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RESUMO 

 

BARBOSA, Andrea Lombardi. Narrativas do desencontro: o MAM e as novas mídias. 2017. 
146 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Estudos Pós-
Graduados em Comunicação e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2017.  
 
A presente pesquisa propõe que se compreenda as narrativas existentes entre as novas mídias e 
o Museu de Arte Moderna de São Paulo a partir de um breve mapeamento de instituições que 
atuam na intersecção com as mídias digitais como exercício de produção de enfrentamento, ou 
em circunstâncias criativas que exploram novas linguagens e abordagens. No plano das funções, 
algumas questões se sobressaem: como criar e implementar novas formas de atuação dos 
museus? Quais são as mudanças necessárias para que o museu dê conta da exposição e da 
conservação dos trabalhos em novas mídias? Qual é o posicionamento do museu frente às novas 
tecnologias, no que se refere ao seu uso no gerenciamento e na documentação da coleção, bem 
como no auxílio aos projetos de educação e no apoio à visitação? Tanto para os museus já 
estabelecidos, como para os que atualmente estão sendo criados, os desafios que as novas 
mídias apresentam são enormes. São ações efêmeras e desmaterializadas, obras em processo, 
construídas coletivamente, que se manifestam no embate direto com o tempo ubíquo do 
ciberespaço, gerando estratégias que subvertem, recriam, ampliam e desconstroem o sentido 
muitas vezes previsto pelo contexto digital. Dessa forma, o equilíbrio entre a conservação e a 
exposição se vê ameaçado pela própria dinâmica da produção artística que tensiona as 
distâncias espaçotemporais, rompe com o paradigma da contemplação e solicita a intervenção, 
a participação, intensificando a mediação com as obras. Neste sentido, a presente investigação 
aborda não somente as produções e a experiência dos museus no contexto das novas mídias que 
atravessam o MAM-SP, mas também aponta questões no sentido de discutir as perspectivas da 
estética digital nos museus contemporâneos. 
 
Palavras-chave: Museu, Novas mídias, Arte contemporânea, MAM-SP. 
 
  



ABSTRACT 

 

BARBOSA, Andrea Lombardi. Narrativas do desencontro: o MAM e as novas mídias. 2017. 
146 p. Dissertation (Master in Communication and Semiotics) – Postgraduate Program in 
Communication and Semiotics, Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2017.  
 
The present research proposes to understand the narratives between the new media and the 
Museum of Modern Art of São Paulo, from a brief mapping of institutions that act at the 
intersection with the digital media as a confrontation production exercise, or in creative 
circumstances that explore new languages and approaches. In terms of functions, some issues 
stand out: how to create and implement new ways of performing museums? What are the 
changes necessary for the museum to account for the exposure and conservation of work in new 
media? What is the position of the museum in the face of new technologies, both in its use in 
the management and documentation of the collection and in the aid of education projects and 
support for visitation? For both the established museums and the museums being created today, 
the challenges that the new media present are enormous. They are ephemeral and dematerialized 
actions, works in process, built collectively, that manifest themselves in the direct clash with 
the ubiquitous time of cyberspace, generating strategies that subvert, recreate, amplify and 
deconstruct the meaning often anticipated by the digital context. In this way, the balance 
between conservation and exposure is threatened by the very dynamics of artistic production 
that stresses spatiotemporal distances, breaks with the paradigm of contemplation and calls for 
intervention, participation and intensifies mediation with works. In this sense, the present 
research addresses not only the productions and the experience of the museums in the context 
of the new media that cross the MAM-SP, but also points to questions to discuss the 
perspectives of the digital aesthetics in contemporary museums. 

 
Keywords: Museum, New media, Contemporary art; MAM-SP. 
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INTRODUÇÃO 

Existem pelo menos duas referências básicas na discussão sobre instituições 

museológicas, quais sejam: o ensaio fundamental de Adorno, intitulado “Museu Valery Proust”; 

e o não menos importante “Museu Imaginário”, de André Malraux. Ambos narram a ocorrência 

de descontextualizações e desencontros que proporcionam novos significados para a percepção 

e o pensamento. Adorno toma como um de seus objetos o relato incomodado de Valéry sobre 

a reconfiguração da experiência no museu de arte no que se refere à sua atmosfera fruitiva. 

Nela, tudo está desconexo, fora do lugar e do tempo, as regras de comportamento que causam 

constrangimento ao visitante, tais como falar baixo, não tocar em nada, estas e outras questões 

são apontadas como condicionantes da apreciação da obra de arte. 

Malraux aponta novas possibilidades de leitura abertas pelo olhar fotográfico, a partir 

da pretensão do fotógrafo à simples reprodução das obras do museu. O autor traz à baila a 

relação entre o museu como espaço institucional e o museu imaginário, problematizando a 

função dos museus, na medida em que estes colocaram em cena uma nova relação entre o 

espectador e a obra de arte. Dessa forma, cabia a cada indivíduo a possibilidade de ser o curador 

de seu pequeno museu imaginário, reunindo exclusivamente as obras de sua preferência, com 

total autonomia em relação às restrições imposta pelo cânone oficial, tal como verificado nas 

grandes instituições. Isto é, o museu como espaço de produção de sentidos e de imagens que 

dialogam com o espectador, interrogando e confrontando o olhar.  

Nesses quase quatro séculos de existência do museu moderno, expandiram-se os 

vértices de sua estruturação. Dos limites físicos das paredes de um edifício específico, 

chegamos ao espaço de um território em toda sua complexidade socioambiental-ecológica. Da 

restritiva noção de acervo, como objeto juridicamente possuído e incorporado, passamos ao 

conceito de patrimônio, tanto cultural quanto imaterial. E do foco em uma minoria privilegiada, 

passamos a ter como objetivo toda uma população, em sua diversidade e especificidades. 

Nesta perspectiva, o museu é visto não só como um complexo dispositivo socioartístico-

cultural atuando em várias frentes, mas também como um ambiente e condutor de 

transformações nos modos de representação e na produção de sentido de uma sociedade que se 

atualiza no tempo. O museu de arte, principalmente a partir de sua versão moderna, vem 
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assumindo um outro papel: de museu ilustração para museu agente cultural, um museu 

imbricado não só em seu contexto, mas na vida e em sua dinâmica1.  

É possível notar tais semelhanças no discurso de Mario de Andrade e de Sérgio Milliet 

para a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. Ambos veiculam uma ideia 

ampla de um museu de arte moderna, não como mero contato entre artista e um público 

interessado, mas como espaço voltado à comunidade extensa, sendo seu principal objetivo a 

transformação social, e não meramente um espaço de conservação, pretendendo abarcar a 

formação cultural da população, em sintonia com a contemporaneidade2.  

O modelo implementado pelo MoMA-NY a partir dos anos 1930 é referencial para 

diversos museus de arte no Brasil, especialmente a partir do segundo pós-guerra3. Ao exercer 

função norteadora da arte moderna no país, o MAM se apresenta na condição de produtor de 

arte moderna, especialmente por meio de suas exposições, publicações e sua capacidade de 

julgar valores ao formar sua coleção. No momento em que o MAM, via Bienal, passa a assinalar 

o que pode ser considerado como arte moderna no Brasil, então, reaproxima-se do artista, num 

momento estelar da história da arte moderna brasileira, o que pode, em parte, sinalizar a ideia 

de um futuro caminho interessante4. 

Mario Pedrosa escreve a respeito da natureza de um museu de arte moderna ser uma 

“casa de experiências”, em que é possível compreender uma arte que se propõe à pesquisa, às 

experiências, às invenções5. Isto é, um museu programado para que o artista pense sua obra 

segundo uma escala pública, na relação obra - espectador, e que desse diálogo suas 

experimentações artísticas possam produzir em seus espaços a escrita de uma história da arte 

no Brasil.  

                                                 
1 GROSSMANN, M.; MARIOTTI, G. Museum Art Today / Museu Arte Hoje, São Paulo, Hedra & Forum 

Permanente, 2011, p. 193-221. 
2 NASCIMENTO, Ana Paula. MAM: museu para a metrópole. 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) -  

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
3 Os históricos dos três museus criados no imediato segundo pós-guerra – Museu de Arte de São Paulo (MASP, 

1947), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP, 1948) e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM-RJ, 1949) – foram apresentados em diversas pesquisas e publicações. Especificamente em relação ao 
MAM-SP, que estabelece uma relação oficializada com o MoMA-NY, podemos citar as seguintes fontes de 
consulta: Paulo Mendes de Almeida, que tem um trabalho precursor reunido no livro De Anita ao Museu. Entre 
outros, podemos citar os de Aracy Amaral, Maria Cecília França Lourenço, Ana Paula Nascimento e Regina 
Teixeira de Barros – que problematizam sobre a origem do MAM relacionada ao desejo de modernização da 
burguesia industrial paulistana, sobre as primeiras exposições, sua relação com a Bienal de São Paulo, a 
transferência do acervo para a Universidade de São Paulo e a reestruturação marcada pela inauguração do 
Panorama da Arte Brasileira. 

4 LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 
1999. 

5 PEDROSA, Mário. A forma educadora na arte. In: ARANTES, Otília (Org.). Mário Pedrosa: Forma e Percepção 
Estética. São Paulo: EDUSP, 1995, p. 295.  
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Verificamos que o MAM, desde sua concepção6 até atualmente, pretende construir uma 

escrita da história da arte que contemple não somente obras de arte moderna, mas também de 

arte contemporânea, que sejam capazes de estabelecer um intenso diálogo com a arquitetura, 

seu entorno e com o público. Obras que proponham questões sobre o próprio conceito de museu 

e da arte. 

Encontramos no capítulo introdutório do livro “Após o fim da Arte”, de Arthur Danto7, 

reflexões sobre que tipo de arte o museu de arte moderna deseja representar. E como os sentidos 

temporais e estilísticos da instituição, quanto ao moderno e ao contemporâneo, tendem a um 

“engessamento” quando não afirmam suas posições e suas escritas:  

[...] o Museu de Arte Moderna deve decidir se pretende adquirir arte 
contemporânea que não seja moderna, e assim se tornar um museu de arte 
moderna no sentido estritamente temporal, ou se continuará como um acervo 
exclusivo de arte estilisticamente moderna, cuja produção se tornou rarefeita 
até o ponto, talvez, de uma escassez, deixando de ser representativa do mundo 
contemporâneo8.  

Nos últimos anos, vimos a introdução de novas mídias na arte, tais como instalações de 

vídeo, trabalhos em rede, elementos sonoros, web art, etc.9 Naturalmente, se pensarmos na 

fotografia, no cinema, na TV, no vídeo e em outras mídias, é inevitável encontrarmos estados 

disruptivos similares que apontariam para uma história das técnicas e tecnologias que, 

amplificando a capacidade sensória e analítica do corpo humano, vêm modificando as formas 

de interpretar e representar o nosso entorno. Quando falamos em “novas mídias e suas 

tangentes”, fazemos menção a esta trama complexa em que tempo, espaço e conhecimento se 

entrelaçam.  

O campo de observação supramencionado é o objeto com qual a presente pesquisadora 

vem se relacionando durante os últimos anos. As escolhas aqui apresentadas envolvem um 

inevitável resíduo de subjetividade. O interesse nos processos aqui mencionados parte da 

experiência de quase uma década dessa pesquisadora como analista de parcerias e mídias 

digitais no MAM, entre 2011 até os dias de hoje. Essa experiência lançou sobre as práticas 

                                                 
6 O MAM foi fundado por Francisco Matarazzo Sobrinho, conhecido como Ciccillo Matarazzo, em 1948, 

concomitantemente ao surgimento do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ambos inspirados pelo Museu 
de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) e frutos do ambiente de grande efervescência cultural e progresso 
socioeconômico que caracterizou o Brasil na década de 1940. 

7 DANTO, Arthur C. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: Odysseus 
Editora, 2006. 

8 BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 14. 
9 O' DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 

2002.  
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diárias de trabalho um olhar de inquietude e reflexão, uma vez que foram percebidos 

desencontros entre discurso e prática.  

Compreender uma coleção de arte contemporânea é expor a trajetória de políticas 

institucionais e artísticas de uma arte em constante mudança e potencialmente tensa para os 

museus – tarefa cada vez mais complexa diante da amplitude de possibilidades de constituição 

da produção contemporânea. Essa tarefa impele os museus a enfrentar novas situações de 

concepção do espaço expositivo, mediação educativa, armazenagem e conservação de acervo, 

formação de público e política de parcerias institucionais. A partir de questões que surgem da 

prática pessoal da pesquisadora no MAM, o presente trabalho busca compreender a gênese da 

própria coleção de novas mídias do MAM.   

Trabalhos como os que fazem parte da coleção de novas mídias do MAM trazem alguns 

desafios críticos, como a não delimitação de mídias, linguagens e gêneros, diversidade de 

interações entre obra e processo, complexidade de relações entre fragmento e edição, jogos de 

representação e descentralização de circuitos. Trata-se de trabalhos de intervenção no espaço 

público e que geralmente atuam em espaços institucionais da comunicação. Dessa forma, 

levantamos o primeiro questionamento: Em que medida estes trabalhos dialogam com espaços 

institucionais da arte que ainda não foram contaminados pelas intervenções digitais? 

Nossas especulações sobre as narrativas do MAM e sua coleção de novas mídias 

obedecem a determinados limites: o primeiro se refere a um obstáculo estrutural imposto pelo 

banco de dados do museu, isto é, limitações ao acesso ao banco de dados do acervo e dos 

suportes de tecnologias da informação que dificultaram o acesso nas formas e condições 

possíveis de diálogo na pesquisa; outro limite emergiu imediatamente na delimitação do 

problema. Devido à insuficiência de informações da coleção, em decorrência da desatualização 

do banco de dados oficial, utilizaremos o conjunto de obras de novas mídias que estão 

disponibilizadas no banco de dados público que se encontra no site do MAM.  

Ao partir da temática anunciada, pretendemos, por meio de reflexões em torno da 

abordagem de “extremidades”, evocar o trabalho de Christine Mello. Em seu estudo10, a autora 

faz um levantamento da produção videográfica brasileira a partir de seus cruzamentos com 

outras linguagens, tais como cinema, games, inteligência artificial e artes visuais. Assim como 

o vídeo, as novas mídias constituem um meio altamente flexível, permeável e híbrido, que 

dialoga com outros meios e linguagens, gerando novos campos de ação, que escapam aos 

gêneros tradicionais que, por muito tempo, esquematizaram nosso entendimento da produção 

                                                 
10 MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac, 2008. 
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artística. As novas mídias modificam e expandem corpórea, semântica e gramaticalmente a 

linguagem, em todas as suas dimensões. 

Trabalhar com arte e tecnologia também pode se traduzir como extremidades ao inserir 

estas poéticas de intervenção digital nos espaços e circuitos convencionais da arte. Baseadas 

em suas intervenções digitais e em suas constituições sígnicas, as zonas de risco enfrentadas 

atualmente pelas poéticas digitais são acionadas num circuito cultural estabelecido, desse modo, 

em meio a uma nova ordem política e social11. 

Dessa forma, a noção de extremidades aqui explorada é um tipo de leitura que pretende 

dar conta tanto da situação contemporânea que tem como emblema as novas inspirações para 

as práticas museológicas quanto do lugar próprio de tensão em que se encontram as experiências 

que se utilizam dos novos meios tecnológicos e de sua relação com os circuitos da arte e das 

mídias. 

As narrativas de desencontro do MAM falam dessas atuais circunscrições das novas 

mídias no museu que permitem problematizá-lo em direção a suas fronteiras e extremidades, 

como uma forma de saída do epicentro de sua arqueologia. Embora o museu de arte moderna 

sempre tenha se caracterizado por sua natureza híbrida, com diversos agentes atuantes nos 

campos das artes e da cultura, podemos verificar atualmente essa hibridez associada a grande 

parte do conjunto de operações artísticas, permitindo a este meio uma forma de extrapolar a sua 

própria pluralidade interna e produzir um alargamento de sentidos no que tange a pensar o 

museu não apenas como uma plataforma física, mas também como uma plataforma virtual 

flexível composta por diversas redes.  

No âmbito de uma exposição virtual, no entanto, algumas urgências entram em cena, 

enquanto outras desaparecem. A curadoria aplicada ao sistema em rede leva em conta requisitos 

interligados ao espaço de exposição virtual da galeria, que invalidam algumas prerrogativas de 

exposição nos moldes tradicionais. Dessa forma, é significativo fazer um percurso de 

desvelamento acerca dessa prática, analisando-se em que medida se realiza, de que forma se dá 

e quais questões suscita.  

A necessidade que motiva o presente estudo é a ainda incipiente existência de pesquisas 

que reflitam sobre a relação entre as novas mídias e os museus brasileiros. Essa reflexão deve 

levar em conta interesses políticos e econômicos, o relacionamento dos museus com os artistas, 

a postura política de seus diretores e o próprio entendimento do que vale a pena ou não expor, 

bem como de que modo expor e para quem expor.  

                                                 
11 MELLO, Christine. Zona de risco: poéticas de intervenção digital. Simpósio Padrões aos Pedaços: o Pensamento 

Contemporâneo na Arte, São Paulo, 2005. Anais... São Paulo: Paço das Artes, 2005. 
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A contiguidade física, as interferências sobre o virtual, zonas de confronto, relações de 

tensão que se estabelecem entre as novas mídias nos museus são algumas das abordagens que 

serão levantadas nesse trabalho. A articulação entre a linguagem das novas mídias, via 

extremidades, produz nesse estudo uma escrita que trata do encontro e do desencontro de vazios 

e ausências, estranhamentos e transferências entre os desdobramentos poéticos. 

Figura 1 - Exposição Bahia no Ibirapuera, São Paulo, 1959. 

  
Fonte: Arquivo histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo. 
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Figura 2 - Exposição Bahia no Ibirapuera, São Paulo, 1959. 

 
Fonte: Arquivo histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo. 
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CAPÍTULO 1 MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO 

Desde sua fundação, o Museu de Arte Moderna de Nova York - MoMA tem sido uma 

instituição que serve de modelo para os museus que se dedicam à arte moderna. O MAM de 

São Paulo, por exemplo, foi fundado em 1948, tendo como modelo o MoMA. É, portanto, 

necessário enfrentar o desafio de compreensão do objeto dos museus de arte moderna. 

A inauguração do MoMA, em 1929, criou um novo tipo de instituição museológica. 

Inicialmente, ocupou o décimo segundo andar do edifício Heckscher, contando com galerias de 

exposição para as quais foram previstas aproximadamente vinte exposições nos primeiros dois 

anos12. Não havia precedente de museu dedicado à arte moderna, o que exigia uma definição 

sobre o objeto da nova instituição. Para tal, Alfred Barr Jr., primeiro diretor do MoMA, publica 

dois textos: “Um novo museu de arte”, em 1929, e “Um novo museu”, em 1930. Nesses textos, 

Barr compara o MoMA ao Museu de Luxemburgo, em Paris, que colecionava obras de artistas 

vivos ainda não suficientemente consagrados para serem adquiridos pelo Louvre. Dessa forma, 

incumbiria ao MoMA atentar para uma produção que ainda não caberia ao Metropolitan 

Museum de Nova York. Ambos os textos, elaborados para a abertura do MoMA e para 

arrecadar fundos ao museu, afirmam a pertinência de um museu de arte moderna.  

No entanto, em 1934, Barr publica um novo texto, intitulado “Moderno e Moderno”, no 

qual expõe certa hesitação, anteriormente inexistente, quanto ao objeto do museu: o moderno. 

O texto mostra um autor incapaz de definir o modernismo e assim conclui: “a verdade é que a 

arte moderna não pode ser definida com nenhum grau de finalidade nem no tempo, nem no 

caráter, e qualquer tentativa de fazê-lo implica uma fé cega, conhecimento insuficiente ou uma 

acadêmica falta de realismo”13. 

Barr muda de posicionamento ao se defrontar com os primeiros cinco anos à frente de 

um museu que deveria se dedicar a algo que ele mesmo era incapaz de delimitar: uma agenda 

de critérios de história da arte moderna que guiasse sua política de aquisições e exposições.  

Para Felipe Chaimovich, curador do MAM, a “ausência de definição sobre a origem 

histórica da arte moderna implica uma obscuridade sobre a direção a ser tomada por um museu 

de arte moderna”14. A diferenciação de museus como o Louvre e o Metropolitan não era mais 

evidente.  

                                                 
12 BARR JR., Alfred Hamilton. Defining Modern Art. Nova York: Abrams, 1986, p. 69. 
13 Ibid., p. 83. 
14 CHAIMOVICH, Felipe. O MAM como museu experimental. Transmuseu 2014. MAM. Disponível em: 
<http://mam.org.br/wp-content/uploads/2017/03/transmuseu-2014-FelipeChaimovich.pdf>. Acesso em: 06 jan. 
2017. 
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O surgimento dos museus de arte moderna no Brasil, em fins da década de 1940, está 

fundamentalmente ligado à política norte-americana da “Boa Vizinhança”, sob a qual os EUA 

buscaram se aproximar dos países latino-americanos por meio da criação de laços afetivos e de 

uma imagem amistosa em relação aos norte-americanos. Essa política, posta em prática durante 

os governos de Franklin Delano Roosevelt (1933-45), visava a conter, durante a II Guerra 

Mundial, o avanço de regimes fascistas, e, no pós-guerra, o avanço do regime comunista nos 

países latino-americanos, garantindo a hegemonia dos Estados Unidos sobre os países do 

continente.  

Como meio para a realização dessa aproximação entre EUA e América Latina, foi 

criado, em agosto de 1940, o Office of Inter-American Affairs, responsável pela implementação 

efetiva de políticas culturais em países latino-americanos, financiada pelo governo 

estadunidense.  

A exportação do modelo do MoMA tornou-se uma ferramenta útil no âmbito dessa 

política, como modo de propagar uma visão hegemônica, atemporal e descontextualizada da 

história da arte:  

Em junho de 1941, o Central Press News mostrou uma história que apareceu 
em muitos jornais norte-americanos: “O recruta mais estranho na linha de 
defesa do Tio Sam é - o museu!” Foi citado o presidente do Conselho do 
Museu de Arte Moderna, John Hay Whitney, discutindo o “museu como uma 
arma de defesa nacional”. Como aconteceu com maioria dos museus nos 
Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o Museu de Arte Moderna 
respondeu à crise nacional, com uma série de exposições e programas 
relacionadas à guerra.15 

Não é por acaso, portanto, que o MoMA, durante a década de 1940, organizou 

exposições sobre arte latino-americana e que Nelson Rockfeller doou obras do acervo do 

MoMA – escolhidas pelo então diretor Alfred Barr – para a criação de museus de arte moderna 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. A aproximação de Rockfeller se deu, principalmente, por 

meio de Sérgio Milliet, um dos principais intelectuais paulistas responsáveis pela iniciativa de 

criar em São Paulo um museu dedicado à arte moderna. Rockfeller afirma que sua intenção, ao 

oferecer doações de obras “não é fundar uma coleção nem enriquecer uma coleção já existente, 

mas acelerar um momentum latente”16.  

O que as pesquisas recentes nos mostram é que, “embora ele tenha sido tomado como 

modelo, houve sempre um contexto local que se impôs na constituição dos acervos de arte 

                                                 
15 STANISZEWSKY, Mary Anne. The power of display: a history of exhibitions instalations at the Museum of 
Modern Art. Cambridge/Londres: The MIT Press, 1998, p. 209-210.  
16 Carta de Nelson Rockfeller a Sérgio Milliet, datada de 25/11/1946, São Paulo. Cf.: AMARAL, Aracy. Textos 

do Trópico de Capricórnio. São Paulo: Editora 34, 2006, p. 240.  
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moderna pelo mundo, e que necessariamente eles se formaram no diálogo do meio artístico 

local com os grandes centros propagadores de arte moderna. Isso não significa que o que era 

entendido por arte moderna em Nova York ou em Paris fosse exatamente aquilo que se entendia 

por arte moderna em São Paulo ou em Buenos Aires”17. Além disso, a década de 1940 assistiu 

também a uma transformação considerável da noção de arte moderna, inicialmente propagada 

pelas chamadas vanguardas históricas (expressionismo, cubismo, futurismo, construtivismo e 

outras correntes do início do século XX). 

1.1 Abordagem histórica do MAM 

A capital paulista vivia, depois da Semana de 22, um momento de modernização e 

industrialização, porém, não havia espaços – além das residências de intelectuais e das 

associações de artistas – voltados à divulgação da arte moderna. A criação de um museu de arte 

moderna na cidade de São Paulo começa a ser delineada em 1930 – para alguns historiadores, 

esta se deu via Departamento de Cultura do município, para outros, por meio das manifestações 

que se fizeram presentes nessa mesma década, como a Sociedade Pró-Arte Moderna (Spam)18 

ou mesmo os Salões de Maio. 

Mario de Andrade e Sérgio Milliet difundem a ideia de um museu moderno voltado à 

comunidade, sendo que o principal objetivo era transformador e não meramente 

conservacionista, pois pretendia abarcar a formação cultural em sintonia com a 

contemporaneidade. Essa ideia tinha uma preocupação didática – tal qual o MoMA, que surge, 

em 1929, com o objetivo de difundir a estética moderna na sociedade norte-americana – que 

visava à educação do gosto popular e à aceitação da arte moderna, no âmbito de uma cidade 

que vinha, desde a década de 1920, constituindo-se como norteadora da modernização:  

São Paulo, desde o início do século XX, passa por uma série de modificações 
profundas, transformando-se, de uma cidade com características modestas e 
acanhadas, na maior cidade do país, concentrando população e atividades 
diversificadas [...]. Em 1951, São Paulo possuía 2,2 milhões de habitantes [...] 

                                                 
17 MAGALHÃES, Ana Gonçalves. Uma nova luz ao acervo modernista do MAC-USP: Estudos em torno das 

coleções Matarazzo. Revista USP, São Paulo, n.90, p. 200-216, jun./ago. 2011, p. 202. 
18 O primeiro a defender o Spam como instituição precursora do MAM foi Paulo Mendes de Almeida, em artigo 

sobre a fundação da sociedade; essa posição é retomada por Vera D' Horta: "a Spam propunha-se, antes de mais 
nada, a estreitar as relações entre os artistas e aproximar artistas e público em geral da arte moderna, e, nesse 
sentido, está na raiz de um processo que possibilitou o Museu de Arte Moderna de São Paulo". ALMEIDA, 
Paulo Mendes de. A. Spam. In: _____. De Anita ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 42; HORTA, Vera 
B. d’. A Spam uma festa de arte. In: SPAM Sociedade Pró-Arte Moderna: a história de um sonho. São Paulo: 
MLS/Fundação Nacional Pró Memória, 1985, p. 14. 
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contando com114 bibliotecas, 28 jornais diários, 15 emissoras de rádio e três 
de televisão, além de 178 cinemas [em 1956].19  

A elite paulistana buscava, assim, contribuir para o processo de modernização cultural 

da metrópole, e o MoMA, ao doar obras “que têm caráter mais simbólico do que valor 

excepcional”20, esperava que o museu a ser criado em São Paulo pautasse “sua existência e 

funcionamento a partir do Museu de Nova York”21. A expectativa de Nova York pautava-se na 

veiculação uma noção evolutiva e linear da história da arte moderna, classificando obras a partir 

de aproximações formais, ignorando seu contexto social e político de produção. 

Em 1949, René d’Harnoncourt assumiu a diretoria do Museu de Arte Moderna de Nova 

York no lugar de Alfred Baar, seu primeiro e único diretor até então. A atuação de 

d’Harnoncourt no MoMA foi marcada pelo uso de técnicas e mecanismos expositivos que 

construíam uma visão da arte seguindo os princípios formalistas:  

Objetos antigos cujo significado já foi perdido para nós, utensílios medievais, 
imagens religiosas, e objetos de arte feitos por mestres modernos foram 
reduzidos a apenas um significado – semelhanças estilísticas que 
testemunham a natureza essencial da humanidade.22  

Os valores veiculados por essa crítica formalista estavam de acordo com os da própria 

sociedade norte-americana, que, difundidos na América Latina por meio da política da boa 

vizinhança, serviam, no entanto, a propósitos que iam muito além do campo específico das artes 

visuais:  

Difundir uma experimentação formal aparentemente despolitizada, sobretudo 
o expressionismo abstrato, como alternativa ao realismo social, ao muralismo 
e a toda corrente preocupada com a identidade nacional. O MoMA exporta a 
abstração com habilidade, visando à expansão de um mercado e atendendo à 
política expansionista dos Estados Unidos. [...] A par dessa utilização e de seu 
intento em propiciar autonomia à arte, a abstração também traz questões 
singulares ao ativar a sensibilidade, podendo colaborar para uma consciência 
apurada para satisfazer o imaginário transformador das urbes em metrópole, 
domínio do arrojo e paradigma do futuro.23 

Nesse panorama, São Paulo assume papel ímpar em virtude da concentração de 

atividades econômicas, em especial, da questão industrial, enquadrando-se a abertura do MAM 

como parte explicitadora de uma imagem que se almeja atingir. O MAM representa o 

                                                 
19 NASCIMENTO, Ana Paula. MAM: museu para a metrópole. 2003. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) -  

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, p. 22. 
20 LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus Acolhem Moderno. São Paulo: Edusp, 1999, p. 108. 
21 Ibid., p. 242. 
22 STANISZEWSKY, Mary Anne. The power of display: a history of exhibitions instalations at the Museum of 

Modern Art. Cambridge/Londres: The MIT Press, 1998, p. 129. 
23 CANCLINI, 1979 apud LOURENÇO, Maria Cecília França, op. cit., p. 104. 
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surgimento de um museu visando à institucionalização da arte moderna. Tal proposta propicia 

um novo tipo de configuração espacial e uma rede de relações de poder comprometida com o 

interesse do grupo que o criou. Duas instituições antecedem o Museu: a Galeria de Arte 

Moderna (1947) e a Fundação de Arte Moderna (1948). 

Quanto às práticas que possibilitaram o acontecimento, podemos citar o mecenato do 

casal Yolanda Penteado e Francisco Matarazzo Sobrinho (Ciccillo) – articulação de um mundo 

social no ambiente cultural da cidade ao final da década de 1940, bem como a presença de 

intelectuais, artistas e arquitetos em torno de Ciccillo – e a conformação inicial do acervo. 

O MAM é, então, formalmente registrado em cartório no dia 15 de julho de 1948, em 

boa parte, graças aos contatos com críticos, mecenas, artistas e colecionadores europeus e 

brasileiros, os quais foram feitos por Ciccillo e D. Yolanda, por meio de seus recursos 

financeiros e empenho em concretizar o ideal das vanguardas modernas de “levar o moderno 

para o cotidiano por meio da institucionalização”24. Assinaram a lista 68 pessoas, entre 

industriais, artistas, arquitetos e intelectuais, dos quais se destacaram: Ciccillo e Yolanda 

Penteado, Carlos Pinto Alves, Milliet, Antônio Candido, Vilanova Artigas e artistas ligados ao 

modernismo de 22, tais como Tarsila do Amaral, Victor Brecheret e Anita Malfatti.  

