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Neste documento foram adotados critérios específicos de destaque 
textual (itálico). Foram poupados de destaque: nomes de universidades 
estrangeiras e seus respectivos departamentos; nomes de redes, 
softwares e termos do universo digital que são de conhecimento geral 
ou que não são específicos da interseção entre arte e tecnologia; termos 
estrangeiros de uso corriqueiro. E receberam destaque: os nomes 
de projetos em português que foram comentados detalhadamente; 
expressões e termos estrangeiros menos recorrentes no uso comum da 
língua portuguesa; e todas as obras, em língua estrangeira ou portuguesa. 
 
Os links deste documento aparecem destacados (azul, itálico e sublinhado) 
e direcionam o leitor de três formas diferentes: URLs (com “http://” ou 
“www” no início do termo destacado), que levam o leitor para páginas 
externas a este documento; Números, por exemplo 4, que movem o leitor 
para página de numeração correspondente; ou nomes de iniciativas, que 
conduzem o leitor para a relação de iniciativas do final deste documento.
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Os encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, realizados pelo FILE – Festival Internacional 
de Linguagem Eletrônica – nos dias 29, 30 e 31 de março de 2021, tiveram como objetivo unir 
instituições e profissionais referências na área de arquivos digitais e preservação do patrimônio 
cultural digital para constituir um panorama de estratégias atuais, especializadas e inovadoras 
de conceitualização, criação, estruturação, planejamento, organização, manutenção, gerência e 
avaliação de arquivos contemporâneos, compostos por coleções de arte eletrônica, mídia arte e 
arte nato-digital. 

Os encontros reuniram profissionais de países como Áustria, Alemanha, França, Argentina, 
México, Espanha, Holanda, Estados Unidos e Brasil, em prol da valorização da memória e do 
patrimônio cultural recente, abordando desde produções artísticas inovadoras de meados do 
século XX até o tempo presente. Concebido em um contexto pandêmico de restrições globais 
a eventos culturais e educacionais, relativas ao impedimento da propagação da Covid-19, o 
evento foi realizado em formato totalmente online apoiado pelo Edital Proac Expresso Lab, com 
a finalidade de estimular a “Produção e Realização de Festival de Cultura e Economia Criativa 
com Apresentação Online”.

Os encontros integram uma das propostas do projeto FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, que tem 
como missão central tornar o conteúdo constituído pelo FILE FESTIVAL, durante os 20 anos de 
sua existência, disponível ao público em um ambiente acessível e digital. O festival, organização 
cultural não governamental, sem fins lucrativos e de iniciativa brasileira, tem uma trajetória única 
no campo da arte e tecnologia na América Latina e está entre os maiores e mais vanguardistas 
eventos do mundo em seu gênero,  tendo organizado 49 exposições em 7 cidades diferentes no 
Brasil. 

Desde o princípio dos anos 2000, o festival recebeu, através de edital anual, cerca de 8 mil 
projetos, entre instalações imersivas, instalações interativas, realidade aumentada, realidade 
virtual, robótica, arte generativa, games, machinima, inteligência artificial, GIFS, arte sonora, 
videoarte, animações, net art, poesia digital, música eletrônica, mapping, bioarte, workshops, 
simpósios, entre outros. O acervo atual construído ao longo desse período, composto pela 
documentação dos trabalhos exibidos, inclui 48 países. 

O arquivo construído pelo FILE compartilha em sua natureza problemáticas enfrentadas 
por arquivos de arte digital no mundo todo. O complexo repositório físico mantém diferentes 
dispositivos de armazenamento criados ao longo das últimas décadas, como disquetes, CDs, 
DVDs, pen drives e hard drives, repletos de arquivos de imagem, textos bilíngues, palestras 
traduzidas, vídeos de performances, registros e obras, contendo parte significativa do patrimônio 
artístico cultural digital brasileiro e internacional. O tempo associado à irrefreável evolução 
tecnológica geraram, ano a ano, obsolescência, desaparecimento, deterioração, incompatibilidade 
e ilegibilidade de obras produzidas por gerações artísticas que fazem uso desses suportes para 
tratar das principais questões que caracterizam o comportamento e a sociedade da era digital. 

A iniciativa de preservação e valorização dessa produção é também um movimento que pretende 
resguardar o conhecimento artístico recente desenvolvido no campo da arte e tecnologia, e 
se contrapõe ao apagamento da memória, buscando impedir consequentemente o surgimento 
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de possíveis lacunas no percurso do pensamento e da criação na História da Arte. Logo, a 
preservação abordada nestes encontros não se detém apenas nos dispositivos e objetos digitais, 
mas trata também da sua contextualização e documentação, sem os quais toda a infraestrutura 
perde sentido. 

A realidade do tempo presente é pensada, vivida e registrada por dispositivos pessoais de 
comunicação democratizados, de registro de texto, áudio, imagem e vídeo. Microcomputadores 
se tornaram pessoais, acessíveis e portáteis. O uso da inteligência artificial e o machine learning 
possibilitaram que a linguagem computacional e os algoritmos passem a formatar a vida 
contemporânea em todas as suas dimensões, na cultura, no cotidiano, nos relacionamentos, no 
mercado e na arte. Os dados se tornaram a base da sociedade digital e sua interconexão surgiu 
como ferramenta essencial para a estruturação, navegação e visualização de conteúdos digitais 
e online. 

Nesse sentido, manter dispositivos, preservar e atualizar arquivos digitais e softwares, 
interconectar informações e documentações, possibilitar a exploração, navegação e acesso livre 
ao conhecimento crítico acumalado e produzido a respeito da arte atual, são alguns dos enormes 
desafios propostos pela transformação tecnológica presente e futura, enumerados a seguir, 
que estão sendo enfrentados pelos profissionais, artistas e acadêmicos que se dedicam ao 
desenvolvimento de métodos técnicos e criativos para a garantir a longevidade dessa memória. 

PRINCIPAIS DESAFIOS LEVANTADOS 

1. Como tratar o volume massivo de conteúdo armazenado em diversos formatos ao 
longo de décadas, seja por meio de festivais, exposições, conferências, acervos 
físicos, etc; (Em Manuela Naveau e Christina Radner, p. 47 - 48)

2. Problemas de padronização para organizar o imenso conteúdo produzido, de forma 
a abarcar a multiplicidade de categorias criadas continuamente na arte digital e 
ao mesmo tempo refletir o espírito inovador das organizações e acontecimentos 
realizados. (Em Bonnie Mitchell, Janice Searleman, Wim van der Plas, p.87- 93)

3. A carência de documentação de décadas passadas, a obsolescência programada 
e o desinteresse histórico e museológico pela arte digital e mídia arte, bem como 
a marginalização da área por parte de instituições e pesquisadores, que levam ao 
apagamento desse patrimônio. (Em Oliver Grau, p. 56 - 60)

4. Estatísticas e listagens que não abarcam o significado dos acervos e não propõem 
um resgate real da memória, somadas ao uso de formulários complexos e 
atualizações individualizadas árduas que dificultam o gerenciamento de arquivos 
digitais. (Em Ricardo Dal Farra, p.65 - 67)

5. Componentes escassos ou componentes industriais inadequados para a 
restauração, somados a diferentes agentes no processo de restauração que 
empreendem métodos conflitantes de restauro, criando descaracterizações 
estéticas e conceituais. (Em Morgane Stricot, p. 54 - 55; Pieter Tjabes, p. 78 - 79)

6. Como abordar impermanência, a irrecuperabilidade do fluxo de dados de um 
recorte temporal da web, a fragilidade e a variabilidade de trabalhos de arte nato-
digital e mídia arte, como parte inerente à sua natureza e conceituação, bem como 
a decadência de equipamentos, mecânicas, hardwares e softwares inativos. (Em 
Annet Dekker, p. 75 - 77; Giselle Beiguelman, p. 102 - 103; Pablo Gobira, p. 104 - 
105)

SÍNTESE DO
PROJETO
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7. A demanda por tecnologias práticas que se conectem e rastreiem com facilidade 
os conteúdos presentes nos arquivos digitais e que compreendam como os dados 
estão formatados, realizando uma conversão eficiente. (Em Bonnie Mitchell, 
p.95-97)

8. Como lidar com a concentração gerada pelos serviços de cloud computing que 
pertencem a big techs e se tornam, cada vez mais, grandes centros de informação, 
recebendo dados de todo o mundo. (Em Pablo Gobira, p.107)

9. A demanda constante por atualização de métodos e ferramentas, que impõem 
um fardo crescente insustentável sobre infraestruturas organizacionais e também 
sobre o ambiente ecológico, podendo botar a perder parte da complexidade do 
arquivo e das obras. (Em Annet Decker, p.75 - 77)

10. Pensar a alternativa entre documentações baseadas na concepção artística ideal 
ou nas condições pragmáticas ao longo do tempo, assim como discrepâncias 
com interesses dos proprietários, possibilidades de melhoramento de hardware e 
software e longevidade da obra. (Em Tamiko Thiel, p. 81-84; Pieter Tjabes, p.78-79)

11. A expansão da ideia de documentação em contraposição à inércia da fotografia e 
do vídeo para a criação de diálogos que transmitam o que realmente é importante 
na obra para audiências futuras. (Em Annet Decker e Tamiko Thiel, p.84)

12. A disponibilização extensa de informações e acessibilidade efetiva, por meio de 
interfaces diferentes, novos formatos de narrativa e contextualização para contar 
histórias que já vêm sendo contadas por artistas ao longo da História. (Em Manuela 
Naveau, p. 48 - 52)

13. Ter em consideração a perspectiva eurocêntrica ou colonialista na produção 
de obras, na construção da memória e na integração de arquivos. (Em Isabelle 
Arvers, p.64-65; Giselle Beiguelman, p. 102; Oliver Grau, p. 62; Ricardo Dal Farra, 
p. 72 ; Solimán Lopéz, p.73)

14. Como contornar a falta de diálogo no hemisfério sul quanto ao resgate e 
disseminação da produção artística em arte eletrônica na região, e problemáticas 
profundas da visibilidade e integração artístico-cultural associadas ao banimento 
político de temas. (Em Isabelle Arvers, p.64 - 65; Ricardo Dal Farra, p.65 - 67)

15. A dificuldade de contato com criadores, artistas, instituições e desenvolvedores por 
restrições geográficas ou linguísticas, e a criação de ferramentas para conectar 
arquivos de regiões marginalizadas ao circuito de arte atual. (Em Isabelle Arvers, 
p.64 - 65)

16. A reflexão sobre o futuro do armazenamento da arte digital para a criação de 
novas formas de arquivamento e novos modelos de exposições, cooperativos, 
inovadores e instigantes. (Em Giselle Beiguelman, p.102 - 103; Solimán Lopéz, 
p.67- 69)

17. A ampliação do conceito de interconectividade globalmente, entre arquivos 
com diferentes back-ends, bases de dados, tabelas, campos, nomes, designs, 
permissões, segurança, políticas regionais em compartilhamento de dados, 
suporte técnico, financiamento e comunicação. (Em Bonnie Mitchell, p.91 - 93; 
Oliver Grau, p. 57 - 60)

18. A urgência de iniciativas estratégicas de apoio e disponibilização ampla de 
conteúdos artístico-culturais de acervos físicos e digitais, em um cenário cultural 
nacional que não apenas desvaloriza mas permite que a memória seja eliminada 
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devido à precariedade das infraestruturas. (Em Érica Azzellini, p.112; Leno Veras 
e Tânia Rodrigues, p. 117)

19. O enfrentamento do desaparecimento da arte e da cultura das agendas políticas, 
bem como da ausência de governança e dos vazios de catalogação de informações 
de instituições arquivistas por todo país. (Em Érica Azzellini, p.112; Dalton Martins, 
p.107 ; Tânia Rodrigues, p.116; Wim van der Plas, p.95)

20. A reflexão sobre a estrutura de metadados como bem compartilhável enquanto 
política, em um contexto de crises humanitárias, climáticas, e pandêmicas. (Em 
Leno Veras, p.119; Oliver Grau, p.56 - 60)

1. A associação da investigação histórica à inovação dos métodos de restauro, 
mantendo não só os componentes dos trabalhos, mas também o conhecimento 
que carregam a ser passado de uma geração para a outra. (Em Manuela Naveau, 
p.50 - 52; Morgane Stricot, p. 55; Pieter Tjabbes, p.78 - 79)

2. A atualização do conceito de originalidade, possibilitando que diferentes versões 
componham uma mesma obra, assim como a reflexão quanto à irreversibilidade 
das perdas, de hardware e de software, sem substituições, emulações e 
simulações; o possível armazenamento de algoritmos de generatividade da rede 
como memória. (Em Annet Dekker, p.75 - 77; Dalton Martins, p.105 - 106; Giselle 
Beiguelman, p.103)

