia entre o artista e o público” 

(Tiampo, 2010, p 29). 

A intervenção e abordagens de práticas sociais da Crowdsourcing Art têm 

igualmente raízes no fenómeno Fluxus que, ao focalizar-se num ‘elemento teatral’ como 

ponto de eclosão da obra de arte, levou à transferência de outros potenciais para a 

conceptualização do medium, a participação e o envolvimento do público351. A solução 

adotada pelos artistas Fluxus estava intrincada na fluidez, acaso ou instabilidade das suas 

ações por intermédio de performances, environments e happenings. A chave-mestra para 

estas ações foi o ‘evento’ para o qual era canalizado inicialmente uma certa revolução 

anti-burguesa e anticomercial da arte, impulsionada pelo seu mentor George Maciunas352. 

A valorização do processo de criação é determinada, em grande medida, pela 

espontaneidade das ações que, por sua vez, dependiam da participação direta da audiência 

para executar a obra de arte e, entre outros ingredientes, encontrava-se a experiência ao 

vivo prescrita por Allan Kaprow353. De acordo com Christiane Fricke (2005), estas 

experiências “podiam ser apresentadas com ou sem os seus produtores, perante uma 

audiência, ocasionalmente com uma audiência, mas muito raramente sem qualquer 

audiência” (p. 586). George Brecht, ao conceber eventos que permitiam a sua execução 

por qualquer pessoa, incorpora uma imprevisibilidade anónima na obra que, em muitos 

sentidos, antecipa alguns aspetos caraterísticos dos projetos Crowdsourcing Art que se 

representam a si mesmos. No entanto, algumas obras eram participativas e mobilizadoras 

de multidões como a polémica performance ‘Cut Piece’ (1964), de Yoko Ono, em que os 

membros do público são convidados a participar na criação artística, cortando tiras da 

                                                 
351 Tanto Duchamp como Cage exercem uma forte influência nos artistas Fluxus, mas os protagonistas do 

Fluxus, apesar de não serem antípodas da etiqueta estética de Duchamp, decretam a falência do objeto 

evocando com veemência o efémero. 
352 É importante esclarecer que o Fluxus não se cristalizou num movimento e é consensualmente entendido 

como um fenómeno a nível internacional. Tal como André Breton para o Surrealismo, George Maciunas 

foi o coordenador deste fenómeno, mas com uma dificuldade acrescida que deriva dos caminhos 

multifacetados que caracterizam este período criativo. No entanto, segundo Maciunas, “A diversão-arte-

Fluxos deveria ser apenas entretenimento e nada exigente, deveria tratar de coisas insignificantes, não devia 

exigir habilidades especiais e incontáveis ensaios, não devia ter nenhum valor comercial ou institucional” 

(Maciunas cit. por Fricke, 2005, p. 585). 
353 É atribuído a Allan Kaprow a invenção do conceito Happening; tendo sido discípulo de John Cage, 

desenvolve as experiências ao vivo do seu tutor elevando-as a um patamar de fusão entre a realidade e a 

arte. Em 18 Happenings in 6 parts, Allan Kaprow misturou um conjunto de acontecimentos com meios 

representacionais, em muito devedores às colagens Dadaístas, onde os membros da audiência eram 

conduzidos para os locais onde decorriam as exposições executando movimentos coreografados. 

Inicialmente a intervenção do público era reduzida, mas rapidamente percebeu a importância da 

envolvência do espetador no impacto da criação, ao ponto de colocar em paridade o artista e o público na 

realização dos seus happenings. 
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roupa da artista até esta ficar nua no palco, mas estas ações não refletem exatamente o 

âmago da noção de crowdsourcing. Por outro lado, em ‘Wish Tree’ (1993), Ono expande 

os trabalhos anteriores, tornando a obra numa colaboração criativa aberta e os inúmeros 

participantes que, ao longo das diversas reedições da obra, partilharam os seus desejos e 

sonhos na árvore, não se limitaram a cumprir as instruções definidas pela artista, 

incorporaram traços pessoais na obra.  

Se olharmos para algumas obras mais recentes, os esforços de colaboração em 

offline preservam a dimensão social e vibração amadora da participação da audiência. 

Nos anos 90, Rirkrit Tiravanija ajudou a formar uma estética determinada em dissolver 

fronteiras entre a audiência e a participação ativa, a obra de arte e o quotidiano, 

impulsionando o relacionamento da arte com a vida, tal como foi praticado no seio do 

Fluxus e da Arte Conceptual. A colaboração e o estatuto aberto da obra de arte são a chave 

para muitos projetos, particularmente visível num dos seus trabalhos mais marcantes: 

‘Free’ (1992), reencenada em 1995, 2007 e 2011. Tiravanija fez algo engenhosamente 

simples, converteu o generoso espaço da 303 Gallery, em Nova Iorque, numa área onde 

cozinhou e serviu gratuitamente arroz e curry tailandês aos visitantes que podiam ficar o 

tempo que desejassem. Para o artista, não se trata de uma ação predestinada a ser 

documentada para atingir o status de arte. Muito pelo contrário, radicaliza o legado de 

Duchamp, pois não está interessado especificamente num tipo de arte que tenha de ser 

justamente produzida, mas em algo que pode ser apreendido como arte pelo contexto em 

que se insere. O gesto despretensioso do artista visou a disponibilização de uma 

plataforma para a participação pública para que as pessoas interagissem com a arte 

contemporânea com um pendor mais sociável, de tal forma que o ato em si fosse 

considerado arte, tal como refere o artista:  

é uma plataforma para as pessoas interagirem não só com o próprio projeto, mas também 

umas com as outras. A natureza deste projeto está ligada ao tipo de experiência que 

mostra relacionamento. Por conseguinte, tu não estás a olhar para algo, estás dentro 

desse algo, és parte integrante dele e dilui-se a distância entre o artista, a obra e a 

audiência. (Tiravanija, 2012, 1:03)  

Em ‘Fairytail’ (2007), Ai Weiwei convidou e financiou 1001 chineses, 

provenientes de classes sociais diversas e com profissões variadas, para uma visita à 

Documenta XII. Não foram estipuladas tarefas específicas para os colaboradores, 

simplesmente deveriam passear pela cidade de Kassel e interagir com os habitantes locais. 
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Weiwei estabelece como tema central o choque entre culturas com a inversão do 

costumeiro olhar ocidental sobre a China. O artista instalou 1001 cadeiras das dinastias 

Ming e Qing, uma por cada um dos viajantes que trouxe para a Alemanha, para servirem 

de assento a visitantes cansados e espaço simbólico de diálogo e intercâmbio de cultura, 

uma referência estilística aos ready-made duchampianos. Rudolf Stingel recorrentemente 

reveste compartimentos inteiros com materiais de isolamento refletor, convidando 

abertamente os visitantes a intervirem e a deixarem as suas marcas. A instalação que 

realizou em 2007 no Whitney Museum of American Art, em Nova Iorque, envolveu os 

visitantes no projeto ao permitir que estes registem a sua presença nas paredes, a par do 

gesto do artista, fazendo com que as marcas se acumulem e sejam destruídas pelos 

processos de visualização e produção. Mais tarde, fragmentos com os modestos registos 

barrocos das experiências dos frequentadores do museu passaram pelo dispendioso 

processo de fundição em cobre com revestimento em ouro e níquel, uma nova encarnação 

reciclada da experiência participativa da audiência que foi exposta 8 anos depois em Hong 

Kong.  

O artista suíço Urs Fischer, nas semanas que antecederam a inauguração de uma 

retrospetiva do seu trabalho no The Geffen Contemporary no Museu de Arte 

Contemporânea de Los Angeles (MOCA), realizou um projeto colaborativo, ‘Yes’ 

(2013), que contou com o apoio de 1500 participantes encorajados a criar figuras e 

animais reconhecíveis em argila. As inúmeras obras produzidas grosseiramente, a partir 

das 308 toneladas de argila, foram mostradas no seu estado não-fundido e intercaladas 

com obras do artista formando um espaço de criatividade humana. Nesta mistura, o 

produto arrebatador de colaboração eclipsou a análise do trabalho e obra do artista. 

Encontramos a mesma assinatura no estilo dos modelos consistentemente experimentais 

de colaboração social do artista polaco Pawel Althamer quando, durante a exposição ‘The 

Neighbours’ (2014) no New Museum em Nova Iorque, reapresenta a obra ‘Draftsmen’s 

Congress’354 disponibilizando o espaço branco do quarto andar da galeria para que os 

visitantes do museu e de organizações comunitárias convidadas se pudessem expressar 

coletivamente e livres de orientações rigorosas. A obra acumulou as contribuições dos 

participantes e posteriormente foi dividida em pedaços que foram distribuídos pelo 

público; uma retribuição que completa o ciclo de igualitarismo e ao mesmo tempo é um 

testemunho do caráter profundamente democrático da sua visão da arte.  

                                                 
354 Originalmente apresentada na 7ª Bienal de Berlim em 2012. 
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Nas suas procuras estéticas pela forma e conteúdo, os artistas da Internet Art estão 

a chegar a soluções amplificadas e ligeiramente reajustadas das suas contrapartidas 

offline. Isso pode ser observado mais claramente a partir do mote utilizado por Aaron 

Koblin no início das diversas palestras355, apresentadas entre 2010 e 2011, sobre o 

contexto colaborativo do seu trabalho: “a cultura do século XIX foi definida pelo 

romance, a cultura do século XX foi definida pelo cinema e a cultura do século XXI vai 

ser definida pela interface”356. No discurso acerca do “mundo como uma interface” – 

oportunamente apontado por Peter Weibel a partir do modelo da endofísica357 – o 

observador é considerado parte integrante do sistema. Para Weibel, as práticas artísticas 

que utilizam interfaces caraterizam-se por uma afinidade inequívoca com a audiência e 

pela rejeição da arte centrada nos objetos, ou seja, a estética assume uma ligação íntima 

com o contexto e com as dinâmicas relacionais. Cláudia Giannetti (2012) continuou a 

desenvolver consistentemente a proposta estética Weibel, advogando que “o 

reconhecimento da posição central e ativa que ocupa o observador é o requisito básico” 

(p. 16) para expandir o suporte estético das suas ações à ideia de ‘endoestética’. Tendo 

por base que “somos sempre parte do sistema que observamos e com que interagimos”, a 

origem do termo enfatiza o diálogo que se estabelece entre a obra e o espetador no 

“sentido circular da comunicação, na medida em que se estimula a própria ação do público 

no meio da obra” (Giannetti, 2012, p.16). Nesse sentido, torna-se inevitável estabelecer 

associações entre os locais específicos nas salas de exposição onde se desenrolam 

intervenções coletivas e a ideia de interface que se funde com o observador num espaço 

para intervir artisticamente. Se ignorarmos a fisicalidade do espaço, da presença tangível 

e do objeto, é muito difícil contrariar a afinidade do espaço criativo disponibilizado por 

Pawel Althamer em ‘Draftsmen’s Congress’ e a interface do projeto online ‘Waiting 

Room’ (2002), de Mark Napier, que oferecia exatamente as mesmas condições de criação, 

                                                 
355 Cf. Stanford University/CS 547: Human-Computer Interaction Seminar 2010, disponível em 

https://youtu.be/7UCn18vLOYQ; TED2011, disponível em https://www.ted.com/talks/aaron_koblin; 

UCLA Design Media Arts 2011, disponível em https://youtu.be/M9UrNM8yCZg; 3X3: Transmedia 

Design 2011, disponível em https://youtu.be/_-bZSIdi4ek 
356 A citação utilizada por Aaron Koblin foi publicada no Twitter pelo teórico dos media Lev Manovich 

como uma sinopse do seu ensaio ‘Database as a Symbolic Form’ (Manovich, 1999). 
357 Weibel descreve a endofísica como um modelo de simulação baseado na teoria do caos, alinhado com 

os pressupostos de Otto Rossler. Assim, “endofísica é uma ciência que se debruça sobre os pressupostos de 

um sistema quando o observador se torna parte do mesmo (…) a abordagem endo na cultura eletrónica 

implica que a possibilidade de experienciar a relatividade do observador está dependente de uma interface 

e que o mundo pode ser descrito como uma interface a partir da perspetiva de um declarado observador 

interno. Afinal, a arte eletrónica não é o mundo de um observador interno por excelência em virtude da sua 

natureza participativa, interativa, centrada no observador e virtual?” (Weibel, 1996, pp. 341-343). 
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partilha e colaboração artística. As diversas versões do projeto ‘Wish Tree’ (1993-2017), 

de Yoko Ono, que acumularam mais de um milhão de desejos de transeuntes anónimos 

em 2007 e que acabaram armazenados num outro trabalho da artista – ‘Imagine Peace 

Tower’ (2007), na Islândia –, pouco difere em termos conceptuais do seu homónimo 

‘Wish’ (2006), do coletivo Boredomresearch358. A obra de Crowdsourcing Art mantém o 

caráter poético e apresenta uma estrutura metafórica da ‘árvore dos desejos’ que mimetiza 

os procedimentos participativos delineados por Yoko Ono; porém, a sua 

desmaterialização possibilita naturalmente um maior nível de interatividade na 

manipulação da informação digital. Tal como verificámos no projeto ‘Free’, para Rirkrit 

Tiravanija o processo de construção é tão vital como a estrutura da obra e, 

indiscutivelmente, o elemento-chave é a audiência sem a qual o trabalho ficaria 

incompleto. Ora, esta descrição é transversal para caraterizar qualquer projeto de 

Crowdsourcing Art e cabe ao desenho da interface acautelar estas preocupações de modo 

a abrir possibilidades para a criatividade, a alargar a experiência e envolver a multidão. 

Estas notas são declarações pragmáticas que têm acompanhado o desenvolvimento da 

cultura da internet e, perante o impulso crowdsourcing, a interface possui um firme lugar 

no vocabulário artístico contemporâneo. Apesar de a internet assegurar níveis de 

audiência inimagináveis é a interface da obra de arte que atua como elemento mediador 

entre o artista, a obra e os seus colaboradores e esse intercâmbio tende a apresentar 

sintomas de dissolução. Esta triangulação é dissecada em novos desafios de criação, 

controlo e sedução de massas para a edificação de projetos que, no seu contexto, são 

cumulativamente um espaço de intervenção extraordinariamente fértil, experimentação, 

deleite e, ocasionalmente, imprevisível onde o sucesso e o fracasso não estão em causa. 

 

4.1.3 Manifestações da Crowdsourcing Art num paradigma de mudança da 

cultura da internet 

A estética dot com marcada pela produção subversiva em oposição à colonização 

corporativa da internet, tal como a descreveu Rachel Greene, apontava-nos fortes indícios 

do potencial colaborativo cujo estatuto daquilo que era representado era, pois, sublinhado 

                                                 
358 Dupla de artistas britânicos (Vicky Isley e Paul Smith), cujas obras são inspiradas na natureza e sua 

diversidade bem como nas metáforas a ela associadas. O projeto Wish é baseado na tradição oriental e 

inspirado nas ‘Árvores de Desejos’, incorporando o caráter poético de pendurar desejos sob a forma de 

mensagens escritas nas árvores. O intento do grupo é envolver comunidades online através de experiências 

colaborativas. Veja-se no Apêndice, p. 27. 
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pelas próprias ações do público que deixavam vestígios da sua participação. A obsessão 

de Mark Napier por interfaces e pela cultura hacktivista levou-o a criar uma sucessão de 

navegadores web com fins artísticos, com caraterísticas muito similares, em que os 

padrões da expressão estética que sintetizavam impressões das páginas web evoluíram 

em direção à fusão da ferramenta – que reflete o estilo do artista – com a colaboração dos 

utilizadores. Napier estende a noção de interação colaborativa em ‘Riot’ (2000) ao expor 

as fragilidades dos territórios virtuais (desafiando as convenções de propriedade, 

domínios, direito à marca e página pessoal) e ao proporcionar aos visitantes o acrescento 

de novos impulsos, através de links, que se acumulam e são gerativos de novos 

trabalhos359. Esta fórmula estética já tinha sido explorada pelo artista em projetos 

anteriores – ‘Digital Landfill’ (1998), ‘Shredder 1.0’ (1998) e ‘Feed’ (2000) – que 

antecederam os seus intentos em articular a informação contida em sites, recombinando-

a de modo a alcançar padrões visuais. Numa declaração como artista, Napier escreve:  

As minhas obras não são objetos, são interfaces. Os utilizadores tornam-se 

colaboradores na obra artística, modificando os conceitos de autoria e de autoridade. Ao 

interagir com a obra, os visitantes moldam a peça, levando-a a mudar e a evoluir, muitas 

vezes de forma imprevisível. O utilizador é parte integrante do design. (Napier, s.d., 

para. 3) 

No entanto, por vezes, a sinergia colaborativa refletia o estatuto em mudança da 

longevidade do processo e da quantidade de tempo em que a obra suscitava o desejo dos 

participantes investirem na experienciação do trabalho artístico. Em projetos pioneiros de 

Crowdsourcing Art, como ‘The World’s First Collaborative Sentence’ (1994-2005), de 

Douglas Davis, ‘SITO Synergy project HyGrid’360 (1995-presente), de Ed Stastny e 

‘Glyphiti’ (2001-presente), de Andy Deck, trazem-se as ações do passado para o presente 

questionando se os argumentos que estiveram na origem destas obras permanecem atuais, 

ao ponto de ainda possuírem capacidade de atrair a participação daqueles que se cruzam 

com eles. Justapondo a intemporalidade a posições reminiscentes de momentos da cultura 

                                                 
359 Veja-se no Apêndice, p. 14. 
360 Inicialmente anunciado como OTIS (The Operative Term is Stimulate), SITO surge pela inversão do 

acrónimo com intuito de desenvolver uma comunidade artística open source destinada a criar um 

repositório de obras de arte e agilizar a sua exposição. Face ao interesse pela experimentação de projetos 

de arte colaborativa, foi criada uma secção intitulada “Synergy on SITO” dedicada exclusivamente a este 

tipo de participação online. O projeto HyGrid é um dos mais relevantes e utiliza um paradigma de interação 

baseado no método surrealista cadavre exquis,onde é disponibilizada uma grelha composta por quadrados 

e, a partir de uma imagem o participante pode dar-lhe continuidade, reservando um dos lados adjacentes 

disponíveis para o efeito. 
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de massas, estes projetos almejam que o tempo diferente ainda consiga motivar o público 

a sincronizar-se no modo de uma Zeitgeist transformada, significando isto que o público 

deve entrar completamente no espírito de uma estetização em constante alteração e na sua 

narrativa temporal. Em 1994, Douglas Davis deu início a um texto multilingue 

performativo, intitulado ‘The World’s First Collaborative Sentence’, que cresceu 

desmesuradamente até 2005, contabilizando mais de 200 000 colaborações, altura que foi 

restaurado e relançado online pelo Whitney Museum of American Art. A intervenção de 

restauro preservou as memórias acumuladas em 21 capítulos e, simultaneamente, 

acautelou a expansão colaborativa da obra, repondo e tomando assim a duração do tempo 

como tema361.  

           

Fig. 28  Douglas Davis, ‘The World’s First Colla-

borative Sentence’, Print Screen, 1994-presente362 

Fig. 29 Ed Stastny, ‘‘HyGrid’, 1995-presente 363 

Ed Stastny estruturou o projeto ‘HyGrid’ de modo a empurrar os limites dos 

paradigmas e temporalidades expositivos, fazendo com que a nossa visão geral da 

produção artística seja fluída, permeável e maleável, em vez de estática e linear. A obra 

apresenta uma interface multifacetada que, além da possibilidade de intervenção aditiva, 

permite-nos aceder a vários níveis de informação estatística de colaborações, incluindo 

um registo que escalpeliza as intervenções no tempo com uma linha cronológica que 

documenta todo o processo colaborativo ao longo dos mais de 20 anos em que a obra 

permanece acessível364. Em ‘Glyphiti’365, Andy Deck encoraja os participantes a criar 

                                                 
361 Veja-se no Apêndice, p. 2. 
362 Disponível em https://whitney.org/Exhibitions/Artport/DouglasDavis 
363 Disponível em https://www.sito.org/cgi-bin/hygrid/hygrid?center=oedl08.gif 
364 Veja-se no Apêndice, p. 5. 
365 O projeto Glyphiti baseia-se nos signos gráficos dos egípcios e maias conhecido por glifos (glyphs), 

assim como nas influências do trabalho do artista digital Ken Knowlton. Glyphiti perspetiva-se como uma 

imagem composta por outras mais pequenas designadas por glifos. A interface tem um aspeto grosseiro e 

recria a estrutura de intervenção pixel-by-pixel num suporte quadrado (uma ínfima parte da composição 
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uma imagem e contribuir para uma composição colaborativa em constante fluxo. Um dos 

critérios estéticos mais energéticos da obra é a possibilidade apropriacionista do visitante 

em alterar e intervir noutros glifos, demitindo os paradigmas cronológicos, hierárquicos 

e autorais da obra. Todavia, mensalmente a composição é congelada e é dada a conhecer 

de acordo com o fluxo das intervenções realizadas em time-lapse.  

A integração destes projetos iniciais na corrente da cultura da internet e na esfera 

de influência artística pode ser vista como um indicador da sua larga aceitação; no 

entanto, se equacionarmos as premissas idealizadas por O’Reilly para Web 2.0, então 

decisivamente as práticas artísticas de crowdsourcing ganham uma outra dinâmica e 

profundidade. O importante papel que a ‘web participativa’ atualmente desempenha no 

contexto artístico fez colidir o mediatismo das redes com a Crowdsourcing Art, 

desencadeando a eclosão de numerosos projetos que parecem expressar uma necessidade 

recorrente de questionar o papel participativo de uma multidão indiferenciada na arte. 

Não deixa de ser irónico que, subsequentemente ao colapso da era dot com e do 

colonialismo comercial da web, a descrição de crowdsourcing apresentada por Jeff Howe 

coincida com a euforia da Web 2.0 e, mesmo assim, esteja impregnada de um tom 

corporativo de modo a “aproveitar o talento latente da multidão” (Howe, 2006a, para. 9). 