Leon Degand veio a ser o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 

inaugurado no início de 1949, na Rua Sete de Abril, no mesmo edifício dos Diários Associados, 

cujo dono, Assis Chateaubriand, também estava envolvido na fundação de outro museu (porém, 

este, dedicado à arte em geral, e não somente à arte moderna), o Museu de Arte de São Paulo 

(MASP).  

O MAM foi oficialmente inaugurado após uma série de palestras ministradas por 

Degand, em que se debateram questões relacionadas à passagem do figurativismo à arte 

abstrata. Defensor do abstracionismo, o posicionamento crítico de Degand veio ao encontro do 

modelo do MoMA e da crítica modernista, causando grandes polêmicas no cenário artístico 

paulistano.  

Geraldo Ferraz, em artigo para o jornal Il Progresso Italo-Brasiliano, assim se referiria 

aos primórdios da nova instituição: 

[…] Foi, pois, num ambiente em que experiências anteriores haviam 
fermentado um interesse pela arte moderna, que o Museu de Arte Moderna 
surgiu, quase como antítese ao Museu de Arte, mas na verdade como seu 
prolongamento, se não sectário, ao menos diferenciador. Além das seções 
bastante específicas de um museu do gênero, de pintura e escultura, as 
ambições do Museu de arte moderna estenderam-se a arquitetura, ao cinema, 
ao folclore, a fotografia, a gráfica e a música. Era, portanto, um movimento 

                                                 
24 LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus Acolhem Moderno. São Paulo: Edusp, 1999, p. 107. 
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no sentido mais amplo, e se o eixo que o centralizava tinha sua função em 
pintura e escultura, mais em pintura, naturalmente tomava conhecimento 
direto e vivo com as mais variadas formas das artes na atualidade. 
O Museu de Arte Moderna, porém não ficaria adstrito a um plano regional, ou 
nacional, e a primeira exposição que realizou, embora sectária – nela se dava 
particular relevo ao abstracionismo, e o diretor Léon Dégand se tornara no 
meio um ativo teórico militante da tendência, com conferências, artigos, 
esclarecimentos, insinuações – deveria ser considerada a preliminar pequena 
bienal de arte moderna.25 

A mostra que marcou a inauguração oficial do museu foi intitulada “Do Figurativismo 

ao Abstracionismo”, aberta ao público no dia 9 de março de 1949, contando com a presença de 

somente três artistas brasileiros: Cícero Dias, Flexor e Waldemar Cordeiro. No catálogo 

publicado da mostra, há textos de Ciccillo, Milliet e Degand. Na data da abertura, a comissão 

executiva do museu sentiu-se na obrigação de expedir um comunicado, tal como a imprensa o 

publicou: 

A exposição com a qual o Museu de Arte Moderna de São Paulo abre as suas 
portas ao público não tem intenção de favorecer uma ou outra tendência da 
arte contemporânea em prejuízo das demais. O Museu de Arte Moderna visa, 
antes de tudo, à qualidade das obras expostas, independentemente das escolas 
que representam. Entretanto, cabendo a um Museu de Arte Moderna informar 
o público, não apenas sobre a arte contemporânea menos discutida, mas sobre 
as produções artísticas mais atuais – mesmo naquilo que, à primeira vista, 
podem estas apresentar de desconcertante – pareceu-nos que o Museu poderia 
legitimamente, na sua primeira grande exposição, expor, lado a lado, as obras 
pertencentes as duas tendências da plástica mais renovadoras hoje em dia. 

A atividade do MAM foi pautada, em seus primeiros anos, pelos seguintes objetivos:  

1. A constituição de uma coleção permanente, formada de obras que 
pertencem a todas as tendências da plástica contemporânea, desde 1900, mais 
ou menos - pinturas, desenhos, gravuras e esculturas, brasileiras e 
estrangeiras;  
2. Organização de exposições temporárias, de obras de um ou de vários artistas 
brasileiros e estrangeiros, tanto nos limites da grande arte (compreender 
arquitetura), como folclórica e de artes aplicadas;  

3. A organização de cursos, conferências e a projeção de filmes;   

4. A publicação de trabalhos e catálogos.26   

Na declaração desses objetivos, evidencia-se a influência do modelo multidepartamental 

do MoMA que, como estratégias para difusão da arte moderna a partir de perspectiva 

modernista, organizava seu acervo, concebia exposições, abria cursos e lançava publicações 

                                                 
25 FERRAZ, Geraldo. O Museu de Arte Moderna – caracterização de um movimento artístico. II Progresso Italo-

Brasiliano, São Paulo, 1958, p. 11. 
26 AMARAL, Aracy A. Textos do Trópico de Capricórnio. Artigos e ensaios (1980-2005): Vol. 2: Circuitos de 

arte na América Latina e no Brasil. Ed. 34, 2003, p. 252. 
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dedicadas à pintura, escultura, gravura, desenho e também à fotografia, design, música, 

literatura, arquitetura etc.  

A primeira década de atuação do MAM em São Paulo foi marcada por uma intensa 

programação que incluía inúmeros cursos de formação em história da arte, concertos de música 

experimental, exibição de filmes, exposições e visitas monitoradas (denominadas, à época, de 

“palestras ambulantes”). 

Figura 3 - Matéria comemorativa aos 10 anos de fundação do MAM. Jornal Il Progresso Italo-Brasiliano, 1959. 

 
Fonte: Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

De acordo com Aracy Amaral: 

Assim, embora evidente que o “modelo” de um museu de arte moderna fosse 
de Nova York [...] a estruturação do MAM de São Paulo [...] previa, de fato, 
o “museu vivo” em que essa entidade se constituiu para as jovens gerações de 
fins de 40 e inícios de 50 em São Paulo: cinemateca, cursos de arte, palestras 
e debates, com abertura total para as novas tendências artísticas.27 

Somou-se a essas iniciativas, a fundação da Bienal do Museu de Arte Moderna, em 

1951, exposição de grande porte, nos moldes da Bienal Internacional de Veneza, que visava ao 

                                                 
27 AMARAL, Aracy A. Textos do Trópico de Capricórnio. Artigos e ensaios (1980-2005): Vol. 2: Circuitos de 

arte na América Latina e no Brasil. Ed. 34, 2003, p. 251. 
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confronto entre as produções vanguardistas nacionais e internacionais, incentivando, 

divulgando e legitimando esse tipo de produção. A Bienal exerceu um papel fundamental no 

processo de formação e legitimação de jovens artistas e no intercâmbio entre as vanguardas 

artísticas brasileiras e internacionais. A partir das salas especiais, a Bienal também 

proporcionou uma narrativa historiográfica para a arte brasileira, legitimando a produção dos 

modernistas de 1922 em nível internacional e hierarquizando a produção recente a partir dos 

grandes nomes.  

Figura 4 - Estudo para fachada do pavilhão da 1ª Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

 
Fonte: Arquivo histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo. 

A Bienal do Museu de Arte Moderna teve um papel fundamental na formação de acervos 

museológicos, não só do Museu de Arte Moderna da São Paulo, mas de outros museus na 

mesma linha que surgiram, quase simultaneamente, no Rio e em outras capitais brasileiras. No 

caso do MAM de São Paulo, muitas obras expostas na Bienal foram adquiridas para o seu 

acervo por meio dos prêmios-aquisição.  

O crescimento da Bienal, no âmbito do cenário artístico nacional e internacional, 

consumiu muitos recursos do MAM, fazendo com que este, ao longo da década de 1950, 

passasse a ficar em segundo plano nos investimentos de Ciccillo, presidente das duas 

instituições. Somou-se a isso uma instabilidade verificada no cargo de direção do museu, devido 

aos conflitos por parte dos diretores com a personalidade centralizadora de Ciccillo, o que 

impossibilitou a continuidade de um plano de atuação a longo prazo e seu crescimento no 

circuito artístico internacional.  
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Figura 5 - Fachada do pavilhão da 1ª Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

 
Fonte: Arquivo histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo. 

Em 1959, antes da exposição Bahia no Ibirapuera28, tomada como mito de inauguração 

do pavilhão em que se situa atualmente o MAM, o edifício já tinha um histórico de mostras e 

eventos públicos. A despeito das narrativas fragmentadas e ainda informais que o apresentam 

como reminiscência de um barracão de obras nunca desfeito, o lugar consta nos primeiros 

mapas do Parque Ibirapuera como Museu de Cera, do qual se tem registros de funcionamento 

entre os anos de 1954 e 195529. A curta trajetória e a aparente indefinição de um projeto 

institucional tornam a iniciativa, em princípio, irrelevante, no entanto, convém considerar a sua 

intenção de perenidade, que é própria aos museus.  

Em 1961, o crítico Mario Pedrosa assumiu a direção do MAM; em sua gestão fica 

evidente a procura, na iniciativa privada, por patrocínio para as atividades do museu, em uma 

tentativa de garantir a sobrevivência da instituição. Os esforços durante a gestão de Pedrosa não 

obtiveram sucesso e o desânimo de Ciccillo em relação à instituição ficava cada vez mais 

evidente, em oposição aos seus investimentos e dedicação à Bienal:  

[...] a iniciativa das bienais acabou por agravar os problemas do museu, 
forçado que foi a concentrar a maior parte de suas energias e recursos na 
preparação e realização daquelas formidáveis mostras [...] a bienal, criatura 
do museu, sufocou seu criador [...] à medida, porém, que elas [as bienais] 
cresciam, absorvendo somas cada vez maiores, menores eram as 

                                                 
28 Bahia no Ibirapuera foi uma exposição paralela da 5ª Bienal de Arte de São Paulo, curada por Lina Bo Bardi, 

em 1959. Terminada a exposição, o "terreiro", que então já se fixara como área de aproximadamente 400 metros 
quadrados, estreita e paralela a uma das fileiras de pilares, passou a ser chamado de Pavilhão Bahia e virou 
depósito para a Bienal. Foi assim usado por dez anos. Em 1968, o MAM conseguiu do prefeito Faria Lima o 
Pavilhão Bahia para sua sede. 

29 Essa documentação está reunida no fundo de pesquisa do IV Centenário alocado no Arquivo Histórico Municipal 
de São Paulo.  
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disponibilidades que sobravam para as atividades permanentes e, em si 
mesmas, muito mais duradouras e profundas do museu propriamente dito.30 

Até 1962, a realização da Bienal de São Paulo estava ligada ao MAM, de forma que este 

não poderia ser extinto até então. Essa talvez tenha sido a principal razão pela qual Ciccillo 

esperou até janeiro de 1963 para a realização da assembleia na qual propôs a doação do acervo 

do museu para a Universidade de São Paulo, bem como o fim da sociedade civil do Museu de 

Arte Moderna.  

A proposta indicava a Universidade de São Paulo como instituição para alojar o acervo 

– com o consentimento do diretor Mario Pedrosa, que via nessa proposta uma chance de manter 

o museu vivo, “dinâmico, sem prejuízo de sua tradição museológica”31. Em 1963, foi criado o 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. O nome, escolhido por Sérgio 

Buarque de Holanda, buscava diferenciá-lo da concepção de museu moderno de Nova York e, 

dentre as outras razões principais pelas quais o nome MAM não foi mantido, está a briga na 

justiça encabeçada pelos sócios do museu para o retorno do acervo e a manutenção de sua 

existência.  

Após alguns anos nômade, quando funcionou em pequenas salas alugadas no Conjunto 

Nacional (Avenida Paulista) e no Edifício Itália (Avenida São Luís), o MAM recebeu do 

prefeito Faria Lima a concessão de uso do edifício sob a marquise do Ibirapuera. Em 1969, o 

museu inaugurou sua primeira mostra, o Panorama de Arte Atual Brasileira, com obras de 86 

artistas e um espaço expositivo adaptado por Palanti, com três salas de exposição e um 

auditório, além de reserva técnica, almoxarifado e salas administrativas. 

                                                 
30 Conferência de 21/03/1963, originalmente publicada em O Estado de S. Paulo, em 24/03/1963 retirado de 

ARANTES, Otília (org.). Política das Artes. São Paulo: Edusp, 1995, p. 303. 
31 Ata da Assembleia Geral do MAM, 23/01/1963.  
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Figura 6 - Projeto de Ampliação para o MAM sob a Marquise do Ibirapuera, São Paulo, de Giancarlo Palanti, 
1971. 

 
Fonte: Arquivo histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo. 

A generosa doação de Carlo Tamagni, em 1967, foi o primeiro ato de refundação do 

museu, que veio se somar, como supracitado, à criação do Panorama da Arte Brasileira, cuja 

premiação serviria para atualizar o acervo. 
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Figura 7 - Banco de dados das obras doadas por Carlo Tamagni. 

 
Fonte: Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Os “Panoramas” surgiram com o objetivo de colaborar com o reestabelecimento do 

MAM no circuito artístico e cultural paulistano e brasileiro. Para tanto, o regulamento de sua 

primeira edição previa a venda das obras expostas na galeria do museu, de modo que 25% do 

montante das vendas ficaria com a instituição, constituindo um fundo para aquisições. Esse 

fundo seria voltado à constituição de uma sala de exibição permanente que mostraria a 

“evolução da arte moderna no Brasil”, com obras dos artistas modernos ligados à Semana de 

1922 até a contemporaneidade.  

Dessa maneira, o Panorama foi a exposição por meio da qual o museu buscou se 

reestabelecer como um polo de difusão e fomento da arte contemporânea, constituindo- se em 

uma “mostra-permanente de bom nível de artistas de todo o Brasil, a fim de possibilitar ao 
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visitante uma visão global da arte brasileira, facultando ainda uma variada escolha ao 

colecionador”32.  

A presença institucional do MAM, durante a década de 1970, pode ser percebida na 

forma de organizar as exposições, no que diz respeito à seleção de artistas, à separação por 

suporte, à relação estabelecida com artistas já consagrados (premiação) e ao distanciamento do 

museu da produção jovem e contemporânea, mantendo entre seus frequentadores e 

patrocinadores alguns colecionadores, membros das elites paulistas – propiciando a 

reconstrução de seu acervo em parceria com o aquecimento do mercado de artes.  

Essa postura está associada ao contexto político, que tinha seus efeitos no circuito 

artístico e cultural. Não se pode esquecer que o ano da reestruturação do MAM, 1969, é também 

o ano do início do boicote à Bienal Internacional de São Paulo, organizado por críticos e artistas. 

Esse ano marca o início de uma fase de crise e decadência para a Bienal como evento cultural. 

A recusa em participar da Bienal Internacional de São Paulo significava o repúdio à ditadura 

militar, já que o governo brasileiro era o principal patrocinador e organizador do evento.  

De todo modo, embora houvesse, por parte do MAM, uma preocupação nítida em se 

reestruturar e angariar investimentos para a reconstituição de um acervo, o Panorama também 

se relacionava com o enfraquecimento e crise da Bienal. Nesse contexto de censura e repressão, 

o Panorama da Arte Brasileira – organizado pelo MAM e a Jovem Arte Contemporânea (JAC) 

– organizada pelo MAC-USP acabavam por assumir o papel de fomento e incentivo à produção 

contemporânea, em nível nacional.   

A partir de então, o MAM adota um novo discurso, assume-se contemporâneo, criando 

um paradoxo interessante para a cidade de São Paulo: uma coleção eminentemente moderna 

pertence ao Museu de Arte Contemporânea; uma outra, marcadamente contemporânea, abriga-

se no de arte moderna. Idiossincrasias institucionais à parte, essa divergência entre 

nomenclaturas e discursos evidencia, também, quão instável é a fronteira entre esses dois 

territórios poéticos.  

1.2 Aspectos da coleção do MAM 

Antes da inauguração de sua sede na rua Sete de Abril, o MAM expunha – no endereço 

da Metalúrgica Matarazzo – tímida coleção constituída, por exemplo, de telas de Chagall, Dufy, 

Kandisky, Miró e Picasso, dentre os estrangeiros, e de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, José 

                                                 
32 COSTA, Alcedir, Panorama do MAM Jornal do Comércio, 23 de abril 1969. 
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Antônio da Silva, Mário Zanini e Volpi, dentre os brasileiros. A maior parte das obras, supõe-

se, era pertencente a Ciccillo – as doações do casal Matarazzo ainda hoje são imprecisas. Os 

trabalhos doados por Rockefeller chegam ao museu em dezembro de 1949. São eles: um móbile 

de Alexander Calder, aquarelas de George Grosz e de Marc Chagall, uma têmpera de Morris 

Grave, um óleo de Byron Browne e guaches de André Masson e de Fernand Léger. 

Figura 8 - Francisco Matarazzo Sobrinho e Nelson Rockefeller assinam acordo de cooperação mútua, 1951. 
Foto: Leo Trachtenberg / Trayton Studios. 

 
Fonte: Arquivo histórico Wanda Svevo – Fundação Bienal de São Paulo. 

Durante toda essa primeira fase, a instituição passou por crises intermitentes, 

provocadas pelas desavenças entre seu fundador e conselheiros artísticos, tanto em relação aos 

rumos, como a intrigas de cunho pessoal e à grande disparidade entre o programa proposto e o 

que, de fato, era possível realizar, sem nunca contar com uma política definida para a formação 

de acervo. 

Durante toda a década seguinte, a coleção amplia-se por meio de aquisições – realizadas 

sobretudo durante o período das Bienais – e doação de artistas, como é o caso de Emiliano Di 

Cavalcanti, que cedeu ao museu, em meados daqueles anos, mais de 500 de seus desenhos. Em 

1963, Ciccillo apoiou-se no artigo de número 52 da escritura de constituição do MAM – o qual 

dispõe que “o patrimônio da associação se reverterá, no caso de dissolução, em benefício da 
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Fundação de Arte Moderna”, dirigida por ele – para transferir acervo e tudo o mais ao nascente 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. 

Como mencionado, membros da associação do MAM perpetram a tentativa inglória de 

rever a coleção; contudo, conseguem, apenas, sustentar o nome do museu. Somente em 1967 é 

que o museu reinicia a formação de um novo (ou segundo) acervo, com a doação da coleção do 

tesoureiro da instituição na época, Carlo Tamagni. Outra alternativa foi muito bem pensada por 

Diná Lopes Coelho, secretária do MAM, idealizadora do Panorama de Arte Atual Brasileira, 

ou seja, uma exposição periódica que traçaria a mais recente produção artística do Brasil, cujos 

prêmios, aquisitivos, aumentariam a coleção. Em paralelo a isso, contava-se com doações 

generosas de artistas, colecionadores, empresas etc. 

De todo modo, as circunstâncias que se impunham fizeram o museu volver à diretriz do 

acervo: daí em diante, o MAM privilegiaria a arte do pós-guerra, produzida a partir dos anos 

1950. Nas décadas posteriores, até meados de 1990, o museu valeu-se muito de doações e das 

aquisições do Panorama. 

Na metade dos anos 1990, o MAM iniciou uma grande ampliação do acervo de arte 

brasileira, com ênfase na produção de jovens artistas, o que revela um considerável interesse 

por parte do museu em colecionar a produção artística recente. A incorporação dessas peças à 

coleção tornava necessária a reflexão sobre o perfil da coleção em expansão. 

Foi nesse contexto, em que a presidência estava a cargo de Milú Villela33, que se pensou 

em algumas maneiras significativas de ampliar a visibilidade do acervo no cenário da cidade e 

do país. Primeiramente, considerou-se a formação de um setor de pesquisa, voltado 

especificamente para o estudo da história do MAM e da formação de sua coleção. A criação 

desse setor tornou possível aumentar a qualidade de informações contidas nos catálogos da 

instituição, assim como no projeto da Revista do MAM, que posteriormente passa a se chamar 

Moderno MAM, destinada a divulgar as atividades do museu e as peculiaridades de sua coleção. 

Em 1996, com a criação do Departamento de Curadoria do MAM, foi estabelecido um 

novo organograma, mais preciso, em que as funções anteriormente concentradas na figura de 

diretor técnico puderam ser descentralizadas para setores específicos. Embora esses setores 

continuem sob a supervisão geral da Curadoria, não resta dúvida de que eles, com maior 

autonomia, puderam incrementar ainda mais as atividades do museu.  

                                                 
33 Milú Villela foi eleita presidente do MAM no final de 1994 e ocupa o cargo até hoje; sua gestão foi marcada 

por uma série de investimentos no museu.  
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Com a criação do Departamento de Curadoria e a consequente subdivisão das atividades 

culturais do MAM, pela primeira vez na história do Museu foi possível estabelecer alguns 

projetos ousados, direcionados à conservação, ampliação e divulgação de seu acervo. 

A partir da contratação de pessoal especializado para trabalhar no acervo, iniciou-se 

uma nova catalogação e informatização dos dados da coleção existente. Foi então proposto à 

Fundação Vitae34 um projeto de restauro de parte da coleção de obras sobre papel, projeto 

aprovado e executado em 1998. 

Concomitantemente ao trabalho de recatalogação, informatização e restauro do acervo, 

foi estabelecida uma política de sensibilização junto a artistas, colecionadores e empresários 

para que doassem ao museu obras que preenchessem as lacunas do acervo. Entre 1996 e 1998, 

período cuja curadoria ficava sob responsabilidade de Tadeu Chiarelli, ingressaram na coleção 

492 novas obras, ampliando-a em 20%. 

Em 1998, foi enviado ao Ministério da Cultura um projeto de ampliação da coleção do 

MAM, que pôde se beneficiar das leis de incentivo. Com a aprovação do projeto, novas obras, 

fundamentais para a compreensão da arte contemporânea brasileira, entram para o acervo em 

1999. 

Por sua vez, o grande interesse pelo acervo e o objetivo de torná-lo cada vez mais visível 

em suas potencialidades levaram o MAM a criar, em 1998, o Grupo de Estudos de Curadoria 

do MAM, pelo seu diretor técnico à época, Tadeu Chiarelli. Com a formação do grupo, gerou-

se um debate necessário ao museu, ao mesmo tempo em que abriu espaço para um exercício 

inovador de formas de apresentação de mostras de arte. A concepção do Grupo de Estudos de 

Curadoria reuniu seis profissionais com diferentes formações, cujas experiências trariam uma 

maior dinâmica ao diálogo sobre os desafios de ampliação do acervo contemporâneo do MAM 

e de apresentação da arte da segunda metade do século XX. Integraram o grupo coordenado por 

Tadeu Chiarelli: Helouise Costa, Marcos Moraes, Regina Teixeira de Barros, Rejane Cintrão, 

Ricardo Resende e Felipe Chaimovich.  

O Grupo de Estudos de Curadoria durou três anos e acabou por 

[...] gerar uma percepção do desafio enfrentado pelo MAM, ao investir na arte 
experimental brasileira, sobretudo a jovem, pretendendo integrá-la a uma 
coleção de obras em técnicas mais tradicionais. O impacto entre pintura e 
performance, escultura e instalação, gravura e vídeo estimulava os curadores 
a buscar formas de montar exibições generosas, com todas as mídias 
convivendo em simultaneidade. Mas, sem cair no exercício fácil da curadoria 

                                                 
34 A Vitae - Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social foi uma associação civil sem fins lucrativos, que apoiava 

projetos nas áreas de Cultura, Educação e Promoção Social. A Fundação Vitae conclui suas atividades em 2006, 
deixando um legado notável para os museus brasileiros.  
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gratuita, procuravam-se temas relevantes, que revelassem problemas da 
cultura atual e da museologia.35  

Com o encerramento das atividades do Grupo, foi possível perceber uma mudança de 

comportamento em relação à política de aquisições do MAM. A consistência da atuação dos 

curadores envolvidos deu credibilidade para as novas aquisições e permitiu que as obras fossem 

mais exploradas pelo público por meio do choque entre as diversas técnicas. Assim, a política 

de aquisições de obras experimentais se justificava perante os visitantes do MAM, que se 

firmava como local de busca constante por novas formas de apresentação de seu patrimônio 

artístico.  

A coleção dá uma guinada exponencial a partir do final do século passado. Se, em 1998, 

a instituição contava com cerca de 2.500 obras, atualmente, a coleção constitui-se de 5.438 

obras36, entre pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, instalação e performance, 

concebidas por mais de 1.000 nomes da arte brasileira. Entre eles, nomes importantes da ou 

para a atual produção, tais como Cildo Meireles, Beatriz Milhazes, Rafael França, Marepe, 

Rivane Neuenschwander, Valdirlei Dias Nunes, Leda Catunda, Rubens Mano, Daniel Acosta, 

Laura Lima, Nelson Leirner e Carlos Fajardo. 

Cabe notar que durante o processo de profissionalização e autoavaliação por que passam 

as instituições museológicas brasileiras a partir dos anos 1980, vários museus, e não apenas os 

de arte, estabeleceram percursos institucionais de discussão seguindo modelos norte-

americanos já estabelecidos – com a participação da figura de um conselho ou comissão com 

profissionais convidados –, bem como uma formulação e aprovação de políticas institucionais 

de aquisição de acervo, o que resultou em enunciados expressos, documentados e amplamente 

divulgados em diretrizes internas. Tal tópico demandaria uma pesquisa específica, capaz de 

verificar dentre os diversos museus, aqueles que estruturaram políticas institucionais de acervo 

e aqueles cuja prática está ainda a se consolidar. 

Ao longo de sua existência, o museu teve ao menos três ocasiões para documentar seu 

acervo: o catálogo “Inventário” e o livro “Alegoria”, ambos produzidos por Tadeu Chiarelli, 

em 2002, e o “Catálogo Geral do Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo 2001 a 

2007”, produzido pelo ainda curador do MAM Felipe Chaimovich, em 2008.  

O “Inventário”, primeiro catálogo geral do MAM, abrange todas as obras adquiridas e 

doadas à instituição até o final de 2000, o que soma 3.300 trabalhos, em sua maioria brasileiros. 

                                                 
35 Grupo de estudos de curadoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Org. Felipe Chaimovich. São Paulo, 

Museu de Arte Moderna, 2008, p. 9. 
36 Esse número refere-se à última contagem de obras do acervo, datada de dezembro de 2015. 
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Todos estão representados com uma foto pequena e uma ficha técnica completa, organizados 

por ordem alfabética dos nomes dos artistas. O catálogo possui apenas dois textos curtos de 

apresentação, um de Chiarelli e outro da presidente do museu, Milú Villela. 

Já o livro “Alegoria”, lançado juntamente com o “Inventário”, possui, além de um texto 

crítico, uma seleção de 300 obras da coleção do MAM, eleitas por Chiarelli a partir de sua 

“lógica particular”. O livro reúne, em uma única linguagem, artistas das mais variadas 

formações, através de analogias por tema e forma, ou ainda, por contrastes. O grande objetivo 

da gestão de Chiarelli era o de resgatar o acervo existente, ampliá-lo e divulgá-lo. Desse modo, 

a ideia do catálogo sempre esteve presente37. 

O último catálogo geral do acervo do MAM, chamado de “Catálogo Geral do Acervo 

do Museu de Arte Moderna de São Paulo 2001 a 2007”, organizado por Felipe Chaimovich, em 

2008, além de inventariar obras incorporadas ao patrimônio do museu de 2001 a 2007, procurou 

atualizar o conhecimento sobre as principais peças do acervo. Desde a publicação, em 2002, do 

primeiro volume do “Inventário: Catálogo geral do acervo do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo”, o acervo da instituição cresceu de 3.300 obras para 4.936. O significativo aumento 

justifica este segundo volume, que vem trazer a público as peças incorporadas à coleção do 

MAM nos últimos sete anos. 

Em 2013, grande parte do acervo já se encontrava digitalizado e, com isso, foi possível 

disponibilizar uma ferramenta de consulta online, no site do MAM38. O processo de catalogação 

do acervo do museu partia do pressuposto de que o inventariamento do acervo não era um 

procedimento neutro, na medida em que se trabalhava com categorias bastante distintas de 

segmentos como fotografia, aquarela, colagem, desenho, escultura, gravura, impressão, 

instalação, livro de artista, múltiplo, objeto, performance, pintura, relevo, tapeçaria e vídeo. 

                                                 
37 Nas palavras de Tadeu Chiarelli: "Nesse período de 1996 a 2000, eu, minha equipe e a presidente Milú centramos 

todos os esforços não só em grandes exposições, mas sobretudo na restauração das obras existentes, ampliação 
e divulgação". MAM-SP ganha inventário e livro de obras contemporâneas, Folha de S. Paulo, 19 de abril de 
2002.  

38 Disponível em: <www.mam.org.br/acervo>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
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Figura 9 - Categorias das obras da coleção do MAM. 

 
Fonte: www.mam.org.br 

O acervo do MAM formou-se em um contexto que determina um divisor de águas 

conceitual importante na história da arte. Isto é, de um lado, temos objetos de arte produzidos 

a partir de um conjunto de preceitos modernistas capaz de descrever o que designamos como 

arte moderna; de outro, um segundo período, que tem início com o questionamento e a 

destruição desse conjunto anterior de preceitos, testando os limites da instituição museal, que é 

o da arte contemporânea. Portanto, qualquer critério a ser adotado na descrição do acervo, em 

um procedimento aparentemente simples – como o da constituição de uma ficha catalográfica 

com o detalhamento técnico das obras –, requer uma discussão conceitual mais profunda, uma 

vez que as novas práticas artísticas passaram a abranger uma gama de suportes que não eram 

minimamente previstos até então no campo da arte (vídeo, novas mídias, performance, para 

citar apenas alguns)39.  

Atualmente, mesmo com o envolvimento do Conselho Consultivo de Arte40, cabe ao 

curador a decisão quanto à compra de obras com recursos de sócios – o Núcleo Contemporâneo 

                                                 
39 Há, atualmente, uma plataforma internacional organizada pelo International Council of Museums (ICOM), na 

qual se discute justamente procedimentos de documentação, conservação e catalogação de proposições e obras 
de arte contemporânea. Disponível no endereço eletrônico www.incca.org, para o International Network for the 
Conservation of Contemporary Art.  

40 O Conselho Consultivo de Arte do MAM é formado por Ana Maria Maia, Marcos Moraes e Paulo Venâncio 
Filho. 
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do MAM – e das obras que passarão a integrar a coleção via Clubes de Colecionadores de 

Gravura e Fotografia, aprovando as escolhas dos curadores dos Clubes e podendo fazer 

sugestões pontuais.  

Em geral, as aquisições são realizadas por um membro do Núcleo Contemporâneo, na 

grande parte das vezes, durante as feiras de arte. O Núcleo Contemporâneo do MAM foi criado 

em 2000 e teve como referência o MoMA de Nova York. Consiste em uma categoria especial 

de sócios, cuja contribuição em dinheiro ao museu é destinada à compra de obras 

contemporâneas para a coleção41.  