3. A reinterpretação dos arquivos físicos e digitais por artistas e pesquisadores, 
para a criação e reexibição de trabalhos associadas ao uso de repositórios. (Em 
Manuela Naveau, p.50 - 51)

4. A documentação extensiva da obra, com perspectivas de profissionais diferentes 
em diálogo e modalidades variadas, como formulários, fotografias, vídeos, 
entrevistas e pesquisas auxiliares, a serem cruzadas simultaneamente, bem 
como a compreensão das próximas gerações quanto ao valor da documentação. 
Financiamento contínuo para registros de alta qualidade. (Em Christina Radner e 
Manuela Naveau, p.61 - 62; Morgane Stricot. p. 53 - 55; Tamiko Thiel, p. 84 - 85)

5. A elaboração de manuais que apresentem o conceito do artista, etapas, métodos 
e técnicas necessárias para garantir a longevidade da obra, para que as próximas 
gerações não só acessem o conhecimento desenvolvido, mas criem novas 
técnicas com os recursos disponíveis ao seu tempo, respeitando a integridade da 
obra. (Em Morgane Stricot. p. 53 - 55; Pieter Tjabbes, p. 78 - 79; Tamiko Thiel,  
p. 80 - 84)

6. A organização de equipes envolvidas em manutenções regulares que antecipem 
problemas por meio de testagem prévia e checagem constante, apoiadas em três 
frentes: diversidade de expertise, experiência e estocagem de materiais, bem 
como invistam na interdisciplinaridade e interdepartamentalidade. (Em Morgane 
Stricot, p. 53)

7. A garantia de equipes de gerenciamento a longo prazo, de 5 a 10 anos, que 
forneçam apoio constante ao arquivo. Caso seja open source, a certificação de 
que ainda tenham acesso à estrutura e aos dados no futuro. (Em Christina Radner, 
p. 62)

PRINCIPAIS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

SÍNTESE DOS 
ENCONTROS
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8. A inclusão de “Networks of Care”, redes transdisciplinares que combinem 
profissionais especializados e não especializados, e atuem na criação e na 
administração de projetos de preservação e manutenção em que a transmissão de 
informação seja mantida por um modo comum de compartilhamento, bem como o 
apoio a movimentos de conscientização ecológica em organizações focadas em 
herança digital. (Em Annet Dekker, p. 75 - 77)

9. A criação de desdobramentos analógicos de arquivos digitais, como livros, projetos 
e exposições, propiciando que os  formatos se apoiem simultaneamente. (Em 
Ricardo Dal Farra, p. 71)

10. Ferramentas algorítmicas de visualização que busquem ser inovadoras e atraentes 
ao público, estimulando o acesso ao conteúdo; itens interconectados a termos 
historicamente consagrados e palavras-chave empiricamente selecionadas, 
avaliadas por estudiosos e artistas; plataformas que possibilitem que artistas 
compartilhem informações sobre seus trabalhos de forma autônoma. (Em Bonnie 
Mitchell e Janice Searleman, p. 89 - 90; Manuela Naveau, p. 50 - 51; Oliver Grau, 
p. 56 - 60)

11. O uso de links entre arquivos digitais como primeiro passo de uma integração entre 
entidades, para propiciar o redirecionamento do visitante a instituições pertinentes 
ou correlacionadas, e o uso de tecnologias headless de gerenciamento de 
conteúdo, APIs e softwares livres para uma estrutura interconectada entre “pods” 
categoriais; (Em Bonnie Mitchell e Janice Searleman, p. 90 - 93; Dalton Martins,  
p. 99 - 101; Paula Perissinotto, p. 95 - 97)

12. O uso do Tainacan, software livre brasileiro baseado em WordPress para a criação 
de repositórios digitais. A ferramenta possui API, exporta dados, e possibilita a 
consulta de dados de maneira computacional, adaptando-se ao modelo de projeto 
em termos de interface, design e interatividade. (Em Dalton Martins, p. 99 - 101)

13. As plataformas Wikimedia e projetos GLAM para promoção de apoio a instituições 
relacionadas à arte, cultura e educação, gerando colaborações entre instituições 
culturais e editores experientes do universo Wikimedia, a fim de disponibilizar 
e compartilhar seus acervos online sob licenças livres globalmente. (Em Érica 
Azzellini, p. 104 - 112)

14. O uso de dispositivos de comunicação low tech, como o rádio, para possibilitar 
interconexões por meio de tecnologias mais acessíveis, para gerar uma integração 
real e socializada. (Em Solimán Lopéz, p. 73)

15. A exploração ousada da tecnologia em seu máximo, apoiada por responsáveis 
políticos e conservadores que criem sistemas para a preservação das obras para 
a posteridade. (Em Oliver Grau, p. 61)

16. O código aberto como forma de superar a temporalidade e impermanência dos 
fluxos; o blockchain para a preservação da memória em termos documentais; a 
inteligência artificial para o tratamento da documentação; e os hackathons como 
expressão da inteligência coletiva da internet para a criação de soluções. (Em 
Dalton Martins, p. 105 - 106; Leno Veras, p. 112 - 113; Pablo Gobira, p. 106)

17. A  união de gêneros de arte e tecnologia, junto a estudos de conservação 
atualizados, para a criação de uma fonte de informação contínua destinada a 
museus que mantenham políticas de coleções permanentes dedicadas à arte e 
tecnologia. (Em Oliver Grau, p. 57 - 60)

SÍNTESE DOS 
ENCONTROS
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18. O uso de trabalho voluntário, ou ainda redes colaborativas, e a participação ativa 
dos artistas no processo de conservação, determinando o que pode ser mantido e 
o que pode ser atualizado, bem como possibilitando melhorias com o uso de novas 
tecnologias. (Em Annet Dekker, p. 75 - 77; Janice Searleman, Bonnie Mitchell e 
Wim van der Plas, p. 87 - 90; Érica Azzellini, p. 104 - 112; Tamiko Thiel, p. 81 - 84) 

19. Laboratórios, centros de pesquisa transdisciplinares e departamentos 
universitários focados em arte e tecnologia, que possibilitem a pesquisa autônoma 
e experimentação criativa com artistas de diferentes gerações. (Em Dalton Martins, 
p. 107; Manuela Naveau, p. 46 - 47; Tania Aedo, p. 69 - 71)

20. O levantamento contínuo de instituições voltadas para o arquivamento de arte 
digital, o estabelecimento de consórcios e a realização de encontros para discutir 
ideias, escrever concessões colaborativas, aprender especificações de cada 
arquivo, estabelecer padrões acordados, escrever APIs e estabelecer suporte 
permanente. (Em Bonnie Mitchell, p. 92 - 93; Oliver Grau, p. 56 - 60)

21. O mapeamento de conexões com universidades, escolas e redes locais entre 
criadores e países diferentes para alcançar novas entidades e artistas que estão 
fora do radar já estabelecido. (Em Isabelle Arvers, p. 64 - 65)

22. Encontros especializados que tragam a discussão para o hemisfério sul e estimulem 
o protagonismo latino-americano na criação de projetos locais e internacionais. 
(Em Ricardo Dal Farra, p. 72)

23. A promoção de encontros internacionais regulares para troca de ideias e soluções 
técnicas associados a uma perspectiva sistêmica para a criação de uma rede de 
museus colaborativa de compartilhamento, por meio de plataformas abertas que 
alcancem diferentes disciplinas e ampliem colaborações mais eficientes a longo 
prazo, com apoio financeiro e político paralelo. (Em Bonnie Mitchell, p. 97; Leno 
Veras, p. 117; Morgane Stricot, p. 62; Oliver Grau, p. 56 - 60; Wim van der Plas, 
p.95 - 97) 
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Para realizar o objetivo proposto pelo projeto dos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, 
instituições museológicas, artísticas e culturais foram articuladas com a comunidade de artistas, 
profissionais e pesquisadores que se debruçaram sobre as problemáticas envolvidas no 
gerenciamento, criação e preservação do patrimônio cultural digital ao longo de três dias e seis 
sessões.

Alguns temas inspiradores foram estabelecidos pela organização FILE para condensar grandes 
questões que perpassam as discussões teóricas e metodológicas propostas por todas as entidades 
que enfrentam os desafios tecnológicos do tempo presente, sendo eles: Exemplos de Arquivos 
Híbridos; Estudos de Caso; Conservação de Obras de Arte que Dependem de Tecnologia; 
Arquivo como Instituição; O Que Arquivar? Demandas e Princípios da Memória Digital; 
e Patrimônio Cultural Digital. Os temas pretenderam unir a grande diversidade de práticas, 
experiências, habilidades e conhecimentos dos participantes convidados, e criar espaços de 
debate ricos, e ao mesmo tempo, flexíveis e plurais. O evento contou com a moderação de 
pesquisadoras e artistas brasileiras que levantaram questões centrais norteadoras para explorar 
os temas definidos, discussões e perguntas e respostas.  
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Exemplos de Arquivos Híbridos

O primeiro tema escolhido para o dia de abertura do evento, 29 de março, foi EXEMPLOS 
DE ARQUIVOS HÍBRIDOS, explorado por gestores de arquivos materiais e imateriais de 
instituições culturais notáveis com o objetivo comum de criar repositórios de documentação e 
contextualização cultural, acadêmica e artística, que recuperem a memória recente da arte e 
tecnologia, criando uma rede de disseminação, conscientização e valorização dessa área do 
conhecimento para que seja incorporada à trajetória de construção de pensamento do campo das 
humanidades e especificamente da História da Arte. Essas organizações atuam ativamente como 
construtoras da memória coletiva, por meio de práticas de preservação e restauração altamente 
especializadas, promovendo o acesso à informação e o acompanhamento do desenvolvimento 
da arte tecnológica.

A moderadora convidada para guiar esse tema foi REJANE CANTONI, artista, pós-doutora 
em Artes, mestre pelo Programa de Estudos Superiores das Tecnologias da Informação da 
Universidade de Genebra, e também membro da Interplanetary Initiative, da Arizona State 
University. Suas questões foram voltadas para os diferentes gerenciamentos de arquivos de arte 
digital e para um possível futuro colaborativo de integração global entre acervos digitais, sendo 
elas: “O que o seu arquivo coleciona e mantém? Como a sua instituição seleciona, cura, coleta 
e preserva o conteúdo digital? Qual é o futuro da arte digital? É possível que todos falem uma 
linguagem tecnológica comum? Como seria possível integrar arquivos de diferentes instituições? 
O que pensar a priori para garantir essa integração? Essa integração é necessária? O esforço 
vale a pena?”

Para responder a essas questões, trataram de seus bancos de dados digitais e arquivos híbridos 
as pesquisadoras Christina Radner, gerente de projeto responsável pelo Arquivo Ars Electronica 
em Linz; Manuela Naveau, artista e curadora do Ars Electronica; Morgane Stricot, conservadora 
sênior de arte digital e mídia arte do ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie, baseado 
em Karlsruhe, Alemanha; e Oliver Grau, historiador da arte alemão com foco em Ciência da 
Imagem e contemporaneidade, e criador do arquivo internacional de arte digital, o Archive of 
Digital Art (ADA).

Figura  1  Still da transmissão do encontro online “Exemplos de Arquivos Híbridos” realizada dentro do 
evento “FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings” em 29/03/2021. Fonte: 
<https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=1>.
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MANUELA NAVEAU, também professora de Critical Data no Interface Cultures Department da 
Art University Linz, abordou o histórico do Arquivo Ars Electronica, fundado em 1979 na Áustria, 
período de desenvolvimento informacional ainda incipiente. O festival tornou-se na atualidade 
um dos maiores festivais de mídia arte do mundo. Incentivado por financiamento governamental, 
seu arquivo físico preserva 41 anos de história da mídia arte e soma ao todo 166.619 projetos, 
alcançando o volume de armazenamento de mais de 61 terabytes e 4,5 milhões de arquivos 
linkados. 

CHRISTINA RADNER elucidou a infraestrutura atual do arquivo, iniciada em 2008, indicando 
suas três partes básicas conectadas: o arquivo físico, com salas de armazenamento com 
controle de umidade e clima;  o arquivo digital, coração da estrutura, que contém a complexa 
rede de metadados; e o arquivo online aberto e acessível, que conta com o uso de ferramentas 
algorítmicas de visualização, que pretendem ser inovadoras e atraentes ao público, estimulando 
a busca por conteúdo. 

Desde sua inauguração, todos os eventos da instituição foram documentados e registrados. 
Graças ao apoio da Austrian Broadcasting Corporation (ORF), contam com registros de 
alta qualidade. Entre os principais projetos da instituição estão o Ars Electronica Center e o 
Ars Electronica FutureLab, que além de terem se desdobrado academicamente gerando 
departamentos universitários focados em arte e tecnologia, foram fundamentais para a criação 
de vanguardas na área, possibilitando a pesquisa autônoma e experimentação criativa com 
artistas de diferentes gerações.  