É neste contexto que a análise de alguns projetos nos ajudam a entender o verdadeiro 

escopo das práticas artísticas e a amplitude da Crowdsourcing Art. Um dos primeiros 

empreendimentos a explorar comercialmente o vocabulário impetuoso da multidão foi o 

serviço Mechanical Turk366 da Amazon, que Howe classificou como “um mercado 

baseado na web que ajuda as empresas a encontrar pessoas para executar tarefas nas quais 

os computadores geralmente são péssimos” (Howe, 2006a, para. 34). Com a mesma 

determinação, surgiu o projeto ‘The Sheep Market’367 (2006), de Aaron Koblin, a 

                                                 
final que se pretende alcançar com as várias intervenções), numa base cromática a preto e branco. Veja-se 

no Apêndice, p. 16. 
366 A inspiração para este serviço web da Amazon surgiu em homenagem à máquina de jogar xadrez do 

Barão Wolfgang von Kempelen. Uma espécie de autómato com a aparência de um torso de robô ostentando 

um turbante, colocado em cima de uma caixa, que jogava extraordinariamente bem xadrez e tinha a 

capacidade de derrotar qualquer ser humano. Porém, não era um robô mas um homem sem pernas que, 

ocultamente, se sentava no interior da caixa e controlava o jogador de xadrez. Para Jeff Howe, e apesar da 

falácia, “o Turk era uma peça de tecnologia sofisticada que era realmente alimentada pela inteligência 

humana” (Howe, 2006a, para. 9). 
367 Veja-se no Apêndice, p. 26. O projeto faz parte da tese de mestrado de Aaron Koblin em Design 

Media Arts, realizado na University of  California, Los Angeles (UCLA). Koblin esclarece que a motivação 

para a feitura do ‘The Sheep Market’ deve-se à influente presença da ovelha na sociedade, como um ícone 

cultural. A ovelha foi o primeiro animal criado a partir de produtos processados mecanicamente, o primeiro 

animal a ser reproduzido para a massificação do consumo, o primeiro animal a ser clonado; a referência 

das ovelhas como seguidoras aparece em inúmeros textos, desde a bíblia à literatura para a infância (como 

o Principezinho) (Koblin, 2006). 
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questionar efetivamente a voracidade deste mercado e a exploração de uma força de 

trabalho diversificada que o sustenta. Este projeto é considerado uma das referências mais 

significativas para a Crowdsourcing Art, sob o paradigma da Web 2.0, estabelecendo 

estratégias com um programa colaborativo diferente e ousado na abordagem conceptual. 

O artista, ao questionar-se sobre “o que acontece quando desconhecemos o contexto para 

aquilo que estamos a fazer e somente nos limitamos a fazer tarefas parciais de algo” 

(Koblin, 2011, 4:41), utilizou o serviço Mechanical Turk com o objetivo para o qual foi 

criado: colocar as pessoas a comportarem-se como máquinas e, com isso, fazer dinheiro. 

          

Fig. 30 Aaron Koblin, ‘The Sheep Market’, 2006 368 

 

Para o efeito, criou uma ferramenta de desenho e disponibilizou-a, solicitando a 

colaboração criativa de público anónimo e indiferenciado, com uma única regra: “desenha 

uma ovelha virada para a esquerda”. Cada contribuição foi ressarcida com 2 cêntimos 

($USD), permitindo ao artista reunir um “rebanho” com 10000 ovelhas (desenhadas por 

7599 participantes). Posteriormente, disponibilizou-as na página web 

‘TheSheepMarket.com’, subdividiu-as em conjuntos de 20 ovelhas e comercializou cada 

conjunto por 20 dólares (os valores alcançados reverteram para campanhas de 

solidariedade). Este mercado de ovelhas teve a pretensão de evidenciar o futuro distópico 

de um trabalhador num sistema online: juntando o ganho obtido pela inflação grosseira 

do preço de venda dos ‘pequenos rebanhos’ ao trabalho realizado num sistema distribuído 

em que nenhum participante tinha ideia do fim útil da sua ação (desenhar uma ovelha), 

somente permanecia o desígnio de participar ou fazer parte de algo maior. ‘Ten Thousand 

Cents’ (2008) é entendido pela bitola do mesmo sistema conceptual e estético, Koblin 

pagou 1 cêntimo, através do serviço Mechanical Turk, pelo trabalho de reproduzir cada 

pedaço dos 10 000 que compunham uma nota de 100 dólares. O projeto ‘Waiting Room’ 

                                                 
368 Disponível em http://www.aaronkoblin.com/work/thesheepmarket/ 
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(2002), de Mark Napier, com as suas idiossincrasias acionistas pode ser considerado um 

predecessor desta estética que associa o crowdsourcing ao mercado de Internet Art. O 

artista criou um espaço virtual que pode ser partilhado por 50 utilizadores, totalmente 

desconhecidos, destinado à colaboração para a execução conjunta de uma ‘pintura em 

movimento’. Napier vendeu 50 ações de ‘The Waiting Room’, por 1000 dólares cada, e 

são precisamente os visitantes detentores de ações que enfatizam a natureza participativa 

da obra de arte, ativando-a e moldando-a.  

 As obras de Koblin manifestam-se cada vez mais ambiciosas. Em 2010, em 

parceria com Chris Milk, lançou a obra ‘Johnny Cash Project’369 (2010-presente) como 

um tributo e expressão coletiva de sentimentos dos fãs ao músico icónico, redesenhando 

a sua última obra: Ain’t No Grave. A abordagem colaborativa assenta na recriação de um 

video clip animado desenhado à mão frame by frame com uma técnica muito próxima da 

rotoscopia. Cada frame é desenhado por uma pessoa diferente. Os participantes são 

encorajados a contribuir com um frame para o vídeo, redesenhado como quisessem por 

cima de um frame do vídeo original, criando novas versões visuais do video clip370 que 

permanecem em constante evolução.  

       

Fig. 31 Chris Milk & Aaron Koblin, ‘Johnny Cash 

Project’, Print Screen, 2010-presente 371 

Fig. 32 Aaron Koblin & Chris Milk, ‘This 

Exquisite Forest’, Print Screen, 2012-2014372 

 

                                                 
369 Veja-se no Apêndice, p. 44. 
370 O site do projeto está seccionado em 3 partes fundamentais: ‘contribute’, onde é disponibilizada uma 

ferramenta de desenho preparada para o efeito, com uma paleta limitada aos tons cinza para redesenhar um 

frame que é fornecido automaticamente (garantindo coerência estética e formal); ‘explore’, oferece a opção 

de explorar as contribuições na linha de tempo, assistir ao vídeo de forma livre ou filtrando diversos aspetos, 

como os frames mais populares ou estilos de representação similares; ‘credits’ onde figuram os autores e 

coautores do projeto, configurando uma estatística das intervenções da multidão que participou no projeto. 

A obra permanece aberta e continua a crescer de tal forma que a visualização do vídeo nunca é a mesma 

duas vezes. 
371 Disponível em http://www.thejohnnycashproject.com/#/explore/TopRated 
372 Disponível em http://www.exquisiteforest.com/forest 
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Numa outra parceria firmada para a realização do projeto ‘This Exquisite 

Forest’373 (2012-2014), os artistas sob ímpeto do mecanismo criativo surrealista Cadavre 

exquis adotaram a estrutura simbólica da árvore para proporcionar uma plataforma para 

a criação de animações, ligadas umas às outras, com a possibilidade de evoluírem para 

várias ramificações, de acordo com as colaborações dos participantes (adotando o 

silogismo: o princípio de uma narrativa pode desdobrar-se em múltiplos fins). A 

sustentabilidade online do projeto foi proporcionada pelo Google Creative Lab e através 

de uma instalação no Tate Modern Museum, em Londres: um exemplo da interpenetração 

de projetos de Crowdsourcing Art entre o contexto online e a moldura artística 

institucionalizada. Após o primeiro ano de funcionamento, o projeto registou um volume 

abismal de colaborações: a ‘floresta’ era constituída por 910 árvores e a árvore com maior 

número de colaborações tinha 539 sequências de animações (correspondendo a 

praticamente uma sequência por participante). 

 A conectividade e a natureza digital da internet são preponderantes para que 

colaboradores distantes se comprometam mais intensamente em projetos e os artistas 

executem ideias mais arrojadas. Em 1967, Yoko Ono, antevendo o poder da participação 

em massa, começou a criar um filme que ambicionava incluir o rosto sorridente de todas 

as pessoas do mundo374 e solicitava o envio, por correio, de fotografias instantâneas 

individuais a sorrir. Volvidas quase cinco décadas, o projeto ganhou novo alento online 

com a artista a convidar as pessoas para fazerem o upload de fotografias dos seus sorrisos 

para o Instagram e Twitter, usando a hastag #smilesfilm. Os sorrisos foram agrupados 

pelo aplicativo #smilesfilm para iPhone que permitia a sua visualização em filme ou num 

mapa por localização geográfica. O projeto #smilesfilm teve a sua primeira exibição numa 

exposição individual da artista em 2012 na Serpentine Gallery, em Londres. 

Kevin Macdonald e Ridley Scott são os produtores executivos do maior 

documentário feito por amadores, ‘Life in a Day’375 (2011). David Gritten foi muito 

assertivo quanto ao impacto e amplitude do projeto ao iniciar um artigo sobre o tema para 

o jornal The Telegraph com a seguinte frase: “podes lembrar-te instantaneamente onde 

estavas e o que estavas a fazer no sábado, 24 de julho… [de 2010]? Provavelmente não. 

No entanto, pelo menos 81 000 pessoas no planeta lembram-se vividamente” (Gritten, 

                                                 
373 Veja-se no Apêndice, p. 48. 
374 Segundo as palavras Yoko Ono, o “meu objetivo final, na produção do filme, é fazer um filme que inclua 

a face sorridente de todos os seres humanos do mundo." Disponível em http://smilesfilm.com/ 
375 Veja-se no Apêndice, p. 45. 
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2011, para. 1). Na realidade todas estas pessoas, naquele dia, gravaram vídeos curtos 

sobre as suas vidas e submeteram-nos no YouTube, com a expetativa que fossem 

incluídos no documentário colaborativo, com 90 minutos de duração, que enfatiza os 

momentos íntimos e mundanos dos participantes, configurados numa seleção de 331 

fragmentos de vídeo de 192 países diferentes376. Macdonald admitiu que o projeto foi:  

uma experiência que poderia ter sido facilmente um fracasso desastroso. Enquanto 

estudioso de documentários, entendo que o processo é muito recente e que só poderia 

ser feito nos últimos anos. Mas encaixa-se numa longa tradição de documentários 

baseados em arquivos. (Macdonald cit. por Gritten, 2011, para. 27) 

 O estilo documental, a dupla Kevin Macdonald e Ridley Scott permanece muito 

próximo da cultura do vídeo amador no YouTube e dos acontecimentos em tempo real ao 

convidarem participantes de todo o mundo a filmarem as suas vidas tendo por base 

perguntas simples (“O que ama? O que teme? O que tem no bolso?”). Tendo em 

consideração a ambição do documentário vir a refletir uma sensação global e fornecer, 

com precisão, impressões individuais delineadas sobre a vida quotidiana ‘normal’, os 

produtores enviaram cerca de 400 câmaras para pessoas que não tinham conhecimento 

do projeto e que não estavam conectadas à internet em países subdesenvolvidos, para 

realizarem as suas gravações e devolverem simplesmente os cartões de memória. A fusão 

da linguagem de documentário com a cultura da internet congregou a diversidade, a 

autenticidade e a narrativa global das experiências humanas. 

  

Fig. 33 Kevin Macdonald e Ridley Scott, ‘Life in a 

Day’, Print Screen, 2011377 

Fig. 34 Olafur Eliasson e Ai Weiwei, ‘Moon’, 

Print Screen, 2013-2017378 

                                                 
376 De acordo com Macdonald, embora a organização tenha sido idealizada de modo a representar 

sequencialmente as 24 horas do dia, a definição da narrativa não seguiu os padrões convencionais e foi 

estruturada sob uma perspetiva ‘emocional progressista’, depois de ter assistido a mais de 4500 horas de 

vídeo. A música composta por Matthew Herbert conferiu coerência e ligação à diversidade de fragmentos 

de vídeos ao longo da narrativa inusitada. O documentário estreou em 2011 no Sundance Film Festival e 

foi devolvido ao contexto que esteve na sua origem, YouTube, com acesso livre. 
377 Disponível em https://youtu.be/JaFVr_cJJIY 
378 Disponível em https://www.moonmoonmoonmoon.com/#sphere 
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Tomando como ponto de partida uma improvável colaboração artística entre 

Olafur Eliasson e Ai Weiwei – pelo facto deste último estar proibido pelas autoridades 

chinesas de sair do país –, os artistas fizeram o lançamento do projeto ‘Moon’379 (2013-

2017) na conferência Falling Walls, em Berlim. A apresentação em si mesma sugestionou 

os intentos conceptuais da obra: perante uma plateia apinhada, Eliasson sublinhou o poder 

da internet em aproximar pessoas, referindo que “apesar das ‘fronteiras’ e ‘muros’ que 

impedem o Ai Weiwei de estar presente, foram capazes de realizar uma obra de arte em 

conjunto” (Eliasson & Weiwei, 2013, 1:22). Por sua vez, Weiwei assinalou a sua presença 

por videoconferência. O projeto ‘Moon’ é uma plataforma de arte pública dedicada à 

liberdade de expressão e crowdsourcing criativo, capaz de se assumir como uma 

declaração poderosa sobre a ideia de ligar pessoas geograficamente distantes, romper com 

fronteiras políticas e sociais, assim como discutir o papel da internet no futuro dos direitos 

humanos. A plataforma convida os utilizadores da internet a deixarem a sua marca, sob a 

forma de desenho ou da palavra escrita, na superfície de uma lua virtual que acumulou de 

forma indistinta contribuições individuais ou coletivas num total superior a 80 000 

participações.  

Para a exposição ‘By Everyone, For No One, Everyday’ realizada em abril de 

2014 na Postmasters Gallery em Nova Iorque, Eva e Franco Mattes elegeram a premissa 

crowdsourcing para darem seguimento ao seu estilo criativo, caraterizado, segundo 

Domenico Quaranta (2014), por um “trabalho consistente e ecleticamente formal em 

torno de três tópicos principais, que são visíveis em ‘By Everyone, For No One, 

Everyday’: subversão da identidade, a relação entre os media e a realidade, e o fim da 

propriedade (intelectual e pessoal)” (p. 428). A abertura da exposição foi anunciada por 

um vídeo promocional, preparado pelos artistas, com a colaboração de um grupo de 

utilizadores anónimos pagos para lerem um texto em frente à webcam dos seus 

computadores. Os enganos, hesitações e erros de pronúncia dos participantes foram 

mantidos na narrativa. Dois dos principais projetos apresentados, ‘The Others’ (2011) e 

‘Emily’s Video’ (2012), exploraram o lado sinistro dos projetos de Crowdsourcing Art, 

especialmente quando a matéria-prima utilizada é obtida indiretamente dos participantes 

ou sem a permissão dos seus autores. ‘The Others’ é um slideshow extremamente longo 

constituído por 10 000 fotografias e música ‘caseira’ que foram retiradas, ou por outras 

                                                 
379 Veja-se no Apêndice, p. 50. 
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palavras usurpadas, aleatoriamente de computadores pessoais por uma falha do software 

que, consequentemente lhes permitiu, o acesso indevido a uma miríade de contribuições 

involuntárias representativas de cenas mundanas e despretensiosas dos envolvidos. O 

projeto preserva traços hacktivistas das criações iniciais dos artistas e expõe publicamente 

um fluxo de banalidades pessoais. Mais uma vez, a intervenção dos artistas não teve a 

pretensão de ocultar a marca amadora dos participantes; foi essencialmente recolectora 

ou de agregação de todo o material sem qualquer distinção ou preocupação sequencial. 

Em ‘Emily’s Video’, a dupla italiana realizou uma chamada aberta a fim de angariar 

voluntários para assistirem ao que dizem ser ‘o pior vídeo de todos os tempos’. Para tal, 

aqueles que aderiram ao repto receberam na sua casa a assistente dos artistas, Emily, que 

lhes mostrou um vídeo perturbador, originado a partir de clips da Dark Net ou Deep web 

e gravou as suas reações com uma webcam. Tendo sido destruído o vídeo desconcertante, 

a única prova da sua existência é o resultado aleatório editado em vídeo pelos artistas – 

que questiona a sedução sombria por alguns conteúdos da internet – exclusivamente 

centrado nas emoções espontâneas dos participante no projeto, que se crê serem de horror, 

dor, vergonha, descrença, nojo, raiva e nervosismo. A revelação do lado obscuro da 

internet e a prática alicerçada no convite de trabalhadores anónimos foi igualmente 

explorada em BEFNOED (2014), acrónimo de ‘By Everyone, For No One, Every Day’. 

Sob a influência dos eventos Fluxus e o projeto baseado em instruções ‘Do It’ de Hans 

Ulrich Obrist, o casal Mattes utilizou diversos sites wiki na execução do projeto atribuindo 

instruções detalhadas aos participantes para realizarem uma série de performances 

absurdas, bizarras e cheias de humor malévolo gravadas por webcams. Numa entrevista 

concedida à revista italiana ‘Artribune’, os artistas esclareceram que: 

A ideia, como em outras obras, é abster-nos da nossa criatividade e delegar o trabalho 

noutras pessoas (que, de certa maneira, nunca foram muito criativas)… Não sabemos 

quem são, onde estão ou qual é a sua motivação para participarem. (Eva e Franco Mattes 

cit. por Cremonesi, 2014, para. 9) 

Os vídeos obtidos foram agregados na Tumblr380 e distribuídos em redes sociais 

obscuras, menos conhecidas e pouco divulgadas, cujo conteúdo é similar aos resultados 

performativos alcançados. 

Mas, para além destes estilos estritamente relacionados com a obra de arte no seu 

meio nativo, há projetos que exploram novas dimensões de significado em que a arte se 

                                                 
380 Disponível em http://befnoed.tumblr.com/ 



 
243 

 

torna uma questão de contexto no qual as ideias e os ‘objetos resultantes’ são produzidos 

ou compreendidos. Obviamente estamos a referir-nos às obras que se enquadram no 

paradigma Post-internet Art perspetivado sob o jugo de duas proposições fundamentais: 

a possibilidade da obra de Internet Art adquirir uma roupagem de ‘objeto de arte’, ou seja, 

a admissão da sua existência offline; e, consequentemente, a ‘consciência da internet’ ou 

da cultura da internet que devolve a compreensão da fisicalidade da obra ao seu contexto 

de significação. Kenneth Goldsmith protagonizou uma das intervenções mais excêntricas 

desta asserção com o projeto ‘Printing Out the Internet’ (2013) na LABOR Gallery, na 

Cidade do México. O poeta, título que gosta de ostentar (ao invés de artista), no final de 

maio de 2013 lançou, através da Tumblr, um repto global aos cibernautas para “imprimir 

toda a internet”381. Nos quase dois meses seguintes foram chegando por correio 

tradicional à galeria folhas impressas, embalagens e caixas com folhas empilhadas, 

enviadas por mais de 600 pessoas que tiveram a preocupação de imprimir partes da 

internet. Outros participantes coligiram informação da internet e enviaram os documentos 

por email para que os serviços de apoio da Galeria os imprimissem. Na inauguração da 

exposição tinham sido acumuladas na galeria 10 toneladas de páginas, sobre a diversidade 

de informação que circula na internet, que ficaram à disposição dos visitantes para serem 

lidas em voz alta. Goldsmith esclareceu ao jornal The Guardian que o projeto é uma 

espécie de tributo a Aaron Swartz382 “e não estou a fazer isto para que qualquer um possa 

roubar todo o material da internet. Na verdade, quero usar o gesto dele como ponto de 

partida para começar a ponderar questões muito maiores” (Goldsmith cit. por Zak, 2013, 

para. 11). A influência de Kenneth Goldsmith teve um vislumbre, do que se revelou um 

verdadeiro dilúvio de documentos, na magnitude do download dos documentos usurpados 

por Swartz e nos incomensuráveis depósitos da WikiLeaks bem como na Internet Archive 

que se arroga de uma tentativa sem fins lucrativos para construir uma biblioteca da 

internet383.  

                                                 
381 Disponível em http://printingtheinternet-blog.tumblr.com/ 
382 Um ativista político dedicado à defesa de uma internet livre e aberta, coautor do Guerilla Open Access 

Manifesto (veja-se no Apêndice, p. 99) e cofundador do grupo de defesa contra a legislação de censura na 

internet, denominado Demand Progress. Aos 26 anos de idade cometeu suicídio, enquanto enfrentava 

acusações jurídicas de invasão de propriedade, após alegadamente ter tornado público milhares de 

documentos do banco de dados académicos JSTOR. Num gesto de cultura livre, 33 GB de documentos 

apareceram publicamente no The Pirate Bay por um utilizador chamado Greg Maxwell. 
383 Algo que se tem tornado uma obsessão por toda a web. Nas redes sociais têm-se multiplicado inúmeras 

formas de documentação de conteúdo, tais como MySocialBook, Yearbound, Egobook, Social Memories, 

JotJournal, YearlyLeaf, Tweetbook, TweetBookz, Twournal, Printstagram, Fonicle, etc. A própria 

Wikipédia tem um projeto curioso, designado Wikipedia Emergency Project, para o caso de vir a acontecer 
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Fig. 35 Kenneth Goldsmith, ‘Printing Out 

the Internet’, 2013384 

Fig. 36 Evan Roth, ‘Internet Cache Self Portrait: 

november 24, 2015’, 2015, MAAT 

A natureza do trabalho de Goldsmith ironiza o gesto de quem defende a Post-

internet Art como um guarda-chuva que alberga manifestações artísticas que podem 

ocorrer online e/ou offline: uma vez que, se fazer cópias é a melhor forma de protegermos 

algo valioso, ao materializar a internet é estar a valorizá-la e, consequentemente, conferir 

uma ligação direta entre o produto final da intervenção e o seu contexto de significação. 

Com o mesmo intento documental, Evan Roth iniciou um projeto denominado 

‘Internet Cache Self Portrait series’385 (2014-presente) cujo produto traduz a memória 

involuntária e mecânica do registo de um dia de interação online; uma espécie de 

‘histórico de navegação’ materializado através de narrativas que habitualmente estavam 

devotadas ao esquecimento e, ao guardar-se vestígios desse rasto, inverte-se o gesto; o 

caráter e a dimensão do conteúdo traçam um retrato do artista online no dia a que se 

reporta o registo. Roth alterou o seu sistema de modo a arquivar todas as imagens que 

decorrem do fluxo da sua navegação e, posteriormente, organiza-as, sem qualquer seleção 

ou prioridade, imprimindo-as numa espécie de diário com um padrão gerado 

automaticamente, com o qual qualquer utilizador se revê. O modelo de crowdsourcing é 

colocado numa base totalmente diferente, readquire uma força subversiva pelo facto de o 

artista assumir o papel de colecionador e de o produto impresso alcançado pertencer a 

inúmeros prosumers que involuntariamente contribuíram para a estética da obra. Não 

obstante o facto de ter eliminado radicalmente a chamada aberta, manteve o princípio da 

obra coletiva com uma participação ociosa. 