O público-alvo é constituído de indivíduos de alto poder aquisitivo, jovens 

colecionadores e interessados em arte contemporânea. Por meio do Núcleo, ingressaram no 

acervo cerca de 197 trabalhos até o início de 2017. Cabe aqui um parêntese para esclarecer que 

24 itens são trabalhos encomendados a diferentes artistas, como máscaras para o evento social 

do baile de máscaras promovido para o Núcleo em 2000, 2001 e 2002. Sem desprezar o 

componente artístico dos trabalhos, há que se diferenciar esses ingressos das demais aquisições, 

pois não se trata de obras adquiridas tendo em vista um projeto curatorial para a coleção. 

De acordo com Flávia Velloso42, ex-coordenadora do Núcleo Contemporâneo, o Núcleo 

é um grupo coeso, que ajuda o MAM, e, ao mesmo tempo, é apoiado por ele: “Nossa missão é 

arrecadar recursos para aquisição de obras para o museu e usamos toda a expertise do MAM 

para a construção de nossa programação. Nisso, somos muito parecidos com o MoMA. Acredito 

que nossa maior diferença seja nossa missão que prevê um fim específico – aquisição de obras 

para o acervo – para os recursos arrecadados com as anuidades dos sócios […]”43. 

Embora não haja um documento institucional que especifique de modo sistemático a 

política de aquisições do MAM e que seja periodicamente revisto, foram elaborados 

direcionamentos e critérios para a tomada de decisões na dinâmica da vida institucional, bem 

como definições que se consolidaram a partir do autoexame da prática do museu. 

As atas de reunião do Conselho44 contêm referências aos critérios gerais da curadoria 

do acervo, mas são as publicações do museu que constituem o principal canal por meio do qual 

se formula e se reflete a respeito do pensamento curatorial que rege o acervo. Essa reflexão é 

feita, em algumas ocasiões, concomitantemente com as ações, em outras, retrospectivamente. 

                                                 
41 Atualmente, a anuidade individual é de R$1.750,00. Os associados têm como benefícios uma programação de 

visitas a ateliês de artistas, coleções particulares e exposições, entrada gratuita ao museu e descontos nos cursos, 
no restaurante e na loja.  

42 Flavia Velloso foi coordenadora do Núcleo Contemporâneo do MAM por seis anos, de 2007 a 2013. 
43 Dez anos do Núcleo Contemporâneo. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2009, p. 17. 
44 As atas de reuniões do Conselho do MAM podem ser consultadas na biblioteca do museu. 
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Assim como os textos das edições do MAM, os relatos dos profissionais envolvidos constituem 

fontes para identificar algumas balizas conceituais que nortearam o crescimento da coleção. 

Neles, são expressos discursos institucionais e visões de quem esteve ou está à frente da 

curadoria sobre sua prática, o que lhes confere peculiaridades.  

Nesse primeiro olhar sobre o acervo do MAM, alguns recortes se revelam; encontramos 

índices de uma possível – mas não única – relação com a história da arte, crítica, técnicas, 

suportes e a história de sua própria formação. Uma questão que se apresentou durante a 

pesquisa, bem como ao próprio acervo da instituição, diz respeito às suas “lacunas”.  

Se o MAM sofreu, ao longo de sua existência, com a ausência de compreensão por parte 

das instâncias superiores em relação às novas mídias, suas “lacunas” não podem ser tomadas 

apenas por essa dimensão. Sugerimos revê-las aproximando-as da noção de extremidades, tal 

como conceituada por Christine Mello45 e, dessa forma, examinar as situações limítrofes de 

ação das novas mídias em uma coleção que se apresenta como moderna e contemporânea. 

Nesse sentido, o caso do acervo do MAM é exemplar e oferece um campo muito fértil 

de reflexões, justamente por suas qualidades. Primeiramente, suas obras modernistas foram 

angariadas e reunidas no processo mesmo de construção de uma história da arte moderna, no 

qual a crítica formulava os termos de conceituação dos processos criativos em andamento e em 

que artistas e obras ainda estavam a ser postos à prova do tempo46. Ele, ao que parece, encontra-

se assim inacabado e sugere narrativas em aberto, confrontando-se com a visão exterior de 

museu, que o coloca sempre como um ente autônomo, quase um não lugar, e de aspecto 

universal.  

Para isso, parece-nos fundamental criar uma análise a respeito das estratégias de 

formação e articulação das novas mídias, bem como sua consequente transformação no meio 

contemporâneo, abordando questões relativas aos desafios do meio, modelos de apresentação e 

instalação, plataformas de troca e audiência, assim como suas implicações na recepção das 

novas mídias pelo público e pelo meio que a consolida. Situações como essa permitem atribuir 

novo significado a esse acervo e questioná-lo em sua forma ubíqua. 

                                                 
45 MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008. 
46 Se considerarmos que boa parte das obras modernistas que entraram no acervo do museu vem das edições da 

Bienal de São Paulo, entre 1951 e 1963. 
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1.3 Pensamento curatorial do MAM 

Em um primeiro momento, o pensamento curatorial parece meramente prover um 

contexto específico para o encontro com a obra, oscilando entre extremos que podem ser 

descritos como “interpretação” e “experiência”. Nicholas Serota, diretor da galeria britânica 

Tate, coloca esse binômio como o grande “dilema dos museus de arte moderna”47. Cada um 

desses enfoques representa uma maneira radicalmente distinta de enquadrar o trabalho artístico.  

De um lado (“interpretação”), estaria a intenção de abrir a obra à compreensão do 

público por meio da mediação, dissecando as linhas de força por trás de sua fabricação. A 

exposição viria a localizar o trabalho em uma determinada narrativa histórica, técnica e/ou 

sociopolítica, promovendo uma leitura que explicitaria relações formais e temáticas que, por 

vezes, escapam aos próprios criadores48. O museu assim planejado teria ares de enciclopédia e, 

como tal, estaria repleto de notas de rodapé: etiquetas, diagramas e textos de parede. Sua mera 

organização espacial corresponderia a um modelo taxonômico, uma lógica interpretativa que a 

exposição buscaria promover49.  

Por outro lado (“experiência”), haveria o esforço de exibir a obra da maneira mais 

desimpedida possível, de modo que nada viesse a intervir entre a percepção do público e a 

essência (ou a presença) do trabalho. Nesse sentido, o papel da curadoria seria o de estabelecer 

um ambiente neutro e livre de distrações, em que a obra pudesse se mostrar por completo.  

Serota aponta para as condições históricas de cada uma dessas abordagens, de modo que 

a primeira teria acompanhado a curadoria desde meados do século XIX, enquanto a segunda 

emergiria com o modernismo, por volta da década de 1930. Para ele50, no entanto, ambas as 

perspectivas mostrar-se-iam incapazes de dar conta das recentes mudanças na natureza da 

produção artística.  

Nesse sentido, o curador propõe uma terceira via, baseada nos projetos de pequenos 

museus, que sofrem menor pressão institucional. Esse novo paradigma pode ser entendido 

como o da contaminação, em que a exposição estaria voltada a “promover diferentes modos e 

níveis de ‘interpretação’ por meio da sutil justaposição de ‘experiências’”51.  

                                                 
47 SEROTA, Nicholas. Experience or Interpretation: the dilemma of museums of modern art. Reino Unido: 

Thames and Hudson, 2000, p. 204. 
48 Ibid., p. 9. 
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 42. 
51 Ibid., p. 55. 
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A crise com a qual o MAM se deparou no início dos anos 1960, com a doação total de 

seu acervo, fez com que a instituição se omitisse acerca das calorosas discussões artísticas da 

época. O museu centrou-se em preocupações mais tradicionais, associadas à aquisição e 

catalogação de obras, visando a garantir sua sobrevivência institucional e refazer seu acervo.  

O MAM sempre teve, desde sua fundação em 1948, as atividades curatoriais sob a 

responsabilidade da figura de um diretor técnico e de seus auxiliares, e a parte administrativa a 

cargo da presidência do museu e de sua equipe. Ao antigo diretor técnico cabia uma série de 

funções, às quais se mesclavam não apenas as ligadas diretamente à curadoria, mas em igual 

dimensão, as do programador cultural do museu. Ou seja, àquele profissional não estavam 

previstas apenas a gerência do acervo – preservação, estudo, ampliação e exibição –, mas 

também a programação da área educativa, como palestras, cursos, oficinas, apresentações 

musicais, teatrais, etc. 

A ausência de discussões e as bases tradicionais sob as quais as exposições foram 

concebidas e mantidas durante a década de 1970, entretanto, são indicativos de uma postura 

não apenas despreocupada com as pesquisas experimentais, mas também afirmadora da ordem 

vigente e dos cânones museológicos. Isto é, em um momento de grande inovação e renovação 

das possíveis atuações do museu de arte, o MAM tomou partido de uma postura conservadora 

sem se posicionar no contexto dessas discussões para construir um museu de arte moderna 

calcado em outras premissas, talvez mais adequadas à arte dos anos 1970.  

O experimentalismo em curadoria já fora introduzido no MAM, porém, pontualmente. 

Em 1994, Iracy Amaral fez a curadoria da mostra Espelhos e sombras; na ocasião, apresentou 

uma interpretação da arte brasileira do período sob um viés internacional: o do narcisismo e da 

busca pela autoimagem no início da década de 1990. Como concluía Aracy Amaral: “Na 

dificuldade de sintonizar ‘o novo’ na arte de hoje, parece-nos válido revelar esta faceta de 

criatividade em sincronia com o clima perturbador de um tempo. Romântico em seu 

individualismo acirrado, enquanto na aparência fechado em relação ao mundo em que nos 

movemos”.52 

Em 1995, o MAM iniciou explicitamente uma nova política de curadoria. Nesse ano, a 

tradicional mostra Panorama da Arte Brasileira deixou de ser dedicada a uma técnica plástica 

de cada vez – como pintura, escultura, gravura, etc. Ivo Mesquista, curador do 24º Panorama, 

mesclou pela primeira vez várias poéticas nessa exposição periódica do MAM, propondo uma 

mostra que tematizasse a produção brasileira do momento sob o viés da pluralidade dos 

                                                 
52 AMARAL, Aracy. In: Espelhos e sombras. Catálogo de exposição. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 1994, 

p. 24. 
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sentidos. Em suas palavras: “sem determinar um modo de abordar o território definido pela arte 

brasileira, a curadoria propõe a possibilidade de que a exposição seja ela mesma um território 

de descobertas e surpresas, sem uma direção única a ser seguida”53. 

Parece-nos importantíssimo enfatizar o papel assumido pelo crítico de arte e professor 

Felipe Chaimovich, que desde 2007 ocupa o cargo de curador do MAM. O cargo oficial de 

curador não existia formalmente no MAM desde a saída de Ivo Mesquita, em 2001. 

Chaimovich, entretanto, já fazia parte do conselho consultivo de artes plásticas da instituição e 

realizava curadorias independentes no cronograma do museu. 

De certo modo, a função criada tinha como responsabilidade coordenar o setor educativo 

e a biblioteca, integrando essas áreas à curadoria. Além de uma maior integração entre os três 

setores, a gestão curatorial previa implementar uma política de aquisições mais abrangente e 

dar conta da internacionalização do museu e de seu acervo.  

Isso se deu de duas maneiras, quais sejam: a primeira, com a ampliação do conceito de 

arte brasileira, que é o foco da coleção, que passou a incluir não apenas obras de artistas 

brasileiros, mas também daqueles não brasileiros que produziram em residência no Brasil, ou 

de não brasileiros que reconhecem elementos da história da arte brasileira em sua produção. 

Isso é uma forma de internacionalizar o acervo sem perder o foco da arte brasileira, mas 

expandindo o seu sentido; a segunda maneira é buscar emprestar cada vez mais para fora do 

Brasil e estabelecer relações com instituições-chave, que fazem mostras em parceria com o 

MAM. Este fator fica evidente, por exemplo, na exposição Circuitos Cruzados (2013), resultado 

da parceria com o Centre Pompidou, de Paris.  

Esse contexto de ampla autonomia também pode ser visto como um de crescente 

precariedade, em que a realização de exposições (pelo menos nos últimos anos) está 

condicionada à capacidade do curador de “localizar e reunir as diversas opções de 

financiamento que existem atualmente para projetos de arte e cultura”54 55. Aqui, “esse modo 

de ser determinado pelo dinheiro é simbolizado pelos três Gs, Give, get or get off 56”57, ou pelas 

palavras de Joseph V. Noble, diretor emérito do MoMA de Nova York: 

                                                 
53 MESQUITA, Ivo. In: Panorama da Arte Brasileira 1995, catálogo da exposição. São Paulo: Museu de Arte 

Moderna, 1995, p. 14.  
54 ARRHENIUS, Sara. Independent Curating Within Institutions Without Walls, p. 103. In: RAND, Steven; 

KOURIS, Heather (eds.). Cautionary Tales: Critical Curating. Nova York: Apexart, 2007. p. 99-107. 
55 No caso do MAM, existe a área de parceiros corporativos que visa à captação de patrocínio para as exposições 

e que está ligada à área de negócios do museu e não à curadoria. 
56 Cuja tradução é: dê, receba ou caia fora. 
57 WU, Chin-tao. Privatização da cultura: a intervenção corporativa na arte desde os anos 1980. São Paulo: 

Boitempo, 2006, p. 111. 
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De um curador se espera que dê [give] dinheiro. Um curador, pelo uso de seu 
poder político ou social, deve angariar [get] dinheiro. Se um curador não 
consegue fazer uma das duas coisas, então é hora de cair fora [get off] do 
conselho e dar lugar a outro.58 

Nesse sentido, talvez clamar por uma curadoria assumidamente autoral seja uma forma 

do curador tomar responsabilidade sobre o seu papel de mediador na comunicação da obra com 

o público ao invés de se sujeitar como um mero intermediário de discursos e valores 

institucionais. 

Nesse processo de articulação, há um diálogo intenso com outros curadores de diversas 

formações para trabalharem o acervo do MAM a fim de despertar novos focos de interesse 

possíveis e, então, enxergar novos horizontes para a coleção. De certa maneira, isso também se 

traduz numa ampliação das dimensões propositivas da curadoria do MAM, que, ao invés de 

simplesmente acentuar apenas o pensamento de um curador, passa a perceber oportunidades de 

ampliar as narrativas desse acervo sob critérios de relevância múltipla.  

A busca por situações expositivas experimentais tem sido um caminho para o MAM se 

posicionar em relação à visão de futuro. Nesse sentido, o museu realizou exposições que 

abordaram o tema ecologia, que integra a agenda atual sobre a projeção de futuro: a mostra 

Ecológica, em 2010, reuniu trabalhos que tratavam a sociedade de consumo como determinante 

dos padrões de sustentabilidade da economia global. Outras exposições foram mais radicais na 

exploração das fronteiras extra-artísticas: o Festival Internacional de Jardins de 2010 – feito 

em colaboração com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e com o Domaine de 

Chaumont-sur-Loire, realizador do festival de jardins mais experimental do mundo atualmente 

– teve como tema alimentação, abordando novamente a ecologia, mas do ponto de vista do 

paisagismo; nessa ocasião, desafiando três artistas brasileiros a realizar seus primeiros jardins: 

Beatriz Milhazes, Ernesto Neto e Pazé. Em 2012, o museu realizou os Encontros de Arte e 

Gastronomia, reunindo dez duplas formadas por um artista que já trabalhava com comida e um 

chefe de cozinha, para que trabalhassem juntos durante uma semana numa cozinha construída 

na Sala Paulo Figueiredo, diante do público e sem nenhum formato definido para os resultados 

degustativos.  

Levando em conta as inovadoras práticas curatoriais do MAM, também nos é 

interessante ressaltar uma intersecção entre os sistemas de informação e práticas curatoriais já 

percebidas nas atividades voltadas à organização de conteúdos online do museu. 

                                                 
58 Citado em Paul Gardner, “What price glory?”, Artnews, v. 87, n. 8, out. 1988, p. 124. 
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O MAM está experimentando essas novas plataformas há pelo menos sete anos. Além 

das mídias sociais, tais como Instagram, Facebook e Twitter, o museu faz parte da rede de 

parceiros do Google Art Project, uma plataforma online que permite que o visitante conheça o 

museu e sua coleção. Felipe Chaimovich acredita que 

é uma grande oportunidade para o museu demonstrar por que a experiência 
presencial faz sentido, pois a relação simplesmente com a imagem da obra de 
arte não necessita mais do museu. Dessa forma, cada vez mais o museu se 
torna um lugar de experimentalismo, exatamente para justificar sua 
permanência social.59 

Isso não significa necessariamente que as exigências conceituais do mundo da arte 

estejam em conflito com a dinâmica organizacional das redes. Pelo contrário, esta pode muito 

bem servir para revitalizar aquelas, oxigenando perspectivas institucionais.  

Joasia Krysa60 sublinha a sua relação com um regime de produção imaterial que 

caracteriza as sociedades em rede. Para ela, as redes de computador transformam a curadoria 

tanto por expandir seu campo de produção, que passa a incluir a internet, quanto por estender 

seu foco de atenção, do objeto aos processos e aos sistemas em rede dinâmicos61.  

Para dar conta desses desdobramentos, a pesquisadora defende que o desenvolvimento 

da curadoria online precisa ser entendido em paralelo às tentativas institucionais de “responder 

à emergência da Internet e incorporá-la como parte de seu território”62. Nesse sentido, Steve 

Dietz aponta como os museus tradicionais vinham reagindo à “explosão da Internet” ao 

reorganizarem a acessibilidade do seu acervo e requalificarem o papel do curador63. Os tours 

online e as exposições “ampliadas” ou “estendidas” por meio da rede seriam os sintomas mais 

óbvios dessa reação. Se, por um lado, tais estratégias corroboram a diluição da exclusividade 

do espaço (físico) da galeria, por outro, promovem a presença dos museus por uma ecologia 

midiática em que, a princípio, essas instituições não teriam qualquer primazia.  

Christiane Paul64 parte dessa premissa para colocar em questão “as políticas de seleção 

e o grau de agência” de diferentes atores no processo curatorial. Ela ressalta que, em um regime 

de novas mídias em que a produção cultural se mostra cada vez mais conectada, mesmo a 

                                                 
59 CHAIMOVICH, Felipe. Felipe Chaimovich. Revista Cause, São Paulo, n. 4, p. 108 - 111, dez. 2016, p. 109. 
60 KRYSA, Joasia. Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems. Reino Unido: 

Autonomedia, 2006, p. 9. 
61 Ibid., p. 7. 
62 Ibid., p. 16. 
63 DIETZ, Steve. Curating (on) the Web. 1998. Disponível em: <http://goo.gl/rgXOe>. Acesso em: 04 dez. 2016.  
64 PAUL, Christiane. Flexible contents, democratic filtering and computer-aided curating: models for online 

curatorial practice, p. 86. In: KRYSA, Joasia (ed.). Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age 
of Network Systems. Reino Unido: Autonomedia, 2006. p. 85-105. 
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exposição mais convencional “não está atrelada apenas ao contexto de uma única instituição, 

mas sim existe por meio de uma rede em que o controle curatorial tende a ser distribuído”65.  

Operando em meio a essa pluralidade, o curador de arte contemporânea seria levado a 

aderir à transformação que lhe é imposta pelas novas mídias. Algumas das possíveis novidades 

na atuação desse profissional são enumeradas por Anne-Marie Schleiner, incluindo: a atuação 

em espaços periféricos (em oposição à galeria e ao museu); a expertise em cultura pop e história 

da tecnologia (em oposição à história da arte); a interação com outros filtros e artistas (em 

oposição ao vínculo com ricos mecenas); a concentração em localidades secundárias (em 

oposição às metrópoles); a aversão às instituições (em oposição à intimidade com a burocracia); 

a atenção aos objetos efêmeros e obras difíceis de preservar (em oposição à arte comodificada); 

e a penetração em comunidades alternativas (em oposição ao isolamento em meio à comunidade 

artística)66.  

Nessa série de mudanças, começamos a perceber como o intercâmbio das redes de 

computador com as tradições da arte contemporânea pode promover uma forma mais pessoal e 

dinâmica de curadoria. É, no entanto, improvável que sejam os próprios curadores a empregar 

novas mídias para minar a ortodoxia de sua profissão67.   

Por coincidência semelhante, ocorrida nos últimos meses desta investigação de 

mestrado, esses dois interesses iriam novamente se combinar. Em 2016, pouco após ter definido 

o foco de pesquisa, a presente pesquisadora ficou responsável pela curadoria de conteúdo das 

mídias sociais e das plataformas online do MAM. Dadas as circunstâncias, a pesquisadora 

buscou aproveitar essa nova responsabilidade também como oportunidade para examinar as 

novas mídias no acervo do MAM.  

                                                 
65 PAUL, Christiane. Flexible contents, democratic filtering and computer-aided curating: models for online 

curatorial practice, p. 92. In: KRYSA, Joasia (ed.). Curating Immateriality: The Work of the Curator in the 
Age of Network Systems. Reino Unido: Autonomedia, 2006. p. 85-105. 

66 Ibid. 
67 O curador chefe do MASP, Adriano Pedrosa, é o responsável pelo conteúdo de postagens no Instagram do 

museu. 
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Figura 10 - Exposição Medium Religion, 2008. ZKM Centro de Arte e Mídias Tecnológicas de Karlsruhe. 

 
Fonte: http://www.zkm.de 
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Figura 11 - Exposição Medium Religion, 2008. ZKM Centro de Arte e Mídias Tecnológicas de Karlsruhe. 

 
Fonte: http://www.zkm.de 
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CAPÍTULO 2 O MUSEU E SUAS RELAÇÕES COM AS NOVAS MÍDIAS 

A arte das novas mídias tem apontado novas direções sobre o pensamento tecnológico 

da humanidade, de modo que é possível reconfigurar o meio como um espaço de troca, 

colaboração e flexibilidade entre criadores, público e instituições. Neste sentido, as novas 

tecnologias colocam-se, muitas vezes, como uma “possibilidade de prolongamento, distensão 

e ampliação de campos de atuação para o museu, propondo a ele a possibilidade de ressignificar 

sua coleção inserido em um espaço de informação, distribuído, aberto e vivo”68, tal como expõe 

Christiane Paul69. Para Paul, a arte das novas mídias reclama um museu ubíquo ou sem paredes, 

um espaço aberto à criação e à construção de subjetividades.  

A percepção de um museu que pode estar em qualquer lugar e em todos os lugares deixa 

de ser uma visão utópica. O museu ubíquo passa a ser um progresso natural e possível dos 

acervos de nosso patrimônio cultural. A presença de museus e de exposições na internet merece 

especial atenção, pois demonstra grande esforço por parte dessas instituições em se adaptar, 

acompanhando a constante evolução da sociedade. 

Porém, Paul destaca que o desejo de um museu ubíquo requer a atualização das 

instituições: “Um museu que queira se integrar à arte das novas mídias deve ser a ‘interface do 

digital’, um processo que requer o desenvolvimento de formatos de apresentação e de trocas 

entre instituições, curadores, artistas, obras de arte e a audiência”70. 

Neste sentido, é neste ambiente que o artista contemporâneo tenta se colocar, buscando, 

muitas vezes, este espaço aberto, amplo e transparente para configurar projetos artísticos que 

lidam com a associação espaço, tempo e tecnologia. As instalações tecnológicas demandam 

uma série de adaptações a cada montagem, pois se adequam ao espaço expositivo, e, em cada 

circunstância, necessitam de formatações especiais. O meio digital apresenta inúmeras 

características, possibilitando projetos muito distintos na aplicação de múltiplos recursos sobre 

uma poética que possui a complexidade como essência. Artistas que lidam com a tecnologia se 

baseiam no tempo e num estado dinâmico para construírem propostas que, muitas vezes, são 

baseadas na contemplação, interação e participação.  

A arte das novas mídias, entretanto, é potencialmente dinâmica e não linear: 
mesmo que um projeto não seja interativo, o espectador pode olhar uma 
visualização fornecida por um fluxo de dados em tempo real da Internet, que 
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nunca se repete, ou um projeto dirigido por uma base de dados que 
continuamente se reconfigura através do tempo.71 

Novas mídias é uma expressão cuja compreensão é mutável, variando de acordo com 

“aquilo que é considerado emergente e aquilo que deixa de ser”, entre “aquilo que é novo e 

aquilo que é superado no ambiente tecnológico”72. Nos anos 1970, trabalhar com as novas 

mídias significava trabalhar com vídeo, xerox, videotexto, entre outros meios; “já no século 

XXI, trabalhar com novas mídias significa trabalhar, por exemplo, com linguagens digitais e 

com a biotecnologia”73. 

Essa ampla definição apresenta o inconveniente de restringir a discussão das novas 

mídias apenas ao plano técnico (suportes, ferramentas, modos de produção, circuitos de difusão, 

etc.), sem, contudo, atingir o cerne da questão, que é o entendimento da imbricação desses dois 

termos: mídia e arte. Apesar de ser possível gerar novas formas expressivas, há em todas as 

manifestações desconstrutivas a afirmação de um não estilo consciente e proposital. Em sua 

acepção própria, novas mídias é algo mais que a mera utilização de câmeras, computadores e 

sintetizadores na produção de arte, ou a simples inserção da arte em circuitos massivos como a 

televisão e a internet; é algo de difícil compreensão para a sistematização nos museus de arte.  

Há uma série de autores que se dedicam aos estudos das novas mídias na arte. De alguns 

deles, aqui analisados, serão selecionadas breves ideias extraídas de seus enunciados.  

Priscila Arantes faz, em seu livro Arte e mídia: perspectivas da estética digital74, uma 

reflexão sobre expressão “arte em mídias digitais”, na qual a define como formas de expressões 

artísticas que se apropriam de recursos tecnológicos desenvolvidos pelas indústrias eletrônico-

informáticas e que disponibilizam interfaces áudio-tátil-moto-visuais propícias para o 

desenvolvimento de trabalhos artísticos, seja no campo das artes baseadas em rede (online e 

wireless), seja na aplicação de recursos de hardware e software para a geração de propostas 

estéticas offline.  

Para Priscila Arantes, as novas mídias são ações efêmeras e desmaterializadas, obras em 

processo, construídas coletivamente, que conseguem, muitas vezes, a árdua tarefa de conciliar 

o circuito da arte ao ambiente das mídias e das tecnologias informacionais. São criações que se 

manifestam no embate direto com o tempo ubíquo do ciberespaço, gerando estratégias que 
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subvertem, recriam, ampliam e desconstroem o sentido muitas vezes previsto pelo contexto 

digital.  

No entanto, Manovich, em seu livro The language of new media75, define as novas 

mídias como a tradução de todas as mídias existentes em dados numéricos acessíveis por 

computadores. De acordo com o autor, a lógica cultural tradicional pode ser significativamente 

influenciada pela lógica do computador, uma vez que “as novas mídias são criadas nos 

computadores, distribuídas via computadores, armazenadas e arquivadas nos computadores”.76 

Após 10 anos do lançamento de sua obra seminal, Lev Manovich nos apresenta um novo 

texto, igualmente relevante, para se refletir acerca de um novo cenário cultural marcado pelo 

software. Desta forma, o autor nos mostra um mundo transformado (e em constante 

transformação), um mundo que sai da hegemonia das pesadas máquinas industriais para um 

mundo com softwares, dinâmico e sempre em fluxo. 

Nesse sentido, Manovich afirma que os softwares vêm substituindo um grande número 

de artefatos físicos, mecânicos e eletrônicos utilizados no século XX para a criação, 

armazenamento, distribuição e acesso a artefatos culturais. O software se torna, portanto, nossa 

interface com o mundo, com os sujeitos, com nossa memória e com nossa imaginação, ou, como 

assevera Manovich: “uma linguagem através da qual o mundo fala, um motor universal no qual 

o mundo funciona”.77 A mudança na percepção dessas barreiras vai conduzir ao que Manovich 

aponta como uma mudança importante na cultura do software. Não interagimos mais com 

“documentos” herméticos, mas sim com performances dinâmicas de software; cada experiência 

é construída em tempo real a partir dele. Ou seja, a experiência construída pela interação com 

o software não corresponde a um único documento armazenado em alguma mídia qualquer. Os 

documentos, mensagens ou dados passam a atuar como plataformas nas quais os usuários 

podem construir sua experiência sobre eles. 

Muitos autores concordam no que se refere a esse diagnóstico e, de fato, parece difícil 

negá-lo. A produção artística envolvendo as novas mídias foi se diversificando cada vez mais 

e os meios, modos e espaços de recepção foram se multiplicando. Então, o advento da chamada 

“artemídia” e das artes que, de uma forma ou de outra, incorporam softwares, intensificou essas 

tendências de modo extraordinário, levando ao paroxismo as estéticas tecnológicas, que se 

notificaram crescentemente a partir da fotografia78, até chegarmos ao ponto atual de um 
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hibridismo radical nas artes. Hibridismo este, a tal ponto radical, que, de fato, tornou obsoletas 

– como quer Giselle Beiguelman – as variadas nomenclaturas, que continuamos a utilizar 

apenas devido à falta de designações substitutivas mais apropriadas. 

Para Lucia Santaella, faz-se necessário aguçar nossos sentidos de alerta para o fato de 

que a arte digital interativa e as novas junções promulgadas pela arte-ciência-tecnologia estão 

inaugurando uma nova era em que experiências inéditas sem espaço, sem tempo e sem imagens 

entraram no domínio da arte para as quais já não se aplicam os termos tradicionais da história 

da arte, nem mesmo os duchampianos e seus métodos de avaliação. Para a autora, os conceitos 

como Arte & Tecnologia, novas mídias e toda uma constelação de termos perderam sentido 

com o processo irreversível da digitalização da cultura. Nessa direção, um novo campo de 

atividade crítica precisa ser aberto, um campo que transcenda as antigas preocupações que 

partiam da separação prévia entre arte, cinema, fotografia, vídeo, imagens e softwares. Uma 

teoria estética que transponha, sem temor, as fronteiras que a tradição interpôs entre os diversos 

territórios da arte e entre arte e a ciência, sob o nome de “estética pós-digital”79. 

A imersão em um contexto, proposta pela obra ao expectador, por exemplo, muitas 

vezes alcança estados em que pode desmaterializar-se, pois as novas mídias podem apresentar 

prolongamentos, novos eixos, experiências em outras esferas que não as do meio físico ou da 

vida cotidiana, gerando impulsos pela rede, mensagens em formação ou em vias de se decompor 

para, enfim, recompor-se.  

A arte das novas mídias é potencialmente participativa e interativa, de modo que temos 

a liberdade de navegação ou contribuição, dada por fatores possíveis de imersão. Neste sentido, 

a interação ou interatividade pode levantar a dúvida de o expectador se tornar coautor da obra, 

por que os protagonistas reagem mutuamente e se encarregam da relação, um por vez. “Mas o 

fato de o expectador entrar no mundo que sua intervenção pode – ou não – transformar não faz 

dele um coautor, por que a obra é construída de modo a compreender essa entrada (e o efeito 

que ela pode ter) como um elemento de seu dispositivo”80. 