A reexibição e criação de novos trabalhos associadas ao uso do repositório, bem como o 
compartilhamento dos itens com outras instituições culturais, como museus e galerias, são 
algumas das principais contribuições do arquivo. As pesquisadoras atestaram que, como 
forma de manter o conhecimento vivo, tanto o arquivo físico quanto o arquivo digital devem ser 
repensados por artistas e pesquisadores para que essa parte da história recente, que ainda é 
desconhecida por muitos, permaneça presente. 

Para isso, propuseram algumas questões provocativas, como: “Como trabalhar com esses arquivos 
e informação massiva? Como deixar essas informações disponíveis e acessíveis? Torná-las 
acessíveis é importante, mas apenas acessar informações pode ser muito desestimulante para 
o público. Como imaginar interfaces diferentes? Como imaginar novos formatos de narrativa? 
Como contextualizá-las e retomá-las?”.

MORGANE STRICOT tratou da exposição Writing the History of the Future, do ZKM, que exibiu 
mais de 500 itens dispostos em 6000 metros quadrados, concebida como um tour pelos últimos 
30 anos da era da digitalização, focado no desenvolvimento da arte em novas mídias. Um dos 
principais problemas enfrentados pelo evento é que obras dessa natureza decaem quando estão 
inativas e só ganham vida quando estão em funcionamento. 

Para isso, mais de 20 profissionais estiveram envolvidos em sua manutenção regularmente, os 
quais tiveram como principais estratégias o reparo e a prevenção de falhas por meio da testagem 
prévia e checagem constante, apoiadas em três eixos: diversidade de expertise, experiência e 
estocagem de materiais. Para a organização, a interdisciplinaridade e interdepartamentalidade 
foram fundamentais. A conservadora ressaltou que para esse formato de exposição é essencial 
associar a curiosidade histórica à inovação das técnicas de restauro, mantendo não só os 
componentes dos trabalhos, mas também o conhecimento que carregam. Assim que esses 
trabalhos são reparados, ou reconstruídos, o conhecimento de uso técnico e patrimonial é 
passado de uma geração para a outra.
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O historiador da arte, OLIVER GRAU, defendeu o espaço da arte digital e da mídia arte no hall 
do desenvolvimento artístico crítico da História da Arte, como áreas únicas na proposição de 
reflexões quanto à sociedade interconectada e globalizada do tempo presente, demonstrando 
como artistas de arte e tecnologia canalizam e antecipam questões centrais às configurações 
da realidade atual, como a revolução da imagem, o clima, a virtualização de finanças e o 
comportamento civil. A obsolescência associada à carência de registros das décadas passadas 
e a marginalização da área por parte de instituições levam ao apagamento desse patrimônio 
essencial à compreensão do pensamento contemporâneo.

O ADA, fundado em 1998 com o intuito de enfrentar esse desafio, tornou-se uma fonte de 
pesquisa científica e artística online altamente rica e fundamentada. Com o objetivo de extinguir 
a marginalização já mencionada, os itens do arquivo são conectados a termos historicamente 
consagrados e suas palavras-chave são empiricamente selecionadas, além de avaliadas por 
estudiosos e artistas membros, que compartilham informações sobre seus trabalhos e invenções 
de forma independente. 

O historiador também apontou que uma perspectiva sistêmica é essencial para a criação de uma 
rede de museus colaborativa, que seja cultivada por arquivos internacionais que compartilhem 
seus conteúdos documentais, acadêmicos e artísticos, e que haja apoio financeiro e político 
paralelo. A  união de gêneros de arte e tecnologia, junto a estudos de conservação atualizados, 
tem o potencial de criar uma fonte de informação contínua para museus que mantenham políticas 
de coleções permanentes dedicadas à arte e tecnologia. Nesse sentido, o historiador convida 
todos a contribuir com o acervo, por meio do envio de trabalhos, obras literárias e exposições.

Principais questões levantadas neste debate

A moderação iniciou a discussão ressaltando como a pandemia alterou as percepções sociais 
gerais e, por consequência, iniciativas globais passaram a surgir. Para condensar as perguntas 
enviadas por chat, a artista indagou sobre a recuperabilidade de obras que não se adaptam 
às novas tecnologias levantando as questões: “Estariam fadadas a tornar-se texto? Ou ainda 
a desaparecer? Como trazê-las de volta à vida para serem experienciadas? Como os artistas 
podem estender a longevidade das obras? Como realizar o sonho pioneiro de Oliver Grau? 
Como criar uma instituição planetária e trabalhar juntos?”

CHRISTINA RADNER ressaltou a fundamentalidade de manter o máximo de documentação 
sobre a obra, com perspectivas variadas. O próprio artista pode ser uma das principais fontes, 
registrando sua visão ou enviando material de background sobre seu processo criativo e técnico. 

MANUELA NAVEAU destacou que as pesquisas devem ser cruzadas simultaneamente. Um 
arquivo vivo deve contribuir constantemente com obras do passado e adicionar pesquisas recentes 
juntas, enquanto novos artistas trazem essa informação para contextos atuais, dando-lhes uma 
nova forma. Esse é também um dos principais méritos dos arquivos. Como criadores, artistas 
jovens devem compreender o valor da documentação. Na arte digital, um único trabalho pode 
ser apresentado e montado de muitas formas ao longo do tempo. Quanto ao compartilhamento 
extensivo de documentação, ressaltou os diferentes níveis de compartilhamento possíveis, que 
devem considerar e respeitar as restrições estabelecidas pelos próprios artistas.

OLIVER GRAU encorajou artistas a ir ao limite e usar a tecnologia em seu máximo, considerando 
que os responsáveis políticos devem cumprir a responsabilidade de criar sistemas que preservem 
as obras para a posteridade. 
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MORGANE STRICOT advertiu que não é uma pretensão interferir nos processos criativos dos 
artistas, que uma vez estabelecidos por eles, deve ser iniciado o esforço de coleta de informações. 
Nesse sentido, a disponibilidade é o diferencial para entender toda exigência técnica da obra, 
que pode chegar a ser remontada três vezes para que seja documentada apropriadamente e o 
arquivo se torne independente.

PAULA PERISSINOTTO, organizadora do evento FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, repassou 
também questões técnicas ao público: “O banco de dados dos arquivos tratados é open source? 
Os participantes consideram criar inventários usando tecnologia blockchain?”

CHRISTINA RADNER indicou que a princípio o arquivo utilizou softwares open source. No 
entanto, destacou que uma vez construído, tornou-se um trabalho constante de atualização. 
Caso tenha essa pretensão, é importante garantir que a equipe seja suficiente para um período 
de 5 a 10 anos de apoio constante e se for open source, garantir que a estrutura e os dados 
permaneçam acessíveis. 

OLIVER GRAU comentou que o Archive of Digital Art também foi inaugurado com tecnologia 
open source, utilizando inicialmente o sistema PostgreSQL e, nos últimos anos, TYPO3. O 
historiador ressalta que é uma decisão estratégica importante manter o sistema TYPO3 ou 
começar a usar WordPress, ou ainda outras tecnologias. A atualização pode ser problemática, 
dado que quando se atualiza excessivamente, pode-se acabar perdendo parte da complexidade 
do arquivo. Quanto ao uso de blockchain, é uma tendência para trabalhos de arte de visualização, 
mas desconhece o uso no gerenciamento de bancos de dados.

Para solucionar a questão, MORGANE STRICOT recomendou o uso de Wikimedia, estratégia 
que museus renomados estão adotando graças à experiência da organização Rhizome, que 
tem usado a tecnologia desde 2015 para seu arquivo de atividades de preservação digital e arte 
nato-digital, e agora espaços como o SFMOMA (San Francisco Museum of  Modern Art), Tate, 
HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) e o ZKM também a adotaram. Esse movimento 
propicia o uso da mesma linguagem e o compartilhamento ágil da base de dados em open 
source. A conservadora comentou o processo, já em andamento, de comunicação e conexão 
entre museus, que buscam promover encontros regulares para troca de ideias e soluções 
técnicas. O compartilhamento de documentação por meio do software associado a plataformas 
abertas, como o Reddit, que alcançam diferentes disciplinas, também amplia colaborações mais 
eficientes a longo prazo.

Por fim, OLIVER GRAU ressalvou que uma rede interplanetária não se trata de uma perspectiva 
eurocêntrica. As contribuições podem vir de todos os continentes, de pequenos arquivos ou de 
arquivos que ainda não estão propriamente conectados e divulgados, para a modernização de 
uma cultura tecnológica colaborativa. Museus e arquivos devem manter relações recíprocas e 
receber apoio financeiro permanente, para possibilitar que o pagador de impostos reflita sobre as 
grandes questões de seu tempo por meio da arte. Assim, o melhoramento gradual do panorama 

atual será garantido.
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Estudos de Caso

 O tema definido para a segunda mesa do evento foi ESTUDOS DE CASO, na qual pesquisadores 
compartilharam pesquisas desenvolvidas com foco em estratégias de mapeamento e arquivamento 
de mídia arte e arte digital na América Latina e outras regiões marginalizadas no contexto 
artístico global europeizado, como, por exemplo, na coleção Latin American Electroacoustic 
Music Collection da Daniel Langlois Foundation, o Priamo Lozada Documentation Center e o 
Art Games World Tour. Realizados em diferentes contextos e países, tais projetos investigam 
a análise de dados e visam provocar a reflexão sobre novos futuros possíveis para acervos 
digitais quanto à criação de iniciativas que exaltem a importância de criadores, inventores e 
desenvolvedores fora do circuito tradicional da arte. Nesse sentido, visa-se uma expografia cada 
vez mais independente, diversa, inovadora e duradoura, exemplificada no encontro pelo projeto 
Harddiskmuseum.

Também moderada por REJANE CANTONI, a mesa se voltou para as mesmas questões 
listadas no tema anterior. Os exemplos de estudos de caso foram abordados por Isabelle Arvers, 
artista e curadora francesa cuja pesquisa se concentra na interação entre arte e videogames, 
além de idealizadora da Art Games World Tour; Ricardo Dal Farra, artista argentino, professor 
de música e mídia arte na Concordia University e criador da Latin American Electroacoustic 
Music Collection na Daniel Langlois Foundation; Tania Aedo, coordenadora da Cátedra Max Aub, 
Transdisciplina em Arte y Tecnología da UNAM, baseada no México; e Solimán López, artista 
espanhol e fundador do Harddiskmuseum, proprietário do Updated Art Studio (UAS) e diretor do 
departamento de inovação da Escola Superior de Arte e Tecnologia de Valência (ESAT LAB).

A curadora ISABELLE ARVERS narrou em sua apresentação sua experiência ao longo do 
projeto Art Game World Tour, iniciado em 2019, com o objetivo de investigar a descolonização 
da arte no universo dos videogames, ferramentas altamente influentes na cultura visual 
contemporânea e no repertório criativo do século XXI. Focada em zonas marginalizadas, 
buscou por narrativas que retratassem personagens, paisagens e cenários fora do circuito que 

Figura  2   Still da transmissão do encontro online “Estudos de Caso” realizada dentro do evento 
“FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings” em 29/03/2021. 
Fonte: <https://youtu.be/33g_ByjR334?t=0>. 
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surge tradicionalmente a partir da Europa, Canadá, Estados Unidos e Japão. A artista realizou 
entrevistas com desenvolvedores, artistas, ativistas, criadores de videogames e curadores que 
incluem jogos em suas criações. O levantamento realizado soma mais de 260 artistas, 50 países 
ao redor do globo, 20 artigos de imprensa, e mais de 20 workshops de machinima realizados em 
escolas de ensino médio, universidades, festivais, galerias queer e em espaços ativistas, bem 
como 8 conferências e palestras de arte e vídeo games, além de performances como VJ com 
músicos locais e intervenções online.

A curadora construiu um corpus de pesquisa possível apenas por meio de uma rede de contatos 
colaborativa entre a comunidade da área, indicações e acesso in loco. Atualmente Arvers analisa 
os dados coletados para mapear uma geografia descolonial de criadores de videogames, 
destacando seus territórios e valorizando trocas e circulações culturais, sociais e econômicas. 
Seu objetivo é também posicionar a França e a pesquisa européia dentro do campo de Estudos 
de Jogos Descoloniais de Gênero Queer internacional.  

RICARDO DAL FARRA tratou do percurso vivido ao criar a Latin American Electroacoustic 
Music Collection na Daniel Langlois Foundation, organização privada que visa promover o 
conhecimento humano através do apoio à pesquisa artística, científica e tecnológica. Motivado 
a usar a preservação, documentação e disseminação para  enfrentar o apagamento da 
memória artística e cultural na América Latina, o pesquisador considera o surgimento da música 
eletroacústica um momento essencial e pioneiro na trajetória da arte eletrônica. A sua coleção 
engloba composições e inovações no campo da música eletroacústica desenvolvidas a partir 
da década de 40, em países como Brasil, Chile, Cuba, Peru, Uruguai, Venezuela, México e 
Argentina, contendo em torno de 389 compositores recuperados e 1723 composições. Em sua 
participação no projeto Digi-Arts, da Unesco, 75 mil palavras na versão em inglês foram contadas, 
incluindo apenas nomes e datas. No entanto, as longas listagens não eram suficientes para o 
resgate real dessa memória.