                                                 
algum cataclismo que possa mudar a internet tal como a conhecemos, acionar milhares de voluntários que 

começam a imprimir loucamente páginas da Wikipédia e armazená-la em papel. 
384 Disponível em http://printingtheinternet-blog.tumblr.com/ 
385 Veja-se no Apêndice, p. 52. 
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4.2 A estrutura agregadora da abordagem Crowdsourcing Art 

Os diversos exemplos de obras de arte analisados anteriormente são muito 

importantes para o entendimento da estrutura que define o conteúdo estético da 

Crowdsourcing Art, porque no plano formal antecipam caraterísticas e alteraram a 

reflexão sobre a significância imutável da obra perfeita e autónoma, para passar a refletir 

sobre o processo através do qual foi criada, as ideias que transmite e as ‘cadeias de 

cooperação’ – utilizando as palavras de Howard Becker –, carregando-a assim com 

significado artístico. Paralelamente a esta questão, a ideia de abundância transbordante 

numa cultura mundial que se funde numa massa homogénea, quando observada à 

distância, parece-nos ser uma constante nos intentos da Crowdsourcing Art. Estas 

proposições podem ser compreendidas com o que resumimos, no capítulo anterior, sob o 

termo ‘agregação’. Retomando a argumentação de David Joselit, a agregação faz alusão 

à ideia de multidão e sugere um conjunto de elementos que mantêm algum tipo de 

singularidade, mas podem atuar em comum, existir num espaço comum. Porém, 

reconhece que a noção precisa de um certo tipo de plataforma teórica para funcionar, 

dependente da qualidade e da complexidade das relações estabelecidas, relações essas 

que são mais importantes do que a simples acumulação de elementos, ao conferirem 

sentido e visibilidade artísticos. Joselit, ao examinar a produção artística recente no seu 

livro ‘After Art’, emerge uma reflexão sobre a forma como as obras de arte surgem a 

partir da condição da proliferação e fluxo de imagens, perspetivando um conjunto de 

ferramentas analíticas que configuram a mudança de uma abordagem metodológica da 

“estética baseada em objetos” para a “estética das redes centrada no surgimento de formas 

a partir de populações de imagens” (Joselit, 2012, p.43). Sob este prisma, para o crítico 

de arte, a descodificação do conteúdo da arte contemporânea é sublimada pela 

mensuração, ou melhor, pela qualidade e condição atual de ser ‘muitos’. A lógica de 

‘muitos’ deriva da definição de ‘multidão’ e esta, por sua vez, da estreita ligação que 

mantém com a dimensão de ‘agregação’. Tendo por base este quadro conceptual traçado 

por David Joselit e por uma questão de plausibilidade estética, vamos focar-nos no 

arquétipo ‘muitos’ como uma espécie de catalisador para diversas influências, por refletir 

de forma mais adequada os desenvolvimentos estruturais e estilísticos da Crowdsourcing 

Art. 
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Um dos argumentos que consubstancia esta declaração assenta no facto de a 

Crowdsourcing Art ser uma resposta à condição de tornarem-se em ‘muitos’, muitos 

dados, muita informação, muitas imagens, muitas plataformas, muitos utilizadores 

conectados, etc. E, ao mesmo tempo, as consequentes mudanças criativas decorrentes de 

um medium que estimula a manifestação pública permeabilizando mais que nunca 

qualquer filtro inibitório de exposição mediática e a forma como a sabedoria coletiva 

contribui para uma perspetiva artística baseada na ação, expandindo-se a participação na 

arte de indivíduos para coletivos. Os projetos de Crowdsourcing Art sublinham a 

relevância de aglomerados e o imediatismo que a perceção de ‘muitos’ poderá ter na 

construção de novos sentidos atribuídos à obra. A produção artística na internet é incapaz 

de resistir à pressão de criar arte que emerge da lógica da imensidão dos dados gerados 

pelos seus utilizadores, uma lógica de um tipo de expressão particular e com uma 

magnitude muito maior quando comparada com alguns dos seus predecessores. Assim, 

‘muitos’ é uma operação apropriada ao atual momento que acompanha a natureza, 

quantidade e velocidade vertiginosa da informação na rede. No entanto, acreditamos que 

a essência estrutural da Crowdsourcing Art decorre de momentos históricos anteriores, 

pelo que se deve pensar no atual período como sendo de continuidade estrutural, mas 

também marcado por muitas mudanças e transformações que afetam o espaço onde essas 

estruturas ocorrem. Nesse sentido, enumeram-se dois antecedentes que abriram uma nova 

dimensão na consciência estética e que, embora aparentemente contraditórios, se 

complementam: a alteração dos princípios de composição que abriu caminho à 

combinação de formas; a objetivação de critérios em que a obra de arte começa a gerar, 

em vez de combinar formas. Em termos pragmáticos aquele que é considerado o arauto 

de uma série de ready-mades, ‘Bicycle Wheel’ (1913), foi produzido numa atmosfera que 

Duchamp descreveu como um rendez-vous, uma confrontação entre diferentes materiais, 

traduzidos numa nova perceção de composição cujos contornos criativos assentam na 

combinação ou numa nova interpretação dos elementos que a constituem. A 

montagem386, popularizada entre os dadaístas, atingiu o seu estatuto irreverente ao 

substituir a representação pintada pela colagem de fragmentos de imagens, como também 

                                                 
386 A obra colaborativa ‘Sonniges Land’ (1919), de John Heartfield e George Grosz demonstra que o termo 

‘montagem’ foi deliberadamente escolhido para associar o processo com o proletariado industrial, ao invés 

de serem vistos como artistas no sentido tradicional. A obra possui uma inscrição,’ Grosz- Heartfield 

mont.’, onde ‘mont.’ surge como abreviatura de ‘montiert’ que significa ‘instalado’ ou ‘montado’, uma 

insinuação de processo de produção técnico e mecânico. Porém, para Kurt Schwitters a sua arte, incluindo 

as montagens, receberam o nome de ‘Merz’. O princípio ‘Merz’ pressupunha a utilização de qualquer 

material artístico ou do quotidiano que eram agrupados numa composição. 
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redefiniu o processo do trabalho artístico. Se pensarmos na obra de Hannah Höch, 

considerada uma colecionadora por alguns historiadores, a sua produção artística foi 

caraterizada pelo princípio da colagem e da fotomontagem que entrelaça inúmeros 

detalhes – retratos, figuras, paisagens citadinas, elementos mecânicos e exortações 

textuais – combinados num arranjo complexo de múltiplas camadas de motivos aplicados 

como um bisturi cirúrgico nos acontecimentos e convulsões da sua época. Por sua vez, as 

combine paintings de Robert Rauschenberg – que não eram pinturas puras nem esculturas 

puras, mas uma união das duas – radicalizam os termos deste procedimento aditivo e 

refletem a renúncia a um centro de interesse compositivo, uma vez que a rudeza dos meios 

utilizados deixa de estar sujeita aos parâmetros das estéticas convencionais. Estas 

formulações artísticas provocaram um choque com os conceitos de arte existentes através 

do significado extraído da combinação e confrontação de diferentes materiais dispostos 

de forma aditiva até à sua conclusão lógica. Contudo, há uma mudança importante no 

discurso sobre o facto de as obras de arte gerarem formas, em vez de combiná-las, que 

tomou forma maioritariamente no decurso das confrontações introduzidas com a Minimal 

Art e com a Arte Conceptual. Este princípio é bem exemplificado nas linhas teóricas da 

abordagem artística de Sol LeWitt. Em ‘Fifteen Part Drawing Using Four Colors and All 

Variations (plan)’ (1970), o desenho com instruções sobre o modo como delega nos 

outros a maneira de produzir uma obra de arte para ele, explorando as variações 

disponíveis a partir de premissas definidas antecipadamente, evoca uma clara divisão 

entre conceção e execução, redefinindo o papel do artista na construção da obra. Num dos 

textos basilares da Arte Conceptual, escrito para a Artforum em 1967, LeWitt mencionava 

que “quando o artista usa uma forma de arte conceptual, isso quer dizer que todo o 

planeamento e decisões são feitos de antemão, e a execução é uma questão superficial. A 

ideia torna-se uma máquina que faz arte” (LeWitt, 1967, p. 166). Focalizando a atenção 

naquilo que é uma alteração significativa desde os modos de combinação previamente 

indicados, a particularidade do artista estabelecer a ideia e a criação do esquema 

construtivo da própria obra de arte, fazendo com que a sua concretização material não 

seja um ato necessário por parte do artista, sugere uma estrutura com a anotação de que a 

obra de arte gera a forma que, em si mesma, é variável e pode estender-se 

indefinidamente. 

Neste pano de fundo, o discurso da Crowdsourcing Art não só inclui estes 

princípios na produção artística, como os altera, fruto da nova tensão transformadora da 
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estrutura motivada pelo confronto com quantidades abismais de informação e um capital 

humano inigualável num contexto extremamente maleável e globalizante. Todavia, tal 

como a estrutura definida por LeWitt teve de encontrar um sistema que pudesse construir 

por dentro a obra, também a agregação de informação/matéria-prima nos projetos de 

Crowdsourcing Art tem certas regras que governam, regulam ou afetam a forma como 

idealizam tipos de fluxo, unem e acumulam elementos: uma gramática que 

inevitavelmente se cruza com a noção de ‘protocolo’ – nos moldes explicitados por 

Alexander Galloway387 –, enquanto princípio da organização nativa dos computadores 

em redes distribuídas. Estas orientações reforçam a convicção de que o vocabulário da 

Crowdsourcing Art tem o seu comportamento específico, uma convicção inflamada pela 

condição de serem ‘muitos’. Um outro aspeto que ressurge vigorosamente é a primazia 

evocada pela estrutura destes projetos como sendo realizáveis por qualquer pessoa 

segundo as especificações do artista e, assim, manifestarem múltiplas variações das 

formas. A representação ou a qualidade do conteúdo é secundária em relação ao conceito 

criativo. Por um lado, este ponto de vista desafia-nos a tentar perceber como se conciliam 

as estruturas internas da obra de arte com o seu contexto e, por outro lado, como se 

processam as variações com a omnipresença das tecnologias digitais e o acesso 

globalizado. Estes desafios podem ser compreendidos a partir do pressuposto que os 

elementos ou formas decorrentes das contribuições para um determinado projeto de 

Crowdsourcing Art são criados, ou provêm de um espaço comum onde eles atuam em 

conjunto, configurando uma semântica e sintaxe indissociável. A maneira como se 

combinam, intersetam e relacionam entre si, e com a audiência, determina o valor 

agregativo que um projeto poderá ter. Como tal, consideramos que a estrutura agregativa 

dos projetos de Crowdsourcing Art recupera quatro paradigmas artísticos que agem como 

se de campos magnéticos se tratassem, a saber: sistemas em série, permutação, arquivo e 

tipologia. Por um lado, estes conceitos unem-se em torno de um denominador comum: 

todos eles estão interessados num certo tipo de infinidade ou nas variações possíveis de 

compreensão; por outro, embora os artistas da Crowdsourcing Art apliquem um 

                                                 
387 Para Alexander Galloway o conceito de protocolo está no centro da computação em rede e pode ser 

considerado um conjunto de recomendações ou regras que descrevem padrões técnicos específicos que 

governam a implementação de tecnologias específicas. “Os protocolos não realizam nenhuma 

interpretação, isto é, eles encapsulam informações dentro de vários wrappers, enquanto permanecem 

relativamente indiferentes ao conteúdo da informação contida“. Galloway vai mais longe e afirma 

categoricamente que atualmente “protocolo é como o controlo tecnológico é feito após a descentralização” 

da internet (Galloway, 2004, p. 52).  
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reportório visual anterior que já se tinha tornado relativamente flexível, eles têm-no 

sujeitado à sua visão pessoal, transformando-o esteticamente.  

 

4.2.1 Sistemas em série 

Partindo de métodos de serialidade e ao firmar o conteúdo da obra de arte em torno 

desta particularidade, o artista desviaria as ligações da obra do seu contexto, virando-as 

analiticamente para as caraterísticas constitutivas da própria obra. Donald Judd retirou 

vantagem desta redução quando começou a explorar o potencial das técnicas da produção 

industrial388 na construção de formas geométricas, a que gostava de chamar ‘objetos 

específicos’. A forma estrutural usada por Judd nas séries ‘Untitled’, iniciadas em 1965, 

é habitualmente exibida como uma progressão vertical ou horizontal na parede de 

diversos elementos retangulares idênticos intervalados por espaços iguais, designados por 

‘pilhas’ (stacks). O número de elementos variava de um a dez, mas eram considerados 

unidades independentes ao ponto de algumas dessas peças terem sido mostradas com um 

número diferente de elementos tendo em conta as restrições impostas pelo espaço. Não 

existem relações de hierarquia entre as partes, são intermutáveis e não-composicionais no 

sentido de um todo estético ou da noção de ‘muitos’ como uma extensão infinita. 

Serialidade sugestiona, pois, a possibilidade de um certo tipo de compreensão de 

infinidade, apesar de o número de elementos apresentados por Judd não ser infinito. 

Também Andy Warhol abalou os bastiões da arte com a repetição dos mesmos motivos 

vezes sem conta em intermináveis séries com variações e sequências sucessivas, 

caraterizadas por uma padronização da produção em série industrial tendo por referência 

uma linha de montagem. Roman Opalka, On Kawara, Bernd e Hilla Becher e Hans-Peter 

Feldmann, entre outros, desenvolveram igualmente conceitos de séries, embora muito 

diferentes uns dos outros389. Estas idiossincrasias estéticas estão presentes em inúmeros 

projetos de Crowdsourcing Art com pequenos retoques e em proporções ajustadas à 

intenção criativa de desvendar a internet como um caleidoscópio de significados das 

vivências daqueles que a habitam. A interdependência da cultura da internet com noção 

de infinidade, enquanto entidade que é ilimitada em magnitude, e na inexpressibilidade 

                                                 
388 Com a transferência da criação de um trabalho artístico de ateliê para a fábrica, descartou o vínculo do 

traço da mão do artista na construção da obra contratualizando muitos dos seus trabalhos à firma familiar 

Bernstein Brothers. 
389 Vejam-se as obras: ‘Infinity Paintings’ (1965-∞), de Roman Opalka; ‘Today Series, 1966 to the Present’, 

de On Kawara; ‘Anonyme Skulpturen’ (1969), de Hilla Becher; ‘Alle Kleider Einer Frau’ (1974) ou ‘The 

Prettiest Woman’ (2016), de Hans-Peter Feldmann. 
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de tudo o que existe online tem motivado a execução de projetos que, de certa forma, 

ambicionam levar ao extremo os aspetos simbólicos de infinidade presentes nas obras de 

Judd. Grégory Chatonsky e Claude Le, que no projeto ‘Le registre/ The Register - 

Flußgeist 2’ (2007), planearam a criação de uma biblioteca incomensurável capaz de 

albergar o fluxo de sentimentos publicados em blogs e chats por milhões de utilizadores, 

reunidos automaticamente, a cada hora, num livro com 500 páginas que se junta ao acervo 

em constante crescimento390. A enormidade de escala e a ambição de produção só é 

interrompida por questões ligadas à obsolescência tecnológica que ameaça a longevidade 

de muitos projetos. Num outro registo, o projeto ‘Born Nowhere’ (2011-presente) de Laís 

Pontes, ao redefinir o Facebook como uma plataforma crowdsourcing para a criação de 

25 personagens fictícias, anota o comportamento dos participantes como algo 

generalizável e representativo da globalidade dos seus membros na gestão de identidade 

através das redes sociais. A sequência e repetição do procedimento na criação de 

identidades moldadas pelas contribuições dos participantes são subsumidas na noção de 

totalidade presente na descrição de cada personagem, influenciada pelo artifício de 

‘projeção’ próprio do domínio da psicanálise. Essa transferência de atributos e emoções 

para as personagens dá-nos uma leitura analítica dos quase 2,23 biliões de utilizadores 

ativos no Facebook em 2018391, condensados, segundo a artista, em personalidades 

esculpidas sob três proposições:” o que a pessoa é, o que ela quer ser e o que os outros 

acreditam que essa pessoa é” (Pontes, 2011, para. 3).  

  

Fig. 37 Laís Pontes, ‘Born Nowhere’, Print Screen, 

2011-presente392   

Fig. 38 Oliver Laric, ‘Versions (Missile 

Variations)’, 2010, MAAT  

  

                                                 
390 Veja-se no Apêndice, p. 31. 
391 De acordo com o estudo estatístico apresentado pela Statista – The Statistics Portal. Disponível em 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
392 Disponível em https://www.facebook.com/Project.Born.Nowhere/ 
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O seminal ensaio ‘Dispersion’393, de Seth Price, colocou o foco de discussão no 

crescente interesse das manifestações artísticas explorarem novas formas de partilha na 

internet como fonte de matéria-prima e contexto. Price é explícito quanto ao seu modelo 

de ‘dispersão’ ao argumentar que dispersar pressupõe uma mudança na enfâse da criação 

de novos conteúdos para a distribuição de conteúdos existentes. Para tal, supõe “que o 

artista debite o trabalho diretamente num sistema que depende da reprodução e 

distribuição para a sua sustentabilidade, um modelo que incentiva a contaminação, as 

trocas inócuas, a apropriação e ações de transição horizontal” (Price, 2008, p.54). O que 

Seth Price chamou ‘Dispersion’, Oliver Laric chama ‘Versions’. ‘Versions’ é um ensaio 

em vídeo com várias sequelas que examina questões de autenticidade e originalidade ao 

longo da história e na contemporaneidade. Na análise levantada sobre a relação entre a 

cópia e o original, justapõem-se exemplos de (re)apropriação, manipulação, reutilização, 

reprodução, multiplicação, pirataria, etc.. Intervenções que o projeto ‘Net Art Anthology’ 

da Rhizome considerou ser “uma celebração da cultura visual como um projeto social 

coletivo historicamente válido e próprio para a atualidade da internet” (Net Art Anthology 

Project, 2018, para. 2). A obra ‘Versions (Missile Variations)’ (2010), parte integrante da 

exposição ‘Electronic Superhighway (1966-2016)’ apresentada no MAAT em Lisboa, 

deriva da segunda versão desse ensaio e é simbólica do embuste militar criado pela 

Guarda Revolucionária do Irão quando, em 2008, publicou uma imagem provocativa de 

testes com mísseis iranianos grosseiramente manipulada394. Essa manipulação foi 

imediatamente denunciada pelos media franceses, tendo originado inúmeras respostas 

humorísticas que circularam nas redes sociais e na comunicação social com centenas de 

reproduções, expondo ou reforçando a ideia da maleabilidade da imagem digital com 

variações quanto ao número de mísseis. Laric isolou um conjunto dessas imagens e a sua 

intervenção estética pautou-se pela recriação de uma série de 10 imagens representativas 

do mediatismo crítico e abrasivo da comunidade internacional face à estratégia de 

comunicação do Irão. Simultaneamente, o artista aponta-nos para uma era da internet 

onde a cópia e a remistura são cada vez mais predominantes na produção cultural, 

sublinhando a autenticidade e a validade das variações.  

                                                 
393 Veja-se no Apêndice, p. 84. 
394 A imagem publicada mostra quatro mísseis. Nos contornos do seu conteúdo é percetível que dois desses 

mísseis foram duplicados a partir da mesma imagem. Após a descoberta do logro na imagem surgiu uma 

resposta pública espontânea traduzida pela continuidade da manipulação da imagem e assim surgiram 

inúmeras possibilidades ou alternativa ao lançamento de mísseis a partir da mesma imagem por autores 

anónimos espalhados pelo mundo. 
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Retomando ‘The Sheep Market’ (2006), de Aaron Koblin, e na sequência do 

imaginário popular da produção em série warholiana, o projeto justapõe 10 000 ovelhas, 

viradas para a esquerda, produzidas por um processo de divisão de trabalho 

supervisionado pelo artista. Tal como a ‘Factory’, que além dos aspetos comerciais, 

refletia uma posição estética na qual Warhol aparecia como uma espécie de catalisador 

para diversas experiências, também Koblin agencia ferramentas e capital humano pelo 

Mechanical Turk para a construção da obra. Contudo, ‘The Sheep Market’ ao invés de 

repetir o mesmo motivo constantemente, repete a mesma ideia que é reproduzida por 

participantes indiscriminados e assume a sua execução descuidada sem qualquer reserva 

estética no que diz respeito à perfeição. Assim, a incessante repetição da ovelha serve 

para incutir um significado maior do que o seu valor unitário, deixando as associações 

para a imaginação do espetador/participante. 

 

4.2.2 Permutação 

A ambição do artista de estetizar através da permutação está em estreita ligação 

com o conceito de serialidade. A importância da permutação possui um referencial 

indiscutível nas obras de um dos mais conhecidos expoentes como artista serialista, Sol 

LeWitt, que, ao conceder prioridade máxima ao conceito ou ideia, a partir de 1966 o seu 

trabalho contempla estruturas de permutações concentrando-se na simples forma 

geométrica de um cubo como módulo, combinando-os segundo preceitos definidos 

antecipadamente. Assim, em ‘Serial Project Nº1 (ABCD)’ (1966) o que o artista 

basicamente fez foi definir um conjunto de regras descritivas da forma como as 

composições em série revelam as suas próprias modificações, ou seja, uma estrutura 

implantada no chão com quatro metros quadrados que aceita todas as combinações 

possíveis, mediante as regras definidas. As regras destinavam-se a salvaguardar a 

coerência e consistência da obra, quando executada por outrem. O tema dos projetos em 

série de LeWitt estava associado aos desvios e permutações dentro de um conceito 

previamente estabelecido. A permutação assumiu o rótulo de uma série de variações da 

obra, assentes em regras. 

A esmagadora maioria dos projetos de Crowdsourcing Art que requerem a 

colaboração voluntária da multidão afirmam-se pela igualdade do estatuto da 

participação, da ideia, do modelo relacional, da criatividade partilhada, etc. . É 

precisamente devido a este plano democratizante, bem como à quantidade e diversidade 
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de participantes, que o envolvimento nesses empreendimentos artísticos necessita de ser 

regulamentado com parcimónia, com base numa estrutura acessível governada com 

instruções claras e frequentemente incisivas, mas suficientemente flexível de modo a 

permitir os desvios ou variações próprios da expressão individual. O planeamento e a 

criação do esquema sequencial do próprio trabalho são uma prioridade para o artista, pois 

a conceção do trabalho revela-se superior à sua execução pelo conjunto de participantes 

anónimos. Howard Becker define os critérios de participação em atividades artísticas 

coletivas como ‘convenções’. Para Becker, as ‘convenções’ abrangem a totalidade das 

decisões assumidas para a produção da obra e prescrevem orientações de uso partilhado. 

A este propósito dá a entender que o sucesso da obra de arte implica o realinhamento de 

todos os atores sob as mesmas premissas. Laconicamente, declarou: “As convenções 

regem as relações entre o artista e o público, ao determinarem os direitos e as obrigações 

de uns e de outros (…) permitem coordenar mais facilmente e com maior eficácia as 

atividades dos artistas e do pessoal de apoio” (Becker, 2010, p. 50). A existência dessas 

‘convenções’ na obra de arte garantem-lhe a estrutura necessária para que as atividades 

participativas ocorram ordeiramente sem constrangimentos de cooperação nem atropelos 

na coesão da representação coletiva. 