Esta potencialidade de as novas mídias serem participativas, interativas e adaptáveis 

requer uma série de projeções tecnológicas, aparatos, contribuições e adequações técnicas, que 

se iniciam muito antes da apresentação ou exibição da obra, tal como descreve Christiane Paul:  

Para um museu ou uma organização de novas mídias, o processo de instalar 
uma obra não se inicia quando a peça “chega” à galeria. Os contratos e a forma 
de empréstimo, especificando o que será despachado e exposto, são um 
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importante primeiro requerimento na organização de uma exposição e, no caso 
das novas mídias, tem levado a uma considerável confusão. Instalações de 
novas mídias frequentemente têm componentes físicos que precisam ser 
transportados para o museu ou lá montados de acordo com as especificações.81  

A arte das novas mídias pode apoiar uma análise global e uma visão geral da cultura, 

apoiando-nos a juntar as duas extremidades: arte – ciência. Os desenvolvimentos da arte e da 

ciência sempre afetaram nossa compreensão da realidade. Nós tentamos localizar e quantificar 

nossa percepção tanto dos processos internos quanto dos objetos externos, dos estados ou dos 

fatos, por meio de sistemas e representações.82 Neste caso, as mídias artísticas e científicas 

podem refletir e basear nossa experiência com a cultura. O desenvolvimento da ciência teórica 

(da física quântica à teoria do caos e à lógica difusa), como defende Christiane Paul, tanto 

quanto desenvolvimentos na arte digital (interatividade, projetos em rede, realidade virtual, etc.) 

apontam avanços que refletem as teorias críticas do pós-estruturalismo e do pós-modernismo.  

Desta maneira, Christiane Paul aponta para o desmoronamento das fronteiras 

estabelecidas entre as categorias de museu de arte e de ciência, destacando que o potencial da 

arte das novas mídias em se colocarem em ambos os tipos de instituições pode ser analisado de 

modo mais positivo do que como um problema. “Na era digital, as tecnologias de representação 

na arte e na ciência convergem constantemente. Ainda que o foco seja diferente, tanto a arte 

quanto a ciência têm agora de se preocupar com assuntos como comunicação, representação e 

simulação em espaços (tridimensionais) de redes; gerenciamento de informação e de dados; 

assuntos de interfaces, assim como as implicações éticas de sua exploração (particularmente na 

biotecnologia e na engenharia). A ciência cada vez mais depende da simulação em seu uso de 

mundos tridimensionais, realidade virtual e ambientes imersivos. A arte tem explorado os 

mesmos ambientes – frequentemente usando dados científicos – numa tentativa de construir 

realidades e modos de comunicação”83.  

É na direção de um mapeamento heterogêneo e disforme que será traçada uma breve 

leitura sobre como estas práticas, regidas pelo pluralismo e pelos processos de hibridização nas 

artes, são incorporadas nas coleções dos museus de arte contemporâneos. Propomo-nos lançar 

algumas questões sobre as novas mídias como campo de tensões no contexto museal. 
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2.1 Aspectos históricos das novas mídias no museu 

A presença das novas mídias nas artes visuais – seja apresentada na tela, computador ou 

em circuitos fechados – faz parte de uma complexa história para a qual convergiu não só a 

efetiva produção artística em filme e vídeo, mas também uma série de ações curatoriais e 

museológicas que a integrou nos circuitos artísticos: ora via história das exposições, ora via da 

integração em coleções. E, ainda que de uma forma muito geral a integração das novas mídias 

nas instituições artísticas não tenha acompanhado a escala do seu volume na produção artística, 

uma importante série de exemplos pioneiros, fundadores, deve ser levada em consideração. Pois 

é fundamental conhecer o modo como se deu essa produção, como esta foi sendo integrada pelo 

sistema artístico e como poderá ser potenciado o seu desenvolvimento. 

Na história da arte e em suas relações com o desenvolvimento científico e tecnológico, 

as descobertas interessam aos artistas na medida em que oportunizam qualidades diversas a 

suas produções e, por conseguinte, alteram o campo de percepção. Nesse universo estão as 

poéticas já existentes antes dessa tecnologia: a pintura, a fotografia, o cinema e o vídeo, por 

exemplo, que, em ambiente digital, tornam-se códigos numéricos e, a partir daí, ganham 

possibilidades infinitas de recriação.  

A formação dos primeiros grupos dedicados à arte e tecnologia e as instituições culturais 

dedicadas à produção e exibição de novas mídias perfizeram um longo percurso para se 

deslocarem do cenário underground para o espaço de destaque que assumiram anos depois.  

Tal permeabilidade da cultura contemporânea fortalece a transdisciplinaridade e a 

emergência da tecnologia no campo da arte. Hans Belting (2006) aponta a condição do museu 

na contemporaneidade enquanto uma disputa entre o passado e o futuro. Este conflito fica 

evidente à medida que o conceito de espaço expositivo se dá pelo histórico do museu e pelo 

processo de reformulação ao longo do século XXI. O debate acerca da remodelação 

institucional suscita a passagem do museu convencional, sobre os novos modos expositivos e 

os processos de mediação.  

A disputa em torno da história da arte tem como o seu lugar atual, e também 
o futuro, no museu de arte contemporânea. Nesse local não exposta apenas a 
arte contemporânea, encontra-se a história da arte. Porém, exatamente aqui 
existem dúvidas [...] se a ideia de expor a história da arte no espelho da arte 
contemporânea ainda é universal [...]. É uma questão de instituições e não de 
conteúdo [...] afinal, as catedrais sobreviveram, há muito tempo, à fundação 
dos museus. Por que os museus atuais não devem vivenciar a fundação de 
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outras instituições em que a história da arte não tem mais lugar ou tem uma 
aparência completamente diferente?84  

O evidente reposicionamento institucional é resultado de uma possível crise do museu, 

apontada por Belting, como parte integrante da crise da arte, que se inicia nos anos 1970. No 

entanto, segundo o autor, essa crise é abafada por uma identidade do museu reconstruída a partir 

das necessidades de entretenimento do público.  

O público dos museus contemplou por séculos as pinturas clássicas e para a 
grande maioria desse público, a pintura não é nenhuma surpresa e tampouco 
um obstáculo. Mas a herança cultural que os “treinou” na abordagem de certas 
formas de arte, como a pintura, não forneceu necessariamente um vocabulário 
para entender outras, como as novas mídias.85 

O que Arthur Danto86 chamou de fim da arte não foi se não o momento em que deixou 

de existir um modo determinado para a arte ser arte. Cada artista é livre para criar, a seu modo, 

sua própria poética. É por isso que, embora a arte contemporânea venha se tornando cada vez 

mais universal, esta universalidade está longe de significar homogeneidade. Ao contrário, 

assistimos a uma descentralização das poéticas e a uma proliferação de linguagens estéticas, 

que se cruzam e se separam continuamente e de maneira imprevisível.  

Se as poéticas de novas mídias propiciam que no universo da cibercultura o artista 

manifeste a sua liberdade e a sua subjetividade, tal como apresenta Arlindo Machado ao afirmar 

que compete ao artista das mídias estabelecer um discurso que subverta “a enunciação 

dominante na sua própria gênese”87, é necessário buscar novas maneiras de conseguir conciliar 

e conviver com este tipo de proposição artística em meio às instituições museológicas e 

funcionar como interface no decorrer dos diálogos e negociações que envolvem essas 

proposições artísticas. 

No Brasil, a partir dos anos 1950 e 1960 é que os estudos e os trabalhos criativos acerca 

das relações entre a comunicação e a arte dão os primeiros passos. Um dos primeiros expoentes 

a envolver a tecnologia em suas obras foi Abraham Palatnik, que desde os anos 1940 

desenvolvia mecanismos de experimentação com luz artificial e movimento, que estão entre as 

primeiras experiências de arte cinética.  
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Palatnik, com seus aparelhos cinecromáticos, não apenas se antecipa à vertente 

construtiva – que eclode com os grupos Ruptura, em São Paulo, e Frente, no Rio de Janeiro – 

para se consolidar com o concretismo e o neoconcretismo, como funda a vertente tecnológica 

da arte brasileira.  

Esse uso inusitado que Palatnik faz da tecnologia e sua originalidade fez com que a 

classe artística e os júris especializados focassem e admirassem seus trabalhos. Durante a I 

Bienal de São Paulo, em 1951, a comissão internacional não sabia como qualificar a obra 

Aparelho Cinecromático Azul e roxo em seu primeiro movimento. A obra não era uma escultura, 

tão pouco uma pintura; era algo que não se enquadrava nas categorias da Bienal. A solução 

encontrada para garantir o reconhecimento pelo trabalho original e inovador foi lhe dar uma 

menção honrosa. 
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Figura 12 - Abraham Palatnik, Aparelho Cinecromático, 1969. 

 
Fonte: www.revistaideias.com.br 

Segundo Couchot88, a partir dos anos 1950 surge uma ruptura do modelo midiático 

tradicional, cuja nova comunicação faz o espectador participar da elaboração das obras, 

alterando a noção de autoria. Obras de realidade mista tanto somam realidades como distorcem 
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a autoria, o poder institucional e a própria existência da obra. Ned Rossiter89 defende as 

manifestações em arte e tecnologia como subversivas da função maquínica, pois reprogramam 

os códigos criando uma “estética processual das novas mídias”, que vai além do visível, pois é 

desenvolvida por meio da análise e das práticas em rede, extrapolando as funcionalidades 

predeterminadas no equipamento. 

É no auge dessa crise perceptiva, na segunda metade do século XX, que se acentua boa 

parte das transformações sensórias e dos processos de desmaterialização da arte. Nesse período, 

surge na vida cotidiana o meio videográfico, uma nova forma que propicia não só novas 

relações na reorganização de espaço-tempo, mas também novas atitudes artísticas90. 

Entre os anos 1970 e 1990, as práticas com os novos meios atingem uma maturidade 

com a exploração das possibilidades expressivas da linguagem. Embora os anos 1970 tenham 

sido uma época conturbada para as artes no Brasil, em razão da ditadura militar, ocorreram 

algumas iniciativas na utilização de novos meios e materiais no campo da arte e tecnologia: 

“Registre-se a tímida seção ‘Arte/Tecnologia’ da IX Bienal Internacional de São Paulo (1969), 

quando a exposição já sofria boicote de várias nações em razão da ditadura militar reinante”.91 

Em 1971, simultaneamente a outras manifestações no campo da arte e tecnologia – 

como a primeira exposição de videoarte no Brasil, organizada por Walter Zanini, no MAC, e o 

desenvolvimento dos primeiros poemas informatizados, criados por Erthos Albino de Souza – 

Waldemar Cordeiro organizou a exibição internacional Arteônica, na Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP). No catálogo da exposição, ele destacava o aspecto democratizador 

das artes telemáticas, colocadas em prática no país principalmente a partir da década de 198092: 

As obras tradicionais são objetos físicos a serem apresentados em locais 
fisicamente determinados, pressupondo o deslocamento físico dos fruidores 
[...], a utilização de meios eletrônicos pode proporcionar uma solução para os 
problemas comunicativos da arte mediante a utilização das telecomunicações 
e dos recursos eletrônicos que requerem, para otimização informativa, 
determinados processamentos da imagem [...].93  

Este é o ponto de vista de artistas como Julio Plaza. A crítica em torno das poéticas 

digitais e seus processos de hibridização atravessa praticamente todo o seu trabalho. Desde o 

final da década de 1960, Plaza desenvolveu seu discurso em torno da arte, ciência e tecnologia. 
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Seu interesse referente às linguagens em contextos híbridos fez com que explorasse um novo 

pensamento para a arte: a tradução intersemiótica. 

Seu trabalho situa-se em torno do videotexto, dos painéis eletrônicos de propagandas, 

sky art, da holografia, das imagens digitais e da interatividade. Além de um relevante trabalho 

teórico e curatorial acerca das linguagens eletrônico-digitais, realizou também uma série de 

experiências pioneiras no Brasil em contextos interativos e telemáticos. Foi uma das presenças 

mais estimulantes e investigativas no decorrer dos anos 1980 e 1990. 

Em sua visão utópica, acreditava que a eletrônica ajudaria a transformar a arte em um 

fenômeno popular, por meio da fácil e rápida transmissão de mensagens em larga escala, ponto 

de partida para novas poéticas tecnovisuais. Sua morte prematura, em 1973, pôs fim às suas 

pesquisas sobre as potencialidades artísticas do computador, mas deixou um caminho aberto 

para uma reflexão sobre os rumos da arte contemporânea no que tange à sua informação e 

utilização por novos meios eletrônicos.  

Figura 13 - Julio Plaza, SKY Art (Matisse Sistema), s.d. 

 
Fonte: www.enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63391/sky-art-matisse-sistema 

A trajetória de Plaza pode ser observada também em artistas como Regina Silveira, 

Eduardo Kac, Gilbertto Prado, Silvia Laurentiz, Suzete Venturelli, Philadelpho Menezes, Diana 

Domingues, Artur Matuck, André Parente, Kátia Maciel, Analívia Cordeiro, o grupo SCIArts 

(Fernando Fogliano, Milton Sogabe, Renato Hildebrand e Rosangella Leote) e o Poéticas 
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Digitais (ECA-USP), Daniela Kutschat e Rejane Cantoni, entre outros. Estes criadores 

dialogam, no âmbito científico, com abordagens experimentais para as linguagens tecnológicas 

e inserem seus trabalhos no campo da invenção em novas mídias94. 

Em resposta à produção de caráter experimental da arte contemporânea, florescem, 

desde os anos 1970, novos modelos de instituições culturais empenhadas em conceber 

produções temporais, performáticas e ambientais.  

À vista disso, o museu de arte contemporânea torna-se o produtor de proposições 

artísticas, auxiliando na concretização de projetos que necessitam de estruturas que vão além 

da sua dimensão espacial. Assim, a instituição passa de um polo de sacralização para o de 

experimentação95. 

Nesse sentido, ressaltamos a criação do Museu de Arte Contemporânea da Universidade 

de São Paulo (MAC - USP), que na figura do professor Walter Zanini, primeiro diretor do 

museu, desempenhou importante papel como fomentador da produção de videoarte naqueles 

anos, entre outras manifestações da arte digital. A instituição viabilizou a produção de artistas 

como Regina Silveira, Júlio Plaza, Gabriel Borba e Marcelo Nitsche, entre outros, ao 

disponibilizar um equipamento de vídeo no museu e promover exposições. Neste segmento, 

temos quatro vídeos produzidos no período: Analívia Cordeiro, Artur Barrio e Letícia Parente, 

que se destacam por seu caráter pioneiro. Tal fato se deu porque Zanini fez convergir para o 

MAC os artistas que experimentavam as novas mídias.  

O “MAC do Zanini”, como era conhecido, caracterizava-se pela aproximação com os 

jovens artistas, o que acontecia desde os anos 1960 com a realização das JAC’s (Jovem Arte 

Contemporânea).96 Aos poucos, essas exposições passaram a abrigar diversas formas de 

expressão, dando espaço para as experiências conceituais, cada vez mais frequentes no fazer 

artístico, e aprofundando tensões e discussões sobre o papel de um museu de arte 

contemporânea como fórum de criação e laboratório. Foi na VIII e última JAC, em 1974, que 

os primeiros vídeos de artistas brasileiros foram exibidos em território nacional. Este ano pode 

ser considerado um marco na história da videoarte no Brasil, pois, apesar de haver experiências 

anteriores isoladas, esta data marcou a emergência de uma geração que utilizava o vídeo como 

suporte.  

                                                 
94 MELLO, Christine. Arte e novas mídias: práticas e contextos no Brasil a partir dos anos 90. Em Revista ARS. 

São Paulo, Editora USP, vol. 3, n.5, 2005. 
95 FREIRE, Cristina. Poéticas do processo: arte conceitual no Museu. São Paulo: Iluminuras, 1999, p. 17. 
96 As JAC’s, ou Jovem Arte Contemporânea, eram exposições anuais organizadas pelo MAC e voltadas aos jovens 

artistas. A primeira delas foi realizada em 1963, ano do surgimento do museu. Até 1966, revezavam-se a Jovem 
Desenho Nacional (JDN) e a Jovem Gravura Nacional (JGN), posteriormente, as exposições passaram a receber 
outras práticas artísticas e foram denominadas de JAC.  
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Figura 14 - VIII Jovem Arte Contemporânea - JAC, 1974. 

 
Fonte: http://www.mac.usp.br/zanini/galeria 

Apesar do surgimento a partir do final da década de 1970 de alguns congressos e 

encontros de artistas que trabalhavam com sistemas computacionais, o campo de pesquisa e 

produção com novas mídias começou realmente a tomar corpo somente no final da década de 

198097.  

Os anos 1980 foram marcados por uma grande experimentação com os novos meios 

tecnológicos e comunicacionais. Muitas das exposições e eventos organizados na época 

ocorreram nos meios universitários e outras (poucas) aconteceram em museus, como o Museu 

da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), ou em instituições como a Bienal Internacional de 

São Paulo98. 

Desde então, por inércia ou falta de visão, cavou-se um fosso entre o artista multimeios 

e o museu. A memória dessa produção migrou para instituições privadas, como o Itaú Cultural 

e a Associação Cultural Videobrasil.   

Fundada por Solange Farkas, em 1991, a Associação Cultural Videobrasil é fruto do 

desejo de acolher institucionalmente um acervo crescente de obras e publicações que vem sendo 

reunido desde a primeira edição do Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, em 

                                                 
97 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts, MIT Press, 2001, p. 13. 
98 ARANTES, Priscila. Arte e mídia: perspectivas da estética digital. São Paulo: Editora Senac, 2005, p. 89. 
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1983. Desde então, a Associação trabalha sistematicamente no sentido de ativar essa coleção, 

que reúne obras do sul geopolítico do mundo – América Latina, África, Leste Europeu, Ásia e 

Oriente Médio –, clássicos da videoarte, produções próprias e uma vasta coleção de publicações 

sobre arte. 

No contexto internacional, os pioneiros que surgiram no final da década de 1970 foram 

o SIGGRAPH, nos Estados Unidos, e o Ars Electronica, na Áustria. Esses movimentos 

ganharam mais força no final da década de 1990, com o surgimento de instituições 

museológicas voltadas à produção e apoio às novas mídias, principalmente em território 

europeu, com os institutos ZKM, em Karlsruhe (1989), o New Media Institute, em Frankfurt 

(1990) e o ISEA (Inter-Society for the Electronic Arts), na Holanda (1990).  

A partir de 1990, muitos artistas começam a explorar a internet como meio de expressão 

artística e, com isso, começaram também a surgir atividades relacionadas às novas mídias no 

Japão, como o Intercommunication Center, em Tóquio. Durante a década de 1990, Japão e 

Europa se consolidaram como os principais centros de excelência para se assistir e participar 

dos círculos de discussões sobre os novos campos das artes eletrônicas e digitais.  

Alguns festivais que se consagraram nessa época foram o ISEA (Inter Society for the 

Eletronic Arts), Ars Electronica e DEAF (Dutch Eletronic Art Festival), que se tornaram 

espaços abertos às novas produções. Nesses festivais, é exibida uma variedade de obras que 

inclui instalações interativas, músicos que utilizam sistemas computacionais na criação e 

produção de sons, coreógrafos que interagem com computadores e, após a chegada da internet, 

os artistas que desenvolvem seu trabalho explorando as potencialidades das comunicações em 

redes.  

Nos EUA, o cenário artístico foi centrado na chamada “net-art”, que não demanda 

muitos recursos tecnológicos além de um computador conectado à rede. Ao final dos anos 1990, 

essa situação foi se transformando devido ao fato de algumas instituições, principalmente 

educacionais, como universidades e escolas de arte, começarem a se interessar e criar 

programas especiais para o incentivo à produção e estudo de mídias e design digital99. 

A partir do ano 2000, alguns museus norte-americanos começam a abrir espaços 

dedicados às produções de novas mídias e apoiar o desenvolvimento da net art. Alguns museus 

como o Walker Art Center, em Minneapolis, o Whitney Museum of American Art, em New 

York, e o San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), em São Francisco, criaram 

espaços específicos para a exposição de arte digital.  

                                                 
99 BENJAMIN, Walter. A Modernidade e os Modernos. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1985. 
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Essa abertura foi tardia em relação às mostras e exibições que estavam sendo realizadas 

na Europa, como o Ars Electronica Center, em Linz – Áustria, o Intercommunication Center, 

em Tóquio – Japão, ou o ZKM, em Karlsruhe – Alemanha.  

Posteriormente, significativas instituições acadêmicas como o Instituto para Estudos 

Avançados de Princeton, fundações privadas como a Fundação Rockefeller – além da 

publicação de livros e de coleções sobre novas mídias lançada por editoras respeitadas, como a 

MIT Press – trarão à baila as discussões e a produção de arte digital para um público menos 

restrito, proporcionando maior visibilidade ao tema.  

Em apenas uma década, toda aquela produção que circulava perifericamente foi 

absorvida pelos meios acadêmicos e aceita enquanto campo artístico com legitimidade própria. 

Aquele movimento que havia surgido a partir de um grupo restrito de indivíduos ganhou forma, 

coesão e recebeu apoio e suporte de instituições públicas e privadas. Desde então, não cessam 

de se ampliar os interesses sobre as formas de produção simbólica com os processos 

comunicacionais.  

No início do século XXI, o campo das novas mídias no Brasil já se encontra consolidado 

como linguagem, possui um caminho próprio no circuito das artes e é, em muitos casos, 

considerado próximo e acessível a uma ampla gama de criadores. Porém, esses trabalhos são 

considerados marginais perante o circuito clássico de arte, assim como demandam das 

instituições expositivas uma série de equipamentos e tecnologias que estas nem sempre estão 

aptas a disponibilizar – e cujos custos de locação ainda são altos para os padrões nacionais –, o 

que infelizmente inviabiliza muitas de suas apresentações. Por seu caráter efêmero, é 

problemática a maneira como os museus podem acolhê-los em seus acervos, sendo difícil, por 

todos estes motivos, estabelecer parâmetros precisos no circuito convencional da arte100.  

Ainda que haja diversos festivais pelo mundo, projetos colaborativos patrocinados, 

fóruns de discussão, publicações e projetos de documentação de banco de dados, as novas 

mídias são ainda raramente reunidas em poucos museus e pouco apoiadas pelo circuito da 

história da arte. 

Tal como observa o historiador da arte e pesquisador alemão de teoria das mídias Oliver 

Grau, as novas mídias interativas, talvez por estarem amparadas por banco de dados ou atreladas 

às redes, oferecem cada vez mais condições de autonomia e, evidentemente, estão mais bem 

equipadas para lidar com os desafios da nossa época tão complexa. Contudo, apesar de 

existirem há décadas e, ainda que sejam dominantes do ponto de vista quantitativo em várias 

                                                 
100 MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008, p. 2. 
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escolas de arte, as obras e imagens digitais ainda não chegaram às principais instituições 

colecionadoras das nossas sociedades101. 

A implantação de um circuito de exibição de novas mídias no Brasil se fez, em sua maior 

parte, por meio de uma rede de instituições culturais situadas fora da rede oficial dos museus. 

Estes, após uma certa resistência inicial, estão atualmente mais abertos às novas mídias, e 

também estão cientes de que apoiar este tipo de arte implica a ruptura com paradigmas do 

passado, nos quais essas instituições já tinham encontrado alguma segurança. É difícil expor os 

artefatos resultantes desta arte, não só isso porque normalmente não ocorre num espaço contido 

e controlado (como acontece no museu físico), mas também porque o público não quer ser mero 

espectador e espera, de alguma forma, participar. 

Este é um desafio atual: pensar de que forma as novas mídias não operam mais no 

circuito das especificidades de suas linguagens, mas apontam para novas situações no âmbito 

dos museus. Portanto, refletir sobre uma arte em diálogo com os tempos da cultura digital é 

pensar também nas novas formas de atuação do museu contemporâneo. 

Segundo o ICOM102 e Gonçalves103, o museu trabalha com a história, a comunicação e 

o público, trazendo à tona aspectos passados por intermédio de dinâmicas do presente, em 

projeção à sociedade do futuro. No entanto, ainda que seus pilares estejam relacionados à 

comunicação e à memória, o museu contemporâneo vem se estabelecendo por meio de redes e 

da interatividade. Se o museu do passado era uma espécie de espelho do tempo em que o 

indivíduo tinha acesso ao conteúdo, sem controlá-lo, atualmente, os museus podem ser uma 

espécie de viagem temporal, cujo controle das ações está diretamente ligado ao interator. As 

linhas de força tencionam o espaço e o tempo, e o que prevalece é um espaço múltiplo e 

conectado. 

Neste ponto, é interessante citar o exemplo de artistas como Bill Viola, que não teria o 

reconhecimento que possui, se não fossem as instituições souberam arriscar e valorizar seu 

trabalho em arte eletrônica há 40 anos, quando o artista ainda não possuía uma poética 

estabelecida e estava em uma descoberta investigativa com a linguagem do vídeo. Elas 

apoiaram, dessa forma, iniciativas emergentes que usavam meios tecnológicos de sua época.  

                                                 
101 BEIGUELMAN, Giselle; MAGALHÃES, Ana Gonçalves (orgs.). Futuros possíveis. Arte, museus e arquivos 

digitais. São Paulo: Edusp/Fapesp/Itaú Cultural/ed. Peirópolis, 2014, p. 98. 
102 ICOM - International Council of Museums. Código de Ética do ICOM para os Museus. 6 de jul. 2001. 
Disponível em <http://icom.museum/statutes.html>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
103 GONÇALVES, Lisbete Rebollo. Entre Cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX. São Paulo: 

USP, 2004. 
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Assim, retomando o “MAC do Zanini”, torna-se evidente que a expressão se refere a 

uma prática museológica em extinção e ainda longe da realidade atual dos museus brasileiros. 

Cabe ainda ressaltar que o MAC-USP, em seu princípio, procurou concretizar sua vocação de 

museu público e universitário, aberto às pesquisas e às experimentações, como se percebe no 

discurso de seu próprio idealizador:  

Embora a natureza desmaterializante das novas formas de expressão e 
comunicação lhes permita uma difusão de muito maior flexibilidade, cremos 
que o recinto do museu deverá continuar a ser o núcleo por excelência da 
avaliação, confrontação e desenvolvimento desses processos. [...] Mas a tarefa 
do museu, na sua complexidade crescente, assume novas responsabilidades. 
[...] Entre as suas funções está a constituição de acervos documentários, que 
abranjam as formas audiovisuais que tiveram grande desenvolvimento recente 
[...], o registro de ação etc. [...] O museu não poderá guardar sua tradicional 
forma de receptáculo de objetos, [...] o museu deverá também ativar-se 
enquanto centro operacional, isto é seus espaços poderão privilegiar-se de 
outra forma, ao converterem-se em núcleos de experimentação.104  

O resgate de concepções de museu como a de Zanini é fundamental para se repensar as 

práticas museológicas recentes, que pouco dão espaço à arte não consagrada. A videoarte só 

pôde surgir, apesar de todas as dificuldades técnicas encontradas no país, auxiliada por uma 

política institucional e pública que a favorecia. Outras poéticas, certamente, poderão não ter o 

mesmo destino.  

2.1.1 A experiência do MoMA de Nova York 

Desde os primeiros anos do MoMA de Nova York, durante o processo de configuração 

de seu acervo permanente, Alfred Barr, primeiro diretor da instituição, possuía uma visão 

arrojada ao propor um plano de acervo distribuído de forma multidepartamental. Esses 

departamentos contemplavam não apenas as artes ditas tradicionais, mas incluíam os de 

gravuras e ilustrações de livros, design, arquitetura, fotografias e cinema, sendo geridos por 

curadores específicos. O plano de Barr, aos poucos, foi se consolidando e triunfou no 

estabelecimento do acervo do museu. Essa configuração de acervo multidepartamental ainda 

ocorre no MoMA; obviamente, alguns departamentos foram sendo incluídos, outros excluídos 

ou incorporados ao longo da história do museu. 

O museu, criado em 1929, foi fundado inicialmente para ser uma instituição 

educacional, aos moldes de um centro cultural. Mas atualmente, além disso, abriga uma das 

                                                 
104 Depoimento de Walter Zanini em: BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. O Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. São Paulo: Banco Safra, 1990, p. 17.  
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mais importantes coleções de arte moderna do mundo, da qual faz parte aproximadamente 

200.000 obras. Como um todo, o MoMA foi se consolidando como um espaço aberto às 

experimentações, e também como forma de se diferenciar de instituições mais tradicionais na 

cidade como, por exemplo, o Metropolitan Museum of Art. 

No terceiro andar do museu encontram-se as obras do departamento de arquitetura e 

design, em que estão expostos desde objetos produzidos em larga escala até videogames, obras 

em papel e modelos arquitetônicos. Esta coleção diversificada acompanha as principais 

personalidades e movimentos que se destacaram na área de design e arquitetura no mundo, 

desde meados do século XIX até o presente. Neste mesmo andar, encontra-se a inovadora e 

inesperada coleção de videogames, com cerca de 40 títulos, que representam o início da 

trajetória dos jogos eletrônicos, integrando uma exposição permanente no museu.  

Figura 15 - Sala expositiva do terceiro andar do MoMA de Nova York. 

 
Fonte: http://www.newsday.com/business/technology/moma-applied-design-exhibit-explores-video-gaming-as-

art-1.4744916 

A decisão do MoMA, quando anunciou a aquisição de games para o seu acervo de 

design, em 2012, fez reverberar o questionamento sobre as práticas de aquisição, exposição e 

preservação da arte. Os primeiros 14 títulos comprados pelo museu foram: Pac-Man (1980) 

[Figuea 16], Tetris (1984), Another World (1991), Myst (1993), SimCity 2000 (1994), Vib-

Ribbon (1999), The Sims (2000), EVE Online (2003), Katamari Damacy (2004), Dwarf 

Fortress (2006), Flow (2006), Portal (2007), Passage (2008) e Canabalt (2009). 
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Figura 16 - Toru Iwatani, Pac-Man, 1980. 

 
Fonte: <https://www.moma.org/collection/works/164917> 

Na época, a decisão foi considerada ousada mesmo para um dos mais importantes 

museus de arte do mundo. Segundo Paola Antonelli, curadora sênior do Departamento de 

Arquitetura e design do museu “Escolhemos a abordagem do design para entrar nesse universo, 

os jogos escolhidos são o melhor exemplo de design interativo, uma das expressões mais 
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importantes e discutidas da criatividade do design contemporâneo. Não criamos hierarquias. 