A digitalização do material analógico e da documentação do arquivo para a criação da base de 
dados exigiu que os itens, que ficam armazenados na casa do pesquisador na Argentina, fossem 
levados de avião para a sede da fundação em Montreal, Canadá. O processo levantou questões 
centrais a respeito da memória na região como: as motivações de iniciativas de preservação, a 
perspectiva histórica por trás das escolhas, a memória cultural, as práticas artísticas encontradas, 
o contexto em que se inseriram, o problema das definições na América Latina, e os porquês 
de uma abordagem baseada em geografia. Seus principais objetivos foram disponibilizar o 
conhecimento contido em acervos pessoais e criar uma triangulação informacional entre artistas 
e os hemisférios norte e sul, recuperando o conhecimento para os países latino-americanos a 
partir de revistas e jornais da área, trazendo à luz o trabalho e o mérito de centenas de artistas 
que estavam esquecidos no cenário da música eletroacústica mundial.

O artista SOLIMÁN LÓPEZ abordou em sua fala o projeto Harddiskmuseum, museu de arte 
digital em código binário armazenado em HD industrial de 2 terabytes, que pretende incorporar 
os novos códigos temporais da produção artística e exaltar os arquivos digitais como a essência 
das novas mídias, bem como questionar a arquitetura como um sinônimo de cultura.  O museu 
contém obras de mais de 200 artistas de diversos países, em 15 horas de conteúdo, em formatos 
versáteis como realidade virtual, show e realidade aumentada, também copiado e disponibilizado 
online. Nessa nova proposta de museu, os limites entre a figura do artista, o gerenciamento de 
cultura, a sociedade do conhecimento, a memória e o sistema de arte são questionados, sugerindo 
a combinação de novos modelos de exposições, cooperativos, inovadores e instigantes. O 
conteúdo online é uma ponte global sem limites de espaço e tempo entre artistas.

Solimán López também tratou da versão genética do projeto, desenvolvida junto à bióloga 
especializada em armazenamento digital Dina Zielinski, com o intuito de criar um museu 
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armazenado em código genético. A iniciativa pretende ser uma inspiração e uma ação que reforce 
e amplie questões levantadas no primeiro projeto, como: “O que significa um HD para o futuro 
das coleções? Qual é o futuro do armazenamento da arte digital?”. Um museu genético seria 
o primeiro onde os trabalhos realmente compartilhariam seus materiais, composição e código 
único. Atualmente, o artista está em colaboração com outro laboratório para criar o HD 3D em 
plástico PLA, no qual será introduzido o código genético. 

Ao longo de sua participação, TANIA AEDO abordou o seu envolvimento recente no 
desenvolvimento de três arquivos e um protótipo. O primeiro projeto foi Modos de oír, exposição 
realizada em 2018 no Laboratório Arte Alameda, espaço dedicado à exposição, documentação, 
produção e investigação de práticas artísticas na arte e tecnologia, e no Ex Teresa Arte Actual, 
laboratório de arte dedicado à performance e videoinstalação desde 1993. Com o objetivo de 
investigar práticas sonoras em sua relação com materiais e como fenômeno, a curadoria coletiva 
responsável selecionou trabalhos de abordagens diversas e pesquisas sobre as 30 últimas 
décadas de arte sonora no México, levantamento que se transformou em livro e arquivo.

O segundo foi (Ready) Media: Towards an archaeology of media and intervention in Mexico 
(2010), exposição que também se tornou livro e arquivo, armazenada em DVDs que foram 
enviados a instituições, curadores, centros de documentação e museus de todo o mundo, com o 
objetivo estratégico de gerar, por meio da replicação, a preservação do material pelos museus e 
centros de documentações que o receberam. 

Já o projeto Priamo Lozada Documentation Center (CDPL), inaugurado em 2015, trata-se de 
arquivo em constante processo de digitalização que mantém 5.030 itens entre livros, revistas 
e dossiês, físicos e digitalizados, 113 boxes de exposições e 2.043 livros, junto a 6 mil itens do 
arquivo pessoal do fundador Príamo Lozada, entre fotografias, impressões, livros e literatura 
cinzenta, e busca colecionar, organizar, preservar, promover e oferecer serviços de consultoria.

Por fim, Prototypes for Navigating a contingent Future (2020-2021) – Media Art as a Repository 
of Knowledge and Warnings, que trata de um laboratório transdisciplinar para jovens artistas 
que propõe experimentações com arte digital e mídia arte como repositório de conhecimento 
inspirador.

Principais questões levantadas neste debate

Após as apresentações, a moderadora REJANE CANTONI, destacando que todos os 
participantes da mesa trataram de experiências com arquivos de viés inovador, retomou a 
questão: “Como criar novas formas de arquivamento?”, levantada por Manuela Naveau no 
encontro anterior, e acrescentou , para debate entre os participantes, a questão enviada por chat: 
“Quais as principais ferramentas para conectar arquivos de regiões marginalizadas ao circuito 
de arte atual?”.

ISABELLE ARVERS comentou que sua proposta de realizar um tour mundial foi árdua, 
principalmente quando se instaurou o novo contexto pandêmico. Mas disse ter sido essencial 
encontrar pessoalmente criadores que antes simplesmente não podiam ser contatados, por 
restrições de língua. Apesar de ser inegável que a internet cria pontes globais, ainda existem 
muitas limitações. Encontrar artistas emergentes exige ligações com universidades e escolas. 
Por isso, a curadora decidiu ir a países que tivessem uma rede de criadores desconhecida por 
ela e nesse sentido, foi muito apoiada por redes locais de contatos, conseguindo sugestões de 
pessoas a serem contatadas. 
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Questionado quanto às dificuldades de fazer a curadoria de um museu tão incomum, SOLIMÁN 
LÓPEZ comentou que desde o início o projeto foi concebido como um espaço administrado por 
artistas, e que, como artista, já se expôs ao ecossistema de seleção de festivais. Nesse sentido, 
evita ter parte no processo, tendo passado essa atribuição para curadores e conselheiros.

O público também questionou TANIA AEDO sobre os impactos de realizar uma exposição de 
um arquivo que já está disponível e acessível online. A pesquisadora enalteceu os dois espaços, 
o arquivo e a exposição, como templos antigos de conhecimento e destacou que a união de 
trabalhos contemporâneos com a arquitetura resultam em um relacionamento que não se 
experimenta por meio de uma tela.

RICARDO DAL FARRA alertou que um acervo online aparenta estar aberto a todos, mas 
existem muitas camadas de distribuição e às vezes esse material não alcança a todos. O arquivo 
desenvolvido por ele se desdobrou em outros projetos locais, tanto no mundo digital quanto 
físico, e esses se transformaram em livros, CDs e exposições. O público, muitas vezes, toma 
conhecimento de um trabalho ou arquivo online por meio de algo que viu presencialmente. Nesse 
sentido, todos esses formatos se apoiam simultaneamente.

Perguntado sobre o conceito de seu projeto, SOLIMÁN LÓPEZ disse se tratar de uma 
mensagem sobre o futuro da preservação da arte digital em dados, de forma geral. Enquanto o 
Harddiskmuseum é baseado em código binário, o museu genético é baseado em código binário 
duplo, criando uma corrente sintetizada de dados baseada em DNA, tornando possível a criação 
de um código genético artificial e a reconstrução do museu no futuro. Para recuperar o conteúdo 
armazenado seria necessário fazer o processo contrário, ir a um laboratório, extrair o código, e 
a partir do DNA reconstruir o código binário, conseguindo exatamente os mesmos pontos que 
foram sintetizados inicialmente. É um processo de avanço e retorno no tempo.

PAULA PERISSINOTTO, ao retomar a integração entre instituições tratada por Morgane Stricot, 
levantou as questões: “Quais os planos de atualização desses acervos online? Esses acervos 
devem se limitar a uma pequena rede local ou devem ser conectados a uma rede global?” 

RICARDO DAL FARRA ressaltou que seu objetivo inicial era preservar o que estava sendo 
perdido da cultura latino-americana. A garantia da preservação do conteúdo a longo prazo 
depende fundamentalmente do financiamento privado da Daniel Langlois Foundation. Além disso, 
esforços para difundir a memória da música eletroacústica foram bem sucedidos nacionalmente e 
internacionalmente.  Mais do que a expansão, o pesquisador defende o resgate e a preservação, 
principalmente no hemisfério Sul, e destacou a importância de encontros especializados trazendo 
a discussão para essa região. Acredita que ainda há um forte colonialismo na abordagem dos 
discursos que propõe que entidades menores latino-americanas “componham” projetos norte 
americanos e europeus. Em contraposição a isso, Ricardo Dal Farra defende o protagonismo 
latino-americano na criação de projetos locais e internacionais reais que mudem a vida de artistas 
e seus familiares. Resgatar essas produções e personagens históricos é, para ele, olhar para o 
passado e também para o futuro.

Sobre essa questão, TANIA AEDO comentou que o México tem uma longa tradição na área de 
arquivos e preservação. No entanto, a mídia arte não é um grande interesse historicamente e 
arqueologicamente. Dessa forma, é necessário iniciar projetos nas condições disponíveis. Essa 
conexão global pode acontecer por meio de ativação e produção de conhecimento constante.

SOLIMÁN LÓPEZ indicou que a solução para uma conexão interplanetária seria um hyperlink 
total com uma fonte hyper web, citando o exemplo do Google. Considerou o projeto realizável, 
unindo  coleções e arquivos, e possibilitando sua transposição para outros formatos como 
realidade virtual, etc. No entanto, o artista reforçou a fala de Ricardo Dal Farra, enxergando 
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traços de um colonialismo informacional na iniciativa globalizada. Sua sugestão foi recorrer a 
dispositivos de comunicação low tech, como o rádio, uma super mídia de conexão simples. 
Nesse sentido, a interconexão é um sonho possível, mas exige o uso de tecnologias mais 
acessíveis para gerar uma integração real. Seu desejo é que a tecnologia seja assumida de 
forma criativa, em um cenário cada vez mais globalizado, mas também cada vez mais favorecido 
por tecnologias de open source para ceder à comunidade soluções novas de melhoramento.

ISABELLE ARVERS citou o Internet Archive como uma iniciativa low tech pertinente para a 
discussão, bem como a plataforma Gallica, que tenta integrar arquivos e acervos. Também citou a 
ferramenta open source Pleade, que auxilia a publicação e indexação online. A curadora ressaltou 
que algumas experiências que encontrou em sua pesquisa, como o banimento de jogos políticos 
críticos, revelam problemáticas mais profundas da visibilidade e integração artístico-cultural, e 
disse focar em conexões locais entre criadores e países diferentes que tenham produções pouco 
conhecidas, estimulando-as, assim como suas interconexões nessas regiões e a sua difusão. 
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Conservação de Obras de Arte que 
Dependem de Tecnologia

Figura  3   

Dando início ao segundo dia de encontros online, a mesa CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE 
ARTE QUE DEPENDEM DE TECNOLOGIA foi dedicada à conservação analógica e digital 
de obras de arte e tecnologia complexas em termos de engenharia, documentação e mecânica, 
como o primeiro supercomputador de inteligência artificial Connection Machine CM-2 criado 
na década de 80, os trabalhos cinecromáticos de Abraham Palatnik, criados na década de 50, 
e obras de net art como o site mouchette.org, criadas na década de 90. Os pesquisadores 
discutiram o prolongamento da vida útil de componentes dessas obras, e como tornar possível 
a perpetuação de informações documentais preciosas e o seu cuidado inteligente, sustentável 
e criativo.

As questões norteadoras para a exploração do tema ficaram a critério de MAGALI MELLEU 
SEHN, doutora em Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo, conservadora-restauradora 
de arte moderna e contemporânea, e professora do Programa de Pós-Graduação em Artes da 
Escola de Belas Artes da UFMG. Com foco na documentação como ferramenta poderosa para 
a preservação da arte contemporânea, a pesquisadora contextualizou suas questões apontando 
uma vasta bibliografia de discussões teóricas, semânticas e metodológicas decorrentes de 
iniciativas como o INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art), 
o projeto Inside Installations, o DOCAM (Documentation and Conservation of the Media arts 
Heritage), e o LIMA. Também concentrou-se na intencionalidade artística e sua participação no 
processo de preservação, propondo as seguintes questões: “Quais os limites da participação do 
artista? Como lidar com as mudanças na intenção artística ao longo dos anos? Como negociar 
as discrepâncias entre a intenção do artista e os interesses dos proprietários?”