O projeto ‘This Exquisite Forest’ (2012-2014) é revelador do extremo cuidado no 

planeamento e definição de regras de colaboração e execução da obra, umas tangíveis e 

outras intangíveis, permitindo que o mesmo trabalho fosse realizado repetidamente em 

locais diferentes e concedendo alguma autonomia aos participantes para que eles próprios 

também pudessem definir os termos de cooperação em nichos mais restritivos do 

trabalho. A parceria entre o Google e o Tate, liderada por Aaron Koblin e Chris Milk, 

resultou no design de uma plataforma online e de uma versão adaptada ao espaço físico 

do Tate Modern Museum, onde os visitantes podiam interagir com a instalação e 

participar na produção da obra. Simultaneamente, participantes anónimos dispersos pelo 

mundo tinham à sua disposição parâmetros similares de interação e contribuição para a 

construção da obra. Os autores do projeto, ao adotarem deliberadamente o potencial de 

ramificação de uma árvore para a criação de animações com desdobramentos alternativos 

e ao adaptarem o automatismo criativo cadavre exquis para nortear o processo em cada 

uma das muitas árvores que compõem a ‘floresta’, confrontaram-se com a necessidade de 
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repensar os moldes participativos induzidos pela plataforma e repartir a gestão criativa 

subdelegando a administração de cada ‘árvore’ ao membro que iniciou a animação395.  

Assim sendo, cada participante tinha a possibilidade de ‘plantar uma árvore’ 

dando início a uma animação na qual definiria as instruções que serviriam de orientação 

para novas contribuições e sobre as quais tinha o poder de aceitar ou recusar; ou, em 

alternativa, cooperar no crescimento de uma árvore/animação existente (subjugando-se 

às instruções assentes) escolhendo o ponto de bifurcação para adicionar novos frames à 

animação. 

       

Fig. 39 Aaron Koblin & Chris Milk, ‘This 

Exquisite Forest’, Interface do administrador de 

uma árvore, Print Screen, 2012-2014396 

Fig. 40 Aaron Koblin & Chris Milk, ‘This Exquisite 

Forest’, Interface para a escolha da ramificação 

participativa, Print Screen, 2012-2014397 

 

A plataforma era constituída por diversas interfaces (visualização/interação, 

escolha e anotação de ramificações, desenho e música) que escondiam regras intangíveis 

aos participantes através de um algoritmo disciplinador da natureza participativa com as 

limitações próprias de uma gramática coletiva e as liberdades incitadoras de variações 

individuais que se tornam matéria do motivo. Uma caraterística que se destaca é a tensão 

entre a estrutura hierarquizada de instruções e as aparentes infinitas possibilidades de 

criação e reconfiguração da informação contida nessas estruturas. 

O caso do ‘Dorm Daze’ (2011), de Ed Fornieles, explora as possibilidades de 

permutação de identidades num sistema semicontrolado utilizando subversivamente as 

regras de um sistema maior, do qual é parte integrante. O artista encena uma estrutura 

tautológica do uso das convenções do Facebook com a intenção de subvertê-lo, expresso 

                                                 
395 As árvores/sequências de animações apresentadas na instalação do Tate Modern Museum foram 

iniciadas por artistas consagrados convidados pelo museu, suscetíveis de lhes serem acrescentadas novas 

sequências de animações pelos visitantes. 
396 Disponível em http://www.exquisiteforest.com/tree/199008 
397 Disponível em http://www.exquisiteforest.com/forest 
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numa relação de parasitismo. O projeto colaborativo assumiu-se como um parasita que se 

alojou no Facebook recriando um habitat, regido pelos mesmos princípios e lógica do seu 

hospedeiro. O artista inglês Fornieles criou um grupo fechado com cerca de 34 membros 

com perfis falsos dos quais se apropriou – supostamente de um grupo de estudantes da 

Universidade da Califórnia, em Berkeley – e, durante três meses, encenou uma 

performance com os seus colaboradores assumindo integralmente cada um dos perfis, 

improvisando tramas e narrativas caraterísticas dos jovens universitários, aproveitando 

todas as funcionalidade típicas de um qualquer utilizador do Facebook. Em ‘Dorm Daze’ 

a interação, permuta e diversidade de personagens tem como objetivo mimetizar o 

funcionamento da estrutura do Facebook em perfeita sintonia com os seus termos de 

utilização e política de dados dos utilizadores. Uma forma de atuação que 

premonitoriamente Abraham Moles, na década de 70, denominou de ‘Arte 

Permutacional’398 baseada na troca/substituição da realidade por outra realidade numa 

extensão abismal, ao ponto de a própria tecnicidade ser igualmente simulada em ambiente 

digital. Um simulacro, onde o radicalismo instituído se assemelha à implosão do sistema 

edificando uma estrutura artística com autonomia própria. A sátira de Fornieles derrotou 

o sistema nos seus próprios termos, liberdades e limitações, ao ponto de o Facebook ter 

desativado ou bloqueado todos os perfis fictícios envolvidos no projeto, por desafiarem o 

narcisismo da cultura que impera nas redes sociais e corromperem o potencial das 

narrativas que aí se geram. 

Outros projetos distinguem-se pela excessiva prevalência do conceito 

estabelecido antecipadamente em detrimento de desvios ou variações e até mesmo da 

forma como se processa a execução da obra. Denota-se especialmente nos projetos 

colaborativos que lançam um olhar crítico sobre a maneira pela qual novas formas de 

transmissão e autoexpressão na internet servem como barómetros para medir a exposição 

individual, criando retratos da multidão. Em ‘Hello World! Or: How I Learned to Stop 

Listening and Love The Noise’ (2008), Christopher Baker pegou no desejo que as pessoas 

têm de ser ouvidas e reuniu 5 000 diários em vídeo de vlogs (videoblogs) numa instalação 

com a sobreposição de relatos criando um efeito cumulativo ou uma cacofonia de vozes 

que abafam ou tornam incompreensível qualquer oratória individualizada. Como tal, a 

                                                 
398 A "Arte Permutacional" é estrutura representacional que pode ser parcimoniosamente vista como 

resultado de uma complexidade de regras combinatórias. A abordagem do Moles enfatiza o desempenho 

do computador na promoção da arte permutacional, como elemento privilegiado na criação de novas 

realidades e na exploração das suas combinações tecnicamente possíveis (Moles, 1990, pp.111-141). 
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disposição dos vídeos é indiferente e as variações irrelevantes destacando uma torre de 

babel, onde a barreira não é a língua mas a condição de ‘muitos’: uma comunicação de 

‘muitos-para-muitos’ num fluxo de dados vertiginoso que complica a seleção de 

informação. Para ‘Testament’ (2009), Natalie Bookchin aplica a mesma estratégia de 

recolha de vídeos sob temas mundanos que expressam a intimidade das vivências das 

pessoas, mas contrariamente a Baker organiza a sua instalação por camadas em 

detrimento de um padrão homogeneizador. Dessa forma, ao procurar juntar vídeos que 

nos remetem para preocupações similares por camadas, Bookchin reforça a intensidade 

do assunto retratado e, apesar da simultaneidade de opiniões unilaterais, torna-o mais 

audível por ser comum a vários indivíduos. Tal como refere a artista, “visualizam-se 

histórias individuais como parte de uma ampla conversa coletiva” (Bookchin, 2015, p. 

162) que repõe as motivações de ser visto e ouvido em público. Neste quadro 

organizacional do conceito, a clivagem e a ordenação dos vídeos dos participantes 

anónimos é fundamental, como o são os desvios representativos de opiniões unilaterais. 

Estes dois projetos seguem a máxima de Sol LeWitt (1967), que diz que “o artista 

conceptual meramente cataloga as consequências das suas premissas” (p.167). Por sua 

vez, ‘Webcam Tears’ (2012-presente), de Dora Moutot, concentra-se em dar ‘voz’ ao 

estado de tristeza de muitas pessoas que desejam partilhar publicamente os seus 

sentimentos mais intimistas. Para tal, Moutot criou um espaço no Tumblr onde se 

acumulam, sem critério de organização, a não ser a ordem de publicação, vídeos caseiros 

que reflitam a exteriorização de sentimentos através de lágrimas. A concentração de um 

estado de espírito no mesmo espaço está forçosamente dependente de todas as variantes 

possíveis para reforçar e afirmar o posicionamento do conceito da artista. Em igual 

medida, a expressão individual de cada participante ganha força pelo seu coletivo.  

 

4.2.3 Arquivo 

Se olharmos para os dias de hoje, podemos afirmar que o sentido arquivista com 

o qual os primeiros artistas sujeitaram as fundações de uma estrutura conceptual à revisão 

dos aspetos de criação artística conduziu a uma prática artística poética cujo foco principal 

não atribui a primazia à intenção de preservação da memória. Na década de 70, o grupo 
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Art & Language, apresentou na Documenta V a obra ‘Index001’ (1972)399 da qual se 

destacava a indexação da totalidade dos textos produzidos pelo grupo (especialmente 

relacionados com a sua revista ‘Art-Language’), com a intenção de tornar clara a 

seriedade do seu objetivo intelectual. O grupo dedicou-se ostensivamente à análise das 

condições em função das quais a arte operava, acumulando um acervo de documentos 

que catalogou através de um sistema de classificação baseado na ordem alfabética por 

título. Há aqui a ideia de um sistema totalitário que é apresentado pela indexação e que 

pode ser considerado um prenúncio da estrutura organizacional de muitos temas da 

Crowdsourcing Art. Curiosamente, ‘The File Room’400 (1994), de Antoni Muntadas, 

exibe muitas similaridades com a sobriedade e o formalismo simbólicos da instalação 

‘Index001’. Com a mesma dose de simbolismo, Muntadas criou uma instalação com uma 

atmosfera algo sinistra sustentada numa estética burocrática e sombria com paredes 

cheias de gavetas, luz parca e terminais com acesso ao arquivo ancorado na internet401. 

No entanto, mais do que a importância do sistema de classificação ou ordenação, a obra 

permitia aos visitantes consultar um arquivo aberto suscetível de ser acrescentado e tecer 

uma complexa série de narrativas em torno do tropo central da obra: a censura artística e 

cultural assim como a acessibilidade à informação. O artista não propôs objetividade com 

a estrutura da obra, mas sugestionou um promissor modelo alternativo de coleta e 

distribuição da informação que, simultaneamente, compreende uma profundidade infinita 

e também introduz uma nova forma de arquivamento. Agora que toda a informação 

digital, seja qual for a sua forma original, pode ser armazenada e expandida por 

participantes não especialistas, a natureza do sentido arquivista coloca o processo da 

criação artística numa base totalmente diferente.  

O senso preditivo da obra de Antoni Muntadas foi portanto confirmado pela 

trivialização do significado de repositório e do seu acesso livre num sistema em que o 

arquivo é um fluxo permanente de dados desterritorializado, disponível em qualquer 

altura e a partir de qualquer lugar. O rápido crescimento das tecnologias digitais e das 

transações entre pessoas e os computadores deixam um rasto digital visto por muitos 

artistas como matéria-prima apetecível, até porque muitos desses dados traduzem 

comportamentos sociais ou, como referiu Lev Manovich (1999), refletem a “forma 

                                                 
399 Num espaço amplo foram montados dois armários de arquivo em cada um dos quatro blocos, 

acondicionando nas suas gavetas os textos e artigos publicados pelo grupo até então. As paredes da sala 

foram praticamente revestidas por folhas de papel que apresentavam o sistema de catalogação utilizado. 
400 Disponível em http://archive.rhizome.org/anthology/thefileroom.html 
401 Veja-se no Apêndice, p. 3. 
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simbólica” do nosso tempo. O postulado de que a Internet é um gigantesco repositório 

transfere a ênfase arquivista do armazenamento para o fluxo de dados. Desta forma, a 

troca e não o armazenamento é atualmente a função principal do arquivista na cultura 

digital. Muitos são os que encontram na exacerbada quantidade de conteúdos produzidos 

e no volume de dados, estruturados ou não estruturados, assunto de uma estética que 

expõe uma certa identidade esquizofrénica marcada por uma ação obsessiva de recolha 

de dados quantificáveis e analisáveis. As manifestações artísticas alocadas a bases de 

dados relacionam formas de identificação, catalogação, ordenação, armazenamento e 

apresentação desses dados, reenquadrando-os num novo contexto significante de modo a 

assegurar a visibilidade conceptual intrincada na sua estetização. Esta abordagem assume 

que os dados separados são indecifráveis, mas juntos podem ser declarados como sendo 

arte, se a operacionalização de coleta que os uniu estiver equipada com os atributos 

caraterísticos de uma obra de arte. No que a isso diz respeito, a estrutura narrativa 

combina provas convincentes da sua inventiva criatividade através de um discurso 

habitualmente não sequencial sustentado pela justaposição de elementos relacionáveis, 

formando uma unidade temática. Esta ‘estética da pesquisa’402, como a define Juan Martín 

Prada, persegue tendências que providenciam estruturas alternativas de produção da 

estética de bases de dados. Temos projetos com um fastidioso processo de pesquisa, 

recolha e organização de dados que culminam com a construção de uma obra que fixa 

uma parte de um todo ou a cada acesso cria uma representação atualizada do fluxo dos 

dados que a suportam, ilustrando a perpétua mutação da internet. A agregação de 

conteúdo explora o valor de deriva induzido no projeto e é generalizável ou emblemático 

de uma certa infinidade simbólica. Porém, outros projetos adotam uma matriz 

automatizada, centrada exclusivamente no fluxo de dados, capaz de filtrar, colecionar, 

relacionar e gerar forma de visualização interativa de dados monitorizados em tempo real 

sob o lirismo válido de obra aberta e em constante mutação. Ao acrescentarem-se 

sistematicamente dados, esses projetos incorporam parte da poesia dos mobiles de Calder 

por atuarem como um modelo de interpretação aberta do fluxo. 

Um elemento especial de interesse em relação a este estudo é a dinâmica que 

suporta a execução destes projetos, cujos pontos fortes resumidos por Joan Fontcuberta 

                                                 
402 O autor define-a em função do potencial das práticas de pesquisa online comprometidas com o hábito 

de identificar, etiquetar e categorizar arquivos. Desta forma, os motores de pesquisa estão implícitos em 

muitas obras para nos “permitir navegar por uma base de dados ou coleção de arquivos que conformam as 

novas estéticas do arquivo informático” (Prada, 2015, p. 112). 



 
259 

 

(2011) apontam para uma ”nova consciência autoral, equivalência de criação e prescrição, 

estratégias apropriadoras de acumulação e reciclagem” (p. 107). Os Googlegramas de 

Fontcuberta são reveladores destas asserções ao exibirem uma reconfiguração semântica 

de imagens alheias reunidas em mosaicos que obedecem a algoritmos, automatizando o 

processo de pesquisa e recolha a partir do image search do Google. Segundo a descrição 

do artista, trata-se de um:  

Ready-made generativo, uma poesia visual automatizada, assinalando o arquivo como 

uma camuflagem semântica da informação; a utopia da internet como uma enciclopédia 

exaustiva, universal e democrática. Utopia da coletividade: a livre troca de informações 

(a Noosfera de Teilhard de Chardin), filtros, perturbações na pesquisa, palavras-chave 

(que valem mais de mil imagens); um diferencial estético e conceptual entre texto e 

imagem. Trompe l'oleil, dialética entre a decomposição e a composição, entre o fragmento 

e o todo403. 

Para ‘Googlegrama 49:White on White’404 (2007), Fontcuberta utilizou como 

referência um dos símbolos do distanciamento de Malevich em relação ao mundo visível 

que o conduziu aos limites do nada com a obra ‘White on White’ (1917) para declarar 

uma nova orientação do gesto arquivista em que as práticas de reprodução ou apropriação 

não destroem a identidade do original, mas atribuem novos significados à obra.  

       

Fig. 41 Joan Fontcuberta, ‘Googlegrama 

49:White on White’, 2007405 

Fig. 42 Marika Dermineur e Stéphane Degoutin, 

‘Googlehouse’, 2003406 

                                                 
403 Definição de Googlegrama disponibilizada no website de Joan Fontcuberta. Disponível em 

http://www.fontcuberta.com/ 
404 Veja-se no Apêndice, p. 32. 
405 Disponível em https://www.fontcuberta.com/ 
406 Disponível em http://incident.net/works/googlehouse/presentation.html# 
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Deste modo, o phtotomosaic407 foi constituído por 8 000 imagens ou tesselas 

encontradas na internet para constituir um todo (a imagem de ‘White on White’). Para o 

processo de pesquisa foram utilizados sinónimos de ‘vazio’, ‘nada’ e ‘zero’  em inglês 

com o intuito de reforçar a ideia de que as imagens, associadas àquelas palavras formam 

um agrupamento coerente que atinge a mesma dimensão de significado de Malevich.  

Numa via similar, o projeto ‘Googlehouse’ (2003), de Marika Dermineur e 

Stéphane Degoutin, apresenta um automatismo generativo comprometido com o 

mecanismo de pesquisa de imagens do Google que constrói em tempo real as paredes 

labirínticas – com regras precisas – de uma casa planetária em 3D a partir de imagens de 

‘sala de estar’ ou ‘sala de TV’ formando um imenso repositório que nos dá múltiplas 

perspetivas das informações extraídas da rede408. Esta exploração das possibilidades 

criativas de uma navegação na rede não é fortuita como não o é o funcionamento dos 

motores de pesquisa, uma vez que estes utilizam critérios de hierarquização baseados na 

relevância inscrita no seu algoritmo (normalmente calculada em função da ‘popularidade’ 

da página na web). Contudo, na impossibilidade de armazenar a totalidade, o produto 

resultante condensa uma parcela dessa ingerência e dos temas a que se consignam os 

projetos. 

Paradoxalmente, os imperativos de armazenamento em diversos projetos passam 

por adotar os mesmos princípios funcionais dos motores de pesquisa na internet 

acrescidos de uma ambição desmedida e compulsiva de coleta, contrária à depuração, 

filtragem e à simplificada visualização de dados que a plataforma faculta ao espetador. A 

maior clareza e intensidade imediata da linguagem utilizada deve-se aos temas e 

obsessões particulares, inerentes a cada projeto, marcados pelo crescente fluxo e pela 

quantidade de informação acumulada, assim como ao objetivo de reduzir criteriosamente 

a imensidão de dados de maneira a clarificar a complexidade da condição de serem 

‘muitos’ e ajustá-los à compreensão do espetador. Este tipo de considerações dão 

plausibilidade estética à evocação intrínseca do fluxo de dados coletivos, como se 

evidencia nos projetos ‘We Feel Fine’ (2005-2007) de Jonathan Harris e Sep Kamvar, 

‘The Dumpster’ (2006) de Golan Levin, Kamal Nigam e Jonathan Feinberg, ‘Le registre/ 

The Register - Flußgeist 2’ (2007) de Grégory Chatonsky & Claude Le Berre, ‘Listening 

                                                 
407 Processo desenvolvido e adaptado à retícula digital por Robert Silvers, ainda enquanto estudante no 

MIT, tendo por base alguns princípios do mosaico artístico de bizâncio e a coerência dos famosos 

aglomerados do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo.  
408 Veja-se no Apêndice, p. 19. 
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Post’ (2010) de Mark Hansen e Ben Rubin ou ‘Twistori’ (2010) de Amy Hoy e Thomas 

Fuchs. As semelhanças são mais que óbvias, mas se tomarmos o exemplo do projeto 

‘Twistori’409, vemos que a agregação de informação decorre de varreduras sistemáticas 

efetuadas pelo programa desenhado pelos artistas, em consequência da análise, recolha e 

organização em tempo real do massivo fluxo de publicações realizadas no Twitter sob o 

escrutínio de impulsos e desejos básicos manifestados pelas pessoas com recurso às 

palavras ‘amo’, ‘odeio’, ‘penso’, ‘acredito’, ‘sinto’ e ‘desejo’. A interface de visualização 

interativa apresenta uma ressonância filtrada da forma como pessoas anónimas 

estabelecem laços emocionais no Twitter através de breves manifestações individuais410. 

Um aspeto comum a estes projetos reside na apropriação de elementos, motivos 

retirados do seu contexto nativo ou monitorização do fluxo de rastos digitais que fazem 

da estratégia do artista uma espécie de reciclagem do ready-made duchampiano para lhes 

dar novas dimensões de significado ao serem aglomeradas num coletivo; uma interrupção 

do ciclo despretensioso de publicações e manifestações públicas das coisas do quotidiano 

online das pessoas. Joselit aborda as questões de contexto, propriedade e autenticidade da 

arte através das ideias de ‘fundamentalismo da imagem’ e ‘neoliberalismo da imagem’: 

na primeira, descreve a arte como inseparável do seu lugar de origem, a aura dessa arte 

advém do seu contexto e a rutura dos seus laços é vista como uma ameaça; na segunda, 

considera a arte como um produto cultural e universal, com um sentido de livre circulação 

institucional atingindo um público mais amplo. Mas nenhuma das situações abdica do seu 

status de propriedade da arte (Joselit, 2012). A este propósito, Brad Troemel propõe um 

termo alternativo e mais radical para descrever o ambiente cada vez mais tenso da 

apropriação desenfreada patente nos exemplos analisados anteriormente: ‘anarquismo da 

imagem’. Na base da sua definição estão as práticas típicas de publicação e republicação 

de conteúdo nas redes sociais onde prevalece uma certa indiferença às questões de 

propriedade e de contexto, valorizando-se a partilha e a descontextualização do conteúdo 

online. Para tal, Troemel justifica que “o anarquismo de imagem é o caminho que leva a 

arte a existir fora do contexto da arte” (Troemel, 2013, para. 17). 

Todavia, na Crowdsourcing Art, a apropriação de informação ou de dados para a 

produção da obra não desvincula a colaboração de uma multidão anónima que 

involuntariamente se vê envolvida num projeto artístico. 

                                                 
409 Veja-se no Apêndice, p. 42.  
410 Disponível em http://twistori.com/#i_wish 
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4.2.4 Tipologia 

Num ensaio intitulado ‘Por um manifesto pós-fotográfico’, Joan Fontcuberta 

propõe-se explicar a tentativa frustrada de Penelope Umbrico, ao ter iniciado, em 2006, 

uma ‘cruzada ecológica’ condensando 10 000 pores-do-sol de um total de 541 796 

existentes no Flickr, com a tag ‘sunset’. Perante o elevado número de fotografias 

existentes, o impulso de captar o romantismo de um pôr-do-sol esmoreceu e levou-a a 

problematizar a representatividade e o significado da proliferação de imagens pela 

repetição do tema. Contudo, não nos interessa tanto discutir questões de autenticidade, 

originalidade das fotografias ou a forma como os influenciadores nas redes sociais tendem 

a contagiar utilizadores para realizarem imagens semelhantes para as quais Umbrico 

também virou os holofotes. Interessa-nos, sim, perceber as implicações da resposta 

reiteradamente negativa que Fontcuberta atribui às suas próprias interrogações perante a 

obra de arte ‘Suns from Sunsets from Flickr’ (2006-presente): “Fará sentido esforçar-se 

por tirar mais uma fotografia? Acrescentaria alguma coisa a fotografia que tirássemos de 

tudo o que já existe? Valerá a pena fomentar a contaminação gráfica reinante?” 