Nosso trabalho no museu é documentar o que acontece de relevante para a sociedade”105. A 

equipe de curadores era composta por gamers de todos os níveis, acadêmicos, especialistas em 

conservação e distribuição digital, historiadores e críticos, que fizeram questão de testar 

pessoalmente inúmeros jogos a fim de garantir que a seleção representasse o conceito da 

coleção. Entre os fatores buscados pelos curadores estão cenários estimulantes, um visual 

interessante, a arquitetura do jogo e a dimensão do tempo – seja ela uma experiência rápida ou 

que leve dias. 

Christiane Paul, curadora adjunta de artes das novas mídias do Whitney Museum of 

American Art e autora do livro Digital Art106, assevera que os games são “uma nova forma de 

cultura”107 e reconhece a importância da aquisição do MoMA também pelo registro histórico. 

Mas, apesar de acreditar que os games são representantes da nossa era, Christiane discorda do 

valor artístico da coleção. “Não acredito que videogames são uma forma de arte no contexto 

das belas artes – do mesmo jeito que jogos de tabuleiro e de carteado ou revistas e jornais 

também não podem ser considerados arte. Qualquer tipo de jogo envolve a arte do design 

gráfico, ou escultura, ou design interativo, mas isso não significa que o game em si possa ser 

considerado automaticamente uma obra de arte”108. 

Dois anos antes das aquisições dos games, em 2010, os artistas Mark Skwarek e Sander 

Veenhof realizaram uma “invasão virtual” com a exibição em realidade aumentada chamada de 

WeARinMoMA. Na ocasião, fizeram com que todos que circulassem com um smartphone pelo 

museu pudessem ver as obras tridimensionais feitas por eles flutuando entre suas galerias:  

À distância, via GPS, a dupla de artistas acionou comandos de informática e 
fez com que dezenas de peças tridimensionais produzidas por eles e por outros 
30 artistas convidados surgissem na tela dos celulares e tablets de quem 
circulava pelo MoMA naquele dia. [...] Em vez de se enfurecer com os artistas, 
a diretoria do museu aplaudiu o atrevimento e incorporou as peças virtuais à 
sua coleção. E, por conta disso, diversos museus dos Estados Unidos e da 
Europa pararam para repensar sua relação com a tecnologia. Desde então, 
muitos se debruçaram sobre a realidade aumentada e lançaram projetos 
vanguardistas.109 

                                                 
105 Games são arte? Link. Estadão. 17 fev. 2013. Disponível em:  <http://link.estadao.com.br/noticias/geral,games-

sao-arte,10000034149>. Acesso em:  22 jan. 2017. 
106 PAUL, Christiane. Digital art. London: Thames & Hudson, 2003. 
107 Afinal, game é ou não é arte?, PnB online. 12 mar. 2013. Disponível em: 

<http://www.tyrannusmelancholicus.com.br/mobile/conteudo.php?sid=311&cid=2431>. Acesso em: 05 fev. 
2017. 

108 Games são arte? Op. cit. 
109 TARDÁGUILA, Cristina. Museus dos EUA e Europa lançam projetos vanguardistas de realidade aumentada. 

TV e Lazer. Extra. 22 maio 2012. Disponível em: <m.oglobo.globo.com/cultura/museus-dos-eua-europa-
lancam-projetos-vanguardistas-de- realidade-aumentada-4961365>. Acesso em: 22 jan. 2017.  
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Para o funcionamento de WeARinMoMA, utiliza-se a realidade aumentada, dispositivos 

móveis e o aplicativo desenvolvido pelo grupo. Por meio da estrutura física e das obras 

permanentes do acervo do MoMA, visualiza-se a exposição virtual simultaneamente às obras 

consagradas do modernismo; trata-se de uma proposta de dissolução do espaço expositivo e de 

convite para revisão institucional. A interatividade ocorre via obra e o meio expositivo se 

estabelece no ambiente institucional, especificamente, pois depende da estrutura física do 

MoMA como desencadeadora da dinâmica interativa. 

Isso também significa que a existência da obra é diretamente proporcional ao público, 

fato confirmado por Gonçalves110 ao avaliar que a exposição, por si só, é um campo aberto para 

o visitante construir a sua história. Segundo a autora, o espaço e o tempo são suporte do ato de 

visitação, que em cada instante de deslocamento gera uma vivência e seu esquecimento. As 

realidades construídas são resultado da interatividade, que engloba os métodos de visitação, 

exposição, os tipos de interfaces e o nível de sensibilidade das aplicações. A imersão e inclusão 

fortalecem as relações entre público, obra e meio. O caráter inclusivo está presente em 

WeARinMoMA, cujo acervo exposto não existira sem um público ativo.  

Figura 17 - WeARinMoMA, 2010. 

 
Fonte: <www.sndrv.nl/moma>  

Percebe-se como a relação tradicional de poder é abalada. Segundo Jenkins, Ford e 

Green111, os colaboradores são cúmplices dos regimes dominantes de poder, ainda que, muitas 

                                                 
110 GONÇALVES, Lisbete Rebollo. Entre Cenografias: o museu e a exposição de arte no século XX. São Paulo: 

USP, 2004.  
111 JENKINS, Henry; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da 

mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2015. 
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vezes, usem sua incorporação para redirecionar energias e recursos. No contexto de 

WeARinMoMA, os colaboradores são os artistas, que utilizam a dinâmica interativa 

questionadora ao mesmo tempo em que fortalecem a identidade da instituição. A mostra se 

torna uma afirmação da natureza experimental do museu, e o regime dominante de poder é 

revisto por meio do compartilhamento de funções com o público. O resultado é a inclusão de 

um acervo clandestino-virtual no MoMA, revisando a possibilidade de obsolescência.  

Este conjunto de questionamentos evidencia a necessidade de rever modelos museais, o 

desejo de inclusão de artistas em grandes acervos e a importância do público na ação 

institucional. Trata-se “do pressuposto de que a circulação se constitui como uma das forças-

chave que dão forma”112 ao ambiente de mídia e de cultura contemporâneos. A exposição 

clandestina foi um sucesso devido à força das mídias sociais e ao poder de propagação e 

compartilhamento de informações, partindo “de uma crença de que, se formos capazes de 

entender melhor os fatores institucionais e sociais que formataram a natureza da circulação, 

poderemos nos tornar mais eficazes com a colocação de mensagens alternativas em 

circulação”.113 

O MoMA foi o primeiro museu do mundo a adotar um repositório digital em software 

livre baseado em conceitos arquivísticos recomendados pelo CIA – Conselho Internacional de 

Arquivos, visando a evitar a obsolescência tecnológica de suas obras de arte digitais. Este 

programa foi apresentado mundialmente em 2014114. Como o acervo da instituição é repleto de 

arquivos digitais em diversos formatos, é muito complexo administrar todos eles manualmente 

para fazer refrescamento de tecnologia ou migração de formatos, atualizando-os para versões 

de softwares mais atuais. Assim, o museu optou por investir em pesquisa e desenvolveu um 

repositório específico para acervos museais, mantendo a confiabilidade e a autenticidade dos 

arquivos que a ciência arquivística e museológica recomendam. De modo superficial, os 

arquivos são submetidos ao repositório, que os converte para formatos abertos e acessíveis em 

longo prazo. Também faz uma varredura em busca de infestações de vírus nesses arquivos, 

finalizando com seu salvamento, preparando-os em pacotes para preservação permanente, ou 

difusão, se assim o administrador desejar. No blog115 do MoMA é possível obter informações 

                                                 
112 JENKINS, Henry; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da 

mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2015, p. 241.  
113 Ibid. 
114 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HPebm5nh83o>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
115 Disponível em: <https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/05/13/open-sourcing-momas-digital-vault>. 

Acesso em: 22 jan. 2017. 
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mais detalhadas sobre este investimento e sobre a pesquisa inovadora na área de preservação 

digital, que visa à preservação das obras a longo prazo, de modo acessível e de forma confiável. 

No mesmo ano, o museu também foi precursor ao adicionar um software de aplicativo 

à sua coleção permanente de obras. Trata-se de Biophilia116, aplicativo lançado em 2011, pela 

cantora Björk, juntamente com o seu álbum homônimo. Misturando gráficos interativos e 

animações, o app permite que cada canção do disco seja comprada dentro dele e executada 

como se fosse um jogo. Embora categorizada pelo museu como digital application, a obra foi 

catalogada no âmbito do departamento de arquitetura e design.  

Figura 18 - Björk Gudmunsdóttir, Relative Wave “Solstice” de Biophilia, 2011. 

 
Fonte: Site do MoMA <http://www.moma.org> 

Um ano após a aquisição de Biophilia, o MoMA inaugura a exposição Björk117, 

inteiramente dedicada à cantora, porém, considerada um grande fiasco conforme as críticas que 

recebeu na época, que a comparavam a um parque de diversões118. Essa exposição foi uma 

experiência ao mesmo tempo visual e auditiva. O público era convidado a acompanhar uma trilha 

sonora criada por Björk, na qual ela narrava as aventuras do coração de uma menina da Islândia. Na 

canção “Unison”, Björk fala dessa sintonia que pode levar os corações a bater junto, e o coração 

                                                 
116 Para uma melhor compreensão de Biophilia no acervo do MoMA, conferir: 

<http://www.moma.org/explore/inside_out/2014/06/11/biophilia-the-first-app-in-momas-collection>.  
117 Para uma melhor compreensão sobre a exposição, conferir: 

<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/145>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
118 Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/review-of-bjork-at-the-museum-of-modern-art-an-unlikable-

crowd-pleaser-1427753458>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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pulsando na tela do audioguia da exposição repetia esse tema. Em uma das salas, eram passados 

todos os vídeos que Björk gravou ao longo da carreira, criados por diretores como Michel Gondry, 

Spike Jones e Lars von Trier. Na entrada do museu estavam instrumentos criados especialmente para 

ela, que incluíam uma espécie de relógio gigante com pêndulos e uma caixa que produz faíscas e 

sons altos, que assustavam os visitantes do museu.  

No segundo semestre de 2016, o MoMA anunciou a aquisição de um conjunto original 

de 176 emojis119 para sua coleção permanente. Esses símbolos, desenhados para os pagers 

fabricados pela japonesa NTT DoCoMo, lançados em 1999, levaram mais de uma década para 

explodirem e se transformarem num fenômeno social, quando a Apple incorporou o primeiro 

conjunto de símbolos no iPhone, em 2011. Atualmente existem quase dois 

mil emojis padronizados.  

O emoji original, desenhado por Shigetaka Kurita, era feito dentro de uma grade de 12 

pixels de largura e comprimento. De início produzidos em branco e preto, depois de alguns 

meses os emojis passaram a ser pintados em uma destas seis cores – preto, vermelho, laranja, 

lilás, verde e azul royal. Olhar os antigos emojis é como ler as imagens pictográficas de uma 

antiga civilização. Quem examiná-los de perto, porém, vai encontrar sinais curiosos sobre as 

ideias embutidas na comunicação. 

Figura 19 - Coleção de emojis adquirida pelo MoMA em outubro de 2016. Shigetaka Kurita, Emoji, 1998-1999. 

 
Fonte: Site do MoMA <https://www.moma.org> 

Muitos destes símbolos são ilegíveis, e seus mistérios só são revelados com ajuda de um 

tradutor. O círculo vermelho com três linhas representa a “fonte termal”; a massa amorfa roxa, 

                                                 
119 Ícones usados para expressar ideias e emoções no mundo digital.  
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talvez, signifique “arte”. Outros são bem literais: traduções digitais de símbolos existentes, 

como os doze símbolos astrológicos, os quatro naipes de cartas, um símbolo de “não fumar” e 

uma sinalização de banheiro. Mas há também imagens figurativas, fantásticas, comoventes, que 

chegaram a dominar a cultura digital, como corações, punho cerrado, um cachorro e um gato.  

Muitos emojis foram criados não para pessoas interessadas em se conectar, mas para 

companhias que buscavam alcançar potenciais clientes. A DoCoMo usava emojis para fornecer 

informações sobre o tempo para usuários de pagers e os direcionar para empresas locais: o 

hambúrguer indicava uma lanchonete; o Martini representava um bar; o sapato de salto alto 

indicava uma loja. O atual teclado dos smartphones ainda tem um emoji para a palavra “em 

breve” sob uma flecha à direita, antigo símbolo da Pia, empresa japonesa de venda de ingressos 

para um show que estava prestes a começar. 

A aquisição feita pelo MoMa adiciona os emojis a uma coleção de objetos digitais que 

inclui o símbolo @ e uma seleção de videogames. Quando o MoMA adquiriu o símbolo @, em 

2010, Paola Antonelli afirmou que aquele era talvez o “único objeto realmente livre” da 

coleção.120  

Como os curadores do MoMA selecionam e propõem obras para coleção e as enquadram 

no âmbito da missão de um museu de arte moderna? Não existem regras rígidas e rápidas, mas 

há vários critérios que entram em jogo nesta discussão. De acordo com Paola Antonelli, 

“espera-se que os objetos comuniquem valores que vão muito além de sua presença formal e 

funcional, começando com a ideia e intenção do designer. A função mudou dramaticamente nas 

últimas décadas. Alguns objetos são projetados para provocar emoções ou inspiração, e esses 

propósitos intangíveis também são considerados parte de sua composição funcional”.121 

A adição de um símbolo @ baseia-se na ideia aceita de que a posse física de um objeto 

como exigência para uma aquisição já não é mais necessária para o museu. Os curadores estão 

livres para “colecionar” objetos grandes demais para caber dentro do prédio (como, por 

exemplo, satélites) e trabalhos muito efêmeros para serem pendurados como uma pintura (como 

o emoji).  

                                                 
120 ANTONELLI, Paola. @ in Context: Criteria for an Acquisition, 24 mar. 2010. Disponível em: 

<https://www.moma.org/explore/inside_out/2010/03/24/in-context-criteria-for-an-acquisition/>. Acesso em: 
10 dez. 2016. 

121 No mesmo artigo, Paola Antonelli aprofunda ainda mais o debate: “Nossa recente aquisição do símbolo @ 
desafiou o que a maioria das pessoas pensa como um objeto típico que um museu adquire. Como vocês sabem, 
os museus são definidos por suas coleções. Cada coleção tem um ponto de vista único e é cuidadosamente 
moldado por seus curadores, que estão sempre atentos a precedentes históricos e a futuros desenvolvimentos. 
No que se refere ao design contemporâneo, a coleção do MoMA busca permanecer na vanguarda da inovação 
e apoiar os talentos, idéias e conceitos emergentes que projetados para o amanhã. Optamos por enfatizar a 
diversidade e a engenhosidade da prática de design contemporâneo, uma vez que abrange arquitetura e design 
de produtos e comunicação.”  
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De certo modo, o que foi adquirido, na verdade, é uma nova plataforma de comunicação. 

Ao mesmo tempo em que os próprios emojis evocam formas artísticas antigas e modernas, eles 

são ideográficos, uma das mais antigas formas de comunicação. A extremidade está aqui 

evocada na maneira como eles são compartilhados. À medida que os emojis são permutados, 

difundidos e reeditados pelos usuários, eles se tornam o veículo para um projeto de arte 

colaborativo em toda a internet. Os emojis podem ter começado na DoCoMo e chegaram ao 

MoMa, mas pertencem a todos e a ninguém. 

Na tentativa de aproximar ainda mais o público do museu e se adaptar às novas mídias, 

o MoMA criou uma plataforma chamada Tours dentro de seu site. Nela, encontramos uma 

atração interativa de visualização 3D das exposições, audioguias, links para webpages de 

exposições antigas e em cartaz, tutoriais para professores, jogos interativos sobre arte para 

crianças, além de trailers de suas mostras de filmes e vídeos promocionais de exposições 

[Figura 20]. 

Figura 20 - Página Tours. 

 
Fonte: <https://www.moma.org/m/tours> 

O novo público dos museus, tanto em seu espaço físico, mas especialmente em seu 

formato virtual, é esse espectador multifunção que não se satisfaz apenas com a relação 

bidirecional de receptor da obra. Ele deseja – ou apenas exerce naturalmente – a função de 
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receptor-emissor, criador-difusor, não mais atuando de forma passiva diante do acesso a 

múltiplas informações, mas gerindo-as e reconstruindo-lhe outros significados.  

Para Christiane Paul, o meio digital acaba por envolver de modo mais profundo o 

público no processo curatorial e autoral: “apesar de um novo modelo precisar de tempo para se 

desenvolver completamente, ele sugere o potencial das tecnologias digitais como uma fonte 

aberta para a criação e apresentação da arte”122.  

Também no site encontra-se disponível o link para um blog do museu, no qual 

internautas recebem e interagem com notícias constantemente atualizadas sobre a instituição, 

organizadas entre as mais vistas, as mais recentes, ou as especialmente selecionadas pelo 

moderador.  

Em outra parte, chamada MoMA mobile, está a área mais atual do site. Nela são 

disponibilizados para download gratuito aplicativos para iPhone e Android, pelos quais os 

usuários têm acesso a informações exclusivas do museu. Também há aplicativos para iPad, 

pelo qual é possível acessar mapas multimídias das exposições, assistir a vídeos em alta 

resolução, ler inúmeras publicações do museu em formato ibook e compartilhar todos esses 

arquivos com colegas por meio de redes sociais [Figura 21]. 

Figura 21 - Página MoMA mobile. 

 
Fonte: <https://www.moma.org/explore/mobile> 

                                                 
122 PAUL, Christine. Challenges for a Ubiquitous Museum. In: From the White Cube to the Black Box and Beyond 

– curatorial models for digital art. 2008, p. 74, tradução nossa. 
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Um outro exemplo de desenvolvimento de novas relações entre o museu e seu público 

foi a criação do Art140, um canal aberto de comunicação entre o MoMA e seus seguidores. A 

partir da observação da forma como as pessoas atualmente consomem e compartilham 

conteúdo, o museu, em parceria com a agência Possible, chegou ao modelo do Art140, cujo 

objetivo é ajudar as pessoas não apenas a entenderem melhor a arte, mas também aprenderem 

sobre si mesmas e sobre o mundo ao seu redor. O projeto utiliza um perfil do Twitter em que 

são compartilhadas imagens de obras do MoMA. Ali o público pode compartilhar opiniões, que 

são coletadas e posteriormente reunidas no site do projeto [Figura 22].  

Figura 22 - Art140. 

 
Fonte: <http://artoneforty.com> 

2.2 Problemáticas de acervo das novas mídias   

Ainda que a arte no campo das novas mídias esteja inserida na mesma problemática de 

outras produções contemporâneas, ela instaura desafios particulares no que diz respeito a 

questões relativas à sua preservação e exibição no contexto do museu. Um dos aspectos 

interessantes de sua prática é concernente à capacidade de refletir a atual condição museológica: 

por um lado, temos o envolvimento da criação artística aliada aos dispositivos e às inovações 

tecnológicas; por outro, temos a lógica sob a qual essas obras operam dentro de um museu, uma 

vez que as vertentes contemporâneas da produção artística em novas mídias trazem novas 

demandas e exigências para os museus, mas também novas inspirações para sua prática nos 

campos de preservação, comunicação e gestão. 
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Este elemento torna-se nítido quando percebemos que grandes museus internacionais já 

começam a empregar conservadores e restauradores especializados em novas mídias123; tanto a 

função do museu quanto a formação destes profissionais especializados experienciam 

mudanças radicais em relação ao passado recente. E isto já se constitui um problema evidente, 

haja vista que faltam profissionais especializados nesse setor. 

É sabido que o aumento de interesse pelas novas mídias também demonstra algumas 

preocupações de questões relativas à documentação, preservação e exibição levantadas pelas 

obras de vertente conceitualista. Tais fatores sugerem uma revisão das práticas museológicas 

mais convencionais. Diante disso, o sentido de preservar amplia-se, e manter as mesmas 

proposições artísticas armazenadas em recintos fechados e protegidos, como as reservas 

técnicas dos museus, não seriam suficientes. Os aparatos da tecnologia e os recursos da 

memória digital e banco de dados impõem-se como ferramentas a serem incorporadas. Assim, 

os instrumentos de preservação digital devem ser constantemente atualizados e adaptados à 

práxis museológica no que se refere à arte contemporânea.  

Enquanto museus, fundações e colecionadores têm se dado conta da importância das 

aquisições de obras em novas mídias, proporcionalmente aumentam os problemas associados à 

preservação da mídia instável. A iminência e a rapidez dos processos de deterioração e 

obsolescência dos elementos de fabricação, das linguagens tecnológicas e dos suportes de 

conservação, acondicionamento e exibição das obras baseadas na tecnologia são objeto de 

numerosas discussões e propostas por parte de grupos de pesquisa de todo o mundo. 

Este não é um atrito isolado, tampouco recente. A partir da segunda metade do século 

passado, as práticas artísticas vêm extrapolando sistematicamente os limites materiais e 

epistemológicos convencionais com os quais o museu opera. Em outras palavras, o paradigma 

modernista do museu não é capaz de incorporar muitas das proposições artísticas 

contemporâneas, situação que se intensifica no ambiente digital em que vivemos. 

Como observa Rinehart: 

Na prática, muitos dos desafios que se enfrenta na preservação da arte digital 
são os mesmos da preservação de outras formas de arte não tradicionais como 
earth art, instalação, arte conceitual, entre outras. Isso significa que as 
soluções para a preservação são, de certa forma, semelhantes. Assim, os 
desafios que a arte digital traz para a memória social têm precedentes na era 
pré-digital. Tais precedentes podem nos ajudar a enfrentar e responder o 

                                                 
123 Um exemplo disso é o Media Conservation Lab, do Museu Guggenheim, que conta com uma infraestrutura 

técnica que permite aos conservadores acessar, avaliar e supervisar o conteúdo de imagem e som das obras de 
artemídia de sua coleção. Os conservadores conseguem ver e comparar os vários formatos analógicos e digitais 
dos vídeos, incluindo U-matic, VHS, Betacam SP, LaserDisc, DVD, DV, Digital Betacam e formatos de 
arquivo digital com ou sem condições de compressão. 
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desafio digital, e por outro lado, esses novos desafios podem inspirar respostas 
que nos ajudam a abordar os problemas mais antigos.124 

O artista multimídia e pesquisador em novos meios, Lucas Bambozzi, elucida certas 

questões referentes à perspectiva de um artista com relação à preservação de suas obras e à 

complexidade de musealização da produção contemporânea. O artista apresenta uma 

interrogação prévia e fundamental: os curadores de museus e coleções estão realmente 

interessados em enfrentar os eventuais problemas técnicos de montagem e de obsolescência 

associados a uma obra?125 Sua dúvida tem como endereço a preferência – mais confortável – 

das instituições museológicas que optam pelos meios tradicionais. 

As obras de arte de base tecnológica e com imagens em movimento apresentam aspectos 

particulares associados à constituição material dos suportes e às tecnologias utilizadas em sua 

produção e apresentação. Quando essas obras integram instalações, questões adicionais se 

apresentam relacionadas com a necessidade de compreender e registrar as formas mais 

adequadas de proceder à sua reapresentação, o que exige – para além das questões técnicas e 

materiais relacionadas com suportes, equipamentos, registro e apresentação – que sejam 

consideradas dimensões de caráter imaterial que dizem respeito a características do espaço ou 

a modos de integração do espectador, por exemplo. Há ainda que se considerar que o tempo, 

mais do que a materialidade ou a espacialidade, caracteriza essas obras e é determinante na 

experiência do espectador.  

Ao longo do tempo, algumas parcerias foram criadas para a preservação dessas práticas 

artísticas, como por exemplo, em 2002, o Guggenheim se juntou com a Daniel Langlois 

Foundation126 para formar a Variable Media Network127 (Rede de Mídia Variável), um esforço 

para melhorar as práticas de conservação das obras digitais. Membros da Variable Media 

Network se uniram a outras organizações, como a Rhizome.org128, um projeto afiliado do New 

Museum de Nova York129, a fim de oferecer ferramentas de códigos abertos e livres para a 

preservação da arte digital. 

                                                 
124 RINEHART, Richard. New Media and Social Memory. In: RINEHART, Richard; IPPOLITO, Jon. Re-

Collection. Art, New Media and Social Memory. MIT Press, 2014, p. 21. Tradução nossa. 
125 Indagação proposta por Lucas Bambozzi, em depoimento a Regina Silveira, por ocasião de sua participação no 

Seminário Transmuseu – Pensando a reserva técnica de um museu de arte contemporânea em 2013, no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, no qual abordou as questões aqui relacionadas. Para mais esclarecimentos, 
consultar: http://www.mam.org.br/seminariotransmuseu. 

126 Daniel Langlois Foundation. Disponível em: <http://www.fondation-langlois.org>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
127 Variable Media Network. Disponível em: <http://www.variablemedia.net>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
128 Rhizome.org. Disponível em: <http://www.Rhizome.org>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
129 New Museum. Disponível em: <http://www.newmuseum.org>. Acesso em: 05 fev. 2017. 
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Figura 23 - Variable Media Network. 

 
Fonte: < http://variablemedia.net/e/preserving/html/var_pub_index.html> 

Outras variáveis envolvem a apresentação das novas mídias nos espaços expositivos dos 

museus, e algumas questões ligam-se à ressignificação de seus espaços, tais como: quais as 

implicações de se manter os equipamentos originais na apresentação dos trabalhos? Seria 

aconselhável migrar a obra para um meio da mais recente tecnologia disponível ou emular seus 

efeitos? Estariam os aparelhos originais desorientando o olhar do público, que tenderia a ver o 

equipamento em primeiro plano, em detrimento da obra apresentada?  
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O que precisa ser colocado em perspectiva é que, ao mesmo tempo em que essas novas 

produções possuem suas funções redefinidas e são, em parte, imateriais, elas também dependem 

de uma mínima estrutura tecnológica para que se tornem acessíveis. Os desafios práticos 

incluem a necessidade de manutenção contínua e um ambiente de exposição flexível e 

tecnologicamente equipado, elementos que os edifícios de museus não necessariamente 

oferecem. O ensaísta francês Jean Galard, que atuou durante vários anos no serviço cultural do 

Louvre, comenta em entrevista à curadora Lisette Lagnado: 

Como restaurar uma cultura de poeira de Marcel Duchamp – é um problema 
de ordem prática, inclusive apaixonante. [...] O problema reside numa 
“materialidade” que começa a levar aspas já com a arte cinética, quando 
estamos diante de uma obra constituída de luz, projetada sobre tela. Qual a 
materialidade de uma obra de Bruce Nauman? O que é a materialidade de uma 
“fórmula” deixada por um artista, cuja realização poderá ser múltipla, em 
diferentes momentos? O museu se torna um centro de conservação de 
“instruções” a serem realizadas, atualizadas e reatualizadas em diferentes 
lugares do mundo por quem comprar os direitos.130 

Jon Ippolito, artista, professor, pesquisador e ex-curador de artemídia no Solomon R. 

Guggenheim Museum, propõe o conceito de “variable media”, que poderia responder a 

algumas dessas questões: os trabalhos criados em suportes efêmeros deveriam ter um certo 

grau de flexibilidade em suas especificações, permitindo que no futuro possam ser transpostos 

para um outro meio quando aquele para o qual foi criado tornar-se obsoleto. Essa flexibilidade 

permitirá a manutenção do trabalho e também sua recriação ou duplicação. Segundo o autor, 

para a aquisição de uma obra que utiliza suporte efêmero, o museu deveria, primeiramente, 

avaliar se esta possui uma flexibilidade, intencional ou não, que permita sua preservação e 

manutenção. Em seguida, o museu deveria consultar o artista a fim de saber se sua obra tem 

uma data de expiração; coletar o maior número possível de informações sobre a obra visando 

a esclarecer se esta pode ser montada em dois locais diversos, ser distribuída livremente e ser 

recriada em diferentes escalas (por exemplo, num monitor de 15” ou num videowall). Outro 

ponto refere-se à documentação sobre essas obras e sua construção – um esboço, notas, fotos 

etc. –, cruciais para sua recriação futura. Esta documentação deverá estar à disposição de 

todos aqueles que queiram remontar a obra, de modo que o museu terá um novo papel: dar 

sua aprovação – ou desaprovação – aos trabalhos recriados a partir das informações 

fornecidas131. 

                                                 
130 LAGNADO, Lisette. Moda e crise dos museus: entrevista de Jean Galard. Revista Trópico, 2002. Disponível 

em: <http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/1482,1.shl>. Acesso em: 18 jan. 2017. 
131 IPPOLITO, Jon. The museum of the future: a contradiction in terms? Artbyte 1, New York, n. 2, p. 18-19, June-

July, 1998. Disponível em: <http://three.org/ippolito/writing/wri_cross_museum.html>. Acesso em: 05 fev. 
2005.  
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Mesmo que as informações digitais possam ser interpretadas adaptando-se sua 

plataforma, assim como um vídeo em VHS pode “migrar” para um DVD-ROM, os desafios 

residem no fato de que novos computadores, monitores e reprodutores de vídeo são 

frequentemente lançados com melhores resoluções e mais desenvolvidos, modificando a 

experiência desses trabalhos.  

Existem instalações em que esses equipamentos fazem parte da dimensão escultural da 

obra, como no caso das videoesculturas do artista coreano Nam June Paik (1932 – 2006), em 

que a perda de um equipamento não somente alteraria a experiência, mas a composição estética 

da obra criada pelo artista [Figura 24]132. 

Figura 24 - Nam June Paik, Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii, 1995. 

 
Fonte: <http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/?id=71478> 

 

As novas mídias e a internet abrem outras possibilidades não apenas para a criação 

artística, mas também para a sua recepção e circulação. A tecnologia digital possibilitou novas 

experimentações em procedimentos artísticos, por um lado, pelo fato de se tratar de linguagens 

híbridas e de estar inserida numa cultura digital representada pela noção do remix e, por outro 

lado, pelas trocas que estabelece com as mais variadas práticas e circuitos artísticos. Os artistas 

                                                 
132 Um interessante estudo de caso sobre a preservação da obra de Nam June Paik foi disponibilizado no site do 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) em 2013 pelo conservador Glenn Wharton. Encontra-se 
disponível em: <https://www.moma.org/explore/inside_out/2013/04/15/conserving-a-nam-june-paik-altered-
piano>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
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que dela fazem parte não apenas se apropriam de experiências relacionadas aos ambientes 

tecnológicos como também os reconfiguram sob a forma de diálogos intertextuais: transformam 

esses ambientes em proposições poéticas inusitadas por meio da arte e tecnologia. O tema da 

reprodução digital, por exemplo, é desconstruído, com obras que envolvem a relação entre cópia 

e original ao mesmo tempo em que propõe novas demandas no que se refere a temas como 

direitos autorais, condições de exibição, visualização de arquivos digitais, entre outros. Isto 

porque, como sabemos, as imagens digitais são produzidas e reproduzidas irrestritamente. Ao 

circularem, reproduzem-se em diferentes canais de visualização e circulação social: vídeos, 

computadores pessoais, telefones celulares, tablets, etc.  