Ofereceram insights sobre estratégias ativas de conservação, os pesquisadores Annet Dekker, 
professora assistente de Estudos de Mídia na University of Amsterdam e codiretora do Centre for 
the Study of the Networked Image da London South Bank University; o holandês Pieter Tjabbes, 

Still da transmissão do encontro online “Conservação de Obras de Arte que Dependem de 
Tecnologia”, realizada dentro do evento “FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online 
meetings” em 30/03/2021. Fonte: <https://youtu.be/lo8Zc31sFZc?t=1>.
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curador e diretor da Art Unlimited; e a americana Tamiko Thiel, líder da equipe de design de 
produto da obra The Connection Machine CM1/CM2 AI supercomputer, que veio a formar a base 
da tecnologia de Inteligência Artificial do Google.

ANNET DEKKER tratou da sustentabilidade de processos de atualização como tentativa de 
controle da entropia na preservação da arte digital, levantando a questão: ”O que está sendo 
mantido vivo: o trabalho ou os layers que sustentam o trabalho?”. Para tratar do assunto, listou 
como principais desafios: a dificuldade de leitura de códigos e softwares antigos; as tecnologias 
obsoletas; a confiança na terceirização, geralmente comercial; a incorporação a redes maiores 
de internet e de relacionamentos web; a manutenção dispendiosa e prolongada de hardware e 
software; as alterações no trabalho como resultado da interferência e manutenção constante; 
a evolução de trabalhos de arte digital, dificultando definições mais permanentes quanto à sua 
natureza e composição; os emuladores e a virtualização que exigem atualização e preservação 
constante.

Propôs reflexões sobre a impermanência, a fragilidade e a variabilidade de trabalhos interativos 
de net art, como parte inerente à sua natureza e conceituação. Nesse sentido, abordou o 
paradoxo da sustentabilidade digital, que tem por um lado, uma demanda pela preservação da 
herança digital para pesquisas futuras e para a memória cultural, e por outro lado, a necessidade 
de atualizar métodos e ferramentas que tecnicamente impõem um fardo crescente sobre 
infraestruturas organizacionais e também sobre o ambiente ecológico. 

Como alternativa propôs pequenas organizações chamadas de Networks of Care, com o 
objetivo comum de preservar as obras e toda infraestrutura que as sustenta, em uma rede de 
cuidado polivalente,  que tem como principais características positivas: a transdisciplinaridade; 
a combinação de profissionais especializados e não especializados; a criação e a administração 
de projetos em que a transmissão de informação é mantida por um modo comum de 
compartilhamento. Nessas redes, todos têm acesso a todos os documentos e arquivos. Também 
apontou um movimento de conscientização ecológica de organizações focadas em herança 
digital e museus. 

Em sua participação, PIETER TJABBES narrou sua experiência na restauração dos trabalhos 
cinéticos de Abraham Palatnik, artista plástico brasileiro e inventor inovador, responsável pela 
criação dos cinecromáticos, que faleceu recentemente acometido pela Covid-19. Como principal 
responsável pelo reparo das obras, criadas na década de 50, o artista estocou componentes 
correspondentes à época, que ao longo do tempo tornaram-se escassos. Somados aos 
componentes raros, que muitas vezes foram construídos ou pintados artesanalmente, os 
componentes industriais se transformaram e se tornaram inadequados para a restauração. 
Colecionadores empreenderam diferentes métodos de restauro e com o tempo os trabalhos 
passaram a mudar estética e conceitualmente. 

A organização da Art Unlimited, que já promoveu cerca de cem exibições nacionais e internacionais, 
responsável pela restauração dos trabalhos, teve que desenvolver novas técnicas de restauro 
a partir da documentação disponível e de componentes armazenados que não estavam mais 
funcionando, mas que foram aproveitados como fontes de informações quanto à configuração 
inicial que deveria ser mimetizada. Umas das soluções criadas foi a substituição de uma parte 
interna das lâmpadas incandescentes por novas fontes de iluminação LED.

Atualmente, a organização pretende realizar o processo de restauro não comercial das obras 
completas do artista, que soma 33 aparelhos cinecromáticos, metade já localizada pela 
organização, estando seis em coleções públicas brasileiras, sendo que apenas duas tiveram o 
restauro autorizado. Um manual a partir da documentação original, poderia apresentar o conceito 
do artista, todas as etapas, métodos e técnicas necessárias para garantir a longevidade da obra, 
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para que as novas gerações não só acessem o conhecimento desenvolvido, mas criem novas 
técnicas com os recursos disponíveis ao seu tempo, respeitando a integridade da obra.

TAMIKO THIEL comentou a sua vasta experiência com o arquivamento de obras autorais 
citando os trabalhos The Connection Machine CM1/CM2 AI supercomputer; a Realidade Virtual 
Beyond Manzanar; e a Realidade Aumentada Unexpected Growth. O Connection Machine foi 
o primeiro supercomputador de inteligência artificial comercializável, criado por Danny Hillis, e 
do qual a artista foi líder da equipe de design, desenvolvido nos laboratórios de inteligência 
artificial da MIT. Considerada a máquina mais rápida do mundo em 1989, o projeto utilizava 64 
mil processadores de 1 bit que se conectavam a um cubo “boolean”, um tipo de dado primitivo 
que possui dois valores, que podem ser considerados falsos ou verdadeiros, de 12 dimensões. 

Em 2015, o Museu de Arte Moderna de Nova York interessou-se por expor o projeto e a artista 
passou a recuperar a história do trabalho, que foi considerado um fracasso em uma época de 
baixa da inteligência artificial. Com a pesquisa, a artista conseguiu traçar uma linha direta entre 
o Connection Machine e a inteligência artificial utilizada pelo Google atualmente, dado que 
Sergey Brin, cofundador da empresa, havia aprendido a construir programações paralelas a 
partir do Connection Machine CM-2 AI quando ainda era estudante universitário e se inspirou 
no algoritmo de mapeamento de Danny Hillis para desenvolver o mecanismo de busca utilizado 
pelo Google. Tamiko Thiel também deu destaque à influência do design do supercomputador 
no desenvolvimento do cubo preto intitulado NeXT Computer, criado em 1988 por Steve Jobs. 
Nesse sentido, o objetivo da artista tornou-se o resgate do contexto do trabalho, criando também 
estratégias de preservação do projeto original, bem como da sua autoria em relação ao design. 

Tamiko Thiel também abordou as dificuldades envolvidas no processo de arquivamento da 
Realidade Virtual Beyond Manzanar (2000), trabalho que trata do encarceramento de 120 mil 
nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial e do encarceramento de irano-americanos 
durante a crise dos reféns americanos no Irã entre 1979 e 1980. As problemáticas principais 
listadas pela artista foram: o registro da concepção da obra em condições ideais e em condições 
pragmáticas ao longo do tempo; as possibilidades de melhoramento de hardware e software; as 
atualizações; e a longevidade da obra.

Ao abordar seu projeto mais atual, Unexpected Growth, exibido no Whitney Museum durante 
a exposição Programmed: Rules, Codes, and Choreographies in Art, a artista comentou as 
dificuldades de atualização que enfrentou com a plataforma Layar, aplicativo de realidade 
aumentada, e detalhou o processo de migração para o app Arpoise, criado por Peter Graf, 
desenvolvedor de softwares. O trabalho compõe atualmente a seção Artic Code Vault, de iniciativa 
do GitHub para transposição de todos os seus repositórios ativos de códigos-fonte abertos para 
o Artic World Archive, instalação para preservação de dados localizada no arquipélago Svalbard, 
na ilha de Spitsbergen, Noruega.

Principais questões levantadas neste debate

A discussão moderada por MAGALI MELLEU SEHN concentrou-se na intencionalidade 
artística e sua participação no processo de preservação, propondo as seguintes questões: 
“Quais os limites da participação do artista? Como lidar com as mudanças na intenção artística 
ao longo dos anos? Como negociar as discrepâncias entre a intenção do artista e os interesses 
dos proprietários?”
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PIETER TJABBES comentou a questão da intencionalidade e de mudanças entre versões de 
um mesmo trabalho, às vezes atualizado pelo próprio artista, de formas diferentes da concepção 
original da obra. Apontou que criar um trabalho à prova de falhas não é o objetivo da conservação. 
A documentação é essencial, bem como evitar anacronismos nos componentes. Um artista tem 
o direito de alterar o seu trabalho, mas o museu tem a obrigação de mantê-lo como está para 
a posteridade. Quando conservadores restauram ou reparam, estão entrando na autoria dos 
trabalhos.

TAMIKO THIEL destacou que o artista pode determinar o que pode ser mantido e o que pode ser 
atualizado. Caso seja possível mostrar uma versão melhorada com o uso de novas tecnologias, 
pode ser um processo que interesse ao próprio artista. Nesse sentido, a documentação em 
vídeo mostra-se muito útil para registrar a interação intencionada e para afinação com o trabalho 
original. É favorável que conservadores entrevistem artistas também por vídeo, dado que pensam 
aspectos que complementam a perspectiva do artista e são percepções sensíveis dificilmente 
expressas em um formulário. Nem todos os artistas se adaptam às mesmas modalidades. Logo, 
a diversidade de modalidades de coleta de informação é a melhor solução. 

ANNET DEKKER reforçou a fala de Pieter Tjabbes e considerou o investimento na documentação 
crucial para que a conservação se foque não apenas nas intenções, mas no que está de fato 
registrado. A pesquisadora também indicou que é importante pensar a documentação de novas 
formas, saindo da inércia da fotografia e do vídeo que se tornam objetos. Para isso,  levantou a 
questão: “Como expandir a ideia de documentação para mostrar para uma audiência futura o que 
era realmente importante?”. Nesse processo, deve-se aceitar que algumas coisas se perderão. 
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Figura  4  

O tema investigado na última mesa do dia 30 de março foi ARQUIVO COMO INSTITUIÇÃO, 
e uniu diretores e fundadores de arquivos digitais pioneiros que constituíram acervos e coleções 
em constante expansão, como o Arquivo ISEA (International Symposium on Electronic Art), o 
Arquivo ACM SIGGRAPH (Association for Computing Machinery’s Special Interest Group on 
Computer Graphics and Interactive Techniques) e o Arquivo FILE (Festival Internacional de 
Linguagem Eletrônica). Esses arquivos reúnem décadas de conteúdos exibidos e produzidos em 
exposições acadêmicas e artísticas no campo da arte eletrônica vanguardista. Transformaram-
se em instituições próprias, com frentes educativas e culturais que visam o fornecimento de 
seu histórico para o fomento de novos projetos criativos, o que exigiu o desenvolvimento de 
plataformas de gerenciamento de conteúdo que propiciassem a interconectividade de dados e 
que fossem estruturadas e versáteis, mostrando-se também acessíveis, intuitivas e atraentes ao 
público.

Também moderado por REJANE CANTONI, esse encontro teve a participação de Bonnie 
Mitchell, codiretora do ISEA e SIGGRAPH Art Show Archives e professora da Bowling Green 
State University em Ohio; Janice Searleman, codiretora do arquivo do ACM SIGGRAPH Digital 
Art e do History Archive, e também codiretora do Arquivo do ISEA Symposium; Paula Perissinotto, 
brasileira especializada em novas mídias, arte contemporânea e cultura digital, cofundadora e 
coorganizadora do FILE FESTIVAL; e o holândes Wim van der Plas, arquivista e cofundador do 
ISEA.

WIM VAN DER PLAS abordou em sua fala a história do arquivo do International Symposium on 
Electronic Art (ISEA), concebido em 1984 a partir da demanda por uma conferência internacional 
que tratasse de temas da arte eletrônica, computação gráfica, música computacional, etc. 
Realizado de forma anárquica, espontânea e descentralizada inicialmente, teve sua primeira 
edição em 1988, na qual diversos pesquisadores e artistas da área perceberam-se voltados 
para as mesmas problemáticas e decidiram manter encontros regulares. Atualmente a instituição 
soma 26 simpósios ao redor do mundo, em países como Austrália, Colômbia, África do Sul, 
Coréia e Canadá.

Arquivo como Instituição

Still da transmissão do encontro online “Arquivo como Instituição”, realizado dentro do evento 
“FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings”  em 30/03/2021. 
Fonte: <https://youtu.be/VE63Yoa1l8M?t=0>. 
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Esse processo de expansão significou à época reinventar a roda em todas as edições, contando 
com diferentes equipes que lutaram com a dificuldade de padronização e categorização para 
organizar o imenso conteúdo produzido. Nesse sentido, Wim van der Plas destacou principalmente 
as problemáticas envolvidas na tentativa de reconstruir a história perdida dos primeiros anos da 
instituição, por meio de um arquivo baseado em Wordpress, e no seu processo de arquivamento, 
digitalização, criação de padronizações e estrutura centralizada. 