(Fontcuberta, 2011, p. 107). Parte da resposta a estas questões encontramo-la no arquétipo 

utilizado pelo casal Hilla e Bernd Becher, na elaboração das suas famosas ‘Esculturas 

Anónimas’ sobre a arquitetura industrial em ruínas, adotando o padrão como estratégia 

estética e método de representação de sequências, séries e montagens, para afastar os 

espetadores do tema realmente fotografado para a construção artística destes trabalhos.  

     

Fig. 43 Penelope Umbrico, ‘Suns 

from Sunsets from Flickr’ 

(fragmento), 2006-presente411 

Fig. 44 Hilla e Bernd Becher, ‘Gas 

Tanks’, 1983-1992412 

Fig. 45 Idris Khan, 

‘Every…Bernd and 

Hilla Becher’, 2004413 

                                                 
411 Disponível em http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/suns/ 
412 Disponível em http://www.tate.org.uk/art/artworks/bernd-becher-and-hilla-becher-gas-tanks-p81237 
413 Disponível em http://www.saatchigallery.com/artists/idris_khan.htm 
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Nessa operação, há a classificação de imagens – tal como sucede com Umbrico – mas o 

que está a ser classificado é um ‘tipo’, no qual as caraterísticas singulares e variações das 

imagens dispostas centram-se num tipo específico de edificação que pode ser claramente 

observado.  

Em teoria, podemos afirmar que os artistas pretendem representar todas as 

possibilidades de um tipo particular de pôr-do-sol ou tanque de gás. Este processo de 

criação de uma tipologia resulta de um método de redução ao mínimo múltiplo comum, 

ou seja, a condição de ‘muitos’ é reduzida a uma entidade ‘singular’. Por sua vez, Idris 

Khan demonstrou precisamente esse princípio ao deslumbrar-se pelo laborioso e 

demorado processo de documentação dos Becher, condensando os aspetos similares das 

suas fotografias numa acumulação de imagens por morphing414, fazendo da tipologia o 

artifício da qualidade artística de uma parte significativa do seu trabalho. A força 

centrípeta sugestionada pelo trabalho dos Becher, enquanto testemunho das variações 

possíveis de um tanque de gás, foi efetivada pela intervenção de Khan de modo a 

encontrar a forma ideal do tanque de gás. 

Com o mesmo engenho e indumentária estética, artistas como Jason Salavon, 

Corinne Vionnet ou Neil Kandalgaonkar tiram partido do processo de etiquetar, 

classificar e filtrar para se apropriarem de imagens da internet – com base numa tag 

unificadora – e criam uma tipologia, uma estrutura etérea em camadas entrelaçadas que 

representa largos padrões sociais partilhados por uma multidão interconectada.  

                                                 
414 Uma das referências maiores no trabalho de Idris Khan é a tecnologia morphing que Nancy Burson 

utilizou nos seus primeiros retratos gerados por computador, através da fusão de vários rostos para encontrar 

o rosto padrão do ideal de beleza dos anos 50 com a obra ‘First Beauty Composite 1950's ideal’ (1982), 

constituída com retratos de Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sophia Loren e Marilyn Monroe, 

ou o rosto padrão de um ditador na obra ‘Big Brother’ (1983), com os retratos de Stalin, Mussolini, Mao, 

Hitler e Khomeini. Recentemente, a artista protagonizou a polémica capa de julho de 2018 da revista Time, 

com a fusão dos rostos de Trump e Putin, para assinalar o suposto conluio da Rússia com membros da 

administração Trump nas eleições presidenciais de 2016, de modo que os leitores reflitam sobre as 

semelhanças entre os dois líderes. 
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Fig. 46 Jason Salavon, ‘100 

Special Moments -

Newlyweds’, 2004415 

Fig. 47 Neil Kandalgaonkar, ’50 

people see the Eiffel Tower’, 

2005416 

Fig. 48 Corinne Vionnet, ‘Photo 

Opportunities - Agra’, 2005-2010417 

Uma multidão que tem sido acusada de ser pouco criativa por repetir a mesma 

fórmula estética e tornar previsível o produto das suas imagens, denúncia feita pelo 

projeto @insta_repeat418no maior reservatório de fotografias do mundo, Instagram. O 

processo de adição visual é uma estratégia ambígua, na qual a erradicação do único e do 

original (fazem valer o coletivo) sugere uma sensibilidade semelhante ao procedimento 

inverso de Robert Rauschenberg quando pediu a Willem de Kooning um desenho que ele 

pudesse apagar e apresentar como seu próprio trabalho. Uma estética despida ou 

subtração visual evocada em ‘Erased de Kooning Drawing’ (1953) em que a intervenção 

do artista deu lugar a um novo trabalho artístico que desafiou as noções convencionais de 

integridade artística e autenticidade. Apesar de a apropriação de imagens parecer um ato 

fundamentalmente subversivo, este trabalho é conduzido pelos artistas como algo natural, 

como se as leis de propriedade intelectual e as políticas que regulamentam o acesso ao 

material encontrado fizessem parte da significação da obra, enquanto tema prevalecente.  

Portanto, as questões levantadas por Fontcuberta sobre o trabalho de Penelope 

Umbrico assinalam a existência de outra mudança com este fenómeno de (re)produzir 

imagens com o pressuposto de combiná-las. E esta ideia, associada ao facto de a 

apropriação se tornar cada vez mais uma estratégia artística importante, conduz-nos ao 

                                                 
415 Disponível em http://salavon.com/work/SpecialMoments/ 
416 Disponível em https://neilk.net/blog/2005/03/15/50-people-see/ 
417 Disponível em http://www.saatchigallery.com/artists/idris_khan.htm 
418 @insta_repeat é uma conta no Instagram, gerida por uma artista e cineasta do Alasca (tendo optado por 

permanecer anónima na entrevista que concedeu ao Photoshelter), que critica a falta de criatividade de 

muitos instagramers que repetem os mesmos enquadramentos, vezes sem conta, reveladores de falta de 

originalidade e autenticidade. Para tal, sob o slogan “Déjà Vu Vibes Wander. Roam. Replicate.”, conta com 

aproximadamente 230 000 (em 2018) que acompanham as denúncias apresentadas em sequências de 12 

fotografias similares (3x4) com uma disposição que relembra a obra dos Becher.  
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princípio que gerar uma imagem a partir de outra implica a transição de uma classificação 

para uma multiplicação de conotações. Os termos desta tensão artística foram definidos 

por Sherrie Levine – em obras como ‘After Walker Evans’ (1981) ou ‘After Egon Schiele’ 

(1982) – ao (re)apresentar fac-similes de obras de outros artistas e expor as suas cópias, 

imagens de imagens,  num contexto de deslocamento (autoral, histórico e do próprio 

medium), multiplicando a conotação do trabalho ao invés de criar um ‘tipo’.  

Desta forma, os trabalhos de Umbrico, Salavon, Vionnet e Kandalgaonkar 

representam um efeito cumulativo: além de ilustrarem uma tipologia, induzem a uma 

multiplicação de conotações associadas à proliferação de imagens na rede, colocando a 

ênfase no significado da recontextualização dos artefactos existentes. 

 

4.3 Multidão: audiência emancipada 

 Num ensaio intitulado ‘The Accidental Audience’, Brad Troemel descreve os 

seguidores do projeto colaborativo ‘The Jogging’419 (2009), um blog que criou na Tumblr 

(em parceria com Lauren Christiansen) onde hospeda imagens manipuladas de 

publicidade que se entrecruzam com o populismo dos memes, como pessoas sem grande 

familiaridade com a arte, pertencentes à grande audiência que navega de forma 

despretensiosa nas redes sociais e se cruza acidentalmente com arte. A narração sobre as 

dinâmicas do espetador acidental de Troemel equipara-se a uma atualização da figura do 

flâneur debatida por Walter Benjamin, situando-se entre o passeante incógnito da grande 

cidade que aprecia o seu ócio descrito por Charles Baudelaire e o desconhecido (com um 

tom marginal) que, ao não se sentir integrado na sua própria sociedade, procura a multidão 

para se esconder, de Edgar Poe (Benjamin, 2017, pp. 37-67). A audiência acidental a que 

se refere Troemel assume o papel do flâneur, deambulando anonimamente na internet, 

alimentando-se de encontros fortuitos; não participa na produção da obra, limita-se às 

operações de cosmética caraterísticas das redes sociais, de comentar, promover o fluxo e 

refluxo do conteúdo. O artista omite deliberadamente nesta discussão a audiência 

participativa cujo envolvimento vai além da mera interação com o conteúdo, pauta-se por 

uma participação ativa com ações que deixam vestígios determinantes na produção da 

obra. Este é o principal foco que se quer evidenciar nesta análise da ‘multidão’. Para o 

                                                 
419 Disponível em http://thejogging.tumblr.com/ 
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efeito, preferimos subentender a essência desta audiência à luz das diretivas do ‘espetador 

emancipado’ de Jacques Rancière. O filósofo francês evoca o paradoxo “não há teatro 

sem espetador” (Rancière, 2010, p.8) – ‘não há Crowdsourcing Art sem audiência’, 

acrescentaríamos nós – para enumerar um conjunto de antagonismos ao ideal de 

espetador: 

Em primeiro lugar, olhar é o contrário de conhecer. O espetador permanece face a uma 

aparência, ignorando o processo de produção dessa aparência ou a realidade que a 

aparência encobre. Em segundo lugar, olhar é o contrário de agir. O espetador fica imóvel 

no seu lugar, passivo. Ser espetador é estar separado ao mesmo tempo da capacidade de 

conhecer e do poder de agir. (Rancière, 2010, pp.8-9) 

Rancière propõe uma subtração da posição de observador passivo em benefício 

de um espetador ativo, configurando a emancipação no momento em que se questiona a 

oposição entre o olhar e o agir. Nesse sentido, o poder comum dos espetadores reside na 

heterogeneidade dos membros de um coletivo, assim como na capacidade anónima e 

singular que cada um poderá ter no jogo de associações e dissociações. É precisamente 

no poder de intercâmbio deste jogo que Rancière (2010) advoga que ocorre “a 

emancipação do espetador, ou seja, a emancipação de cada um de nós enquanto 

espetadores” (p. 28). Esta questão estava predestinada nos escritos de James Surowiecki 

sobre a ‘sabedoria das multidões’, especialmente levando em consideração um outro 

paradoxo que determina que as multidões mais sábias são aquelas em que os seus 

membros atuam o mais individualmente possível. Segundo este ponto de vista, 

Surowiecki avança três fatores indispensáveis à eficácia da ação da multidão que 

alavancam a tese do seu trabalho, a saber: uma estrutura agregativa eficaz (a plataforma 

deve ser bem estruturada de maneira a extrair eficazmente a informação das pessoas); 

diversidade (um grupo heterogéneo de pessoas, com conhecimento e opiniões diversas, 

que pensem os problemas sob diferentes perspetivas); a multidão deve valorizar os 

pensadores, de forma independente (assegurando mecanismos promotores da livre 

expressão e evitar que os seus membros despendam tempo e energia a olhar, mimetizar 

ou replicar o que outros fazem) (Surowiecki, 2005). Logo, esta sinergia e participação 

coletiva é uma caraterística transversal à atual situação da internet, autointitulada mais 

‘social’ do que nunca, oferecendo a possibilidade de amplificar e de agregar contribuições 

significativas, sugestionando a predominância do acrónimo DIWO (Do it with others) 

sobre o DIY (Do it yourself).  
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Desta forma, a multidão é vista como um ajuntamento de ‘espetadores 

emancipados’ ou uma audiência participativa que representa uma multiplicidade de 

singularidades ativas interconectadas cuja cooperação na produção artística utiliza as 

capacidades distintas, conhecimentos muito diferentes e propriedades exclusivas dos seus 

membros de um modo sumativo, complementando-se uns aos outros. A proposta de 

Duchamp, que a obra de arte depende do espetador para completar o conceito, foi 

radicalizada com a Crowdsourcing Art a reclamar literalmente uma multidão, não só para 

a completar, mas para participar no processo, atribuir-lhe conteúdo e, em algumas 

situações, configurá-la criativamente. A arte é orientada para uma audiência participativa 

que, ao alcançar a obra de arte pela internet e através de outras plataformas não está 

exclusivamente interessada nos aspetos conceptuais levantados pelo trabalho, mas 

também na forma como a sua contribuição, criatividade e acesso fortalecem o projeto 

como um todo. No seguimento do título de ‘novo espaço público’ atribuído à internet – 

reivindicado por Christiane Paul, Claire Evans, entre outros420 – torna-se inevitável 

destacar a importância do sistema de relações estabelecidas entre os interlocutores 

participantes de um projeto de Crowdsourcing Art. As declarações de Nicolas Bourriaud 

(2008) refletem um interesse particular a esta questão, ao prescrever um modelo 

relacional para a obra de arte assente nas interações humanas e no seu contexto social. 

Uma interpenetração de trocas indispensável para que o design da obra garanta uma 

situação social concreta que agilize as relações comunicativas e a atividade artística 

previstas para a audiência. Por sua vez, Claire Bishop defende que a arte relacional está 

integralmente ligada às contingências do seu ambiente e à audiência ativa, porventura 

vista como uma comunidade, sendo que:  

ao invés de uma relação face a face entre a obra de arte e o espetador, a arte relacional 

configura situações em que os espetadores não são apenas abordados como uma entidade 

social coletiva, mas são concedidas condições para se constituírem em comunidade, por 

mais temporário ou utópico que isso possa parecer. (Bishop, 2004, p.54) 

A retórica do processo de criação social que drena a diversidade e o potencial 

crítico da colaboração da audiência favorece resultados abertos, uma vez que a amplitude 

dessa envolvência implica forçosamente que todos os procedimentos na produção e 

criação sejam mais discursivos, com maior abertura e aceitação da imprevisibilidade de 

                                                 
420 Veja-se o tema referente à “Redefinição do espaço público: impulso para a convergência de ações 

coletivas no discurso de uma ‘arte pública’” do capítulo anterior. 
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resultados. As condições mudaram para os artistas, mas também mudaram para as 

audiências. A Crowdsourcing Art representa a subversão da tradição de que o artista 

necessitava de criar arte para ter audiência. Atualmente, o artista precisa da audiência para 

produzir a obra de arte e, uma vez vinculada à obra, começa a fazer parte integrante do 

seu medium. 

 

4.3.1 Impulso amador e a redefinição do plano autoral da obra 

No centro da argumentação de Jeff Howe para forjar o conceito de crowdsourcing 

está a ideia de uma alteração significativa dos padrões de criação de conteúdo com o 

aparecimento da Web 2.0: o conteúdo gerado por profissionais na fase inicial da internet 

deu lugar a uma proliferação de conteúdos produzidos por amadores, alterando o seu 

status de consumidores para prosumers. Para tal, recorre ao exemplo da fotografia para 

demonstrar a supremacia esmagadora do acervo amador da plataforma iStockphoto, 

disponível online e com preços reduzidos, sobre o melhor e mais reputado profissional de 

fotografia em correspondência a uma solicitação de trabalho. A abundância prevalece 

sobre o refinamento técnico. Mais tarde, num artigo escrito para a Wired em 2010, Chris 

Anderson escreve: “produção entre pares, código aberto, crowdsourcing, conteúdo 

gerado pelo utilizador. Todas essas tendências digitais também começaram a aparecer no 

mundo dos átomos. A web foi apenas a prova de conceito” (Anderson, 2010, para. 24). À 

medida que estas tendências se tornaram populares, o fluxo de informação não distingue 

os produtos criados por profissionais dos produzidos por amadores; um fenómeno de 

simultaneidade em que ambos os produtos derivam e circulam do mesmo contexto. Uma 

multiplicidade que tem cativado instituições, artistas e audiências de forma 

indiscriminada.  

Vivemos num período de abundância cultural em que o acesso democratizado a 

meios de produção e disseminação tornou toda a gente produtor e criador de conteúdos. 

Toda esta glorificação da produção amadora de conteúdos que, acima de tudo, são registos 

autorreferenciais depositados em repositórios coletivos, reside no phatos Platónico que 

adornou o pensamento de Bernardo Pinto de Almeida (2002), no ensaio “Lehnert, 

Landrock e eu no deserto”, quando enaltece a premissa de atração das imagens centrada 

no “nosso próprio desejo de as habitarmos” (p. 69). Muitos artistas veem aí assunto de 

uma estética e não hesitam em estabelecer ligações com esse conteúdo ou com os seus 

autores. O artista e precursor dos eventos BYOB (Bring Your Own Beamer), Rafaël 
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Rozendaal (2015), vai mais longe e chamou a atenção para a internet como a grande 

niveladora da esfera artística, argumentando que “todos temos as mesmas oportunidades; 

tu estás a usar a mesma internet que a Coca Cola. A única diferença é que o mundo da 

arte está baseado na exclusividade e a web é o contrário disso. Eu escolho sempre a 

internet porque não é elitista. Não é exclusiva. É inclusiva” (p. 214). Neste contexto, as 

práticas artísticas não se limitam a incluir as possibilidades participativas do amador ou 

as banalidades despretensiosas que produz, mas procuram dar crédito ao seu contributo 

individual bem como à multidão conectada e unida a um objetivo artístico comum. 

Precocemente László Moholy-Nagy, em 1923 provou esta mesma ideia ao explorar 

formas de subcontratar trabalho artístico amador com as suas famosas Telephone 

Pictures. Moholy-Nagy encomendou por telefone 5 pinturas a uma fábrica local. Fê-lo 

com base num esboço que realizou previamente em papel milimétrico, ditando-o a um 

trabalhador da fábrica que, munido também com papel milimétrico, reproduziu os traços 

nos mesmos quadrados e manufaturou as imagens em tamanhos diferentes. O artista 

seguiu um dos princípios fundadores da Bauhaus que apelava à dissolução da “arrogante 

distinção entre artesãos e o artista” (Gropius, 1919, p. 14), escreveu Walter Gropius. Com 

isto, Moholy-Nagy não só banalizou a importância da mão do artista tida como a sua 

assinatura, mas a sua própria presença no objeto lançando os alicerces para a valorização 

de um processo conceptual sobre o manual. 

A intensificação da produção amadora online começou a atrair o interesse de 

galerias, museus e outras instituições de arte, como o Musée de l’Elysée, em Lausanne, 

que em 2007 organizou uma exposição denominada ‘We are photographers now! The 

rapid mutation of amateur photography in the digital age’, concedendo a oportunidade de 

qualquer pessoa ter as suas fotografias expostas no museu. A cada semana o espaço 

expositivo era remodelado, com 100 novas fotografias escolhidas de um banco de 

imagens acumuladas por cerca de 9042 participantes. Face à mutação da fotografia 

amadora e ao crescente número de imagens disponíveis, a mostra questionava se estes 

factos não teriam já inclinado o campo de reflexão crítica irrevogavelmente a favor do 

amador. Mais tarde, a exposição ‘Amateur’  realizada em 2008 no CCA Wattis Institute, 

em San Francisco, comissariada por Ralph Rugoff, propôs uma reflexão sobre a 

democratização da produção artística e o papel dos cidadãos numa sociedade participativa 

ao apresentar obras em que o amadorismo é adotado como um modo de produção com 

vista a uma estratégia estética e crítica, questionando os pressupostos básicos do papel do 
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artista e da sua relação com o público, contingências dos valores culturais e autoria. Esta 

breve tendência de curadoria expandiu-se de forma significativa por bienais, festivais e 

comunidades formadas pelos artistas da New Media Art.  

A motivação para colaborar, no seio de uma multidão interconectada, reflete-se 

em iniciativas tão díspares como o projeto documental ‘HIGHRISE’ (2009) promovido 

pela prestigiada National Film Board of Canada ou as banalidades amadoras de 

coletivização espontânea que se tornam virais como o exemplo do desafio ‘Mannequin 

Challenge’ em 2016. ‘HIGHRISE’ configurou-se numa incubadora de projetos421 com 

um formato documental sobre aspetos vivenciais nos prédios habitacionais das cidades 

espalhadas pelo mundo que tinha como slogan: “The Towers in the World. The World in 

the Towers”422. Uma das principais preocupações foi a reinvenção do processo e 

apresentação do documentário. Para tal, a produção e registo de conteúdos foram 

realizados pelas próprias pessoas visadas na estrutura narrativa do documentário, com 

uma dispersão global, através da internet e organizados por uma equipa de especialistas 

da agência. Proposto como um jogo em que o objetivo é filmar um grupo de pessoas em 

situações coloquiais completamente estáticas423, ‘Mannequin Challenge’ converteu-se 

num fenómeno social ligado ao puro entretenimento com práticas performativas 

extremamente criativas, comuns a todos os estratos sociais, faixas etárias ou profissões, 

unidos pelo hastag #mannequinchallenge no Twitter ou no Instagram. Então, assistimos 

a vídeos com os alunos perfilados numa sala de aula, imóveis, a cumprirem as suas 

atividades curriculares ou a um instante congelado de uma parturiente a dar à luz numa 

sala hospitalar que indicia a azáfama própria do contexto de urgência, ou ainda, a fixação 

de um momento de descontração na Casa Branca dos EUA, após um ato oficial de 

condecoração, protagonizado por Michelle Obama e as estrelas de basquetebol da NBA. 

Apesar das singularidades inerentes a cada uma das iniciativas, todas elas manifestam 

caraterísticas aglutinadoras de “o novo impulso da criatividade amadora”, descrito por 

Juan Martín Prada, do qual sobressai: a emergência do impulso criativo amador, a 

coletivização em torno de um objetivo de expressão que não anula as singularidades de 

cada participante, ressonância democratizante nas dinâmicas da multidão e intentos 

socializantes expressos pela dualidade de aceitação e pertença a algo comum. Todavia, 

                                                 
421 Todos os projetos têm traços comuns, são baseados na Internet e o processo de construção de narrativas 

assenta no crowdsourcing. Vejam-se os exemplos de ‘Out my Window’ (2010), ‘One Million Tower’ 

(2011) ou ‘Universe Within’ (2015). 
422 Disponível em http://highrise.nfb.ca/about/ 
423 A maioria dos vídeos foram gravados com a música ‘Black Beatles’, de Rae Sremmurd e Gucci Mane. 
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Prada alerta-nos para o facto de a multidão interconectada não se limitar a produzir 

conteúdos, mas também os avaliar e julgar. Uma espécie de sistema autorregulador e de 

hierarquização da informação instituído na Web 2.0 que poderá representar um perigo 

devido à “hegemonia cada vez maior do amador, chegando a considerar-se o modelo 

estético da Web 2.0 como próprio de uma oclocracia, ou seja, como uma das formas 

específicas de degeneração da democracia” (Prada, 2015, p.47), suscetível de provocar 

alguma desconfiança424. Em algumas circunstâncias, a ânsia em ajuizar a obra de um 

artista situa-se entre a sua relação com o elitismo institucionalizado da arte e desejo de 

dobrar os artistas à sua vontade, numa tentativa de tornar acessível a sua arte. O estilo 

provocador destes entusiastas de arte demonstra que são capazes de misturar o seu 

envolvimento constante, assumir os papéis de artista, crítico, colaborador ou espetador 

acidental. A resultante relação ambivalente entre aqueles que possuem talento artístico e 

os desprovidos dele deixa de fazer sentido para os artistas que contam com a contribuição 

essencial do público e procuram dissolver as fronteiras entre a produção da arte e 

audiências. 