É o que vem acontecendo, por exemplo, com o projeto PIRATÃO, do coletivo carioca 

Filé de Peixe133. O projeto é inspirado nos DVDs piratas comercializados informalmente e 

consiste numa mídia DVD, com capa xerocada, embalagem plástica, carimbo manual e vídeos 

apropriados, comercializados somente no momento da ação, com tiragem ilimitada e vendidos 

a preço banal, praticado pelos camelôs dos grandes centros urbanos. Além da ação de venda de 

DVDs piratas de videoartes, o projeto também se desdobra em outros trabalhos, como a 

SESSÃO PIRATA, VIDEOTECA PIRATA, FÁBRICA PIRATA e o PIRATÃO 

JUKEVIDEO. 

O PIRATÃO busca ativar redes de troca em torno da produção audiovisual voltada para 

o campo das artes plásticas, evidenciando a novíssima e vasta produção no campo da videoarte, 

facilitando o acesso a trabalhos clássicos, propiciando um ponto de aglutinação e difusão desses 

trabalhos a partir de um modelo que faz referência ao comércio popular, informal e pirata134. 

No acervo do coletivo há mais de 1.000 vídeos catalogados, permitindo-se saber quais 

são os artistas mais vendidos, os mais exibidos e demandados, quantos DVDs são 

comercializados a cada edição do projeto, o montante de dinheiro movimentado, dentre outros 

dados estatísticos. 

Desde 2009, foram realizadas 20 edições do projeto, que já percorreu as principais 

capitais de todas as regiões brasileiras, ocorrendo tanto em ruas e praças quanto integrando 

mostras e exposições no MAM (RJ), Paço das Artes (SP), Caixa Cultural (RJ), Santander 

Cultural (PE), Prêmio Funarte Artes Visuais (PA/DF), Memorial da América Latina (SP), 

Galeria A Gentil Carioca (RJ), dentre outros, comercializando mais de 4.000 DVDs 

PIRATÕES, num total de 8.329 vídeos difundidos [Figura 25]. 

                                                 
133 Coletivo Filé de Peixe. Disponível em: <http://www.coletivofiledepeixe.com>. Acesso em: 25 jan. 2017. 
134 Piratão. Disponível em: <http://www.coletivofiledepeixe.com/piratao>. Acesso em: 25 jan. 2017. 
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Figura 25 - PIRATÃO. 

 
Fonte: http://www.coletivofiledepeixe.com/piratao?lightbox=image_d3g 

Enquanto segue a discussão sobre as possíveis limitações sofridas pelo artista 

multimídia para adequar seus trabalhos ao mercado da arte, o que já é consenso entre artistas, 

curadores, colecionadores e pesquisadores é que as novas mídias têm um grande impacto no 

patrimônio cultural e não podem ser identificadas como uma prática isolada, mas sim inseridas 

em um contexto mais amplo da sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, o termo reprodução perde o sentido, pois não há cópia no sentido literal 

da palavra. O que se reproduz é a própria fórmula matemática da imagem, texto ou som. 

Segundo Mello (2007; 103): “com a cultura digital há a ruptura da noção de original e matriz 

da obra de arte, na medida em que no meio digital tudo é original e matriz, portanto, tudo é 

cópia também”. 

Uma vez disponível em algum ambiente em rede, apoiado por um banco de dados, seja 

a internet ou aparelhos celulares, a imagem torna-se passível de apropriação e replicabilidade 

por outro sujeito, não mais aquele que a disponibilizou e a difundiu. Essa questão, apesar da 

discussão relativa ao copyright (fundado em meios de produção ultrapassados), é um dos 

principais fatores a fazer do sistema digital uma revolução, em termos de produção artística. 
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Nesse contexto, reafirma-se: a imagem digital é um processo contínuo de atualizações, uma 

multicriação, de multisujeitos. 

Estamos na cultura do sampler e do remix, o que não significa uma cultura de simples 

apropriação da produção de algum produto, mas uma cultura da participação, que se dá pelo 

uso da circulação de obras: “o remix é a verdadeira natureza do digital”135. A técnica do remix 

e do sampler começou a ser utilizada na música pelos DJ's de hip-hop, que inseriam a 

sonoridade de músicas variadas ao vivo, construindo uma nova identidade sonora. A tecnologia 

digital tornou possível a convergência das demais mídias, e o sampler e o remix tornaram-se 

ações frequentes dos usuários, não apenas na colagem e montagem dos materiais, mas também 

na reciclagem das mídias-fonte. Para Mello, “é possível perceber – nesse universo 

contemporâneo de convergência generalizada entre mídias – que as linguagens maquínicas 

participam hoje dessa nova realidade como um tipo de experiência estética capaz de 

reconfigurar cada vez mais as apropriações ocorridas entre matriz e cópia”136. 

Pela primeira vez na história das mídias, não dependemos dos meios de comunicação 

hegemônicos para obter, deter e repassar conhecimento, desenvolver produtos e, o mais 

importante, ter espaço para difundir produções próprias. Qualquer um pode ser criador e tornar 

público um trabalho. De acordo com Lemos: 

A nova dinâmica técnico-social da cibercultura instaura assim, não uma 
novidade, mas uma radicalidade: uma estrutura midiática ímpar na história da 
humanidade onde, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode, a priori, emitir 
e receber informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, 
para qualquer lugar do planeta e alterar, adicionar e colaborar com pedaços de 
informação criados por outros. Tudo comunica e tudo está em rede: pessoas, 
máquinas, objetos, monumentos, cidades.137 

A replicabilidade de obras é, sem dúvidas, um dos fatores mais característicos da cultura 

digital. Importa, portanto, considerar esse movimento como manifestações artísticas atuais, 

próprias da convergência midiática. Para Manovich138, o remix é a melhor metáfora para 

entendermos as novas mídias, ou seja, a replicabilidade não é apenas uma possibilidade técnica 

dos meios digitais, é o próprio pensamento e ação digitais. 

Dessa forma, é possível verificar aqui a quebra da ideia das obras em novas mídias como 

uma arte fixa, unidirecional, propícia ao acabamento e um direcionamento para um discurso 

                                                 
135 Gibson apud LEMOS, André. Ciber-Culrura-Remix. 2005, p. 03. Disponível em: 

<www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/remix.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2009. 
136 MELLO, Christine. Poéticas digitais: analógico, digital e sampler. 15º Encontro Nacional da ANPAP, Anais..., 

volume 01, Salvador, 2007, p. 105. 
137 LEMOS, André, op. cit., p. 02. 
138 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts, MIT Press, 2001. 
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estético livre da dependência do objeto, considerado efêmero e inconstante, que rompe com o 

conceito tradicional de autoria, inserindo aí as noções de colagem, apropriação e sampling de 

imagens e provocando a mistura entre a arte e a vida em sua elaboração.  

 

2.3 Os museus virtuais e as exposições digitais: contextos históricos 

A ideia de um museu transportável e onipresente não aparece apenas com o surgimento 

da internet. Referências a um acervo da cultura global transportável e acessível a todos 

permeiam todo o século XX antes mesmo dos primeiros embriões da rede da rede de 

computadores. 

Por volta dos anos 1920, artistas da avant-garde, com o avanço do uso das novas 

tecnologias de seu tempo, fotografia e filme, sentiam a necessidade de um novo pensamento 

em relação às suas produções e os espaços de exibição. A arte baseada nesses novos suportes 

não seria facilmente inserida nas instituições culturais da época, e por consequência, uma parte 

essencial da atividade dos modernistas era buscar novos meios para exibição de suas obras139.  

Artistas como Moholy-Nagy e Herbert Bayer viam o projeto de exibição das obras como 

mais um novo meio a ser explorado e imaginavam a possibilidade de “galerias domésticas”. 

Entre 1926 e 1930, o artista Frederick Kiesler expande a ideia de lugar e produz o Telemuseum, 

no qual as paredes de nossas casas teriam painéis sensíveis que receberiam imagens 

transmitidas a elas. Nessa mesma época, Marcel Duchamp preconizava um “museu portátil” 

carregando pequenas reproduções de seus trabalhos em uma mala, obra denominada de La 

boîte-en-valise [Figura 26]140. 

                                                 
139 HUHTAMO, Erkki. On the origins of the virtual museum. In: Parry, Ross (ed.) Museums in a age digital. USA: 

Routledge, 2010, p. 124. 
140 Ibid., p. 123-129. 
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Figura 26 - Obra de Marcel Duchamp: La boîte-en-valise [1938-1941] 

 
Fonte: <www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/duchamp_boite.html> 

Ainda nos anos 1930, o escritor H. G. Wells apresentou o termo “world brain” – 

traduzido como “cérebro mundial” – em diversos artigos e palestras. Ele imaginava um banco 

de dados global construído com microfilmes e disponível para qualquer estudante do mundo 

acessá-lo por meio de projetores em suas casas141.  

Muitos foram os projetos e ideias que prepararam o caminho para a integração do museu 

no campo virtual, mas talvez o mais lembrado seja o livro de André Malraux, intitulado O 

museu imaginário142, uma vez que essa proposição é percursora da hiper-realidade, 

entendimento de um “real” constituído na interação entre o mundo material e o virtual. Trata-

se de um “museu sem paredes”, surgido pela possibilidade de reprodução fotográfica. 

Fotografias de obras de arte poderiam ser agrupadas de diferentes formas e levadas aonde 

fossem necessárias [Figura 27]. O livro foi escrito após o importante ensaio A obra de arte na 

era de sua reprodutibilidade técnica143, de Walter Benjamim (1936), que nos apresenta a 

                                                 
141 HUHTAMO, Erkki. On the origins of the virtual museum. In: Parry, Ross (ed.) Museums in a age digital. USA: 

Routledge, 2010, p. 131. 
142 MALRAUX, André. O museu imaginário. Lisboa: Edições 70, 2000. 
143 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política: 

ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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fotografia e sua possibilidade de reprodução mecânica infinita como o momento de perda da 

aura da obra de arte, já que não haveria mais diferença entre original e cópia.  

Malraux, com o museu imaginário, promove a eliminação dos enquadramentos, tanto 

da pintura, da escultura, como também da própria arquitetura. Ou seja, essa metamorfose 

ocorrida no “entorno das obras” que o museu abriga se dá, principalmente, devido ao efeito da 

fotografia não só na percepção da arte, mas também do espaço que a reifica, o museu. Isso se 

deve à própria característica da fotografia que, com seus recursos, é capaz de transcender os 

limites da representação, seja tanto por meio das possibilidades de registro como das de 

publicação. Malraux, portanto, procurou localizar e explorar o impacto dessa nova tecnologia 

na percepção humana.  

Em suma, os avanços tecnológicos de época revelam um poderoso imaginário latente 

no indivíduo. Malraux, nesse sentido, não tece uma crítica ao museu da cultura material, mas 

adiciona uma nova e contemporânea ala nesse complexo. Em relação ao museu, a sua intenção 

era a de investigar um novo “envelope” capaz não só de promover um contexto diferenciado 

para as obras de arte que este abriga, mas também de alimentar novas razões de ser para ambos, 

museu e arte. 

Figura 27 - André Malraux com as imagens para Le Musée Imaginaire, 1947. 

 
Fonte: <http://www.forumpermanente.org/referencias/banco_imagens/photo_album_varios/malraux-e-seu-

museu-imaginario-3> 

Nos anos 1940, o engenheiro norte-americano Vannevar Bush criou um serviço de 

manipulação de informações chamado Memex, que permitia ao usuário armazenar e recuperar 

arquivos em um sistema não linear, princípios que atualmente são tratados como o início do 
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hipertexto144. Também permitia a indexação associativa, conceito que atualmente é utilizado 

em buscas na web. Posteriormente, já nos anos 1960, o filósofo norte-americano Ted Nelson, 

considerado pioneiro no campo da tecnologia da informação, desenvolveu um projeto nomeado 

Xanadu, que é considerado o percursor do hipertexto atual, seu objetivo era criar uma rede entre 

computadores com uma interface muito simples145. 

Na década de 1980, prévias do que seria um museu virtual já haviam sido testadas. O 

vídeo Luminare146, realizado em 1986 por John Sanborn e Dean Winkler, começa com um 

passeio virtual por meio de uma paisagem eletrônica com dançarinos e objetos digitais. Em 

seguida, atravessam-se corredores com representações de quadros apresentando a história da 

arte em um modelo de galeria virtual [Figura 28]. 

Figura 28 - Frame do vídeo Luminare. Direção de John Sanborn e Dean Winkler. [Vídeo, 6'54’’, 1986] 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=8lp3yC2KdpU> 

Já nos anos 1990, muitos museus já usavam o hipertexto multimídia na confecção de 

CD-ROMs para difusão de seus acervos. Os CDs traziam fotos de obras digitalizadas, 

exercícios interativos e passeios virtuais em simulações de espaços de exposições de três 

                                                 
144 HUHTAMO, Erkki. On the origins of the virtual museum. In: Parry, Ross (ed.) Museums in a age digital. USA: 

Routledge, 2010, p. 123. 
145 Ibid, p. 122.  
146 O vídeo Luminare pode ser visto no canal de Dean Winkler no YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8lp3yC2KdpU>. Acesso em: 22 jan. 2017. 



89 
 
dimensões. Os discos eram vendidos ou disponibilizados nas lojas físicas dos museus como 

souvenir para seus visitantes e também encontravam lugar em bibliotecas escolares como 

material didático para professores e alunos que não teriam acesso pessoalmente aos museus147. 

Foi no Japão, no ano de 1991 – um ano após do surgimento da world wide web, fundada 

pelo britânico Tim Berners-Lee – que surgiu a primeira exposição discutindo a exibição de 

obras de arte à distância. A exposição chamada de The Museum Inside the Telephone Network 

foi realizada pelo InterCommunication Center (ICC), de Tóquio, e era acessada remotamente 

via telefone, fax e um tipo de rede computacional. Após quatro anos, o projeto teve uma nova 

versão, culminando na exposição The Museum Inside the Network, já alocada na própria 

internet148. 

No mesmo ano, realizou-se, em Pittsburgh, na Pensilvânia, um encontro sobre o uso da 

hipermídia e da interatividade nos museus com a finalidade de discutir questões acerca do uso 

das novas tecnologias nas instituições; o objetivo da conferência era promover o potencial da 

multimídia interativa nos programas dos museus. Nesse sentido também, em 1993, o MDA – 

Museum Documentation Association – organizou, em Cambridge, um congresso sobre Museus 

e Interatividade, dando ênfase ao uso da multimídia nos museus. 

Outros debates surgiram em 1997, quando se realizou, em Los Angeles, na Califórnia, 

a primeira conferência focada em museus e internet. Chamadas de Museums and the Web149, 

essas conferências são realizadas anualmente nos Estados Unidos e no Canadá, tendo como 

objetivo reunir os profissionais dos museus, principalmente aqueles ligados às áreas de novas 

tecnologias, para discutir as questões pertinentes ao uso das novas mídias. 

Nos anos que se seguiram, a presença de museus na internet só cresceu. Em um primeiro 

momento, fazendo parte essencial dos planos de marketing e divulgação dessas instituições. Os 

sites dos museus, até então, contentavam-se em disponibilizar informações sobre as atividades 

e o que mais houvesse em seu espaço físico. Era possível encontrar informações sobre 

localização, contato, bilheteria, horários, serviços, histórico da instituição, programação, 

publicações e informações sobre as atividades educativas. 

Por meio desses primeiros esforços, os museus conseguem ampliar a divulgação e 

promoção de suas coleções, exposições, programas e atividades, tanto para o público local como 

também para um público internacional anteriormente não atingido. Perceberam também que 

                                                 
147 HUHTAMO, Erkki. On the origins of the virtual museum. In: Parry, Ross (ed.) Museums in a age digital. USA: 

Routledge, 2010, p. 122. 
148 Ibid., p. 122. 
149 Os programas das discussões, bem como a publicação dos papers das conferências fazem parte da Museums 

and the Web. Disponível em: <http://www.museumsandtheweb.com>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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era possível abrir mão da exposição tridimensional tradicionalmente usada como forma de 

divulgação de seu acervo, criando novas perspectivas de apresentação deste. 

Assim, no fim dos anos 1990, entramos no momento da aparição dos sites de realização. 

Páginas cujo objetivo principal não era apenas disponibilizar e divulgar obras feitas para a 

plataforma web, mas também colecioná-las. Esses sites surgem na tentativa de ampliar os 

espaços do museu na rede, assim como resolver – ou ao menos expandir – algumas das 

principais preocupações das instituições naquele momento: como manter interessante a página 

do museu para o visitante que também irá ao museu físico, além daquele que apenas o acessará 

desde sua casa; e como atrair o espectador para a web-art se ele experimentará apenas uma das 

configurações possíveis daquela obra. 

Nesse momento, o museu virtual começa a deixar de ser um reflexo do museu real e 

passa a ter vida própria; não está mais satisfeito em apenas exibir e informar, mas passa também 

a desafiar o novo público para a ação e a descoberta150. 

Um dos primeiros museus criado apenas na internet é o Museo Virtual de Artes151. A 

plataforma uruguaia foi lançada em 1997 e apresenta obras reais digitalizadas para formar um 

acervo que não existe em nenhum museu físico. A ideia é disponibilizar à população o acesso 

às obras que não se encontram em exibição em museus e galerias de arte por estarem em 

coleções particulares ou até mesmo desaparecidas. O site conta com passeios imersivos e 

interativos em prédios 3-D idealizados especialmente para o museu virtual [Figura 29].  

                                                 
150 BATTRO, Antonio M. From Mauraux's imaginary museum to the virtual museum. In: Parry, Ross (ed.) 

Museums in a age digital. USA: Routledge, 2010, p. 146. 
151 MUYA – Museu Virtual de Artes. Disponível em: <http://www.muva.elpais.com.uy>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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Figura 29 - Página do Museo Virtual de Artes. 

 
Fonte: <http://muva.elpais.com.uy>. Acesso em: 22 jan. 2017. 

Uma das plataformas mais interessantes de coleção de obras de web-art – feitas 

especialmente para serem vinculadas na internet – foi o portal E-space152, do San Francisco 

Museum of Modern Art, um dos primeiros a adquirir esse tipo de arte para sua coleção e ainda 

comissionar artistas para a criação de obras para seu site [Figura 30]. Apesar do portal estar 

fora do ar atualmente, o MoMA de São Francisco continua com suas pesquisas e com o 

desenvolvimento de novas práticas artísticas, mantendo um acervo de novas mídias disponível 

em seu site153. 

                                                 
152 E-SPACE. Disponibilizado em: <www.sfmoma.org/espace/espace_overview.html>. Fora do ar. 
153 Site do MoMA de São Francisco. Disponibilizado em: <https://www.sfmoma.org/artists-artworks/media-arts>. 

Acesso em: 10 jan. 2017. 
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Figura 30 - Página da coleção de Media Arts do site do MoMA de São Francisco. 

 
Fonte: <https://www.sfmoma.org/artists-artworks/media-arts>. 

Um outro museu que só existe no meio virtual é o Streaming Museum154; exibe, via 

transmissão online, exposições de arte contemporânea para uma audiência global e mantém 

uma rede de expansão de telas grandes em todo o mundo. É produzido e transmitido de Nova 

York, tendo inaugurado suas exibições em 2008, exatamente ao mesmo tempo, em telas 

públicas de sete continentes: Joanesburgo (África do Sul), Seul (Coreia do Sul), Melbourne 

(Austrália), Londres (Inglaterra), Dallas (Estados Unidos), Montevidéu (Uruguai), na base 

argentina da Antártida e, em breve, abrirá uma base em São Paulo. Desde então, as transmissões 

do Streaming Museum já foram vistas ao vivo em pelo menos noventa lugares diferentes do 

globo. O acervo das exibições está disponível em seu site [Figura 31].  

                                                 
154 Streaming Museum. Disponível em: <www.streamingmuseum.org>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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Figura 31 - Site do Streaming Museum. 

 
Fonte: <http://streamingmuseum.org>.  

Isto nos traz outras iniciativas importantes, como o ZKM Media Museum155, em 

Karlsruhe, na Alemanha, criado em 1997 com o objetivo de preservar não apenas as obras 

realizadas com as chamadas novas mídias, como também a mídia em si e os suportes 

necessários à sua manutenção [Figura 32]. Ao final do século XX, a diretoria do ZKM abriu 

um amplo debate social que visava a refletir sobre o futuro dos espaços museísticos no século 

XXI, face ao desenvolvimento das novas mídias e ao surgimento de novas linguagens ou 

categorias artísticas como a artemídia, a ciberarte ou a arte interativa, entre outras introduzidas 

pelos artistas contemporâneos, com suas referências e questões, além de seus revolucionários 

modos de difusão e recepção. 

                                                 
155 Site do ZKM MEDIA MUSEUM. Disponível em: <http://zkm.de>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
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Figura 32 - Site do ZKM Media Museum. 

 
Fonte: <http://zkm.de>. 

Outra iniciativa relevante é o IK Prize, um prêmio anual criado pela Tate Britain156 que 

comissiona quatro projetos que utilizem tecnologia digital e a relacionem com a arte inglesa e 

a coleção do museu. A edição mais conhecida do prêmio foi a primeira, em 2014, que culminou 

com o projeto chamado After Dark157, desenvolvido pelo coletivo The Workers. A proposta era 

permitir que visitantes do site da Tate pudessem, no período noturno, controlar remotamente 

robôs equipados com câmeras e lanternas nas dependências da galeria. As visitas eram 

transmitidas a todos que entrassem no site e também era possível comentar ao vivo a 

experiência ou a obra vista. O projeto durou quatro dias e usou tecnologia empregada na 

exploração espacial desenvolvida pela Nasa [Figura 33]. 

                                                 
156 Tate Britain. Disponível em: <http://www.tate.org.uk>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
157 After Dark. Disponível em: <http://www.afterdark.io>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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Figura 33 - After Dark da Tate Britain. 

 
Fonte: <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/special-event/after-dark>. 

É nesse contexto, em que o ciberespaço se apresenta como espaço expositivo e de 

plataforma curatorial, que surge o Google Arts & Culture.158 O projeto faz parte do Google 

Cultural Institute159, cuja sede está localizada em Paris, França. O site agrega conteúdo cultural 

de diferentes partes do globo e permite acesso gratuito a exposições, fotografias, manuscritos e 

outros patrimônios históricos. A plataforma apresenta diferentes seções e permite que o 

visitante conheça a coleção de alguns dos mais importantes museus do mundo por meio de 

imagens captadas em alta resolução, possibilitando ao visitante navegar pelo local, tal como 

faria por intermédio do Street View, andando para todos os lados e dando zoom naquilo que lhe 

interessar [Imagens 34 e 35].  

Além da possibilidade de zoom em cada obra, o site dispõe de informações extras sobre 

cada obra, relacionando outras obras daquele autor e oferecendo vídeos sobre o mesmo tema. 

O espaço permite salvar imagens escolhidas, montando a sua própria coleção para possível 

compartilhamento com outros usuários da plataforma. 

                                                 
158 Google Arts & Culture. Disponível em: <www. https://www.google.com/culturalinstitute>. Acesso em: 22 jan. 

2017. 
159 Google Cultural Institute. Disponível em: <www.google.com/culturalinstitute>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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Figura 34 - Obra Celacanto Provoca Maremoto (2004-2008), da artista Adriana Varejão, no Google Arts & 
Culture. 

 
Fonte: <www. https://www.google.com/culturalinstitute> 

Figura 35 - Detalhe em zoom da obra Celacanto Provoca Maremoto (2004-2008), da artista Adriana Varejão, no 
Google Arts & Culture. 

 
Fonte: <www. https://www.google.com/culturalinstitute> 

Desse modo, retomamos o pensamento de Cauquelin por considerar ser uma passagem 

textual bastante esclarecedora no que se refere às experiências aqui mencionadas: “A grande 

diferença entre o espaço tradicional das obras e o espaço cibernético é a impossibilidade de 

tratar o espaço cibernético segundo a análise, isto é, segundo a possibilidade de distinguir suas 

partes, como o recomendaria o espírito geométrico”160. Com base nesse posicionamento de 

Cauquelin, ao diferenciar o espaço cibernético do espaço expositivo dito mais tradicional – 

                                                 
160 CAUQUELIN, Anne. Freqüentar os incorporais: contribuição a uma teoria da arte contemporânea. São Paulo: 

Martins, 2008, p. 144. 
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referindo-se a este último como o espaço físico, reconhecido por suas dimensões geométricas, 

tais como altura, largura e comprimento –, destacamos as particularidades do ciberespaço, com 

suas características que não dizem respeito ao espaço físico, mas definem-se a partir de bytes, 

informações, conexões, ubiquidade, espaços fluidos, compartilhamento, remix e 

desterritorialização, por exemplo.  

Do ponto de vista das instituições que lá estão, é uma oportunidade de pensar um novo 

olhar para sua coleção, introduzindo novas zonas de diálogo entre as obras apresentadas e, 

assim, organizar exposições virtuais que, às vezes por falta de recursos ou dificuldades técnicas, 

não iriam se viabilizar. Implicações que não sobrepõem os recursos técnicos e tecnológicos 

como elementos decisivos que norteiam o campo da arte, mas como elementos que se fazem 

presente à medida que possibilitam refletir sobre questões da arte, a partir de trabalhos que 

estabelecem um estreito diálogo com as novas mídias e ampliam as possibilidades do cenário 

artístico contemporâneo. 

Esses são alguns exemplos dos inúmeros esforços em andamento, unindo as tecnologias 

e comunicação virtual às práticas museológicas, artísticas e educativas. Espaços expositivos 

distintos em sua morfogênese, mas que coexistem no cenário da arte atual e possibilitam o 

estabelecimento de diálogos relevantes para a produção artística contemporânea, pois 

apresentam possibilidades novas de experienciações para o público. 
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Figura 36 - Alberto Bitar, Partida, 2005. 

 
Fonte: Coleção de vídeo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
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Figura 37 - Alberto Bitar, Partida, 2005. 

 
Fonte: Coleção de vídeo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
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CAPÍTULO 3 AS NOVAS MÍDIAS NO MAM COMO EXTREMIDADES 

As tendências dominantes na arte contemporânea nos museus, desde os anos 1990, 

parecem unidas pela sua aparente esquiva acerca do digital e do virtual. Performance, escultura, 

pintura, filmes analógicos e o fascínio com o desenho e a arquitetura modernista: à primeira 

vista, nenhum destas linguagens parece ter algo a ver com as novas mídias, e, quando são 

discutidos, é tipicamente em relação às práticas artísticas anteriores, no decorrer do século XX. 

Mas quando examinamos mais detidamente, essas formas dominantes das práticas artísticas 

arte contemporânea, suas lógicas operacionais e sistemas se mostram intimamente conectados 

à revolução tecnológica que experimentamos atualmente.  

A ideia de haver a nomenclatura “novas mídias” como parte integrante das 

classificações de catalogação de obras nas coleções é fundamental para refletirmos sobre as 

práticas atuais em museus de arte; parece nítido para as práticas artísticas e de pesquisa, quando 

consideramos o termo “novas mídias” para descrever projetos que fazem uso das tecnologias 

emergentes, mas – no entanto – não parece claro para o sistema de catalogação dos museus.  

Nesse contexto, a perspectiva de extremidades, proposta por Christine Mello161, tem 

lugar como quebra de referências estáveis diante da experiência estética, como um campo de 

expansão das linguagens e experimentação artística, como um modo de confrontar e questionar 

lógicas hegemônicas que permeiam a sociedade. O impacto das novas tecnologias ressignifica 

o “lugar do museu” e de suas coleções, anunciando novos paradigmas, característicos da 

contemporaneidade.  

Ao ativarem novos mecanismos de representação ao ambiente, transportam a proposição 

artística para uma experiência híbrida, fazendo com que qualidades estéticas da obra, antes 

resumidas ao gesto contemplativo e aos limites da percepção audiovisual, sejam ampliadas em 

questões relacionadas ao documental na arte, ao ambiente arquitetônico e a ações de cunho 

interativo do corpo na arte. 

Uma vez que a ideia de extremidades é aqui embasada enquanto “caminho de leitura” 

para a compreensão das novas mídias no MAM, significa que aquilo que tomamos como critério 

de categoria de descrição nas suas coleções não é único. Não se trata apenas de incorporar novas 

categorias, como as novas mídias, à medida que novos termos começam a serem absorvidos 

pelas práticas contemporâneas, visto que as produções artísticas contemporâneas de novas 

                                                 
161 MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008. 
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mídias são práticas inconformadas, elásticas, disformes porque apresentam uma lógica poética 

de desvio desse repertório existente. 

Isso significa que as práticas contemporâneas não são, em si mesmas, o problema da 

catalogação; a materialidade, seus aspectos físicos parecem ter sido por muito tempo 

considerados elementos permanentes das obras. Se compararmos os modos de tratamento da 

documentação de acervos de arte moderna e de contemporânea, veremos que a passagem da 

técnica ao processo é determinante na compreensão que temos desses objetos. O tratamento de 

uma obra de arte moderna ou clássica, de um ponto de vista da catalogação, permite-nos 

reconstruir seu contexto e suas várias camadas históricas de recepção e interpretação162. 

Nesses aspectos, a catalogação de arte moderna é reafirmadora de noções advindas de 

uma tradição romântica, identificada no MAM e até mesmo nos bancos de dados de acervos 

modernistas recentes, que continuam a reproduzir essas fórmulas. Mas existe, evidentemente, 

um circuito potente de novas mídias na arte, no entanto, este é um campo especializado por si 

só: ele se sobrepõe ao mercado e é transmutado por interfaces cada vez mais voláteis. Os 

procedimentos são eminentemente virtuais e o trabalho artístico passa a existir sob a forma 

nômade, avessa à fixidez e aos sistemas convencionais163. 

No campo das estratégias sensíveis da arte contemporânea, o convívio com as novas 

redes de sentido gera aquilo que Christine Mello164 aponta na fala de Edmond Couchot: uma 

“desespecificação das práticas artísticas”165, que revela, segundo ele, uma hibridação 

generalizada, estendida agora a todo o universo dos modelos fornecidos pela tecnociência. 

Dessa forma, a noção de arte envolvida em mídias digitais e tecnologia pode funcionar como 

uma zona de integração, questionamento e rebelião.  

Seguindo nessa direção, apresentaremos algumas obras da coleção do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo que ilustram as infiltrações semióticas das novas mídias nos diferentes 

campos da estética contemporânea e exemplificam sua capacidade de influenciar manifestações 

artísticas variadas. Esse museu, ainda que siga a lógica de instituições modernas, ao seu modo, 

é reconhecido pela parcimônia frente às pesquisas e às experimentações que envolvem novas 

mídias e tecnologia.  

                                                 
162 Na perspectiva apontada em: MAGALHÃES, Ana Gonçalves. Considerações para uma análise histórico-crítica 

da catalogação de acervos artísticos, p. 39-40. In: BEIGUELMAN, Giselle; MAGALHÃES, Ana Gonçalves 
(orgs.). Futuros Possíveis: arte, museus e arquivos digitais. São Paulo: Peirópolis: Edusp, 2014. p. 34-44. 