Ao longo do tempo um novo arquivo mais visual e dinâmico foi criado, como uma tentativa 
de refletir o espírito inovador do simpósio e a dimensão dos acontecimentos realizados. No 
entanto, o sociólogo comentou que apesar de mais interessante ao público, o arquivo também se 
tornou mais complexo em termos de gerenciamento, exigindo o uso de formulários complexos e 
atualizações individualizadas. Bonnie Mitchell e Janice Searleman estão trabalhando atualmente 
para tornar esses processos menos árduos.

JANICE SEARLEMAN tratou do arquivo da Association for Computing Machinery’s Special 
Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques (ACM SIGGRAPH), destinada 
a profissionais de todas as áreas da computação, interatividade e computação gráfica. A 
organização realiza conferências anuais desde 1981 e seu arquivo online disponibiliza edições 
de conferências, publicações, apresentações e eventos relacionados. O trabalho voluntário no 
arquivo é o que garante o seu funcionamento.

Nele, pode-se navegar cronologicamente, alfabeticamente, por categorias técnicas ou conceituais, 
por imagens e por texto, contendo também publicações em PDF que estão linkadas à biblioteca 
digital do ACM SIGGRAPH. Links também redirecionam o visitante a instituições pertinentes ou 
correlacionadas àquela coleção, o primeiro passo de uma integração entre elas. A pesquisadora 
comentou também a recente seção “Visualization”, na qual dados sobre obras e publicações 
podem ser vistos e baixados em formato .CSV. 

Em parceria com Bonnie Mitchell, a pesquisadora busca desenvolver interconexões de dados 
cada vez mais complexas no arquivo, processo abordado em sua apresentação. Janice 
Searleman ressaltou que o objetivo de um arquivo interconectado e acessível é disponibilizar 
documentações sobre obras para artistas e pesquisadores que possam vir a reinterpretar os 
dados e criar novas propostas, em um processo contínuo de produção de conhecimento.  

A artista e professora BONNIE MITCHELL narrou como deu início ao trabalho desenvolvido 
nos arquivos ISEA e SIGGRAPH, realizando em um primeiro momento testes de back-end no 
Arquivo do SIGGRAPH e exportando o modelo para o Arquivo do ISEA. Seu objetivo contínuo 
é ampliar o conceito de interconectividade entre arquivos globalmente. Nesse sentido, tratou da 
estrutura de metadados dos arquivos e do método de interconexão entre “pods”, categorização 
fundamental desenvolvida para a criação de um sistema de gerenciamento de conteúdo 
personalizado, observando taxonomias de relacionamentos entre categorias e listas expansíveis. 
Comentou também as dificuldades envolvidas nesse processo, como o fato de artistas de arte 
digital costumarem criar obras que se encaixam em diversas categorias ou em nenhuma delas.

Levantou também em sua participação alguns desafios encontrados na tentativa de criar 
uma rede de arquivos interconectada, como: ideias e inclinações diferentes; back-ends e 
bases de dados variadas; diversas tabelas, campos, e nomes variáveis; designs diferentes; 
permissões e segurança diversas; políticas regionais em compartilhamento de dados; suporte 
técnico; financiamento e comunicação. Ressaltou que é essencial o levantamento continuado 
de instituições voltadas para o arquivamento de arte digital, o estabelecimento de consórcios 
e a realização de encontros para discutir ideias, criar concessões colaborativas, aprender 
especificações de cada arquivo, estabelecer padrões acordados, escrever APIs e estabelecer 
suporte permanente.
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PAULA PERISSINOTTO, organizadora dos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, 
abordou o percurso histórico do  Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE) e a 
concepção do FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, repositório que armazena o acervo de documentação 
de mais 8 mil artistas participantes ao longo de 20 anos de eventos, como já tratado na introdução 
deste White Paper. Inicialmente, manifestações estéticas produzidas para a Internet eram os 
principais itens de arquivamento. Ao longo do tempo, o festival se desenvolveu em dois eixos: 
online, com websites, bancos de dados, mídias sociais, editais anuais; e offline com exposições, 
publicações, simpósios, oficinas e performances. Atualmente, o festival soma 49 exposições em 
7 cidades diferentes no Brasil desde o ano 2000.

Com o intuito de preservar a sua história e contribuir com a memória da arte e tecnologia nacional 
e internacional, o arquivo pretende contar a história de suas realizações por meio de documentos 
e dados de textos bilíngues, palestras traduzidas, vídeos de performances, imagens e vídeos 
de obras de arte. O arquivo possui conteúdos em formatos diversos, totalizando publicações 
impressas, bancos de dados, DVDs de documentários, declarações de artistas, projetos técnicos, 
biografias, além de registros formais e informais armazenados em estantes e caixas. É uma 
missão central tornar esse conteúdo disponível ao público em um ambiente confiável, acessível 
offline e online para ser compartilhado com estudiosos, pesquisadores, artistas, curadores e 
interessados no campo da arte e tecnologia, buscando parceiros em prol da institucionalização 
desse legado. 

Principais questões levantadas neste debate

REJANE CANTONI retomou temas discutidos em palestras anteriores e questionou os 
participantes quanto ao futuro dos arquivos digitais e a integração entre acervos de instituições.   

WIM VAN DER PLAS comentou, como sociólogo, que percebe que a cultura está se tornando 
cada vez mais eletrônica, desde a década de 80. O mundo da arte, em contraposição, se 
manteve preso à arte tradicional, enquanto a sociedade seguiu seu próprio rumo. Não há uma 
escola no ocidente norte que não tenha integrado um computador ao seu currículo. Dessa forma, 
é uma tendência clara. Somado a esse processo, o registro dos acontecimentos é facilitado, e 
ações podem permanecer na internet pelo resto da vida. O armazenamento de obras, por outro 
lado, tem outras problemáticas. A cooperação, a ajuda voluntária e o financiamento contínuo 
são fundamentais para apoiar a preservação do patrimônio cultural.  Wim van der Plas destacou 
que o interesse pela arte e cultura tem desaparecido das agendas políticas, o que é bastante 
negativo dado que a arte e ciência são o ponto alto da cultura humana.

BONNIE MITCHELL, ao responder uma questão do público, elucidou que arquivos iniciantes 
devem lidar com o passado e com o futuro. Deve-se compreender todos os aspectos da informação 
para criar conexões, entender e diagramar a arquitetura da estrutura. Em um segundo momento, 
é preciso documentar ao máximo os acontecimentos, prática que não foi realizada nos primeiros 
anos do ISEA. A primeira fase do processo é conseguir as informações mais acessíveis sobre as 
obras. A segunda é colocar essas informações à prova e conseguir informações raras. A terceira 
é contatar os artistas, fase que se mostra desafiadora dado que um artista pode levar a até 20 
horas de trabalho da equipe. 

PAULA PERISSINOTTO diferenciou o tratamento da documentação da conservação e 
preservação das obras, ressaltando que não se trata de mostrar o trabalho como era originalmente 
e, sim, fornecer fontes de informação e conhecimento. Em seu arquivo, o sistema está em 
questão. Também comentou que antes de estabelecer conexões com outros arquivos, a equipe 
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tenta junto aos programadores reorganizar o repositório. Uma possibilidade é o uso de uma base 
headless de gerenciamento de conteúdo, onde dados de todas as aplicações serão mantidos 
dentro da base de dados e gerenciadas por uma interface administrativa como Strapi API, para 
mudar a estrutura e torná-la interconectada.

A estrutura é definida dentro do gerenciador de conteúdo - neste caso a Strapi API - de forma 
semelhante a uma planilha Excel, com muitas colunas e tipos de dados. Uma vez estruturados, os 
dados inseridos na API se tornam disponíveis e ficam acessíveis   publicamente em endereços de 
links diretos da aplicação. É um formato tendência no mercado atual, por ser o mais largamente 
utilizado em aplicativos web modernos criados em javascript, como o React, o Gatsby e o Next. 

Outra possibilidade de solução considerada é o projeto Tainacan, que conceitualmente é muito 
parecido com o gerenciamento de conteúdo headless, mas utiliza o banco de dados WordPress, 
abordado nos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO por seu coordenador Dalton Martins.

BONNIE MITCHELL encerra a discussão convidando todos os participantes para uma 
conversa contínua sobre tecnologia e comentando a demanda por tecnologias práticas que 
se conectem, rastreiem com facilidade os conteúdos presentes nos arquivos digitais e que 
compreendam como os dados estão formatados, realizando uma conversão eficiente. 

REINALDO FERRO, programador do FILE ARQUIVOVIVO, alertou que o grande problema 
do compartilhamento é a propriedade intelectual. Criar um sistema deve garantir a manutenção 
da informação e sua atualização, e essa permissão deve ser dada, o que se torna difícil ao 
manter dados específicos em continentes diferentes. 

WIM VAN DER PLAS, bem como todos os participantes, ressaltou a necessidade do diálogo 
permanente em encontros online, articulando equipes de diversas áreas para aprofundar detalhes 
técnicos, bem como ferramentas para garantir a interconexão interna e externa dos arquivos.
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A primeira mesa do dia de encerramento dos encontros online teve como tema O QUE 
ARQUIVAR? DEMANDAS E PRINCÍPIOS DA MEMÓRIA DIGITAL, na qual 
pesquisadores e artistas brasileiros ligados a instituições públicas de forte presença no contexto 
nacional de preservação abordaram a garantia do acesso à memória digital a longo prazo e 
a gestão de acervos digitais e nato-digitais, por meio de ferramentas socializáveis e versáteis 
adequadas às múltiplas realidades das instituições brasileiras, como exemplificado pelo projeto 
Tainacan. Foram levantadas também reflexões quanto à obsolescência programada e ideológica, 
nas quais foram questionadas a perpetuação de formatos arquivísticos anacrônicos nas redes e 
técnicas que tentam tornar obras do passado integralmente acessíveis ao público na atualidade, 
como a migração, a recriação e a emulação.

A moderação dos temas ficou a cargo de SILVIA LAURENTIZ, artista, doutora e professora 
do Departamento de Artes Plásticas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
Escola de Comunicação e Artes da USP, e coordenadora do Grupo Realidades. Com o objetivo 
de valorizar o conhecimento prático e técnico dos participantes, que se integra à missão de 
expansão do horizonte da preservação digital nacional, a artista definiu como norteadoras 
as questões: “Acervo de Registros e Acervo de Obras: como trabalhar com essas múltiplas 
memórias? Como lidar com políticas e paradigmas de softwares no contexto do patrimônio 
cultural digital brasileiro? Como se integrar bancos de dados entre diferentes instituições? 
Como solucionar algumas questões como: recursos de redundância de dados automatizados; 
alta disponibilidade; recuperação, segurança e atualização dos dados; padronização de termos, 
protocolos e taxonomia; relacionamentos entre conteúdos semânticos?”

Apresentaram-se nesta mesa Dalton Martins, professor do Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Informação da Faculdade de Ciência da Informação na Universidade de Brasília (UnB) 
e professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana 

Figura  5  

O Que Arquivar? Demandas e Princípios da 
Memória Digital

Still da transmissão do encontro online “O que Arquivar? Demandas e Princípios da Memória 
Digital” realizado dentro do evento “FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online 
meetings” em 31/03/2021. Fonte: <https://youtu.be/4LCQXsssdqI?t=0>.   
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(PPGECH) da Universidade Federal de São Carlos; Giselle Beiguelman, artista e professora 
livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; e Pablo 
Gobira, professor doutor da Escola Guignard (UEMG), do PPGArtes (UEMG) e do PPGGOC 
(UFMG), e coordenador da Câmara de Pesquisa de Ciências Humanas, Sociais, Educação e 
Artes (FAPEMIG).

Em sua participação, DALTON MARTINS abordou o projeto Tainacan, software livre brasileiro 
baseado em WordPress para repositórios digitais, concebido a partir de uma política pública do 
Ministério da Cultura para tentar atender demandas de instituições culturais nacionais, fruto de 
um trabalho desenvolvido na Universidade de Brasília.  Seu nome de origem indígena refere-se 
à deusa das constelações tupi-guarani e foi inspirado pelo núcleo de formação de professores 
indígenas da Universidade Federal de Goiás, que compõe, junto com a Unb e o Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a tríade de sedes do Tainacan.

Baixado mais de 8 mil vezes, possui aproximadamente 300 instalações ativas de instituições, 
entre elas mais de 20 universidades públicas como a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal de Minas Gerais, a 
Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas. 
Cerca de 40 museus públicos utilizam a ferramenta. A equipe estima mais de 500 mil itens 
digitais compartilhados e por volta de 134 citações em documentos acadêmicos.

Utilizado de diversas formas por instituições centrais na preservação da memória nacional, teve 
como missão desde sua concepção tornar-se uma ferramenta de fácil acesso, implementação 
e interação, abarcando a diversidade de objetos e formatações escolhidas pelas instituições, 
e facilitando a criação de padrões de forma flexível, sem um modelo de dados específico. O 
WordPress, sistema escolhido pela equipe para o desenvolvimento do plugin e da interface 
Tainacan, é base de 40,5% do gerenciamento de conteúdo online atualmente, fornecendo uma 
tecnologia socializada, conhecida e disseminada.