O facto de todos se juntarem à internet como um estado de espírito ou para 

promover sociabilidade criou um ambiente comunicacional extraordinariamente 

produtivo que possibilita um maior envolvimento do artista com a audiência ou multidão 

participante, podendo comprometer-se mais amplamente numa relação de diálogo ou de 

mobilização de outras pessoas para o processo artístico de projetos realizados no domínio 

público. Não obstante a estranha ‘amizade’ promovida nas redes sociais como o 

Facebook, em que o artista é uma espécie de ‘amigo’, mas inclui a possibilidade de o ‘não 

ser’, este registo afetivo ‘incerto’ nas redes deliberadamente hiper-relacionais que nos 

emaranham atualmente é um caminho privilegiado para aproximar a experiência estética 

do público e envolvê-lo intensamente sob a insígnia da confiança decorrente da suposta 

‘amizade’ gerada. A matriz amigável dos projetos de Crowdsourcing Art, com uma forte 

presença de todos os interlocutores online, faz com que as plataformas e respetivas 

ferramentas possam ser usadas por qualquer pessoa. Os participantes que contribuem para 

determinar o aspeto definitivo da obra de arte começam a ser um elemento na engrenagem 

                                                 
424 Andrew Keen é uma das vozes críticas, tendo reagido provocatoriamente ao papel da Web 2.0 na 

promoção do ‘nobre amador’ com um livro cáustico, sob o título ‘The Cult of the Amateur’, lamentando o 

declínio das fontes de informação tradicionais de autoridade intelectual ou de outra ordem e a sua 

substituição por sistemas democráticos sem o devido escrutínio. A ironia implícita é que o livro opõe-se 

frontalmente ao conteúdo produzido por amadores, ao traçar um retrato parcial dos vícios da cultura do 

narcisismo digital, e inadvertidamente reconhece o imparável papel do amador na web participativa pela 

importância que lhe atribui (Keen, 2007). 
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do processo criativo da obra. O modelo participativo da Crowdsourcing Art relança a 

controvérsia sobre as obras de arte que envolve e se modificam através da participação 

da audiência, questionada por diversos artistas em vários momentos da história da arte. 

A par de uma atração pela colaboração e uma tendência marcada pelo abandono 

da noção de autoria (no ciberespaço), há artistas que investem os seus esforços e talento 

ao serviço de experiências de Crowdsourcing Art, renunciando voluntariamente à sua 

autoria. Tal implica que o artista abdique do seu monopólio de criador individual e o ato 

criativo passe a ser coproduzido por um coletivo normalmente anónimo. Nestas 

circunstâncias, a integridade conceptual da obra recupera o aforismo que traduz a 

proeminente teorização do artista Roy Ascott sobre a Telematic Art: “uma criatividade 

partilhada e a autoria distribuída” (Pereira, 2013, p. 100).  

O fascínio pelas redes de cooperação que se estabelecem entre os intervenientes 

de um projeto artístico e as convenções que o sustentam são as principais linhas de força 

da tese de Howard Becker sobre os ‘mundos da arte’. Becker cedo se apercebeu, contudo, 

de que este sistema não prescinde das relações que se estabelecem entre o artista e o 

público, assim como a segmentação de tarefas que problematiza a autoria da obra. Em 

grande medida, as ‘cadeias de cooperação’ subjacentes ao mundo da arte de Becker 

ajudam-nos a explicar a natureza das ligações do artista à audiência participativa e aos 

recursos operativos dos projetos de Crowdsourcing Art. A análise de Becker (2010) 

evidencia duas caraterísticas distintas inerentes à participação que colocam o plano 

autoral no centro das atenções. Por um lado, o envolvimento de ‘pessoal de apoio’ não 

destitui o estatuto de artista convencional, “aquele que realiza ‘verdadeiramente’ as 

coisas, que toma decisões que conferem coerência e interesse artístico à obra, é o artista 

que pode ser uma de inúmeras pessoas ligadas à realização da obra” (p. 87). Por outro 

lado, há obras em que a atenuada posição do artista permite “atribuir o título honorífico 

de artista a alguns dos participantes: aqueles cujas escolhas são verdadeiramente 

decisivas, cujas ações revelam um talento particular” (Becker, 2010, p. 87). Esta 

proposição, signatária da ideia de autoria distribuída, não elimina radicalmente a 

preponderância do artista sobre os participantes anónimos, a obra passa a ser examinada 

com base nas orientações (definidas pelo autor) que promovem ou condicionam as 

escolhas e ações dos participantes. De forma análoga, e na mesma lógica, a argumentação 

usada por Becker descreve o modus operandi dos projetos de Crowdsourcing Art que 
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oscilam entre a imanência do artista sobre os seus colaboradores e a tendencial igualdade 

de estatuto entre o artista e os participantes. 

A este propósito, a investigadora Ioana Literat, propõe a figura do ‘artista alfa’ 

como o elemento originador da obra de arte e aquele cuja predominância pode definir 

vários níveis de participação que caraterizam os projetos de Crowdsourcing Art. Para o 

efeito, refere que o nível de importância do ‘artista alfa’ é determinado pelas caraterísticas 

estruturais de participação, ‘vertical ou ‘horizontal’, delineadas para os projetos (Literat, 

2015). O estudo de Literat é extremamente pertinente ao sublinhar a participação como 

elemento primordial de análise dos projetos de Crowdsourcing Art, mas torna-se opaco 

quando essa análise se entrecruza com uma densa rede de categorizações com inúmeros 

parâmetros associados ao medium, ao papel do ‘artista alfa’, design conceptual, níveis de 

inter-relação, produto final, recompensa financeira e uma hierarquização piramidal dos 

níveis de interação dos participantes com a obra para se perceber o grau de controlo do 

‘artista alfa’ que gere a ação, o entendimento da obra pelos participantes, o grau de inter-

relação dialógica, etc. . Esta obsessão por categorizar extensivamente muitas das 

particularidades da Crowdsourcing Art dá expressão a opiniões divergentes perante a 

imprecisão avaliativa de projetos que se enquadram simultaneamente em vários 

parâmetros e outros cujas propriedades os tornam indistintos, por combinar todo o sistema 

de classificação da autora. Para além disso, o estudo exclui ou afasta um conjunto 

significativo de projetos que, apesar de tributários das premissas da Crowdsourcing Art, 

representam uma evolução do modelo em correspondência com os desafios da internet, 

algo que se generalizou na crítica da arte ao debater a natureza crowdsourcing de 

inúmeros projetos como ‘Suns from Sunsets from Flickr’ (2006-presente) de Penelope 

Umbrico, ‘The Dumpster’ (2006) de Golan Levin, Kamal Nigam e Jonathan Feinberg, 

‘Mass Ornament’ (2009) de Natalie Bookchin, ‘Versions (Missile Variations)’ (2010) de 

Oliver Laric, ou ‘Face to Facebook’ (2011) de Paolo Cirio. A participação da audiência é 

anterior ou indireta, logo é deslocada dos desígnios estéticos do projeto, e o artista é visto 

como seletor de conteúdos. Esta tendência evolutiva da Crowdsourcing Art foi 

igualmente registada na exposição ‘TEA/Collective Wisdom’425, realizada no National 

Taiwan Museum of Fine Arts, em Taichung, em 2012/13. Instituições como a Ars 

Electronica viram nesta exposição, exclusivamente dedicada à Crowdsourcing Art, a 

aurora de uma nova era para o mundo artístico com a evolução de tendências e derivações 

                                                 
425 TEA é o acrónimo de Tecnologia, Entretenimento e Arte. 
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estilísticas reunidas em trabalhos de artistas ou coletivos europeus, asiáticos e 

americanos426. A mudança de programa da Ars Electronica em colaboração com os 

comissários da exposição Shu-Min Lin, Gerfried Stocker e Manuela Naveau (2012) teve 

consequências de grande alcance: uma das secções da mostra foi organizada sob a 

designação de ‘Participação não-intencional’ para albergar projetos baseados no ‘coletar 

de contribuições’ como ato artístico revelador de participações involuntárias de público 

anónimo e descaraterizado. 

Neste contexto, a descrição que nos parece mais consensual para avalizar as 

tendências que ramificam da Crowdsourcing Art, sob a força motriz da participação 

anónima e com as caraterística formais comuns, podem ser subsumidas, de uma forma 

relativamente simples em: participação intencional e participação não-intencional. Mas 

importa salientar que as abordagens artísticas, se comparadas em planos conceptuais e 

formais, de imediato evidenciam tantas semelhanças como diferenças, mas podem 

claramente distinguir-se umas das outras. 

 

4.3.2 Cultura da participação mediada: inputs da multidão 

4.3.2.1 Participação Intencional 

Face à emergência tecnológica, o significado do termo ‘agregação’ tal como foi 

colocado por James Surowiecki, as contribuições individuais dos participantes 

coletivizadas com um sentido operatório de eficácia, não é o que interessa para projetos 

artísticos como o ‘Swarm Sketch’ (2005-presente), de Peter Edmunds. A proposta de 

David Joselit (2013), apesar de estar predominantemente centrada na estrutura conceptual 

do projeto, é mais acutilante na lógica participativa por enfatizar o conjunto de 

contribuições individuais como um todo unificado, independentemente do sucesso 

alcançado já que prevê que os participantes preservem algum tipo de singularidade. A 

participação e a lógica da estrutura de um projeto são indissociáveis, portanto uma 

justaposição de argumentos de Surowiecki e de Joselit, variável em função do quadro 

conceptual subjacente a cada projeto.  

                                                 
426 Entre outros, estiveram representados projetos de Christopher Baker, Ars Electronica Futurelab, Amy 

Hoy e Thomas Fuchs,  SENSEable City Lab, Michelle Teran, Scott Draves, Peter Edmunds, Aaron Koblin 

e Takashi kawashima, João Henrique Wilbert e FABRICA, Alessandro Ludovico e Paolo Cirio. 
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Esta justaposição aplica-se certamente ao projeto ‘Swarm Sketch’, considerado 

uma das primeiras experiências coletivas de desenho online, ao incorporar uma 

abordagem artística focalizada no que as diversas contribuições individuais representam 

juntas427. O algoritmo da plataforma428 criado pelo artista australiano Peter Edmunds 

seleciona aleatoriamente a cada semana o termo mais popular de pesquisa e utiliza-o 

como tópico para a realização de um desenho colaborativo semanal. A cada acesso o 

utilizador pode contribuir com uma linha e o somatório obtido traduz a diluição das 

contribuições no resultado final. O projeto prevê que o ato criativo suporte um processo 

de coletivização, canalizando a criatividade individual, dando-lhe forma e unificando-a. 

De certa forma, é uma obra que se constrói ao mesmo tempo que se experimenta, pelo 

que a natureza ativa da audiência é a chave para a constituição de uma ideia, um 

sucedâneo do conceito de ‘experiências ao vivo’ de John Cage, posteriormente 

desenvolvidas nos Happenings de Allan Kaprow. 

O projeto inaugural de HIGHRISE, ‘Out my Window’429 (2010), utiliza o 

paradigma de crowdsourcing de forma muito peculiar. Há um processo de colaboração 

muito singular entre a participação ativa de amadores e profissionais altamente 

qualificados da equipa da National Film Board of Canada (NFB), sob a direção de 

Katerina Cizek. A convicção de Cizek é recuperar o purismo e a autenticidade da 

linguagem do documentário através da recolha de experiências vivenciais registadas pelos 

próprios residentes visados nas narrativas ou com auxílio de habitantes locais, sem a 

intervenção direta dos profissionais ou especialistas da NFB. Esclarecimentos e 

orientações evocados pelos participantes foram realizados pelos sistemas de comunicação 

em rede, mormente a utilização do Skype. Assim sendo, o projeto debruça-se sobre a 

precariedade da vida das comunidades nos subúrbios de 13 cidades dispersas pelos 5 

continentes, reunidas em 49 histórias faladas em 13 línguas diferentes. Todo o material 

recolhido foi expedido pela internet, redes sociais e por email, para que a equipa de Cizek 

o pudesse organizar num documentário imersivo de 360º online430. O documentário 

                                                 
427 Veja-se no Apêndice, p. 25. A força de trabalho amadora e anónima deste projeto obteve um 

reconhecimento especial na primeira mostra de Crowdsourcing Art ‘Phantom Captain: Art and 

Crowdsourcing’, com curadoria de Andrea Grover e apoiada pela organização sem fins lucrativos ‘apexart’, 

em Nova Iorque. Participaram, igualmente, com projetos e intervenções públicas Jeff Howe, Allison Wiese, 

Aaron Koblin, Davy Rothbart, Harrell Fletcher e Miranda July. 
428 Disponível em http://swarmsketch.com/ 
429 Veja-se no Apêndice, p. 38. 
430 O design da apresentação é claramente tributário das fotomontagens/colagens de David Hockney e da 

curiosidade voyeurista da obra cinematográfica “A janela indiscreta” de Alfred Hitchcock (Pereira, 2013, 

pp. 101-103). 
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global interativo faz uma desconcertante fusão da perceção de lugar e do global no mesmo 

contexto, fazendo com que as participações individuais assumam o mesmo grau de 

importância e intensidade conceptual que a sua agregação parcial, ou como um todo. 

Nos exemplos acima mencionados, a estrutura conceptual do processo dos 

projetos expõe princípios artísticos importantes, como a igualdade de estatuto entre o 

artista e o público, a promoção de um campo de atuação aberto e inacabado, a integração 

do acaso na produção artística e o envolvimento efetivo da audiência na produção criativa 

da obra com o conhecimento do contexto e dos pressupostos participativos em troca de 

uma participação intencional, consciente e voluntária. Por vezes, alguns destes princípios 

são subvertidos, sob um véu de refinamento artístico, de forma a que se ajustem à ideia 

estética do projeto. A base de inspiração para a realização do projeto ‘Ten Thousand 

Cents’ (2008) foi o modo como o serviço Mechanical Turk lida com os seus 

colaboradores. Ao exacerbar uma das maiores mudanças introduzidas pela Revolução 

Industrial431 nos empregos, o serviço opera como uma genuína linha de produção em que 

o trabalhador se limita a cumprir a sua tarefa totalmente isolada do seu contexto. Aaron 

Koblin e Takashi Kawashima pegaram numa nota de 100 dólares, dividiram-na em 

10 000 partes, introduziram-nas no Mechanical Turk e pediram às pessoas para desenhar 

o que viam432. Deste modo, ao solicitar a realização de uma tarefa (em troca do pagamento 

de 1 cêntimo) para a feitura da obra, os artistas ocultaram deliberadamente o contexto e 

o fim a que se destinava a colaboração. Essa ocultação e atenuação da liberdade de ação 

são partes integrantes do estímulo conceptual do projeto. Nesse sentido, a obra representa 

exatamente aquilo que foi pedido às pessoas, incluindo os desvios à prática de 

mimetização dos participantes que, intencionalmente, tiraram proveito do facto de não 

terem sido estabelecidos quaisquer critérios de submissão das tarefas. Um outro exemplo 

ligeiramente subversivo é a ingerência e a alocação de projetos em plataformas 

preexistentes alheias a uma vontade artística, despojando-as da sua função, ganhando uma 

vida estética própria na obra de arte. Apesar de ser frequente a criação de plataformas 

específicas, trasvestidas de um habitat peculiar, para a produção e apresentação de 

projetos de Crowdsourcing Art, essa prática não é exclusiva nem se constitui como norma 

                                                 
431 Especialmente com o Taylorismo e Fordismo, em que a automatização industrial converteu a divisão de 

trabalho numa extensão produtiva em massa atribuindo a cada trabalhador uma tarefa e o respetivo tempo 

para a realizar, usando a cadeia de montagem criada por Taylor.  
432 Para o efeito, os artistas criaram interface de desenho que justapunha o fragmento da nota ao suporte 

com as ferramentas necessárias para efetuar a respetiva reprodução. Veja-se no Apêndice, p. 35. 
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para vincular um determinado potencial participativo do público. Tal é comprovado por 

diversos projetos que criticam e desafiam o funcionamento do sistema que os acolhe, 

particularmente evidente em ‘Born Nowhere’ (2011-presente), de Laís Pontes ou ‘Dorm 

Daze’ (2011), de Ed Fornieles, para mencionar apenas os exemplos mais conhecidos. O 

que parecia ser uma iniciativa espontânea, dinâmica, quase acidental, foi de facto o 

produto de um ousado processo de argumentos estéticos que exploraram o caráter 

estereotipado do sistema onde se hospedaram, o Facebook. Ao mesmo tempo torna-se 

claro que há uma sujeição da formulação das declarações e intenções artísticas às 

convenções que regulamentam o funcionamento da rede social e o uso do capital humano 

aí instalado como fonte de expressão artística para denunciar ou protestar contra os vícios 

intrínsecos do funcionamento da rede. 

Comparadas com outros projetos de Internet Art, as obras que se inscrevem na 

Crowdsourcing Art requerem uma maior envolvência e intensidade na interação com as 

audiências e, por isso, o conceito de obra terminada dá lugar a uma obra dinâmica em 

processo. Segundo esta visão da arte orientada para o processo (e não para o objeto), o 

ímpeto ou a enfâse da obra de arte desenrola-se ao longo do processo e esmorece quando 

o projeto é encerrado ou perde a sua capacidade de incitar a audiência a colaborar 

ativamente na produção artística. Daí as diversas denominações usadas por Juan Martín 

Prada, tais como ‘obras-fluxo’, ‘obras-processo’, obras-situação’ ou ‘obras-

acontecimento’ quando se refere ao desenho de experiências específicas de ativação 

social que priorizam processos de envolvimento do espetador em apaixonantes exemplos 

de exploração artística e lúdica (Prada, 2015, pp. 133-154). Sendo o processo evocativo 

de um fluxo participativo, a dimensão temporal desempenha um papel central ao 

entrelaçar a manutenção do estímulo colaborativo com a duração do projeto. Por essa 

razão, parte significativa dos projetos de Crowdsourcing Art que resistem à tentativa de 

fixar-se num período ou época alongam-se no tempo e utilizam-no para sublinhar a 

conceptualidade da ação, ou para produzir uma maior estetização da obra. Um dos 

projetos mais antigos, como ‘HyGrid’ (1995-presente), de Ed Stastny, regista nos três 

primeiros anos um maior número de participações do que o somatório dos últimos dez 

anos, com decréscimo bastante acentuado a partir do ano 2013. ‘The World’s First 

Collaborative Sentence’ (1994-2005), de Douglas Davis, realça uma construção temporal 

sugerindo um fluxo diegético narrativo que se revela paulatinamente pela acumulação de 

participações. Nos primeiros onze anos de funcionamento, interrompidos devido à 
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obsolescência tecnológica433, aglomerou mais de 200 000 colaborações. Em ‘Swarm 

Sketch’ (2005-presente), de Peter Edmunds, foi implementado um limite de participações 

de 1000 linhas por cada suporte de desenho semanal e, curiosamente, os estudos sobre 

este projeto mencionam de forma reiterada a mancha de cor, mais escura ou clara, para 

avalizar os níveis de participação. Assim, em termos gerais, é explícita a gradação de uma 

mancha de cor mais escura para um tom mais claro dos desenhos, do início do projeto 

para as últimas semanas. Consequentemente, tem-se perdido a dimensão figurativa dos 

desenhos e a devida caraterização dos temas, pondo em causa a experiência artística 

prevista na coletivização de resultados; um dos últimos desafios sob o tema ‘Galapagos 

Islands’ totalizou apenas duas participações. Num outro sentido, a abordagem dos 

códigos temporais por artistas da Crowdsourcing Art é cuidadosamente ponderada nos 

projetos cujo esquema conceptual é limitado a um produto em si mesmo finito ou em 

correspondência a um objetivo previamente fixado no tempo ou no volume de 

contribuições. O trabalho de Aaron Koblin destaca-se por uma gestão inteligente dos 

níveis de motivação e participação, particularmente visível nos projetos ‘The Sheep 

Market’ (2006), ‘Ten Thousand Cents’ (2008) ou ‘Bicycle Built for Two Thousand’ 

(2009). Quando questionado numa palestra no Ray and Maria Stata Center do MIT sobre 

a importância da dimensão temporal em alguns dos seus projetos, o artista respondeu de 

uma forma laconicamente simples: “há que manter o interesse das pessoas” (Koblin, 

2010, 42:41). Por outras palavras, o valor de uma obra de arte colaborativa não é apenas 

medido exclusivamente pela sua qualidade estética e/ou pelo prestígio do seu autor, o que 

quer que isso seja, mas passa também por preservá-la do desgaste da sua aura artística no 

tempo e evitar o declínio participativo.  

Apesar do caráter multifacetado do processo e do facto de o artista atuar como um 

certo tipo de ‘encantador de multidões’, a vitalidade e dinâmica do fluxo colaborativo são 

fundamentais para as expetativas depositadas na obra de arte. Antes de mais, o projeto 

deve operar como um convite para que a audiência se sinta motivada a participar num 

coletivo e, porventura, integrar o que Laura Baigorri (2014) chama de ‘alucinação 

coletiva’. A este propósito, Brad Troemel é contundente na sua estratégia de marketing 

para fidelizar público aos seus projetos, ao propor a utilização de ambientes mediatizados 

                                                 
433 A versão antiga foi restaurada pelo Whitney Museum of American Art e somente permite o acesso e a 

visita às diversas páginas arquivadas de modo a comparar a evolução e as alterações ao nível do design ou 

das convenções contextualizadas na época. Contudo, o museu disponibilizou uma nova versão totalmente 

funcional que continua a angariar participações. 
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(como as redes sociais) no culto da marca do artista para angariar contribuições: “os 

criadores devem competir por atenção online no meio de um esmagador amontoado de 

informação” (Troemel, 2015, p. 120). Jeremy Bailey leva ao extremo esta cultura 

autopublicista ao utilizar a exploração comercial conhecida como long tail na promoção 

dos seus projetos, bombardeando os utilizadores com uma catadupa de cookies, trojans, 

pop-ups, banners, etc., alusivos ao seu trabalho. Há, contudo, artistas que, de uma forma 

mais moderada, optam por estruturar um senso de comunidade em torno do projeto ou 

contam com o apoio de um grupo de amigos que disseminam rizomaticamente o apelo 

colaborativo. Rachel Greene (2004) recuperou a expressão do artista Jonah Peretti, 

‘contagious media’, para apelidar a estética da Internet Art que tem como prioridade 

espalhar-se de forma rápida e viral pela rede e, com isso, alcançar uma vasta audiência 

dispersa pelo mundo. 