163 MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008, p. 208. 
164 Ibid. 
165 COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 

2003, p.265. 
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O que há de comum em todos os trabalhos abaixo relacionados? Propõem ambientes 

plurais, tempos simultâneos na arte, bem como a inclusão do espectador no processo de 

significação. Os autores desses trabalhos, de modo geral, buscam expandir os limites da obra e 

suas extremidades de linguagem. Aponem diferentes perspectivas, ocorre o rompimento com a 

noção de especificidade no campo das linguagens, um esfacelamento das fronteiras entre as 

artes.  

 

 

3.1 O MAM e sua (não) coleção de novas mídias: relações com a documentação e o 

banco de dados 

 

Durante os dois anos e meio da presente pesquisa, foi muito difícil o acesso ao banco de 

dados do acervo do MAM. A infraestrutura do museu não se mostrou preparada para suportar 

todas as informações necessárias para essa pesquisa. Fato que levou a pesquisadora a refletir 

sobre a constituição de sua estrutura, que não dizia respeito somente à interação da 

documentação e das atividades-fim da instituição.  

O que emergiu muito claramente da reflexão foi, primeiramente, uma enorme cisão 

entre as instâncias do banco de dados do acervo do MAM e aquelas dedicadas à gestão 

documental e memória, que, nesse caso, fica a cargo da biblioteca do museu, que por sua vez é 

muito eficiente e preparada para atender aos pesquisadores. Essa cisão revelou um descompasso 

em meio à pesquisa, sobretudo, uma discrepância entre a estrutura do museu e sua atualização 

frente às questões que emanam da documentação das práticas artísticas. A primeira 

consequência dessa cisão reflete-se na constante precariedade de infraestrutura do sistema de 

informática para a boa manutenção e organização do banco de dados. Em segundo lugar, e mais 

fundamentalmente, essas instâncias parecem ser entendidas como meramente técnicas, 

dispensando-se, como no caso do acervo artístico do museu, uma reflexão curatorial.  

Quando pensamos ainda nas novas mídias, estas propõem uma nova leitura da estrutura 

museal, que primeiramente implica a reavaliação e redefinição daquilo que queremos dizer com 

o termo ‘acervo’ dentro do museu. Nesse sentido, o acervo de um museu compõe-se de sua 

coleção de obras de arte, de seus fundos de arquivo e de sua biblioteca, já que estas três 

estruturas estão contempladas no modelo mais recorrente que temos de museu. No que diz 

respeito ao MAM, algumas proposições artísticas fogem às categorias tradicionais de obra de 

arte e desafiam a instituição a compreendê-las em sua estrutura convencional de classificação. 
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Nessa perspectiva, também ficou nítido que a classificação arquivística tradicional não 

dá conta de organizar a documentação produzida do contexto do museu, pois nem a tipologia 

documental tradicional, nem as tabelas de temporalidade para preservação de documentos 

tradicionais refletem as atividades-fim do museu.  

Tal empreitada levou a pesquisadora a utilizar o banco de dados online, disponível no 

site do MAM, como medida de conhecimento, e a arqueologia como referência para a pesquisa. 

A coleção online é composta por 4127 obras que estão enquadradas nas seguintes categorias: 

álbum, aquarela, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, impressão, instalação, livro 

de artista, múltiplo, objeto, performance, pintura, relevo, tapeçaria e vídeo – que podem ser 

compartilhadas nas redes sociais por qualquer visitante online.  
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Figura 38 - Coleção online do MAM. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Quanto ao perfil da coleção online, um primeiro dado a se notar é a presença de um total 

de 1006 artistas. Embora o número de obras não seja capaz de expressar as características da 

coleção, essa informação possibilita observar alguns aspectos.166 Mais de um terço desses 

artistas possuem uma obra no acervo, enquanto 38 artistas possuem dez obras ou mais, 

representando 43,5% do total do acervo do período. Isso indica uma coleção diversificada, mas 

com alguns conjuntos focados na produção de determinados artistas. 

                                                 
166 Ainda há que se notar que alguns trabalhos são séries e estão computados como uma só obra, enquanto outras 

séries estão computadas como várias obras. Isso dependeu da informação dada pelo artista: se as obras podiam 
ou não ser expostas separadamente. 
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Desse universo, 32 obras estão catalogadas como vídeo167, o que representa 12% do 

acervo completo. Fazem parte desse recorte artistas e realizadores como Antonio Dias, Arlindo 

Machado, Cinthia Marcelle, Dora Longo Bahia, Lenora de Barros, Tadeu Jungle, entre outros. 

Cerca de toda a coleção de vídeo do MAM ingressou no museu a partir de 2000, o que revela 

um considerável interesse do museu em colecionar a produção artística recente, mesmo em 

menor proporção se comparado a outras práticas artísticas. 

Figura 39 - Lenora de Barros, Não quero nem ver, 2005. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Nesse sentido, devemos ressaltar o que Staniszewski considera o grande paradoxo do 

“dispositivo estético contemporâneo”: muito embora estejam plenamente aberto a trabalhos que 

envolvam questões ideológicas complexas, os principais museus e galerias permanecem 

estruturalmente e institucionalmente impermeáveis aos efeitos do fazer artístico168. 

Além da coleção de vídeos, as novas mídias estão espalhadas em outras categorias do 

acervo. Na categoria “escultura”, as obras de Rochelle Costi “The men I met” e “A cerca de 

uma linha” do artista Mario Ramiro causam no público uma experiência que se alterna entre o 

analógico e o digital. A última obra é uma instalação multimídia interativa que permanece em 

                                                 
167 No acervo do MAM não existe o segmento “novas mídias”. Muitas vezes, as obras dessa natureza são 

catalogadas como vídeo ou instalação. 
168 STANISZEWSKY, Mary Anne. The power of display: a history of exhibitions instalations at the Museum of 

Modern Art. Cambridge/Londres: The MIT Press, 1998, p. 307. 
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estado de stand-by enquanto não houver nenhum visitante no recinto. No momento em que 

alguém adentra o espaço da obra, um sensor de presença imediatamente faz acionar uma 

corrente elétrica.  

Nesse mesmo conceito, a categoria “objeto” incorpora oito obras que são contaminadas 

por recursos tecnológicos para propor alternativas estéticas. A artista Domitilia Coelho traz 

quatro trabalhos que utilizam projeção luminosa sobre placas de vinil e backlights de neon. 

Rosângela Rennó constrói novas possibilidades de divisões entre os conceitos formais dessas 

linguagens artísticas, a partir da fotografia; em sua obra denominada “Amnésia (da série: A 

identidade em jogo)”, conseguimos ver relações entre a artista e o material, entre seu trabalho 

artístico e sua relação com as novas mídias.  

Desse conjunto de obras, apontamos três em que as noções de novas mídias se mostram 

mais representativas. A obra de Waltercio Caldas, do fim da década de 1970, intitulada 

“Experiência Mondrian” é um exemplo de como o artista transita entre as poéticas e se apropria 

de recursos da indústria cultural contidos no produto de consumo das massas. O experimento 

consiste basicamente em uma máquina elétrica giratória que projeta em seu visor luminoso o 

sobrenome do artista Piet Mondrian. O aspecto redutivo de sua operação elimina a metáfora 

que a referência ao artista poderia sugerir. Com seu sistema repetitivo, a obra esvazia o signo-

fetiche em que já se converteu o nome deste que é um dos artistas mais representativos da 

modernidade. Seu caráter mecânico, de simples letreiro informativo, e sua lógica de 

funcionamento circular confere à obra um aspecto antimimético e até mesmo insignificante. 

Trata-se de uma das primeiras obras em que Waltercio Caldas recorre ao signo “nome” na 

elaboração de seus trabalhos; mas esse recurso ao nome só torna ainda mais frio sua operação 

estética. Aparentemente destinado a informar, o aparelho surpreende ao não denotar nada no 

que exibe, esvaziado de uma carga informativa. 
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Figura 40 - Waltercio Caldas, A experiência Mondrian, 1978. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Outro artista presente na categoria “objeto”, com duas obras muito representativas na 

arqueologia das novas mídias no Brasil, é Abraham Palatnik. Os trabalhos “Aparelho 

cinecromático” e “Objeto cinético” trazem o diálogo preciso entre tecnologia e intuição. Em 

1949, ele começou a pesquisar sobre luz e movimento até fabricar os “aparelhos 

cinecromáticos” – caixa com lâmpadas cujo deslocamento era acionado por motor, criando 

imagens de luzes e cores em movimento. Em 1964, o artista cria os “objetos cinéticos”, 

construídos por hastes ou fios metálicos que têm nas extremidades discos de madeira de várias 

cores e são movimentados por um motor. No mesmo ano, participa da Bienal de Veneza, o que 

estimula sua carreira no circuito internacional. 
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Figura 41 - Abraham Palatnik, Objeto Cinético, 1986. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 
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Figura 42 - Abraham Palatnik, Aparelho cinecromático, 1969/86. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Partindo para a categoria de “instalação”, deparamo-nos com oito obras de diversas 

mídias, que se manifestam no embate direto com o tempo ubíquo do ciberespaço, criando 

estratégias que subvertem, recriam, ampliam e desconstroem o sentido muitas vezes previsto 

pela categoria em que estão classificadas. Dentre os trabalhos, há o do coletivo Chelpa Ferro, 

intitulada “Totó treme terra”, composta por uma mesa de pebolim conectada a caixas e mesa 

de som, amplificadores, microfones e circuitos eletrônicos, criando uma nova ordem para 

conceitos de jogo, instalação sonora e performance. A obra é uma mesa de totó com cerca de 
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30 sensores, uma luminária que imita o efeito dos grandes holofotes dos estádios e um 

verdadeiro arsenal de alto-falantes que reproduzem barulhos, ruídos e samplers ligados ao jogo 

de futebol. 5 A instalação foi apresentada pela primeira vez em 2006, numa exposição no Centro 

Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, cujo tema era a Copa do Mundo. Os sensores são 

responsáveis por acionarem sons específicos, como por exemplo, um grito de “gol” quando 

acontece um.  

Figura 43 - Chelpa Ferro, Totó treme terra, 2006. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Outra obra representativa é a videoinstalação da dupla Dias & Riedweg, chamada “Do 

Universo do Baile”. É uma instalação feita de contrastes; justapõe imagens de exclusão social 

e de pulsões violentas e sexuais. De um lado, um travesti negro, pobre e desdentado lê o texto 

da primeira Constituição Brasileira promulgada depois da ditadura militar. De outro, um baile 

funk. O vídeo mostra uma imagem totalmente estática da bandeira do Brasil com um ventilador 

colocado em seu centro. Apesar do ventilador entrar em movimento, a bandeira não flamula, 

fazendo com que a projeção da bandeira lembre a imagem de um avião que não decola. Ao 

centro, as balanças sugerem a necessidade de pesar as diferenças em um país que ainda busca 

a igualdade e a democracia. 
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Figura 44 - Dias & Riedweg, Do Universo do Baile, 2008. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Nesse mesmo recorte estão ainda compreendidas obras de Cao Guimarães, Albano 

Afonso, Carmela Gross, Luciano Mariussi, Paula Trope e Marcius Galan. Este último, com um 

trabalho chamado “Arquipélago”, que propõe levantar discussões sobre a organização e divisão 

de espaços em grandes cidades como São Paulo, por meio de uma instalação composta por um 

pequeno jardim de ervas daninhas, uma caixa de luz vazia (um backlight sem informação e com 

as lâmpadas visíveis e acesas), além de um poste que ilumina todas as partes que compõem a 

obra. 

Um fato importante a se considerar é que, apesar da maioria dessas obras terem sido 

incorporadas ao acervo do MAM a partir da última década do século XX, o desenvolvimento 

de uma estética, ou, mais precisamente, de uma crítica voltada às manifestações artísticas que 

lidam com os dispositivos tecnológicos, tal como visto anteriormente, não é recente.  

Os trabalhos de novas mídias analisados brevemente acima, 50 no total, mostraram 

envolvimento com questões estruturais e cujas poéticas estão em diálogo com outras obras do 

acervo da instituição. Essas obras facilmente poderiam estar aglutinadas na coleção de novas 

mídias do MoMA ou, então, no ZKM, porém, no MAM, elas estão dispersas, em pontas 

extremas, operando em zonas de fronteira e ressignificando o conjunto em que elas estão sendo 

representadas. 

Isso equivale afirmar que essas obras ampliam suas funções e passam a ter novas 

atribuições e abrangências no âmbito do acervo, elas não buscam uma categoria. Elas passam 
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a ser compreendidas como um procedimento de interligação midiática em uma rede de 

conexões entre as mais variadas categorias e práticas.  

Ampliar essas noções nos permite questionar fronteiras rígidas entre determinados 

conceitos já tão endurecidos na museologia, já que, nas práticas artísticas em novas mídias, 

estes termos são colocados à prova o tempo todo. Em suas diferentes manifestações, seja a partir 

de trabalhos que envolvem redes de comunicação, de telepresença, de vida artificial ou de 

realidade virtual, essas obras tensionam o campo hiperinstitucionalizado do museu.  

Neste sentido, as novas mídias se manifestam de forma interfaceada a partir da 

contaminação com diferentes poéticas para o desenvolvimento de suas propostas estéticas. Os 

processos acelerados de semiose nas mídias digitais são os processos de conexão com outros 

signos, ou com outras linguagens, que internalizam no sistema simbólico uma nova relação de 

sentidos, neste caso, em uma coleção de arte contemporânea.   

Na observação do estado da arte das novas mídias nas extremidades, o que interessa não 

é a leitura de sua linguagem como uma ação estética, a leitura por categorias, ou mesmo a leitura 

cronológica ou tecnológica do meio, mas sim a possibilidade de analisar as novas mídias pela 

perspectiva transversal dos seus híbridos de linguagem, em seus desvios e rupturas dentro da 

coleção em que está instalada. O foco de atenção na compreensão do seu estado da arte 

encontra-se, portanto, não necessariamente no cerne da tecnologia, mas nas tensões, fissuras ou 

lacunas que as novas mídias provocam no âmbito do museu, nos deslocamentos e 

estranhamentos que esses trabalhos suscitam no campo geral das práticas simbólicas da 

contemporaneidade. Dessa forma, é possível observar que as mais variadas manifestações 

sensíveis dialogam com a incerteza da perda e permanência.  

Por fim, é preciso enfatizar que esses insights a respeito do campo das novas mídias são 

possíveis porque não tomamos as obras como elementos que existem a priori, em isolamento 

autônomo. Pelo contrário, tentamos perceber como esses elementos resultam de suas posições 

dentro da coleção, de uma forma convergente e intersubjetiva. Isso foi possível ao se considerar 

as obras não dentro de uma categoria de novas mídias – como mera consequência das ilusões 

de neutralidade tecnológica e de estabilidade representacional –, mas como um fenômeno capaz 

de dialogar com a vasta gama de procedimentos criativos relacionados ao âmbito da cultura 

digital. 
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3.2 Experiências na exposição Circuitos Cruzados 

A exposição Circuitos Cruzados: o Centre Pompidou encontra o MAM, apresentada no 

MAM de janeiro a março de 2013, foi a reunião de duas coleções relativamente diferentes: a 

do Centre Pompidou, formada por cerca de 100.000 obras de arte moderna e contemporânea 

que datam de 1905 até o presente; e a coleção do MAM, constituída por pouco mais de 5 mil 

obras produzidas pelos nomes mais representativos da arte moderna e contemporânea brasileira 

a partir do início do século XX. 

Antes de tratarmos da exposição, é necessário traçar breves considerações a respeito do 

centro cultural francês. Apesar de contar com um espaço expositivo e acervo permanente, o 

Centro Georges Pompidou (Beaubourg) não pode ser enquadrado apenas na categoria de 

museu. Costurado no coração de Paris, o Centro parece, antes, acumular a função de um museu 

em um empreendimento muito mais vasto, que engloba quatro departamentos, quais sejam: o 

Museu Nacional de Arte Moderna (MNAM), a Biblioteca Pública de Informação (BPI), o 

Centro de Criação Industrial (CCI) e o Instituto de Pesquisa e Coordenação Acústica/Musical 

(IRCAM), incluindo-se aí salas de teatro, música e cinema169. A ideia era “derrubar as barreiras 

entre as diversas disciplinas, criando um espaço interdisciplinar, aberto para o encontro de 

distintas esferas artísticas: a música, a literatura e a pintura”170, contrariando a tipologia 

tradicional do museu de arte como uma espécie de “máquina ou ferramenta de informação”171. 

O objetivo do Centro Georges Pompidou era congregar em um megaedifício icônico 

atividades relacionadas à informação, lazer e cultura, além de atrair o maior público possível 

de visitantes, transcendendo, assim, a ideia de museu tradicional, marcado pela austeridade e 

pelo recolhimento – ainda presentes no debate de Valéry e Adorno –, capaz de resguardar a 

autonomia da obra de arte, nos termos deste último.  

Em 1977, o Centro Georges Pompidou (Beaubourg), em Paris, surge para diversos 

comentadores como o grande marco na evolução do conceito moderno de museu, situando-se 

como a ruptura entre a tradição moderna – marcado pela austeridade do edifício – e a tendência 

que nortearia sua concepção a partir da década de 1980, ou seja, o museu espetacular e de 

grande escala. O edifício marcaria a passagem da tradição moderna dos museus neutros e de 

menor escala para uma concepção museológica inovadora, que operaria como complexo 

                                                 
169 DEMORIANE, H.; BARRE, F. Le défi Beaubourg: un double choix culturel e urbanistique. L’Architecture 

d’Aujourd’hui, Paris, n. 189, p. 41-7, fev./mar. 1977, p. 44, tradução nossa. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
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cultural multimidiático, capaz de atrair multidões por meio de uma arquitetura icônica que 

reuniria espaços e atividades anexas às exposições. Tal inovação seria responsável por lhes 

conferir um caráter menos associado ao recolhimento e à contemplação e mais voltado ao 

entretenimento e ao consumo.  

Isso posto, voltamos à concepção da exposição e suas qualidades que aqui justificam a 

exibição, pela primeira vez no MAM, de instalações fundantes das novas mídias, e a 

experimentação por parte do Centre Pompidou de uma nova forma de pensar a exposição do 

acervo e atuais modelos e possibilidades de relação entre as obras, quebrando de certa forma o 

seu funcionamento demasiadamente cartesiano. Contudo, possuímos dúvidas sobre o impacto 

de tal exposição na forma de pensar do museu francês e sobre seu genuíno interesse pela 

produção brasileira. Uma troca mais horizontal implicaria o financiamento bilateral, assim 

como a apresentação da exposição na instituição francesa, o que não ocorreu. 

Circuitos Cruzados: o Centre Pompidou encontra o MAM foi um projeto que nasceu a 

partir de um diálogo entre curadoras, entre acervos, entre mídias, arte e novas mídias. A 

curadoria da mostra teve assinatura dupla: em Paris, Christine Van Assche, então curadora-

chefe do Centre Pompidou; e em São Paulo, Paula Alzugaray, curadora independente e editora 

da revista Select. As curadoras se conheceram em 2008, quando Alzugaray foi convidada para 

atuar durante três meses como pesquisadora no Service Nouveaux Médias172 do Centre 

Pompidou, do qual Christine é curadora.  

O cruzamento das obras das duas coleções corresponde ao que Christine Van Assche 

chama de metaexposição173, um projeto que vai além de todos os dados conceituais do Ocidente. 

Esse tipo de exposição apresenta um caráter decididamente inovador e experimental, em busca 

de novas correspondências e, portanto, de novos conceitos. 

Desde o início dessa dinâmica, dois anos antes da abertura da mostra, as curadoras viram 

a necessidade de promover uma reunião das coleções, reconhecendo suas particularidades, suas 

afinidades e suas diferenças. Destarte, surgiu a possibilidade de criar a exposição inédita e 

exclusiva que traz à tona um debate baseado em diferentes suportes e em diferentes temáticas, 

sobre tópicos como identidade, cidadania, geopolítica, simulação, confronto e vigilância.  

Tal projeto fugiu ao tradicional modus operandi do museu francês, que costuma 

emprestar, sob pagamento, obras do acervo e organizar internamente exposições que 

                                                 
172 Informações mais detalhadas em: <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouveaux-

medias/ENS-nouveaux-medias.html> 
173 O prefixo grego meta, de acordo com o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, versão eletrônica, é definido, 

entre outras acepções, como "mudança de lugar ou de condição". Neste sentido, o termo metaexposição pode 
descrever exposições cuja condição tenha sido modificada ou tenha evoluído.  
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posteriormente itineram para países interessados, desde que paguem o preço pedido. No caso 

da exposição apresentada em São Paulo, tal modelo foi flexibilizado, haja vista que o projeto 

curatorial foi, de fato, construído conjuntamente pelas curadoras, porém, coube ao MAM o 

pagamento pelo empréstimo das obras. 

A participação do Centre Pompidou em Circuitos Cruzados consistiu numa escolha de 

seis instalações icônicas dos anos 1960-70 que fazem parte de sua coleção, nas quais o 

dispositivo, o vídeo, a imagem em movimento, o som no espaço, os sistemas de vigilância 

contemporâneo e o circuito fechado são utilizados por artistas minimalistas e conceituais, tanto 

franceses como norte-americanos. As obras eram organizadas a partir de conceitos-chave e 

apresentadas em seis seções, cada uma com base em instalações da coleção francesa (Vito 

Acconci, Peter Campus, Dan Graham, Bruce Nauman e Nam June Paik), e uma obra 

comissionada de Tony Oursler. 

Essas obras estabelecem relações com trabalhos contemporâneos da coleção do MAM, 

que datam dos anos 1970 até hoje. Do acervo do MAM, foram escolhidas 35 obras realizadas 

em suportes diversos, tais como fotografia, serigrafia, offset, heliografia, vídeo, performance, 

instalação, escultura e outros formatos, híbridos. 

Figura 45 - Lia Chaia, Minhocão, 2006. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Nem todos os trabalhos presentes na exposição têm matriz estritamente digital, mas de 

alguma maneira se constroem ou discursam sob a ótica da crescente digitalização da vida. 

Circuitos Cruzados traz vídeos, esculturas, instalações e imagens em que ideias como circuitos 
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fechados, hacking, robótica e ferramentas como interatividade, bases de dados relacionais e 

algoritmos e novas tecnologias introduzem vocabulários e alimentam novos imaginários.  

A diversidade de linguagens, bem como suas relações com a linguagem do vídeo, foi o 

primeiro aspecto que norteou a seleção de obras do acervo do MAM. O trabalho com palavras-

chave permitiu flexibilizar fronteiras entre mídias e, assim, contemplar na curadoria obras de 

todos os suportes. 

A Tabela 1 indica as obras da exposição Circuitos Cruzados pertencentes à coleção do 

Centre Pompidou.  

Tabela 1 - Obras do Centre Pompidou 
Obra Artista Ano 

The American Gift Vito Acconci 1975 
Interface Peter Campus 1972 

Present Continuous Past(s) Dan Graham 1974 
Going Around the Corner Piece Bruce Nauman 1970 

Moon is the Oldest TV Nam June Paik 1965 
D'un cadre à l'autre: sept images/fragments 

d'un modèle retransmis directement à l'échelle 
1/1 

Daniel Buren 1974 

Fonte: Autoria própria. 

A Tabela 2 indica as obras da exposição Circuitos Cruzados pertencentes à coleção do 

MAM. 

Tabela 2 - Obras do MAM 
Obra Artista Ano 

Não quero nem ver Lenora de Barros 2005 
Brasil 1500-1996 Anna Bella Geiger 1996 

Nº26 Anna Bella Geiger 1995 
Espreguiçadeira múlti Opavivará 2010 

Mapa-mundi político - escala 1:1 Marcius Galan 2010 
A Travessia Difícil Après Géricault Sandra Cinto 2010 

Zero dollar Cildo Meireles 1978/84 
Zero centavo Cildo Meireles 1978 
Zero Cruzeiro Cildo Meireles 1978 

Do Universo do baile 
Mauricio Dias & Walter 

Riedweg 
2008 

Unus Mundus Confronto Cinthia Marcelle 2005 
Amnésia (da série Identidade em Jogo) Rosangela Rennó 1991 

Quadris de homem = carne/ mulher = carne Laura Lima 1995 
Seu nome como título Laura Lima 2010 

Spectro Iole de Freitas 1972 
Gobbis x Elaine Felipe Cama 2008 

Still de vídeo sem título #35 #36 Amilcar Packer 1999 
O Rio Artur Lescher 2006 

The Illustration of Art/ Gimmick Antonio Dias 1972 
Inmensa Cildo Meireles 1982 
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Clássico (Corinthians x Palmeiras) Dora Longo Bahia 2003 
Periferia 1 Cris Bierrenbach 2006 

Mesas Leon Ferrari 1983/07 
Autopista del sur Leon Ferrari 1982/07 
Terceira margem Marilá Dardot 2007 
Sistema-cinema Ricardo Basbaum 1961 

São Paulo Hip Hop Tadeu Jungle 2005 
Photoshop sunset Iran do Espírito Santo 2001 

Cortina de vento (da série O Mundo em que 
Vivemos) 

Rodrigo Matheus 2008 

Lexotan Ana Maria Tavares 1999 
Amplitude Ângela Detanico e Rafael Lain 2011 
Sem título Brígida Baltar 1997 

Cinema Fóssil Thiago Rocha Pitta 2008-10 

O Jardim Albano Afonso 2009 
Piscina Lia Chaia 2013 

Bancos da série sem título Rivane Neuenschwander 2007 
Fonte: Autoria própria. 

A Tabela 3 indica a obra comissionada para a exposição Circuitos Cruzados. 

 

Tabela 3 - Obra comissionada. 
Norte Sul Leste Oeste Tony Oursler 2013 

Fonte: Autoria própria. 

As seis obras do Centre Pompidou e a obra comissionada do artista Tony Oursler 

geraram uma série de nuvens de palavras-chave que posteriormente foram lançadas sobre o 

acervo do MAM. Em posse dessas palavras, as curadoras varreram a coleção e identificaram 

conexões e cruzamentos.  

A partir da obra The American Gift, de Vito Acconci, a curadoria localizou a primeira 

palavra-chave, que funcionou como um elemento conceituador de todo o projeto: tradução. 

Nessa audioinstalação, realizada em 1976 a convite de uma instituição francesa, o artista norte-

americano orquestra um diálogo idiomático entre França e EUA. Como no jogo “Siga o 

mestre”, um coro de vozes francesas é convidado a repetir as palavras inglesas proferidas pelo 

artista. O resultado, porém, é um disputado jogo de forças. Essa seção ressalta os conceitos 

ligados aos cruzamentos das culturas que a exposição tenta evidenciar sob o ângulo pós-

colonial, mas também os diálogos entre culturas, os confrontos, as aproximações, as questões 

coloniais e pós-coloniais e, finalmente, os deslocamentos devidos às questões da língua e da 

tradução. 
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Figura 46 - Vito Acconci, The American Gift, 1976. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

The American Gift gerou as seguintes palavras-chave: tradução, diálogos culturais, pós-

colonialismo, imigração, política internacional, mapas geopolíticos, confrontos, invasões, 

territórios. Na coleção do MAM, essas tags levavam: aos mapas políticos realizados por Anna 

Bella Geiger e Marcius Galan; ao vídeo Unus Mundus – forças entre carros e pedestres; à 

videoinstalação Do universo do baile, de Dias & Riedweg, que relativiza os significados de 

cidadania e identidade nacional; à série Zero (dollar, cruzeiro, cent e centavo), realizada em 

1978 por Cildo Meireles, que especula sobre o valor simbólico e real da política monetária; à 

obra Não quero nem ver, de Lenora de Barros, composta de quatro videopoemas que constroem 

discursos dissimulados sobre a repressão do corpo; e à serigrafia sem título da série A travessia 

difícil après Géricault (2010), de Sandra Cinto, que evoca a pintura do francês Theodore 

Géricault para estabelecer um paralelo com os naufrágios morais e políticos da sociedade 

contemporânea. 

Outra seção baseia-se no dispositivo Interface (1972), de Peter Campus. Essa obra alia 

uma pesquisa fenomenológica sobre a percepção identitária a uma reflexão sobre o problema 

da representação por meio da relação entre uma imagem real e seu duplo virtual. Nela, o 

espectador é convidado a participar da pesquisa implicada no circuito fechado da câmera de 

vídeo ligada ao projetor e à tela. Entre outras, esta instalação encontra correspondências 

enriquecedoras com a instalação Amnésia, de Rosângela Rennó. 
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Figura 47 - Peter Campus, Interface, 1972. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Present Continuous Past(s) (1974), de Dan Graham, introduz uma nova seção. Na fase 

minimalista, os artistas norte-americanos utilizavam o conceito do “cubo branco” como uma 

metáfora da sala de exposições do museu – um espaço de interação dentro de outro espaço de 

interação –, representando o espaço perfeito para a exibição de uma obra no ambiente 

museológico. Nesta instalação, o cubo branco transforma-se num espaço “espelho”, um cubo 

interativo dentro do qual o espectador filmado vê alguns minutos mais tarde sua própria imagem 

reproduzida, imagem que, ademais, é multiplicada pelos espelhos que cercam o espaço. O 

espectador se vê diante de uma singularidade espaço-temporal que o transforma 

simultaneamente em sujeito e objeto da representação. Aqui, o espaço-tempo se põe em relação 

com as ideias executadas por Artur Lescher, em O rio, dentre as quais estão a memória, a 

duplicação e a relação ambígua com o espaço. 
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Figura 48 - Dan Graham, Present Continuous Past(s), 1974. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Going Around the Corner (1970), de Bruce Nauman, é uma das obras mais 

emblemáticas do corpus deste artista norte-americano. Assim como na seção de Dan Graham, 

esta instalação foi concebida em torno do cubo branco minimalista, mas, em vez de englobar o 

espectador, o cubo é fechado e não permite a entrada do público. Em contrapartida, quatro 

câmeras de vigilância, colocadas nos quatro cantos superiores do cubo, filmam o visitante em 

busca de sua própria imagem, retransmitida por um dos monitores localizados em cada canto 

do chão. 
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Figura 49 - Bruce Nauman, Going Around the Corner, 1970. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

Por meio desse dispositivo, ao mesmo tempo simples e complexo, Bruce Nauman deseja 

ressaltar a difícil busca de identidade que todo indivíduo efetua ao caminhar, ao viver. O cubo 

torna-se aqui um paradigma, a metáfora de um espaço mental, do mesmo modo que as mesas 

de Cildo Meireles na instalação Inmensa. 

Moon is the Oldest TV (1965), instalação do artista coreano-americano Nam June Paik, 

é a obra mais antiga da exposição, à qual se confere um aspecto filosófico mais contemplativo. 