Já GISELLE BEIGUELMAN tratou o patrimônio digital no âmbito das transformações da web 
sob a perspectiva do artista como vítima da obsolescência tecnológica e ideológica, discutindo 
a conservação de trabalhos nativamente digitais produzidos para as redes, criados na década 
de 90. A pesquisadora comentou a ascensão das contra-narrativas na atualidade, e o arquivo 
como uma contraposição política poderosa, levantando a questão: “Como lidar no campo da 
preservação e da conservação com arquivos que desaparecem, obras que param de funcionar e 
sistemas que deixam de existir?”   

Comentou também a irrecuperabilidade do fluxo de dados de um recorte temporal da web, a 
impossibilidade da recuperação do original e a demanda por novos procedimentos de preservação 
no campo da mídia arte e da net art. Listou iniciativas para o arquivamento da memória web 
geral, como: Variable Media Initiative, Archive 2020, Taxonomedia, Whitney Museum Art Port, 
Netart Latino Database, Web Arte Brasil, Archive of Digital Art e o Rhizome.org. Também citou 
ferramentas como Wayback Machine, o Oldweb.today e o Webrecorder, mas destacou que 
essas iniciativas não são verdadeiramente suficientes para colocar em funcionamento todos os 
recursos disponibilizados à época. 

Frente à impossibilidade da recuperação do original, tratou da possibilidade de um original de 
“segunda geração”, o principal objeto das coleções dos Museus das Perdas, tendo a ausência 
e o obsoleto como seu foco, favorecendo um museu pós-colonial, do inacabado, do não reparo 
e do não recuperável, permitindo abordagens para lidar com a irreversibilidade das perdas, de 
hardware e de software, sem substituições, emulações e simulações.

O pesquisador PABLO GOBIRA abordou as dificuldades de preservação digital da arte 
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criada a partir da relação com as Nanotecnologias, Biotecnologias, Tecnologias da Informação e 
Ciências Cognitivas (NBICs). Destacou o caráter coletivo, espacializado e distribuído necessário 
para a preservação da memória, que exige a intensificação das colaborações entre artistas, 
equipes de conservadores, curadores e instituições de arquivos, colocando como uma das 
questões centrais: “O que deve ser preservado?”. Também reforçou a necessidade de tornar a 
obra integral acessível ao público ou à crítica, através de práticas como a migração, a recriação 
e a emulação.  Além disso, contestou as diferenças entre a obra e a documentação artística, ao 
citar Boris Groys e a obra Arte Poder. 

Citando Walter Benjamin, comentou a incorporação de itens industrializados na arte a partir do 
século XVIII, desde a tinta até processadores computacionais, insumos biológicos, Biobricks 
e sequências de DNA, que podem ser utilizados atualmente em bioarte, por exemplo. Nesse 
sentido, reforçou que a obsolescência programada passou a compor a arte, e a sua preservação é 
também uma preservação da indústria. Por fim, citou Guy Debord, tratando da espetacularização 
da produção artística, que, segundo o pesquisador, elucida o motivo de estarmos preservando a 
indústria quando agimos em prol da preservação de uma obra de arte digital. 

SILVIA LAURENTIZ, ao moderar a discussão, propôs que os participantes escolhessem entre 
perguntas levantadas livremente pelo público ou por colegas de mesa. Também acrescentou a 
reflexão em torno das limitações de tempo de uso de ferramentas e software, exemplificando a 
situação vivida com o Orkut em 2014, quando a plataforma cedeu um tempo aos usuários para 
resgatarem suas informações antes que os dados fossem perdidos. Nesse sentido, propôs a 
questão: “Como pensar a discussão sobre políticas de software nesse contexto?”

DALTON MARTINS comentou que em grande medida a rede se dá do ponto de vista 
das relações digitais, é a partir dela que se dá a generatividade. Para compreender o digital 
é necessário identificar e mapear fluxos de elementos temporais e elementos relacionais. 
Ferramentas de repositórios digitais e coleções digitais tendem a não lidar com essa dimensão, 
voltando-se geralmente para síntese do produto digital acabado. À época, o Orkut desmontou sua 
capacidade de ser generativo, e o que era um conjunto de algoritmos e scripts, que faziam com 
que o orkut se reproduzisse, desapareceu. Durante dois anos algoritmos foram transformados em 
html e congelaram uma perspectiva temporal. Nesse sentido, o pesquisador levantou a questão: 
“Seria possível armazenar esses algoritmos de generatividade da rede como memória?”.  Ao 
incluir essa dimensão, o Orkut poderia acontecer de novo.

Dalton Martins também destacou que a diferença entre o wordpress e o orkut é que, caso os 
mantenedores do wordpress desaparecessem, ainda seria possível trabalhar em seu código, 
dado que  é disponibilizado. O digital tem a sua própria temporalidade e impermanência e o 
código fornece um grau de liberdade a mais nesse contexto.

GISELLE BEIGUELMAN apontou que a cultura da memória contemporânea tem uma origem 
histórica muito definida pautada pela relação entre significante e significado. Na era digital, o fluxo 
torna-se o objeto. Documentar o procedimento é mais importante do que guardar a obra em si 
quando se trata de obras especialmente criadas para a internet, que não deve ser um equivalente 
do arquivo tradicional do século XIX. A pesquisadora ressaltou que o arquivo, o monumento e o 
museu estão em questão politicamente e reafirmou que pesquisadores, universidades públicas, 
artistas das redes e do digital, têm que tomar essa frente como horizonte de trabalho.

PABLO GOBIRA retomou a questão refletida nos encontros anteriores:  “Como tratar os 
registros e como tratar os hardwares e softwares?”, afirmando que as tecnologias necessárias 

Principais questões levantadas neste debate
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existem e estão acessíveis. O blockchain pode ser aplicado desse modo, para garantir que essa 
memória possa ser preservada em termos documentais. O problema é restringir a conservação 
documental, direta e indiretamente: o software da obra é uma documentação, já a obra em 
funcionamento é uma outra dimensão. 

A documentação direta da obra, como manuais e imagens, e a documentação indireta sobre a 
obra, como fotos e registros, são elementos que há bastante tempo são seguros em termos de 
quantidade. Para segurança, Pablo Gobira propôs o uso do blockchain. Para o tratamento da 
documentação, propôs o uso da inteligência artificial. No entanto, arquivos culturais que mantêm 
seus bancos de dados tratados com inteligência artificial, fazendo o uso de cloud computing, 
em parceria com o Google e a Microsoft, não existem no contexto brasileiro. Nesse sentido, o 
sistema é carente em equipes. Já existem na China e na Austrália experiências de tratamento 
de acervos com blockchain e inteligência artificial para automatizar e dar visibilidade a acervos.

DALTON MARTINS sintetizou que há muitos desafios na realidade brasileira. A grande 
questão é a ausência de governança, dado que seja qual for o modelo de dados e taxonomias, 
as instâncias carecem de iniciativas, que exigem diálogo. Citando o estudo de Marcos Galindo 
da Universidade Federal de Pernambuco, levantou a possibilidade de laboratórios multiusuários, 
dado que o custo gerado no uso de cloud computing, por exemplo, é muito elevado e complexo 
para instituições individualmente. 

O pesquisador reforçou que o Tainacan é livre e está disponível no repositório do WordPress,  
tem api, exporta dados, e possibilita a consulta de dados de maneira computacional, pode 
tornar-se mais aberto ou fechado, mais ou menos interativo, dependendo do modelo de projeto. 
É também muito flexível do ponto de vista da interface e do design. No site tainacan.org estão 
disponíveis links para documentação, mini cursos online, vídeo aulas e lista de email de suporte 
em uma rede rapidamente rastreável para que interessados entrem em contato. Não se trata de 
uma empresa e não há venda de plugin e interface. É uma iniciativa pública e assim se manterá 
enquanto estiverem à frente do projeto.

GISELLE BEIGUELMAN destacou como orgulho nacional, além do Tainacan, as parcerias 
GLAM da Wikimedia com o Museu Paulista da USP, que já disponibilizaram 30 mil itens que 
compõem o acervo de  450 mil peças do museu. A pesquisadora ressaltou que o modelo do 
precariado voluntário não é interessante no contexto brasileiro e que não há a disponibilidade de 
fundos abundantes. Dessa forma, a inteligência coletiva da internet é uma força que não pode 
ser desprezada. Os hackathons do Museu Paulista se mostraram sensacionais nesse sentido.

Por fim, PABLO GOBIRA respondeu a questão: “O uso da inteligência artificial está muito 
distante das instituições brasileiras?”, comentando que atualmente os serviços de cloud computing 
em geral pertencem a big techs, que se tornaram grandes centros de informação recebendo 
dados de todo o mundo. Portanto, o pesquisador levantou a reflexão: “Como implementar algo, 
como o Tainacan, que possa ser acessível, duradouro, escalável, replicável, colaborativo?”. Há 
iniciativas no campo da preservação digital com o LOCKSS, da Stanford University, mas a maior 
parte dessas iniciativas é paga e esses modelos não dão conta de toda preservação necessária 
para o campo dos objetos da arte. Em adição, o aparecimento do blockchain acaba bagunçando 
os serviços proprietários.
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Figura  6  

Patrimônio Cultural Digital

Por fim, no dia 31 de março, os encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO foram encerrados 
com o tema PATRIMÔNIO CULTURAL DIGITAL, mesa na qual se debateu o enriquecimento 
do patrimônio cultural  nacional, a construção de uma sociedade aberta e inovadora, baseada na 
transformação digital, e o impacto de acervos livres de amplo alcance para a integração social, 
por meio de iniciativas como a associação Wiki Movimento Brasil e o projeto Abre-te Código.  

A mesa contou com a participação de Leno Veras, gerente de pesquisa e documentação no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Érica Azzellini, communications manager no Wiki 
Movimento Brasil; e Tânia Rodrigues, gerente do Núcleo Enciclopédia, do Itaú Cultural. Também 
moderada por SILVIA LAURENTIZ, os palestrantes se voltaram para as mesmas questões 
levantadas na mesa anterior.

ÉRICA AZZELLINI abordou o universo de colaboração das plataformas Wikimedia, 
ecossistemas de conhecimento livre que visam à disseminação de informações interconectadas 
e a participação curatorial democrática. Tais plataformas colaborativas têm uma comunidade 
voluntária ativa que faz com que os projetos sejam realizados, lidando com conteúdos e 
licenças livres, com iniciativa sem fins lucrativos. Em 2021, a Wikipédia completa 20 anos, tem 
milhões de acessos diários e conta com 10 mil editores ativos. Mais de 53 mil imagens já foram 
disponibilizadas no Wikimedia Commons, repositório de multimídia, e 33 mil itens de metadados 
carregados no Wikidata, banco de dados semântico.

A integração de instituições à rede de projetos Wikimedia acontece por meio do Wikidata em 
parcerias GLAM-Wiki. Projetos GLAM, “Galleries, Libraries, Archives and Museums” no inglês, 
têm por objetivo o apoio a instituições relacionadas à arte, cultura e educação, promovendo 
colaborações entre instituições culturais e editores experientes do universo Wikimedia, a fim 
de disponibilizar e compartilhar seus acervos online sob licenças livres globalmente. O Wiki 
Movimento Brasil é uma associação de editores voluntários que tem como objetivo a organização 
da comunidade brasileira e a promoção de projetos mantidos pela Fundação Wikimedia, além de 

Still da transmissão do encontro online Patrimônio Cultural Digital” realizado dentro do evento 
“FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings” em 31/03/2021. 
Fonte: <https://youtu.be/5OqdW72U05g?t=0>. 
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fomentar parcerias com instituições de diferentes portes, como: Arquivo Histórico de Guarulhos, 
Arquivo Nacional, Bibliotecas e Museu Paulista da USP, CEPID NeuroMat, Fundação Casa de 
Rui Barbosa, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Instituto Hercule Florence, Instituto Moreira 
Salles, Museu Nacional, entre outros. 

Érica Azzellini destacou a urgência de iniciativas estratégicas de apoio e disponibilização ampla 
de conteúdos artístico-culturais de acervos físicos e digitais, em um cenário cultural nacional que 
desvaloriza a memória e permite a sua eliminação devido à precariedade das infraestruturas e 
governança. 

LENO VERAS tratou em sua participação do projeto Abre-te Código, plataforma que busca 
conectar detentores de dados, como galerias, bibliotecas, arquivos e museus, à comunidade de 
desenvolvedores de tecnologia, para explorar possibilidades de inovações criativas na difusão de 
dados culturais abertos, constituindo um conhecimento livre, acessível e complexo gratuitamente 
e publicamente. Essa iniciativa foca sobretudo no entendimento das redes como plataforma de 
trabalho conjunto e articulação entre agentes que buscam o enfrentamento dos desafios que 
o setor vive nacionalmente e tecnologicamente. Em sua fala, o pesquisador fez referência ao 
Coding da Vinci, plataforma e organização autônoma vinculada à Biblioteca Nacional Alemã 
que colabora com instituições públicas no desenvolvimento de projetos inovadores que focam 
no potencial criativo para a expansão do acesso ao patrimônio cultural digital, por meio de 
hackathons, maratonas de desenvolvimento de soluções tecnológicas. 