Retomando a importância da noção de ´convenções’ de Howard Becker (2010) 

para regulamentar as ações coletivas associada a uma obra de arte, a definição de 

premissas e requisitos que zelem por uma gestão equilibrada das participações num 

projeto de Crowdsourcing Art devem providenciar as melhores condições para o 

exercício das atividades previstas. Assim, as convenções prescrevem as condições que 

regem as relações entre o artista e o público, assim como a eficácia das redes de 

cooperação, evitando sempre qualquer entropia da atribuição excessiva de critérios. Em 

linha com os caminhos traçados pelas obras antecessoras da Crowdsourcing Art, 

mencionadas anteriormente, a forma encontrada pelos artistas para controlar o fluxo 

participativo anónimo online e evitar a anarquia beligerante entre os membros da 

audiência envolvida foi a inclusão de instruções simples, objetivas e claras. Assim sendo, 

em ‘The Sheep Market’ (2006), apesar de ter uma única instrução (“desenha uma ovelha 

virada para a esquerda”) Koblin viu-se obrigado a retirar 662 ovelhas do ‘rebanho’ por 

não cumprirem o critério previamente estipulado; o aforismo ‘criatividade partilhada e 

autoria distribuída’, mencionado anteriormente, é expandido em ‘This Exquisite Forest’ 

(2012-2014); Koblin e Milk delegaram a administração das árvores animadas aos 

participantes que as iniciaram, tendo estes ficado responsáveis pela definição das 

instruções orientadoras de outras participações e, com autoridade, rejeitarem 

contribuições que não se enquadrassem nessas instruções; porém, outros projetos 

apresentam uma matriz mais tolerante: em ‘Bicycle Built for Two Thousand’ (2009), de 

Aaron Koblin ou ‘Virtual Choir’ (2010-presente), de Eric Whitacre, a colaboração 
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individual de cada participante foi subsumida sob uma única ação ou instrução, a 

reprodução pela imitação, e essas contribuições foram reunidas sem qualquer filtragem 

num coletivo, de modo que as participações dissonantes fossem diluídas no todo. Deste 

modo, o artista age como um diretor artístico que traça as diretrizes necessárias para a 

implementação criativa do projeto.  

Contrariamente às preocupações enumeradas anteriormente, o invulgar projeto 

‘Place’434 (2017), lançado pela Reddit/ Josh Wardle, assume-se como uma experiência 

coletiva e única no contexto da Crowdsourcing Art, um maverick para utilizar o arquétipo 

de Becker. O projeto surge online de uma forma inusitada e sem qualquer informação 

adicional, a não ser a disponibilização de um espaço em branco para ser povoado pixel a 

pixel com uma paleta de 16 cores, parco em instruções – “Existe uma tela vazia. Pode 

colocar um ladrilho sobre ela, mas deve aguardar para colocar outro. Individualmente 

pode criar algo. Juntos podem criar algo mais”435 – que obrigou à articulação de mais de 

um milhão de participantes num processo de colaboração, negociação e entendimento 

sem paralelo ao longo de 72 horas.  

      

Fig. 49 Reddit/ Josh Wardle, ‘Place’, detalhe da obra (à direita) 2017436 

 

O projeto reunia os ingredientes necessários para gerar um caos representacional 

num espaço anarquista; porém, apesar de ter havido pixéis e partes da obra que foram 

apagados pela sobreposição de outros, as interações entre utilizadores proporcionou 

encontros fortuitos e consensos frutíferos permitindo que os participantes elaborassem 

entre si acordos de tolerância colaborativa de uma forma que nunca sucedeu antes. Esta 

autonomia na gestão estética da obra, por parte do público, refletiu-se na consolidação da 

                                                 
434 Veja-se no Apêndice, p. 53. 
435 Disponível em https://i.redd.it/agcbmqgjn14z.png 
436 Disponível em https://www.smithsonianmag.com/smart-news/one-million-internet-users-created-piece-

art-180962867/ 
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estrutura conceptual assente na ideia de uma certa disputa por território, moldando o ato 

participativo a estratégias belicistas.  

Todavia, os projetos que ambicionam manter-se indefinidamente abertos a novas 

contribuições apresentam interfaces com uma natureza hibrida: colaboração e 

visualização dos resultados; para além de se manterem recetivos a novas participações, 

preveem simultaneamente a navegação e visualização da obra produzida até então. De 

forma diferente, os projetos cujo processo é delimitado num período de tempo tendem a 

criar a uma separação entre a interface que envolve a participação do público no decurso 

do processo e a interface de apresentação pública dos resultados, com funcionalidade 

diferentes, de modo a perpetuar a sua existência online. 

 

4.3.2.2 Participação não-intencional 

Numa afinidade inquestionável com a ideia de audiência emancipada, Boris Groys 

proclama a morte do espetador na internet e, para o efeito, explica a sua posição através 

de uma espécie de metáfora do espelho da Branca de Neve. Numa entrevista concedida à 

jornalista Diana Fernández Irusta (2015), para o jornal argentino La Natión, o crítico de 

arte e teórico dos media refere que não há espetadores na Internet.  

Deus seria o único espetador da internet, mas não há espetadores humanos é uma área 

baseada na autoapresentação (…) Porque a internet funciona como um espelho dos nossos 

próprios desejos ou interesses. Nós enviamos uma pergunta, recebemos uma resposta. É 

como olharmo-nos no espelho e vermos o nosso reflexo: tu não recebes nada da internet 

que não tenha sido pedido antes. (para. 18)  

O radicalismo da declaração de Boris encontra parte da sua fundamentação na 

alucinação participativa evocada pela Web 2.0437 cujo acesso democratizado a meios de 

produção e disseminação prima por um modelo aberto que capitaliza infindáveis 

contribuições. Uma cultura de “despossessão: partilhar é melhor do que possuir”, quem 

o diz é Joan Fontcuberta (2011, p. 107). E um dos aspetos mais perturbantes das 

plataformas que impulsionam a participação reside no facto de os seus utilizadores 

concederem direitos extensivos ao conteúdo que partilham a partir do momento em que 

o tornam público. O desmesurado arquivo, que é a Internet, dispõe de tantos ‘armazéns’ 

                                                 
437 Para a qual todos contribuímos de alguma forma e até a presença mais inócua e aparentemente inerte 

deixa um rasto digital propenso à exploração comercial por grandes corporação como a Google ou o 

Facebook. 
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cheios de informações, imagens, músicas, vídeos, ferramentas, etc. prontos a ser usados 

e stocks de dados com uma magnitude incalculável para serem trabalhados e 

apresentados. Para Fontcuberta (2011), “privilegia-se definitivamente uma cultura que 

socializa a autoria ou que simplesmente a lança nas nuvens (clouds) para colocá-la ao 

serviço de quem dela necessite” (p. 109).  

Neste sistema de referência, a discussão sobre o facto de o artista colecionar 

contribuições dá lugar a estratégias de apropriação de conteúdos produzidos pelo público, 

alterando o paradigma participativo deste. A Internet como arquivo propicia condições 

para que o artista colete elementos e os combine nas suas obras de arte; contudo, a 

participação do público é involuntária, inadvertida ou inconsciente. No seguimento desta 

ideia, Ed Halter (2009), num texto para a Rhizome intitulado ‘After the Amateur: Notes’ 

argumenta que os artistas absorvem ou espelham nos seus projetos o conteúdo produzido 

pelo utilizador em massa, mas com um perfil diferente: o de ‘sub-amador’. Halter não 

está particularmente interessado no status do ‘amador’ ou na forma como o que produz é 

avalizado na esfera artística (normalmente, visto em oposição ao trabalho do 

artista/profissional). A figura do ‘sub-amador’ é associada por Ed Halter ao utilizador da 

internet que não aspira ser artista, logo a sua produção é pura, espontânea e reveladora de 

experiências pessoais. É precisamente a riqueza deste material que é suscetível de gerar 

padrões expressivos das idiossincrasias da sociedade em rede e é a matéria-prima favorita 

dos artistas da Crowdsourcing Art. A noção de artista altera-se com o acesso à produção 

de uma vasta e descaraterizada audiência. O artista torna-se num seletor de conteúdos 

encontrados na rede, exercendo as funções de navegante, recolector e arquivista que 

deriva pela internet, situando-se entre o colecionador e o curador. Hal Foster, em 2004, 

tinha identificado esta nova tendência na arte contemporânea, que descreveu como ‘An 

Archival Impulse’. Uma práxis que não é propriamente nova438, como afirma Foster, mas 

que se refere ao impulso de colecionar e, acima de tudo, lidar ou utilizar o arquivo como 

prática artística. A senda estética de muitos dos novos artist-as-archivist, emergentes da 

cultura da internet, focaliza-se em colecionar amostras da cultura de massas e 

recontextualizá-las com significado artístico. 

                                                 
438 Vejam-se os exemplos de: Marcel Broodthaers ao assumir a função de conservador no sua famosa obra 

‘Musée d’Art Moderne, Département des Aigles’ (1968-1972), montada pela primeira vez no seu 

apartamento; a natureza compulsiva com que Miguel Palma coleciona todo o tipo de objetos e os inclui nos 

seus trabalhos; o mesmo sucede com o mago do stopmotion, PES, em que a sua obra mais notável 

‘KaBoom!’ (2004) é integralmente produzida com objetos das suas intermináveis coleções. 
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Para Koblin, a ação do artista é vista como um processo de humanização de dados, 

uma interrupção do exercício de amontoar dados sem sentido, pois “as nossas vidas estão 

a ser guiadas por dados. A apresentação desses dados é uma oportunidade de criar 

interfaces extraordinárias que contam grandes histórias (…) que se refletem na nossa vida 

e nos nossos sistemas” (Koblin, 2011, 0:26). Neste contexto, a obra de arte mantém a sua 

dependência do papel participativo da multidão; no entanto, a produção pública de 

conteúdos dessa multidão é o que é, sem pretensões de ser outra coisa para além disso. 

Quando nos referimos à participação não-intencional do público, estamos a falar do 

desfasamento entre o momento de produção do conteúdo e a sua inclusão numa obra, da 

apropriação de informação pessoal sem autorização para outros fins e do 

desconhecimento do autor do conteúdo face ao novo enquadramento artístico deste. Um 

desvio operado pelo artista com o intuito de explorar o seu potencial relacional e a 

possibilidade de estabelecer múltiplas conexões entre diferentes grupos de dados, 

imagens, textos, vídeos, etc. para construir narrativas sobre a cultura da rede e as 

vivências da sociedade.  

A estética do fluxo de dados em tempo real é abordada com estilos diversificados 

mas com uma assinatura comum, ou seja, ao perscrutar o tráfego de informação que flui 

nas plataformas online, abre o caminho a sistemas de visualização de dados com uma 

diversidade excecional de interfaces artísticas, mas converge na intenção de simplificar a 

complexidade ajudando à compreensão da imensidão de dados captados de forma 

incógnita que refletem uma situação específica dos utilizadores: transforma a atividade 

encoberta da recolha de dados num espetáculo artístico. Os inúmeros exemplos – ‘Black 

Shoals/Stock Market Planetarium’ (2001) de Lise Autogena e Joshua Portway, ‘We Feel 

Fine’ (2005-2007) de Jonathan Harris & Sep Kamvar, ‘The Dumpster’ (2006) de Golan 

Levin, Kamal Nigam e Jonathan Feinberg ou ‘Twistori’ (2010) de Amy Hoy e Thomas 

Fuchs – não enfatizam o contributo resultante de cada um dos elementos do público; ao 

contrário: privilegiam os padrões exemplificativos do conceito de ‘estética da base de 

dados’, seguindo a missiva de Lev Manovich. De acordo com o teórico de New Media 

Art, “muitos objetos de New Media não contam histórias; não têm um princípio nem um 

fim (…) Em vez disso, são coleções de elementos individuais, em que cada um tem o 

mesmo significado que qualquer outro” (Manovich, 1999, para. 1). Este género de 

projetos não só envolve a adição sistemática e consequente recombinação de novos 

elementos produzidos pela multidão que se encontra online, como também oferecem uma 
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estrutura interativa pública de visualização de dados que responde aos estímulos dos 

visitantes, mas não a sua participação na produção direta da obra de arte. Uma reutilização 

do conteúdo da rede para a realização de projetos artísticos que também são 

disponibilizados online, a que Matthieu Delourme chamou de ‘Netcycling’. A conotação 

do termo abrange igualmente uma reação crítica à produção vertiginosa de conteúdo na 

internet sem tempo para o classificar e à forma como a sociedade capitalista o absorve. 

O agrupamento sumativo de dados ou de outra qualquer informação para a criação 

de obras de arte pode, contudo, adotar deliberadamente o ‘rapto’ da produção do seu 

contexto original para ser apresentado offline. Ainda assim, as variações são orientadas 

para práticas arquivistas que privilegiam uma gramática ou sintaxe visual apostada na 

serialidade e tipologia, nas quais as caraterísticas típicas de um conceito podem ser 

claramente observadas pela sua disposição justaposta, sugerindo infinidade e padrão. 

Obras como ‘Googlegrama 49:White on White’ (2007) de Joan Fontcuberta, ‘Hello 

World! Or: How I Learned to Stop Listening and Love The Noise’ (2008) de Christopher 

Baker, ‘Testament’ (2009) de Natalie Bookchin, ‘Sunset Portraits from Sunset Pictures 

on Flickr’ (2010-presente) de Penelope Umbrico, ‘Face to Facebook’ (2011) de Paolo 

Cirio e Alessandro Ludovico, ‘Printing Out the Internet’ (2013) de Kenneth Goldsmith 

ou ‘Internet Cache Self Portrait series’ (2014-presente) de Evan Roth são só alguns 

exemplos deste amplo conjunto de iniciativas, muitas delas centradas num processo 

demorado e laborioso da transfiguração da produção com caraterísticas semelhantes 

vertida pelos participantes na rede, embora a maioria dos artistas tipifique essa relação 

com o conteúdo como uma forma de curadoria439. 

Muitos destes artistas interessam-se pela omnipresença de conteúdo similar com 

o qual nos confrontamos diariamente e usa-o para obras que mesmo a nível conceptual 

excluem qualquer ideia de serem únicas. Assumidamente, os artistas atribuem à 

(re)apresentação o estatuto de original,  como se para sugerir mais uma vez que já não é 

o caráter único da obra de arte que determina o sua valorização, ao invés disso é somente 

através da ubiquidade das (re)apresentações que o original adquire a sua aura. As 

semelhanças de conteúdo do nosso quotidiano existente na internet em diversos formatos 

produzidos em massa, possuem traços sintomáticos que podem ser interpretados como 

espelho da consciência coletiva, sugerem a emergência de um modelo no qual se fundem 

                                                 
439 Veja-se a forma como Brad Troemel (2013) analisa o fenómeno ‘The Accidental Audience’ que concilia 

a prática artística com os prosumers nas redes sociais. 



 
285 

 

numerosas convicções comuns. Como tal, a perversão do artista em outorgar uma 

recontextualização ao conteúdo, prevalente na matéria-prima utilizada na obra, não é 

tanto substituir o significado original por outro (como recomenda o ready-made 

duchampiano), mas intensificar ou dar visibilidade ao significado próprio do conteúdo, 

que disperso se perde e coletivizado ganha outra profundidade. Como é óbvio, o ato 

artístico de enobrecer o conteúdo e conferir-lhe a categoria de obra de arte à revelia dos 

seus autores esbarra com a legitimidade de um certo status quo de propriedade intelectual. 

Era inevitável que, neste contexto, obras como a ‘Suns from Sunsets from Flickr’ (2006-

presente) de Penelope Umbrico gerassem controvérsia nos espaços de discussão online, 

no que respeita a questões autorais das imagens fotográficas utilizadas, sendo a artista 

acusada de desfaçatez e desrespeito pelos direitos de autor. A resposta a essas acusações 

foi inadvertidamente dada pelas milhares de selfies publicadas na internet pelos visitantes 

da instalação que se fotografaram com a obra de Umbrico de fundo, algumas delas 

coligidas na página da artista, como se quisessem incluir-se num pôr-do-sol. A antítese 

da reclamação sobre questões autorais acompanhada por uma selfie, que comprova que o 

acusador também se apropriou do trabalho da artista, desemboca numa redundância que 

se anula. Em ‘Face to Facebook’ (2011), Paolo Cirio e Alessandro Ludovico, ao 

explorarem a falta de estruturas para garantir os direitos de privacidade e a falta de 

consciência das pessoas sobre a exposição pública a que se sujeitam, enfrentaram um 

processo litigioso instaurado pelo Facebook por terem descontextualizado e tornado 

público informações de 250 000 membros, informações essas que eram de acesso público 

por qualquer membro da comunidade.  

Esta descontextualização operada por Paolo Cirio e Alessandro Ludovico também 

pode ser vista como a dissolução das fronteiras entre os artistas e o público, 

desterritorializando o lugar onde o acontecimento se produz. O artifício conceptual 

utilizado pelos artistas, de translação de perfis do Facebook para outra plataforma 

(Lovely-faces.com), tem-se vulgarizado nos mais diversos contextos ao ponto de não se 

conseguir determinar a origem da informação. Daí a generalização da expressão ‘context 

collapse’ para descrever os conteúdos que circulam online distanciando-se do seu 

primeiro contexto, uma tomada de consciência de que, atualmente, o conteúdo vagueia 

por diversos contextos que se sobrepõem e coexistem ao mesmo tempo. Em certa medida, 

este distanciamento contribuiu para que muitas destas obras sejam apresentadas sob a 

forma de instalação em offline. Porém, essa exibição de obras de arte não se baseia no 
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modelo de ‘tradução’, identificado por Domenico Quaranta, para (re)apresentar trabalhos 

pensados  para a web e ajustá-los ao espaço físico e a um público diferente daquele que 

navega na internet. Referimo-nos a projetos que se inscrevem no paradigma da Post-

internet Art, cujo produto resultante tem como objetivo o espaço físico e convidar o 

público a relacionar a obra fora do seu contexto de referência, estimulando reflexões sobre 

a cultura da internet que determinam o significado das obras. 

 Parte da atração destes projetos é o facto de o processo de recolha, categorização 

e filtragem de matéria-prima, realizado pelos artistas, ser simplificado devido ao hábito 

de indexação social ou classificação colaborativa de conteúdos produzidos pelo público, 

assinalados pelas funções de tagging, etiquetar ou ‘folksonomía’440. No entanto, muitas 

plataformas excutam os seus próprios protocolos de indexação obscura e filtragem de 

conteúdo a partir do preciso momento em que este é publicado, revelando publicamente 

informações sensíveis do ponto de vista da segurança e da privacidade dos seus autores. 

O Instagram foi uma das redes sociais que mais tumultos e constrangimentos causou aos 

seus utilizadores, devido ao sistema de indexação de fotografias e o livre acesso aos 

metadados, divulgando hábitos e vivências dos seus utilizadores. Embora a política de 

proteção de dados do Instagram tenha sido alterada, houve diversos projetos artísticos que 

exploraram habilmente essa exposição de dados em benefício da ação coletiva de agitar 

consciências.   

Um dos projetos mais entusiasmantes foi ‘The Exceptional and the Everyday: 144 

Hours in Kiev’441 (2014), de Lev Manovich, Alise Tifentale, Mehrdad Yazdani e Jay 

Chow, que incidiu sobre as convulsões sociais ocorridas no período de seis dias (de 17 a 

22 de fevereiro) durante a agitação política em Kiev na Ucrânia. Os autores do projeto 

perceberam que a miscelânea de imagens fotográficas que coabita no mesmo espaço 

(Instagram), mistura temas ‘banais’ com temas ‘excecionais’, dilui qualquer intenção de 

hierarquização e invoca valores de democratização. Descontentes com a cobertura 

jornalística pouco consistente442, resolveram apresentar o testemunho dos protestos, sob 

                                                 
440 Segundo Juan Martín Prada, graças ao uso livre de tags por parte das comunidades de utilizadores, 

‘folksonomía’ descreve o processo em que os próprios utilizadores realizam a identificação da informação 

que produzem no momento em que a publicam (Prada, 2015, pp. 123-131). 
441 Veja-se no Apêndice, p. 51. 
442 A cobertura jornalística da agitação política em Kiev na Ucrânia suscitou vários questionamentos e foi 

baseada em análises parciais que mostravam apenas os eventos que ocorreram em determinadas áreas 

(zonas de manifestação, cargas policiais, etc.) em oposição ao que acontecia fora das áreas de protesto; 

motivou o desenvolvimento do projeto com a intenção de documentar todos os acontecimentos, sob o olhar 

dos próprios participantes, sem constrangimentos ou seletividade. A intenção do projeto não se limita ao 

registo das convulsões sociais ocorridas no período dos seis dias durante a ação do movimento EuroMaidan, 
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o olhar do cidadão que documenta a verdade dos acontecimentos sem o escrutínio dos 

factos banais do quotidiano ou das ocorrências excecionais, no epicentro das 

manifestações públicas – na Praça da Independência em Kiev – ou locais muito próximos. 