A obra, que de certo modo encerra a mostra, confronta-nos com um simulacro paisagístico. De 

fato, esta declinação das fases da lua não é, como se poderia pensar, uma filmagem, mas uma 

construção técnica a partir do sinal eletrônico emitido pelos monitores catódicos. Essa 

instalação se relaciona com as obras de Iran do Espírito Santo e Rodrigo Matheus, outros 

simulacros mais contemporâneos. 
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Figura 50 - Nam June Paik, Moon is the Oldest TV, 1965. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

A instalação Norte Sul Leste Oeste, de Tony Oursler, estabelece uma relação com o 

parque que circunda o prédio do MAM. O artista foi convidado a produzir uma nova série de 

imagens sonoras, que durante a noite deveriam ser projetadas nas árvores do parque174. O 

Ibirapuera torna-se, assim, uma verdadeira continuação do museu, propondo aos visitantes 

noturnos imagens e sons que podem ser vinculados às “fantasmagorias” do século XIX, que 

existiam antes do advento das projeções cinematográficas e videográficas. As projeções criam 

vínculos entre os corpos e as paisagens fragmentadas das obras da exposição, sob um ângulo 

ao mesmo tempo fenomenológico e parapsicológico. 

                                                 
174 Só foi possível exibir essa obra no dia da abertura da exposição, pois o alto custo do aluguel do projetor 

inviabilizava a exibição das imagens todas as noites. Em contrapartida, uma gravação foi feita no dia da abertura 
e reproduzida em uma tela de televisão dentro do museu até o fim da exposição.  
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Figura 51 - Tony Oursler, Norte Sul Leste Oeste, 2013. 

 
Fonte: Site do MAM <http://www.mam.org.br> 

A última instalação escolhida pelo Centre Pompidou foi D’un cadre à l’autre: sept 

images/fragments d’un modèle retransmis directment à l’échelle 1/1, de Daniel Buren. 

Infelizmente ausente da exposição, pode ser imaginada a partir do texto de Françoise Parfait 

publicado no catálogo da exposição.175 

Conforme apresentado acima, cada seção funcionava como uma língua comum de 

intercomunicação entre os trabalhos. De acordo com Paula Alzugaray, a escolha desse sistema 

para estabelecer conexões entre as coleções permitiu ampliar o espectro de reflexão e diluir as 

fronteiras entre as mídias incluídas na exposição176. 

Estas instalações colocavam o espectador diante de alguns desafios nos planos sensorial 

e conceitual. Ao longo do circuito da mostra, o espectador pôde encontrar essas palavras 

inscritas nas paredes e, a partir delas, puderam tecer suas próprias redes de relações entre os 

conceitos e as obras. As tags também funcionaram como idioma comum, compartilhado entre 

os sete críticos convidados a escrever ensaios para o catálogo, a saber: Mathilde Roman, John 

Rajchman, Lisette Lagnado, Nelson Brissac, Cristina Ricupeto, André Parente e Françoise 

Parfait. 

                                                 
175 A obra D’un cadre à l’autre: sept images/fragments d’un modèle retransmis directment à l’échelle 1/1 não 

estava disponível para empréstimo na data da exposição em São Paulo. 
176 ALZUGARAY, Paula. In: Circuitos Cruzados - O Centre Pompidou encontra o MAM. São Paulo: Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, 2013.  
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Os Quadros a seguir indicam as palavras-chave correspondentes a cada seção: 

Seção 1 

Circuito fechado 

Espaço x Tempo 

Participação 

Pesquisa 

Cubo branco 

Esquina 

Enquadramento 

Atraso especial 

Autovigilância 

Paranoia 

Ronda 

Rotina 

 

Seção 2 

Paisagens construídas 

Real x Imaginário 

Simulacro 

Ilusão 

Mídias 

Ciclos 

Ritmo 

Natureza x Cultura 

Repetição 

Reprodução 

Filosofia zen 

Contemplação 

Horizonte 

 

Seção 3 

Participação 

Identidade 

Imagem corporal 

Videoperformance 

Telepresença 

Simulacro 

Aparência 

Imagem 

Sombra 

Espectro 
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Representação 

Função de realidade 

Duplo 

Dissemetria 

 

Seção 4 

Fantasmagoria 

Espectro 

Aparato 

Aparência 

Imagem 

Noite 

Sonho x Pesadelo 

Insônia 

Cegueira 

Talking Heads 

Ar livre 

Natureza 

Árvores 

 

Seção 5 

Tempo x Espaço 

Passado x Presente 

Memória, Representação 

Atraso 

Videoperformance 

Autoconsciência 

Participação 

Cubo 

Espelho 

Vigilância 

Minimalismo 

Arte conceitual 

 

Seção 6 

Tradução 

Diálogos culturais 

Pós-colonialismo 

Imigração 
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Política internacional 

Cartografias 

Mapas geopolíticos 

Confrontos 

Invasões 

Territórios 

Fronteiras 

Exílio 

Interstícios 

 

Trabalhos que seguem o princípio de bancos de dados são cada vez mais comuns e vêm 

se tornando referências para outros que se seguem. Instalações notadamente “cinemáticas”, tais 

como Win, Place or Show (1999) de Stan Douglas, ou ainda, Soft Cinema (2000) de Lev 

Manovich, foram alguns dos trabalhos notórios que ajudaram a difundir esse formato.  

Uma preocupação crescente daqueles que lidam com as novas mídias diz respeito a 

oferecer soluções eficientes para armazenamento, organização e acesso a um volume imenso 

de informações por meio da automação. Modelos de indexação, utilização de tags (marcadores), 

sistemas de busca baseados em inteligência artificial, reconhecimento semântico são temas 

recorrentes na literatura especializada. Em nosso cotidiano, cada vez mais não queremos 

explicar ao computador o que precisamos, mas sim que ele compreenda rapidamente, por 

intermédio de poucos comandos, exatamente o que buscamos. O que idealizamos é a 

complexificação da inteligência dos sistemas para a máxima simplificação de seu uso.  

Manovich esclarece:  

Nas novas mídias, o banco de dados sustenta um conjunto de formas culturais 
que variam entre a tradução direta e a forma cuja lógica é o oposto da lógica 
da forma material em si – a narrativa. Mais precisamente, um banco de dados 
pode sustentar a narrativa, mas não há nada, na lógica do meio em si, que 
promova essa criação. Não é surpreendente, então, que os bancos de dados 
ocupem um território significativo, se não o maior, na paisagem das novas 
mídias. O que é mais surpreendente é que a outra ponta do espectro – 
narrativas – ainda exista nas novas mídias.177 

Christine Van Assche, a curadora da representação francesa, apresentou sua definição 

bastante peculiar e genuína da curadoria. Para ela, “a exposição Circuitos Cruzados permite 

repensar as obras da coleção do Pompidou sob outro ângulo cultural, sem ‘barreira ontológica’, 

                                                 
177 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts, MIT Press, 2001, p. 214. 
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como escrevem Edouard Glissant e Patrick Chamoiseau178, num século XXI em rápida e radical 

mutação, num Brasil desejoso de reescrever a história das representações sob outros olhares 

teóricos”.179 

De certa forma, a mostra constitui uma forma de discurso. Esta posição do curador – 

que certamente fornece o mote para longas críticas e reflexões – transforma a exposição em um 

campo para o exercício da interpretação. Ao usar as tags, Paula Alzugaray colabora com as 

possibilidades interpretativas fornecendo informações adicionais ao expectador. Um ponto 

interessante dessa abordagem diz respeito ao fato de que tais informações adicionais não são 

inseridas na exposição apenas na forma de texto corrido na parede principal, mas aparecem em 

novos formatos, dividindo o espaço expositivo com as obras dos artistas. Dessa forma, neste 

modelo de ação curatorial, o objeto, a obra do artista, passa a ser um fragmento do discurso. 

Portanto, a hierarquia que prioriza o objeto em detrimento do discurso é invertida. 

Finalmente, faz-se importante enfatizar o quanto participar do processo da exposição 

Circuitos Cruzados foi relevante para a experiência da pesquisadora como funcionária do MAM 

e como estudiosa de novas mídias. Foi a primeira vez que teve interação direta entre a dinâmica 

da circulação das obras de novas mídias do acervo e o pensamento crítico que tentava transmitir. 

O que a fez questionar: Como um museu que se coloca experimental, com um relevante acervo 

de arte contemporânea, tem uma coleção de novas mídias tão pouco representativa?  

Ao mesmo tempo, teve a impressão de que a coleção do MAM era tensionada a todo 

momento durante a exposição pela curadoria, ao colocar suas obras ao lado de ícones da 

videoarte reconhecidos mundialmente. Tal aspecto, de certa forma, confirma a vocação das 

novas mídias em incitar outras maneiras de ampliar o debate e estimular a dinâmica de 

circulação das obras no MAM.   

Nesse sentido, a pesquisadora acredita que a exposição não se trata de ruptura, ou de 

uma quebra com as formas mais tradicionais que ocupam espaço na história e na produção 

artística, mas que contribui com a discussão de que a introdução de tecnologias digitais no 

campo conquistam, com o tempo, uma autonomia nos estudos sobre esse tipo de linguagem, 

uma vez que, ao colocar lado a lado coleções tão distintas entre si, sugere conexões, expondo 

lacunas em sua coleção que foram exploradas no subcapítulo anterior. 

                                                 
178 GLISSANT, Édouard; CHAMOISEAU, Patrick. L’intraitable beauté du monde (adressé à Barack Obama). 

Paris: Edition Normandie Roto, 2009. 
179 Circuitos Cruzados - O Centre Pompidou encontra o MAM. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 

2013. 
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3.3 Exposições virtuais no MAM e suas potencialidades  

Num texto intitulado “Le problème des musées”180, o poeta Paul Valéry exprime a 

melancolia sentida durante sua visita ao Museu do Louvre com tom reflexivo e fúnebre. 

Pensando o museu com alusão à figura da morte, critica o caráter austero do ato intimidador da 

instituição, quando assevera: “Ao primeiro passo que dou na direção das belas coisas, retiram-

me a bengala, um aviso me proíbe de fumar […]”, referindo-se à restrição de comportamento 

que o museu impõe. Esse gesto autoritário provoca-lhe, ainda na entrada do museu, um 

“sentimento de opressão”, “um frio presságio do que o esperava em seu interior”. Valéry 

descreve um espaço desconexo e intimador, no qual o visitante é obrigado a falar baixo, a 

manter uma atitude reservada e afastada das obras, apresentadas de forma demasiada densa. O 

ambiente artificial, constrangedor, cansativo e exaustivo do museu influencia negativamente a 

forma como o visitante aprecia a obra de arte. A grande quantidade de obras expostas, bastante 

próximas umas das outras, dificulta a fruição individual de cada uma, o que determina a 

superficialidade181 da relação entre o observador e a obra. 

A sensação espacial e a experiência ao se visitar um grande museu é particular e única. 

Ao se visitar uma exposição online, a experiência também pode ser particular e única, porém, 

é de outra ordem. Uma exposição online é, primeiramente, uma outra forma de comunicar, que 

trilha caminhos próprios, embora guarde semelhanças e herde funcionalidades. 

Atualmente, existe um grande exemplo de tentativa em levar o museu para o virtual: o 

Google Arts & Culture182. O projeto foi criado pelo Google com o nome de Google Art Project, 

em fevereiro de 2011, em cooperação com dezessete museus internacionais, incluindo a Tate 

Gallery, de Londres; o Metropolitan Museum of Art, de Nova York; e o Uffizi, de Florença. 

O projeto faz parte do Google Cultural Institute183, cuja sede está localizada em Paris, 

França. O site agrega conteúdo cultural de diferentes partes do mundo e permite acesso gratuito 

a exposições, fotografias, manuscritos e outros patrimônios históricos, acessíveis por linha do 

tempo, cor ou popularidade. Enquanto em outros sites temos imagens em baixa resolução que 

não permitem ao usuário observar detalhes da obra, no Google Arts & Culture, todos os detalhes 

                                                 
180 O texto de Paul Valéry foi publicado em Le Gaulois, em 4 de abril de 1923, e foi posteriormente incluído na 

antologia Œuvres (t. 2, p. 1290-1293): Pièces sur l’art, editada por Jean Hytier e publicada em 1960, pela 
Gallimard. Existe uma versão em português (a qual foi utilizada nessa pesquisa): VALERY, Paul. O Problema 
dos museus. ARS, São Paulo, v. 6, n. 12, p. 31-34, 2008. 

181 Ibid., p. 7. 
182 Disponível em: <https://www.google.com/culturalinstitute>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
183 Google Cultural Institute. Disponível em: <www.google.com/culturalinstitute>. Acesso em: 02 jul. 2016. 
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e texturas, por menores que sejam, são capturados na tentativa de se fazer ressignificar a 

experiência de entrar em um museu. 

O Google utiliza uma tecnologia de georreferenciamento para permitir ao interator 

navegar por dentro das galerias de seus museus associados. Uma equipe do Google vai até o 

local e capta, com suas câmeras 360°, imagens dos corredores do museu em questão, permitindo 

ao visitante navegar pelo local como faria por meio do Street View, andando para todos os lados 

e dando zoom naquilo que lhe interessar. Soma-se a este recurso a possibilidade de 

compartilhamento em de redes sociais, principalmente com a G+, sendo a própria plataforma 

uma rede, interligando os vários visitantes através de seus gostos e preferências por uma 

poética, um artista, um tema, etc. 

A plataforma permite que cada instituição possa desenvolver exposições virtuais de 

obras digitalizadas em alta resolução, oferecendo a possibilidade de zoom, informações extras 

sobre as obras expostas, inserção de vídeos e conteúdos adicionais. O espaço permite salvar 

imagens escolhidas, montando sua própria coleção para possível compartilhamento com outros 

usuários.  

O MAM, juntamente com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, foi um dos primeiros 

museus a fazer parte do Google Arts & Culture no Brasil, o que ocorreu em 2012. O projeto foi 

recebido e desenvolvido pela então advogada do museu, pois na ocasião não havia nenhum 

profissional envolvido com as novas mídias e redes sociais. O projeto ainda era um mistério. 

Do início do projeto até os dias de hoje, foram realizadas duas exposições virtuais dentro 

da plataforma, quais sejam: a mostra “140 caracteres”, composta por obras da coleção do MAM 

que tematizam a mobilização política; e a exposição “Faces do desejo”, uma mostra dedicada a 

artistas mulheres do acervo do museu. A primeira foi concebida durante o curso de curadoria 

do MAM, em 2014, que culminou com uma exposição no espaço físico do museu e no virtual, 

cuja curadoria é coletiva. A segunda mostra foi curada por Magnólia Costa, responsável pela 

área de relações institucionais do museu, em homenagem ao dia da mulher.  
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Figura 52 - Exposição 140 caracteres. 

 
Fonte: Google Arts & Culture 

Figura 53 - Exposição Faces do desejo. 

 
Fonte: Google Arts & Culture. 

O computador começa a fornecer novas formas de contato com as informações 

museológicas, que passam a ser experimentadas de outros modos além da tradicional visita ao 

prédio do museu. Foi realizado um mapeamento de 360° durante o 30º Panorama da Arte 

Brasileira, exposição temporária que esteve no MAM no final de 2011. Durante a visita virtual, 

os visitantes puderam ter acesso, em alta resolução, a 80 obras que estiveram na mostra, bem 

como era possível andar pelos corredores do museu e parar diante de seus pontos de maior 

interesse, isto é, não é mais o curador que define o trajeto a ser percorrido na exposição. 

Ademais, há a vantagem de que, no site, ainda recebemos informações extras sobre o mesmo 

contexto. 
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Figura 54 - Exposição 30º Panorama da Arte Brasileira. 

 
Fonte: Google Arts & Culture. 

No projeto do Google, o que está em jogo na visita à plataforma são as obras e a imersão 

naquele espaço. A representação das obras físicas feitas pelo sistema sofisticado de captação de 

imagens permite ao interator navegar para dentro do objeto escolhido. Portanto, não 

temos apenas uma imagem estática, mas é possível interagir de diversas formas com o produto 

apresentado, por meio do recurso de zoom in e zoom out, em detalhes, ou mesmo no plano geral, 

além de outras ferramentas presentes na plataforma que permitem o compartilhamento com 

outras pessoas logadas, a realização de infinitas combinações entre obras, acervos etc. 

Em cada museu, o Google disponibiliza ainda uma obra em altíssima definição, por meio da 

tecnologia “Gigapixel”. No MAM, a obra escolhida pelo museu foi o painel dos artistas 

OSGEMEOS, localizado na entrada do MAM e que pode ser visto com resolução de 7 bilhões de 

pixels. Abaixo, é possível perceber a experiência de imersão com a qual o usuário se depara ao 

utilizar a ferramenta de zoom da plataforma. Há uma relação diferenciada de percepção do tamanho 

real quando a imagem se torna virtual. O tamanho da imagem está entre os elementos fundamentais 

que determinam e especificam a relação que o espectador vai poder estabelecer entre seu próprio 

espaço e o espaço da imagem. Com o apoio dessa tecnologia, é possível visualizar detalhes mais 

amplos dos que se fossem vistos a olho nu, permitindo que o visitante se aproxime da imagem e veja 

detalhes de sua superfície. 
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Figura 55 - OSGEMEOS, Sem título, 2010. 

 
Fonte: Google Arts & Culture. 

Figura 56 - OSGEMEOS, Sem título, 2010 (com zoom). 

 
Fonte: Google Arts & Culture. 
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Figura 57 - OSGEMEOS, Sem título, 2010 (com zoom). 

 
Fonte: Google Arts & Culture. 

Figura 58 - OSGEMEOS, Sem título, 2010 (com zoom). 

 
Fonte: Google Arts & Culture. 

Esse caso é particularmente interessante, pois mesmo se tratando de um grafite na parede 

externa do museu, em frente ao Jardim de Esculturas, isto é, uma área pública e de grande 

movimentação do Parque Ibirapuera, o espectador consegue ter um contato mais íntimo com a obra 

por meio da plataforma virtual do que em seu próprio espaço de origem. A obra está visualmente 

obstruída por uma de faixa de contenção para que o público não se aproxime dela, como se estivesse 

no interior do museu em uma sala expositiva.  
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Figura 59 - OSGEMEOS, Sem título, 2010. 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

A navegação é parte importante da experiência no âmbito virtual, é a mediação entre 

artista e visitante e as possibilidades dadas pela interface que ditarão o envolvimento do 

interator com aquele ambiente, com o que lhe está sendo exposto. A experiência nos museus 

virtuais é muito cognitiva e pouco sensorial, ainda não temos kinects, nem realidade aumentada 

para que, mesmo estando em nossas casas, sintamo-nos dentro do museu; entretanto, isto não 

significa que em muitos casos não possamos ter experiências interessantes nestes ambientes. 

Podemos voltar à galeria quantas vezes quisermos e se quisermos, nem que isto dure a 

eternidade ou cinco minutos. 

O novo público dos museus – tanto em seu espaço físico, mas especialmente em seu 

formato virtual – não se satisfaz apenas com a relação bidirecional de receptor da obra; ele 

deseja – ou apenas exerce naturalmente – a função de receptor-emissor, criador-difusor, não 

atuando mais de forma passiva diante do acesso a múltiplas informações, mas gerindo e 

reconstruindo outros significados a elas. Para Christiane Paul, o meio digital acaba por envolver 

mais o público no processo curatorial e autoral: “apesar de um novo modelo precisar de tempo 

para se desenvolver completamente, ele sugere o potencial das tecnologias digitais como uma 

fonte aberta para a criação e apresentação da arte”184. 

A discussão sobre as exposições virtuais não avança sem que antes sejam abordados 

pontos fundamentais relacionados à organização das informações e às formas de ver que o novo 

meio propicia. Dentre estes pontos, destacamos a concepção e organização dos bancos de dados, 

                                                 
184 PAUL, Christine, Context Providers: Conditions of Meaning in Media Arts, 2015, p. 74. Tradução nossa. 
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a arquitetura da informação, os procedimentos de autoria e curadoria virtual, o estatuto da 

imagem visual, e ainda, os públicos e suas relações no ciberespaço. Esses conceitos estão sendo 

profundamente afetados pelas transformações culturais, tecnológicas e econômicas. Todos eles 

estão envolvidos com uma das mais atrativas e polêmicas características da web, que é a 

interatividade, embora esta não possa ser vista como fruto exclusivo daquela. A revolução 

trazida pela informática e pelas novas ‘tecnologias da informação’ não pode ser vista como o 

resultado da aplicação de ferramentas, mas o resultado de processos desenvolvidos185. 

Algumas características dos museus físicos, como os trabalhos de conservação, 

restauração, reserva técnica e curadoria se ressignificam numa exposição online. Movimentos, 

fades e fusões são recursos e não obrigações de apresentação. A responsabilidade do material 

quando é exibido e da maneira como tal exibição é feita, diz respeito ao curador. Pode-se 

conseguir a sugestão de sensações por meio do cruzamento de informações como som, texto e 

imagem. Por se tratar de um ambiente de simulação, marca a diferença do resultado obtido em 

relação ao ambiente convencional, podendo surpreender a percepção. Não só permite, mas é da 

natureza desse espaço que as exposições sejam marcadamente híbridas.  

A relação que o público tem com a arte, o conhecimento e a informação tem exigido 

novas formas de dinâmica e interação. Segundo Ascott, o papel do museu mudará, não será 

mais o guardião de uma realidade oficial, mas o guia para uma realidade emergente. Será 

tomado por artes da conectividade, da interação e da experiência colaborativa. Não unirá apenas 

pessoas e distâncias, mas também ideias e diferenças. Sua ênfase estará mais na ação, interação 

e construção do que no armazenamento, classificação e interpretação186.  

Ainda consoante este autor, a cultura museológica está em fase de mutação para uma 

“digicultura”, com ênfase em “plantar ideias, florescer formas e imagens, colher significado”187. 

A divisão entre a criação da arte fora do museu e a curadoria da arte dentro do museu dissipar-

se-á a ponto de o interior se tornar um “campo fértil” e, o exterior, sua “interface com a rede 

planetária”. Tal aspecto já é considerado um processo de curadoria, que traz “o papel curatorial 

e o ato de criação a uma nova síntese produtiva”. O museu do futuro não deve ser uma vitrine, 

um palco ou um repositório estático; deverá ser uma plataforma para operações, um recurso 

internacional, um espaço de interação cultural e de criatividade colaborativa: “Fará história em 

vez de guardá-la. Será futuro-ativo em vez de passado-passivo”188. 

                                                 
185 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: Economia, sociedade e cultura. São Paulo: 

Paz e Terra, 2001, p. 51. 
186 ASCOTT, Roy. The Museum of the third Kind. Intercommunication, n. 15, 1996. 
187 Ibid. 
188 Ibid., tradução nossa. 
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Às considerações apontadas acima, soma-se o entendimento no que diz respeito às 

condições que estão contidas nesse lugar. Ou seja, as exposições virtuais podem ser um estímulo 

à prática curatorial, tendo em vista, em princípio, ser um campo novo de existência, com 

facilidades de execução e potencialidades para experimentações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proeminência que os museus de arte assumiram no mundo atualmente conduz a um 

conjunto extensor de reflexões, práticas e estudos. As instituições museológicas transbordaram 

a imagem de edifícios sacralizados, afirmando-se como centros de irradiação cultural. 

O intenso movimento em redor da construção “contenedora” do museu (ampliações, 

restauros, reformas, novas construções) torna patente a transformação da edificação – e dos 

acontecimentos que abrigam – em peça central do sistema de circulação cultural de massa, quer 

como acontecimento midiático, quer como gerador de novas centralidades urbanas; em ambos 

os casos, correspondendo ao incremento direto ou indireto do capital circulante.  

Diante dessa perspectiva, como pensar as instituições museais locais, em especial, as 

brasileiras? No atual cenário, impõe-se uma nova escala produtiva, uma nova hierarquia de 

poderes, um passo importante para se pensar os museus tanto no âmbito local como global. O 

presente trabalho buscou debruçar-se sobre o museu no que diz respeito às relações que são 

construídas por meio das novas mídias.  

O recorte da pesquisa em torno do Museu de Arte Moderna de São Paulo vai além da 

tipologia “arte moderna”. O MAM se coloca institucionalmente como um museu experimental, 

considerando uma visão de futuro, mas, ao que se afigura, o próprio MAM ainda não parece 

estar preparado para – ou não interessa – ser um museu experimental. E, até que redescubram 

o seu potencial, vai permanecendo enquadrado dentro do que há de mais conservador em 

relação à gestão de museus. 

Esse é o museu real que está no impasse. As dificuldades de ocupação, o banco de dados 

do acervo restrito, as ações culturais desconexas, a ausência de um posicionamento ousado 

(como se espera de um museu de arte moderna da cidade mais populosa da América do Sul), a 

carência de recursos e a própria falta de formulação institucional consistente são denotativas da 

atual situação do MAM-SP.  

Guiados pela sequência de exemplos e situações aqui apresentadas, bem como pela 

referência do MoMA, de Nova York, foi possível esboçar certas características desta nova 

condição para o museu, anunciada no título da presente pesquisa como sendo a das narrativas 

do desencontro. 

O privilégio da conservação sobre a fruição é um aspecto que caracteriza o museu desde 

o século XIX e atualmente ainda se encontra presente. O processo que leva o museu a encarar 

a obra como sendo o objeto em sua materialidade tanto coloca a preservação do objeto único 

acima da fruição e da experiência, como revive o conceito de aura, do sagrado, daquilo que é 
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apenas para se ver à distância e com respeito. A rigidez que se impõe – impossibilitando 

qualquer ação que não seja adequada, tolhendo o percurso de qualquer caminho que não esteja 

previsto e impedindo qualquer comportamento que não seja o de contemplação – mostra o 

quanto o museu precisa caminhar e repensar suas relações com as obras contemporâneas e com 

o público. Mas, para que isto ocorra, é preciso que o próprio museu se enxergue não mais como 

um reino do olhar e da contemplação, mas como um espaço de experiências em que o 

“momento-arte” possa ocorrer. “O momento-arte é (re)criado quando há uma interação entre a 

proposta-arte da artista, a disposição/presença (estética) dos objetos e a participação efetiva 

(consciente/intelectual) do usuário (não mais observador)”189. 

Essas e outras questões motivaram a presente pesquisa, que não se apresenta de forma 

conclusiva, mas sim, como um breve mapeamento de processos poéticos em arte e tecnologia 

capazes de sintetizar muitos dos modelos de sistemas interativos propostos por teóricos. O que 

se procurou tecer foi uma análise que relacionasse teoria e prática, deixando lacunas para a 

inclusão de novas possibilidades e interpretações.  

Os museus aqui abordados exploram as novas mídias calcados em diversos pontos 

importantes; marcam uma forma de pensar a obra não só como um sistema em que todos os 

elementos se inter-relacionam, mas também como um constante processo de construção para 

seu banco de dados conectados com os atuais paradigmas da arte. Além disso, ao incluírem o 

interator como um elemento constituinte desse sistema, utilizam o indivíduo como sujeito 

participativo.  

Uma ação mais próxima do museu com o público permite a efetivação e a construção 

de um processo cuja riqueza encontra-se nas relações construídas, e não mais no objeto acabado. 

O processo poético é constituído de um conjunto de aproximações que permite a criação de 

zonas de interação entre o indivíduo e a obra, promovendo situações únicas vivenciadas 

individualmente ou compartilhadas em rede. O objetivo dessas ações encontra-se em construir 

essas zonas híbridas, que permitem ampliar e enriquecer a experiência dos envolvidos. 

Por outro lado, os desdobramentos de uma arte baseada em novas mídias parecem ter 

apontado, até o momento, para algumas direções, quais sejam: a dissolução do paradigma do 

museu; um certo “acomodamento” da produção, que se propõe específica para os espaços de 

museus; ou ainda, apontam para a “adequação” mútua de museus e obras em relação à inclusão 

daquelas que não foram realizadas para figurar em suas salas. 

                                                 
189 GROSSMANN, Martin. O Hipermuseu: a arte em outras dimensões. 2001. Tese (Livre Docência) - Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 25. 
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A abordagem de extremidades, proposta por Christine Mello, utilizada neste texto, é 

uma atitude de olhar para as novas mídias no museu como bordas, como uma maneira de 

analisar os deslocamentos e os movimentos híbridos dessa poética. Essa noção diz respeito a 

observar as suas zonas-limite na cultura digital, as pontas extremas, descentralizadas do cerne 

da linguagem e interconectadas em variadas práticas dentro do museu. 

O presente estudo demonstra, assim, esses três processos de extremidades, a saber: a 

desconstrução, a contaminação e o compartilhamento que tangenciam o meio das mídias 

digitais no sistema da arte. São circunstâncias criativas que dão lugar a múltiplas formas de 

interferência nas proposições criativas e que interligam uma gama de repertórios sensíveis sem, 

necessariamente, enfatizar uma técnica específica e suas singularidades.  

As funções do museu seguirão diferentes caminhos dependendo de como forem 

definidos seus propósitos. É no plano dos propósitos que se colocam as questões relativas à 

política cultural do museu. Atualmente, essa questão emerge novamente no circuito das 

instituições museais e se torna um ponto fundamental para o seu perfil e futuro. A situação de 

imobilidade dos museus privados (como o MAM) se dá, entre outras razões, pela ausência de 

renovação e representatividade dos seus conselhos e associados, reiterando ainda nos dias hoje 

um modelo de instituições culturais como front das elites socioeconômicas. 

Diante disso, acreditamos que o MAM, apesar de ter sido criado tendo como base o 

MoMA, não realiza significativas mostras de novas mídias e, igualmente, não se mostra 

receptivo a elas. Este apenas replica um restrito entendimento do campo da tecnologia e redes 

sociais, de modo que pouco propõe para o campo da arte. O MoMA, inversamente, desde seus 

primeiros anos tinha uma visão arrojada ao propor um plano de acervo distribuído de forma 

multidepartamental – contradizendo os valores canônicos da época – que reverberou com a 

criação de uma área de novas mídias e games. Em nosso entendimento, as novas mídias são 

apenas uma ponta extrema de várias outras que se manifestam nos complexos processos 

existentes entre as mídias e o museu. 

Para que seja efetivo, o discurso de museu experimental do MAM deve estar para além 

das tímidas tentativas de utilização das novas mídias vistas nos anos recentes, que pouco – ou 

nada – contribuem para uma reflexão efetiva sobre os suportes artísticos e os espaços 

expositivos. O MAM deve procurar caminhos que, de fato, contribuam para a discussão do 

papel da arte e dos museus na contemporaneidade. Conforme demonstramos, as novas mídias 

se apresentam como um fértil caminho para tal fim, tanto no que concerne à participação do 

público quanto na expansão dos limites do próprio conceito de arte. Cabe ao MAM e aos 
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museus nacionais decidirem se irão percorrê-lo de modo pleno, ou se utilizarão as novas mídias 

como mero instrumento de marketing e retórica institucional. 
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