                 

Fig. 50 Lev Manovich, Alise Tifentale, Mehrdad Yazdani e Jay Chow, ‘The Exceptional and the 

Everyday: 144 Hours in Kiev’, detalhe da obra (à esquerda), 2014443 

 

Nesse sentido, os autores do projeto partiram do facto de o Instagram ser uma rede 

global organizada em torno da fotografia e, numa análise generalista, oferecer um relato 

visual do que se passa nas cidades, desde os acontecimentos mais relevantes aos mais 

supérfluos. Tendo por base os metadados das fotografias publicadas no Instagram, 

nomeadamente as tags, localização e hora, foi realizado o mapeamento no Google Maps 

da área de recolha e coletadas mais de 400 000 fotografias. Posteriormente, foi realizada 

uma triagem e consequente organização pela relevância do local e pelo período de tempo 

em que os acontecimentos ocorreram. A visualização de dados foi apresentada num 

painel, com 13208 fotografias de 6 165 instagramers perfiladas pela data e hora de 

publicação, traçando uma linha de tempo dos acontecimentos: colocando lado a lado 

situações tão díspares como ações de violência extrema vividas na Praça da 

Independência, a convivência entre amigos no recato de uma casa, tirar uma selfie antes 

da anunciada saída noturna, ou ainda, a fotografia de uma vela de alguém que invoca 

preces para a resolução do conflito. Sem quaisquer enviesamentos, a obra traduz as lutas, 

as vivências e os hábitos das pessoas naquele local e naquele período de tempo. A 

participação não-intencional do público como fonte privilegiada de notícias foi 

cuidadosamente acautelada devido à sensibilidade da situação e possíveis repercussões 

                                                 
mas também às banalidades próprias do quotidiano e das vivências de outras pessoas (que convivem com 

os confrontos apesar de não estarem diretamente envolvidas neles). 
443 Disponível em http://www.the-everyday.net/p/the-extraordinary-and-everyday.html 
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políticas444. Embora tenha havido o cuidado de não divulgar o nome dos autores das 

fotografias, descrições, tags ou localização das mesmas, qualquer participante envolvido 

inadvertidamente na obra, que considere que a exposição pública da sua fotografia possa 

ser nefasta ao seu bem-estar ou interesses, pode requer a sua remoção através do email 

disponibilizado para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
444 O grupo advoga o uso das políticas de privacidade padronizadas para o uso de API (Application 

Programming Interface) que, grosso modo, determinam que os perfis estão sujeitos a configurações de 

privacidade e que qualquer conteúdo tornado público é pesquisável por outro utilizador. É uma tecnologia 

muito popular junto das redes sociais. O principal objetivo das APIs é conceder direitos de acesso e uso de 

dados por outras empresas através de aplicativos adicionais.  
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Ao situarmos o contexto do estudo na Internet Art, e restringindo o seu âmbito às 

ações coletivas, procurámos aclarar algumas premissas basilares do discurso artístico que 

conferiram lastro para que uma geração mais nova de artistas fosse além da produção de 

projetos cujas ações do público não deixassem vestígios no próprio trabalho. De certa 

forma, a apologia destas práticas artísticas alinha-se com a continuidade da mudança 

histórica na arte, de uma receção passiva do público para uma participação ativa com uma 

amplitude inédita e fazendo disso uma posição artística forte que aponta o trajeto da 

Crowdsourcing Art. A sua assinatura específica reside no seio da multidão, ou melhor, 

no envolvimento da participação do público indiferenciado em práticas colaborativas 

conducentes à produção da obra. Contudo, esta extensão pluralista da arte só é viável com 

as condições que a internet tornou possíveis, pelo que as dinâmicas conceptuais destas 

obras de arte não podem ser analisadas ao arrepio da emergência tecnológica e da cultura 

digital.  

Assim sendo, este exercício de sistematização das conclusões mais relevantes 

desdobra-se em dois momentos com um fluxo gradativo de maturidade artística: a 

declaração de proposições que ajudaram a enformar os critérios estéticos das ações 

coletivas em rede, o que já representa uma significativa aproximação aos artifícios 

estéticos fundamentais da Crowdsourcing Art; a definição de uma base analítica da 

Crowdsourcing Art reconhecida como uma tendência artística de pleno direito, em 

progressiva e sistemática renovação estilística. 

Desde o seu início, o conteúdo estético da Internet Art assume um estado 

transitório, em permanente fluxo, evolui e desenvolve-se na mesma medida em que os 

seus agentes e ambiente evoluem, uma Zeitgeist desconcertante que almeja estar em 

permanente sincronia com o seu contexto e época. Todavia, e apesar do seu espectro 

particularmente amplo, as pré-condições definidoras da sua identidade imprecisa que têm 

sido uma espécie de lugar-comum da crítica da arte – conectividade, acessibilidade, 

disseminação, dispersão, reprodutibilidade, flexibilidade e o desafio da sua imaterialidade 

– destacam a incorporação da lógica de um público amplo e participativo na arte, liberto 

dos constrangimentos e das convenções do mundo institucionalizado da arte. Tal como 

se procurou demonstrar ao longo deste ensaio, um contexto que redefine o papel do artista 

e da sua audiência: o artista, sem o dedo julgador das instituições e as definições 

normativas do meio artístico, estreita os laços com a sua audiência e fica livre para criar 

a sua própria identidade ou assinatura estética, acumular as funções de curador, 
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colecionador e crítico do seu próprio trabalho; da audiência sobressai a ascensão e 

apologia do amador omnipresente, descaraterizado, autodidata e entusiasta que, para além 

de estar familiarizado com as ferramentas e a arena onde se intervém artisticamente, 

frequenta os mesmos espaços de discussão online dos artistas. 

A explosão participativa e o fenómeno da colaboração voluntária, instituídos com 

a arquitetura da Web 2.0, assumiram o pressuposto de uma web em constante atualização 

e expansão pelos seus próprios utilizadores, projetando a sua produtividade como uma 

alavanca na engrenagem de aceitação e pertença a grupos ou comunidade online. Foi 

precisamente esta hiperabundância de fontes de matéria-prima, combinada com o 

ambiente de colaboração e participação coletiva na rede, que nos permitiu avalizar um 

conjunto significativo de projetos, cujas possibilidades artísticas das obras estetizam 

tópicos padronizados do quotidiano, da intimidade, das tensões e da extensão digital das 

vivências das pessoas. A diversidade de abordagens artísticas suscitou-nos uma reflexão 

perseverante sobre as transformações da obra de arte e a consequente perda de uma 

identidade fixa. Como tal, não nos pareceu ser prudente tentar descrever o medium de 

uma obra de Internet Art sob uma única descrição ou rótulo estético rígido. Para o efeito, 

as bases teóricas da condição pós-medium de Rosalind Krauss anteciparam a prática 

despretensiosa que corrobora o fim da ‘especificidade do medium’ e representa uma rígida 

rutura com a insubstituibilidade e renovação da vitalidade das linguagens artísticas 

reclamadas pela Internet Art, abandonando quaisquer pretensões de pureza. A 

reconfiguração de um medium permeável a um manancial de elementos físicos ou digitais 

redefine as convenções de uma arte em constante mutação que suporta e conforma todos 

os aspetos inerentes à construção da obra de arte. Constatámos que os preceitos de 

abertura estética de Krauss alinham-se com a obstinada convergência tecnológica 

expressa pela condição pós-media de Peter Weibel, sustentada pela ‘equivalência entre 

os media’ e a ‘mistura dos media’, que preside à evolução da internet em si mesma e na 

sua ligação com dispositivos do nosso mundo físico. Dessa forma, a alocação da Internet 

Art a um espaço específico com propriedades massificadoras propicia o contágio e 

ingerências constantes de outros meios ou linguagens. Contudo, a natureza da Internet 

Art não advém exclusivamente do seu vínculo tecnológico ou do uso artístico de um 

medium específico, mas as suas obras ocorrem ou resultam de um ambiente específico. 

Como tal, a ‘consciência da internet’ subjacente às idiossincrasias online/offline de 

algumas obras que se enquadram no paradigma da Post-Internet Art é representativa da 
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expansão da Internet Art para o ambiente físico e demite qualquer relação com um 

medium específico mas não prescinde da sua ligação específica com a cultura da internet 

que determina o significado da obra. 

Naturalmente que, ao revisitarem obras do passado, os precursores da Internet Art 

assimilam os seus métodos estilísticos mas, acima de tudo, projetam-nos num plano de 

correspondências ou conferem-lhes uma nova roupagem estética com imperativos 

intrínsecos do próprio ambiente. Essas trocas são sublimadas em projetos que ocultam no 

seu potencial estético um nível de sofisticação conceptual e de inovação tecnológica que 

torna imprecisa a delimitação dos contornos de ação da Internet Art. Logo, o perfil do 

artista abrange uma diversidade de formações e domínios de atuação, com competências 

técnicas distintivas. Ainda assim, a sublevação estética é realizada num contexto 

caraterizado como mass medium revelador do caráter populista de um espaço complexo, 

ubíquo e simultaneamente dotado de um fluxo vertiginoso de informação onde tudo se 

mistura num jogo de dicotomias desconcertantes: arte e não-arte, inovação e 

obsolescência, ficção e realidade, originalidade e cópia, amador e profissional, eclético e 

brejeiro, altruísta e hacktivista, privado e público, etc.. Por essas razões,  o discurso 

artístico adota moldes conceptuais tão díspares como a exultação e valorização do 

contributo dos amadores com uma estética despida de engenho artístico (bem vincado na 

proposta de uma ‘web vernacular’ de Olia Lialina), ou na requintada exploração de 

tecnologias emergentes com fins artísticos que se debruça sobre a cultura da rede, ou 

ainda no frenético fluxo de uma ‘estética atlética’ com rasgos de alguma alienação 

artística, que Brad Troemel descreve como um sintoma dos novos artistas 

hipercompetitivos pressionados por um meio muito exigente (caraterístico das redes 

sociais) para se manterem visíveis. Do mesmo modo, ao aprofundarmos a noção de ‘Nova 

Estética’ de James Bridle, verificámos que há um claro apontamento para a fusão entre a 

alta e baixa cultura, o digital e o físico, o artista e o amador; a ‘Nova Estética’ dá enfâse 

a uma série de referências que testemunham as mudanças que estão a ocorrer e realça as 

rotinas de produção nativa da cultura de rede assimiladas pela cultura visual 

contemporânea. 

Tal circunstância levou-nos a evidenciar a indelével mobilização de hábitos e 

vivências sociais para a internet como impulso para a redefinição do espaço público. Um 

modelo social online que ambiciona tornar-se um reflexo ou extensão do mundo físico 

com uma paisagem de aplicações instigadoras de convivência social, com corporações e 
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comércio, com dilemas sociais inerentes à sua natureza de controlo e poder, com tensões 

entre aquilo que é privado ou público. Os novos critérios derivados de uma presença 

online e as implicações resultantes de vivermos cada vez mais as nossas vidas sociais em 

público têm contribuído para que as relações em si tendam a aproximar-se de um ponto 

de indistinguibilidade. Neste sistema de referência assumimos uma posição artística 

devedora de alguns pressupostos que regem a Arte Pública, ou que se arroga a si mesma 

como um ímpeto renovador da Arte Pública. Nesse sentido, são tratados temas – como a 

mobilização da sociedade civil, galvanização de massas, ações polarizadoras da opinião 

pública, confusão ou ingerências das esferas pública e privada – que desafiam os limites 

de propriedade e bem comum, controlo e liberdade, soberania e democracia, poder e 

anarquia, e muitas outras ambivalências que contribuíram para a confluência de ações 

coletivas através da Internet Art. 

Na sequência desta abordagem, foi nosso objetivo analisar as diretrizes que 

definem e sustentam o estímulo para a coletivização identitária na rede, a agregação em 

grupos ou comunidades e a participação colaborativa em ações ou atividades subsumidas 

em interesses comuns. Uma das constatações intrigantes que procurámos clarificar, 

recorrentemente objeto de experimentação artística, prende-se com o ambiente instigador 

de participação como forma de integração social, afirmação e visibilidade públicas com 

o objetivo de corresponder a uma era obcecada pela digitalização das nossas vivências 

em que as novas gerações, sob o ethos da comunidade, expressam-se livremente e não 

têm relutância em partilhar tudo online para integrar as demandas públicas da multidão. 

Este senso de comunidade traduz-se num padrão de práticas participativas não 

hierarquizadas, congruente com a partilha de contributos dados pelos seus membros,  mas 

também com a plausibilidade estética das relações e interações sociais no ciberespaço. 

Como facilmente se percebe, o encorajamento por detrás do universo artístico 

comprometido com a internet não se circunscreve ao agregado social, mas sobressai pela 

conectividade que suporta a participação e as ações coletivas. Se ponderarmos o arquétipo 

participativo na execução de obras colaborativas da Internet Art, verificamos a 

predominância de quatro proposições, a saber: a emergência de uma arte colaborativa 

resultante da interação e cooperação entre os seus membros; o caráter único de cada obra 

de arte assente na heterogeneidade do coletivo, reunido por interesses comuns; o enlace 

entre artista e a audiência participante; a primazia da conectividade sobre o conteúdo. 

Assim, a sinergia coletiva depositada na criação de projetos de Internet Art atribui 
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intensidade ao caráter processual da obra que resulta numa nova dimensão do 

espetador/participante, com o objetivo de transformar e esteticizar a participação da 

audiência num produto colaborativo. 

Foi precisamente neste contexto que se gerou talvez o maior desafio deste estudo: 

o de tentar compreender os fundamentos da colaboração entre o artista e a sua audiência 

ativa em rede, as suas condições ou identidade estética, e filtrar as convenções 

prescindíveis do meio, de modo a aclarar a descrição estilística da Crowdsourcing Art 

que ocupa um largo espetro de posições artísticas em constante devir. Essa análise não 

omitiu as relações rizomáticas entre as reminiscências de uma herança artística, a 

proveniência do conceito de crowdsourcing de um contexto corporativo e o estímulo 

conferido pela ‘web participativa’ Web 2.0, mas, ao invés disso, extraiu as suas principais 

linhas de força que sustentam e conformam a prática artística de muitos projetos que 

envolvem a multidão na produção da obra. As prescrições colaborativas resultantes de 

antecedentes histórico-artísticos, da subcontratação de tarefas a uma multidão, da 

chamada aberta, da participação voluntária e, fundamentalmente, da ideia de que o 

coletivo pode ser extraordinariamente mais criativo, inteligente ou eficaz do que o 

membro mais dotado que está entre eles, alinham-se num modelo que amplifica algumas 

das caraterísticas importantes da Internet Art: a cultura participativa, a mobilização de 

audiências online e o legado de uma ampla rede de colaborações artísticas na Internet Art 

com inúmeros artistas a identificarem-se coletivamente ou a envolverem o público nas 

suas obras. 

A escala da rede de colaboração e a livre acessibilidade em torno de projetos de 

Crowdsourcing Art explora novas dimensões de significado com níveis de participação 

inimagináveis que tendem a sublinhar sintomas de diluição de fronteiras entre a arte, o 

público comum, o quotidiano projetado na rede, o refinamento do engenho artístico e a 

ausência dele. Parece-nos que a dificuldade em discernir a colisão do mediatismo 

militante das redes sociais com a Crowdsourcing Art, face à necessidade de mobilização 

de contribuições para a realização da obra, reflete-se numa participação indiscriminada, 

onde o que importa salientar é o aproveitamento do talento da multidão. No entanto, o 

principal foco que se evidenciou nesta análise da multidão foi o papel de uma audiência 

participativa,  cujo envolvimento vai além da mera interação com o conteúdo,  e 

carateriza-se por uma participação ativa com ações que deixam vestígios determinantes 

na produção da obra.  
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Tendo por base estas referências, combinadas com a ideia de proliferação ou 

abundância transbordante da cultura da internet, assumimos o entendimento do conteúdo 

estético da Crowdsourcing Art através da condição de ser ‘muitos’. A lógica de ‘muitos’ 

parece-nos o mecanismo de análise mais apropriado ao atual momento que acompanha a 

natureza, quantidade e velocidade vertiginosa da informação na rede; por conseguinte, a 

noção de ‘muitos’ pode ser subentendida como uma extensão quasi infinita. A estrutura 

compositiva da produção artística, sob a perceção de ‘muitos’, acentua a importância que 

os aglomerados, a imensidão de dados gerados pelo utilizador e a magnitude como fonte 

de expressão artística poderão ter na construção de novos sentidos atribuídos à obra de 

arte. Esta visão da Crowdsourcing Art é reforçada pela convicção de que estamos perante 

uma continuidade estrutural de linguagens artísticas convencionais suficientemente 

flexíveis ao ponto de perdurarem como um conjunto de ideias, métodos e sensibilidades 

que ressurgem agora em múltiplas formas, e que podem ser resumidas na alteração dos 

princípios de composição que abriu caminho à combinação de formas e na assunção de 

critérios em que a obra de arte começa a gerar formas em vez de as combinar. Se por um 

lado, verificámos que há uma confrontação entre diferentes materiais cujos contornos 

criativos assentam na combinação, por outro lado, há a exploração das variações possíveis 

no constructo da obra de arte, a partir de premissas definidas pelo artista, evocando uma 

clara divisão entre conceção e execução, redefinindo o papel do artista na produção da 

obra e colocando-a na dependência da audiência. Como tal, a estrutura agregativa dos 

projetos de Crowdsourcing Art, ao manifestar interesse num certo tipo de infinidade ou 

nas variações poéticas de compreensão da condição de ‘muitos’, recupera quatro 

proposições artísticas que sublinham a conceptualidade centrípeta da combinação ou 

variação de formas no sentido de um todo estético: sistemas em série, permutação, 

arquivo e tipologia. 

Partilhando o mesmo sentido de infinidade e aglutinação, a noção de multidão 

associada a projetos de Crowdsourcing Art é habitualmente entendida com uma ordem 

de grandeza considerável, uma dispersão geográfica significativa e uma heterogeneidade 

de elementos aparentemente perturbadora, que se alinham numa audiência participativa 

de modo a agregar contribuições sumativas. A sinergia coletiva dessa multidão distingue-

se pelo poder da diversidade dos seus membros que, além de manterem algum tipo de 

individualidade, atuam eficazmente em comum. Deste modo, a multidão é examinada 

como um ajuntamento de ‘espetadores emancipados’ ou uma audiência participativa que 
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representa uma multiplicidade de singularidades ativas, interconectadas, cuja cooperação 

na produção artística utiliza as capacidades distintas, acrescentando valor à obra. A 

Crowdsourcing Art rompe com a perspetiva convencional de que o artista necessitava de 

criar arte para ter audiência, para um novo contexto: onde o artista precisa da audiência 

para produzir a obra de arte e, uma vez ligada à obra, torna-se parte integrante do seu 

medium. 

Como resultado, as manifestações artísticas são predominantemente aferidas pelo 

impulso criativo amador dos participantes anónimos vinculados ao projeto, fazendo com 

que a relação ambivalente entre aqueles que possuem talento artístico e os desprovidos 

dele deixe de fazer sentido para os artistas que contam com a contribuição essencial do 

público. A proliferação de conteúdos produzidos por amadores, associado ao seu status 

de prosumers (simultaneamente consumidores e produtores de conteúdos), traz 

implicações para as práticas artísticas que não se limitam a incluir as possibilidades 

participativas do amador ou as banalidades despretensiosas que produz, mas também 

procuram dar crédito à ideia signatária de criatividade partilhada e autoria distribuída. 

Embora o nosso estudo não destitua o artista enquanto elemento originador da obra de 

arte e aquele cuja predominância pode definir vários níveis de participação que 

caraterizam os projetos de Crowdsourcing Art, também equaciona a possibilidade de 

atribuir o título honorífico de autor aos participantes cujas ações conferem o significado 

à obra. 

Dada a importância da força motriz da participação anónima para a caraterização 

de projetos de Crowdsourcing Art reiterada ao longo de toda a reflexão, as abordagens 

artísticas, se comparadas em planos conceptuais e formais, dão-nos sinais de evolução 

diferenciada em correspondência com os desafios da internet, algo que se generalizou na 

discussão acerca de ajustamentos e desvios de inúmeros projetos relativamente à noção 

de crowdsourcing. Porém, os padrões de expressão estética não são estabelecidos 

unicamente pelo artista, mas são indissociáveis do nível ou natureza participativa da 

audiência. Por essa razão, considerámos adequado fazer a distinção de projetos, tendo por 

base a distinção entre participação intencional e participação não-intencional.  

Uma das principais caraterísticas dos projetos que se inserem no modelo de 

participação intencional é a natureza ativa da audiência como chave para a constituição 

de uma ideia que não descura a promoção de um campo de atuação aberto e inacabado, a 

tolerância para com a falta de engenho artístico ou o acaso na produção artística e o 



 
297 

 

envolvimento efetivo da audiência na produção criativa da obra com o conhecimento do 

contexto e dos pressupostos que envolvem a participação. É atribuída uma ênfase 

exacerbada ao processo e à dinâmica do fluxo colaborativo, cuja impetuosidade esmorece 

a partir do momento em que o projeto é encerrado ou perde a sua capacidade de incitar a 

participação da audiência. Por vezes, denota-se uma delimitação participativa, objetivada 

em função de um volume de contribuições para preservar a vitalidade e enobrecer o 

projeto, ainda que ocupe um período de tempo considerável para a sua execução. Todavia, 

a maioria dos projetos tendem a perpetuar a sua existência online e utilizam 

deliberadamente a dimensão temporal para sublinhar a conceptualidade da ação, ou para 

produzir uma maior estetização da obra. Algo que nos surpreendeu foi a persistência em 

manter os projetos online, para além do facto de terem sido construídos ao mesmo tempo 

que se experienciavam e independentemente da sua condição funcional. 

A participação não-intencional fundamentou-se na ideia de coletar contribuições 

como ato artístico de participações involuntárias de público anónimo que se vê 

inadvertidamente associado a um projeto. Parte desta motivação artística advém da 

abundância de matéria-prima, existente na internet, proveniente de utilizadores que 

concedem direitos extensivos ao conteúdo que partilham a partir do momento em que o 

tornam público. Nestas condições, as ações centralizam-se na atuação do artista, que 

recorre a estratégias de apropriação de conteúdos produzidos pelo público, similares à 

reciclagem do ready-made duchampiano, alterando o paradigma participativo deste. A 

apropriação assume-se como uma estratégia artística que não destrói a identidade do 

original, mas atribui novos significados ao outorgar uma recontextualização do conteúdo; 

não é tanto substituir o significado original por outro, mas intensificar ou dar visibilidade 

ao significado próprio do conteúdo que, disperso, se perde, e coletivizado ganha outra 

profundidade. Algumas das abordagens perseguem uma estética do fluxo de dados em 

tempo real para perscrutar o tráfego de informação com a adição sistemática e 

consequente recombinação de elementos produzidos pela multidão que se encontra 

online, disponibilizando uma plataforma interativa de visualização de dados que responde 

aos estímulos dos visitantes, mas não à sua participação na produção direta da obra de 

arte. Uma outra direção artística privilegia práticas arquivistas orientadas para o 

agrupamento aditivo de dados ou conteúdos que são deliberadamente ‘arrancados’ do seu 

contexto nativo para serem expostos em galerias ou em museus, sob o estigma de 

transportarem uma ‘consciência da internet’. Uma das consequências cruciais deste 
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desenvolvimento, no que diz respeito à sintaxe visual, é a adoção dos métodos de 

serialidade e tipologia como caraterísticas constitutivas da obra com uma disposição 

justaposta de elementos, sugerindo uma certa compressão de infinidade. Como resultado, 

a atividade despretensiosa dos participantes que se veem envolvidos inadvertidamente 

nestes projetos artísticos contrasta com a intenção do artista em gerar padrões expressivos 

das idiossincrasias da sociedade em rede. 

Como registo final que orientou esta investigação, e em nosso ver, procurou-se 

assegurar uma maior consistência teórica às ações coletivas em rede como fundamento 

para a assunção de uma posição artística colaborativa descrita pela Crowdsourcing Art. 

No entanto, os argumentos e reflexões avançadas que sublinham as principais premissas 

enunciadas ao longo dos capítulos são mais problematizadoras do que categóricas, porque 

temos plena consciência que não é possível nem produtivo descrever o fenómeno 

estudado segundo um programa estético estável, especialmente quando o ambiente que 

determina o seu significado se encontra em constante mudança. 
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