Entre 2019 e 2020, a pandemia de Covid-19 exigiu que um dos eventos da plataforma se 
adaptasse ao formato online. A mudança possibilitou participações de todo o Brasil e outros 
países, gerando uma rede colaborativa de fato e não apenas um evento pontual. A plataforma 
Abre-te Código foi desenvolvida especificamente como projeto do Sul global, junto às delegações 
da Indonésia e África do Sul. Toda programação do projeto foi feita com imagens integrantes 
do Acervo Nacional, que, em parceria com o Wiki Movimento Brasil, já havia disponibilizado 
o material por meio do Wikidata. Os itens utilizados foram focados nos trabalhos botânicos, 
paleontológicos e arqueológicos de viajantes naturalistas alemães dos séculos XVII a XVIII. 

Na participação final do evento, TÂNIA RODRIGUES narrou a história e o gerenciamento  
da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. Criada em 1987, e considerada 
pela pesquisadora como maior patrimônio cultural digital nacional, a enciclopédia visava à 
constituição de um banco de dados informatizado para a divulgação de processos artísticos e 
culturais por meios tecnológicos, um empreendimento pioneiro à sua época. Inicialmente fez uso 
do software Storage and Information Retrieval System (STAIRS), desenvolvido pela International 
Business Machines Corporation (IBM), utilizado principalmente por grandes organizações para 
processamento de dados em massa. 

Em 1989, o banco de dados tornou-se disponível ao público, estruturado por duas “ilhas de 
informação”, constituídas por 2 computadores: um destinado à disponibilização de textos e outro 
à disponibilização de imagens. Para a sua distribuição no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC-USP), no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) 
e no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), pesquisadores e curadores 
trabalharam conjuntamente na seleção de dados que inicialmente eram focados em coleções 
de pintura. 

A enciclopédia tornou-se referência, tendo recebido 45 milhões de acessos em 2020. Mais 
de 220 mil registros foram feitos no banco de dados, e, entre eles, 90 mil nomes de artistas 
foram mapeados. Os desafios atuais vividos pela equipe que se dedica ao banco de dados da 
enciclopédia são a atualização constante e a amplificação do compartilhamento de dados, além 
do enfrentamento dos vazios de catalogação de informações de instituições arquivistas por todo 
país.
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Principais questões levantadas neste debate

SILVIA LAURENTIZ propôs um fechamento de questões considerando as principais 
discussões levantadas ao longo dos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO. A artista 
comentou a diferenciação entre a preservação da documentação e da obra em si. Destacou a 
fala de Érica Azzellini que apontou a Wikimedia como um ambiente propício à experimentação e 
renovação, bem como a fala de Leno Veras que tratou da possibilidade de objetos 3D em acervos 
em Realidade Aumentada. Reforçou a necessidade de se pensar na partilha do sensível, que 
não está no campo do que pode ser dito, escrito, gravado, filmado e registrado, e observou 
que todas as instituições participantes do evento se colocam na tentativa de gerar integração, 
centralizada ou descentralizada, articulando bancos de dados. Por fim, deixou à escolha dos 
participantes responder as questões que considerassem mais pertinentes.

ÉRICA AZZELLINI comentou que as instituições internacionais costumam ir até os afiliados 
Wikimedia buscando a difusão digital por meio de voluntários atuantes. No Brasil e países com 
menos recursos, o movimento é contrário. A associação vai até as instituições com essa proposta, 
por isso encontram abertura com várias delas. Para a integração, a própria Wikimedia fornece 
diversas ferramentas. Atualmente estão desenvolvendo junto à equipe do Tainacan, com o uso 
do Wikidata, uma tecnologia pioneira e nacional de “round-tripping’’, sistema de retroalimentação 
da base de dados para o Museu Paulista.

LENO VERAS destacou a questão essencial do entendimento desses acervos como patrimônio 
cultural público para que se possa resgatar uma ideia de história, memória e patrimônio 
que constitui e constrói, e assim combate o esquecimento e a injustiça, que se alastram na 
contemporaneidade de forma avassaladora. Pensar múltiplas inteligências, transferências de 
conhecimento, códigos abertos, softwares livres, comunicação pública, é a base da discussão. 
A ideia é a colaboração entre agentes para que instituições que têm condições técnicas possam 
orientar instituições em processo de digitalização embrionário ou inexistente. Grupos de pesquisa 
estão desenvolvendo soluções que possam transferir essas ferramentas para comunidades.  

TÂNIA RODRIGUES reforçou a fala de Leno Veras, que questionou os objetivos do 
armazenamento massivo de informações. As informações disponíveis não necessariamente 
estão produzindo conhecimento, ou informação adequada. O que será preservado é uma escolha 
coletiva. Não foi a tecnologia que propiciou esse fenômeno, apenas o potencializou. A escolha do 
que deve permanecer sempre existiu. 

LENO VERAS finalizou a discussão ressaltando que as novas gerações viram em suas mãos a 
transformação do analógico para o digital e talvez por isso não considerem esses dois âmbitos de 
forma antagônica, mas os percebam como dois mundos naturalmente coexistentes. Salvaguardar 
é essencial, mas a estrutura deve ser repensada para um outro fim. Não se deve garantir a 
segurança apenas, mas, a partir disso, gerar algo compartilhável enquanto política. O futuro dos 
arquivos digitais é o que todos os participantes do evento fazem em suas práticas: retomam o 
passado e a partir dele repensam o presente. Em um contexto de crises humanitárias, climáticas, 
e pandêmicas, os acervos e seus detentores devem pensar em conjunto: “O que queremos 
salvaguardar? Para o que servimos? O que queremos ao constituir cultura coletivamente?”. 
Assim nascerá uma ideia de futuro.
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A manutenção e atualização de hardwares e softwares, a preservação de objetos e obras digitais, 
a interconexão de informações e documentações em arquivos online e também entre acervos 
digitais internacionalmente, a obsolescência programada, a acessibilidade ao conhecimento 
crítico acumalado e produzido a respeito da arte atual, e o estímulo a uma cultura de curiosidade 
histórica e diligência diante da investigação da própria memória cultural, são algumas das 
principais problemáticas propostas pela transformação tecnológica acelerada, tratadas ao 
longo do evento. Os participantes forneceram não somente técnicas inovadoras, ferramentas 
criativas, práticas fundamentadas e experiências desenvolvidas ao longo de décadas de trabalho 
ativo, mas também reflexões altamente pertinentes em um contexto de crise cultural, política, 
ambiental, mercadológica e histórica.

A arte digital tem o seu ciclo de durabilidade próprio, e pode tornar-se uma performance online 
infinita, sendo construída e desconstruída, alterada e renovada em cada ação, em um fluxo de 
generatividade que define a era digital. Os novos modos de engajamento e uso criativo lidam com 
a circulação e as relações em rede, em que os efeitos de distribuição afetam a intencionalidade 
e a previsibilidade do objetivo final do trabalho. Documentação e obra passam a se sustentar 
reciprocamente, gerando frutos na pesquisa e no processo artístico.  A documentação ganha vida, 
em vez de permanecer estática, imitando as características do trabalho original, sendo ambígua, 
performática, processual e colaborativa. Como tratado por Pieter Tjabbes, a documentação 
torna-se essencial e criar um trabalho à prova de falhas não é o objetivo da conservação. Um 
artista tem o direito de alterar o seu trabalho em resposta às transformações do tempo, mas o 
museu tem o compromisso de mantê-lo para a posteridade. Quando conservadores restauram 
ou reparam, estão entrando na autoria dos trabalhos.

Como abordado por Tamiko Thiel e Rejane Cantoni, o artista pode participar do processo de 
preservação da sua obra ou ainda de uma manutenção colaborativa da arte digital, fornecendo 
a sua própria documentação aos repositórios e indicando o que pode ser mantido e o que pode 
ser atualizado. Uma versão melhorada de uma obra por meio do uso de novas tecnologias pode 
ser um processo que interesse ao próprio artista. A documentação em vídeo e imagem mostra-se 
útil nesse processo para registrar a concepção e a interação original intencionada, em diálogo 
com outros profissionais envolvidos no espaço expositivo que complementam a perspectiva do 
artista. Essa torna-se uma fonte de percepções sensíveis difíceis de serem sintetizadas em 
formulários, sendo a diversidade de modalidades de coleta de informação a melhor solução. 

Nesse sentido, a integração informacional, seja dentro de pequenos repositórios digitais criando 
interconexões plurais, complexas, seja globalmente, por meio de iniciativas institucionais 
interplanetárias, corresponde ao espírito digital contemporâneo que existe em fluxo e cria 
conexões para alcançar alternativas ainda inexploradas. A iniciativa dos Projetos GLAM 
(Galleries, Libraries, Archives and Museums) das plataformas Wikimedia pode compor uma das 
soluções incorporadas ao ARQUIVOVIVO do FILE, que respondem a esse espírito. Como toda 
rede Wiki, o Wikidata, coração das plataformas, é livre, colaborativo, multilíngue, web semântico 
e estruturado, sendo utilizado para criar pontes entre bancos de dados.  O Wiki Movimento Brasil 
também atua por meio de aplicativos e mídias sociais criando redes de verificação e difusão de 
acervos para despertar o acesso público às plataformas e seus conteúdos. Essa pode ser uma 
alternativa não só na interconexão e propagação de informações de instituições integradas, mas 
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também de criação de “Networks of Care”, redes de cuidado transdisciplinares e sustentáveis 
tratadas por Annet Dekker, como uma forma de engajar a participação pública em prol de uma 
memória ativa e viva. 

A possível integração do software livre Tainacan também é uma das possíveis soluções 
encontradas pelo FILEALIVE / ARQUIVOVIVO. A ferramenta desenvolvida em WordPress, de 
uso amplamente disseminado e socializável, é externa, tem API e exporta dados, favorecendo 
sua consulta de maneira facilitada, além de ser versátil do ponto de vista do design. Por 
poder tornar-se aberta ou fechada e conter possíveis variações de interatividade, adequa-se 
perfeitamente à complexidade de formatos, informações e eventos múltiplos desenvolvidos 
e, em potencial, disponibilizados pelo FILE FESTIVAL. O uso da inteligência artificial para a 
visibilização de acervos e no tratamento de documentações, bem como o uso de blockchain para 
garantir a segurança dos bancos de dados tratados por Pablo Gobira, são altamente pertinentes, 
não apenas para o ARQUIVOVIVO, mas para todas as instituições envolvidas.

Em meio a tensões relacionadas aos vários limites impostos aos arquivos politicamente, 
legalmente, geograficamente e tecnologicamente, o museu genético baseado em código genético 
duplo de Solimán López pretende sinalizar que essas fronteiras estão e estarão em xeque no 
futuro e os  espaços expositivos tradicionais e museológicos, mercadológicos, curatoriais e 
artísticos, criados ao longo da História da Arte, serão reinterpretados. A partir da reconstrução 
do código binário extraído de peças de plástico 3D injetadas com código genético, seria possível 
resgatar toda produção e documentação que estivesse armazenada, em um processo de retorno 
ao passado. Todavia, seria possível criar mutações arquivísticas ao longo do tempo? 

O festival, como Oliver Grau, encoraja artistas a explorarem o limite da tecnologia em seu máximo, 
considerando que representantes políticos e conservadores devem se responsabilizar pela 
criação de sistemas que preservem as obras para a posteridade. Os encontros online FILEALIVE 
/ ARQUIVOVIVO evidenciam a urgência por outros encontros e diálogos permanentes para a 
criação de uma perspectiva coletiva que fomente a colaboratividade entre museus e instituições 
culturais internacionais, para que compartilhem seus conteúdos documentais, acadêmicos e 
artísticos, bem como mantenham uma troca contínua de inovações técnicas e desenvolvimento de 
práticas criativas com apoio financeiro e político paralelo. A união de gêneros de arte e tecnologia, 
junto a estudos de conservação atualizados, tem o potencial de criar uma fonte de informação 
contínua para museus que mantenham políticas de coleções permanentes dedicadas à arte e 
tecnologia, para a reflexão e proposição de novos paradigmas para a sociedade tecnológica 
contemporânea.

Os encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO cumpriram com mérito o seu objetivo de 
articular instituições, pesquisadores e artistas para a construção de um panorama de estratégias 
atuais, especializadas e inovadoras de conceitualização, criação, estruturação, planejamento, 
organização, manutenção, gerência e avaliação de arquivos contemporâneos, compostos por 
coleções de arte eletrônica, mídia arte e arte nato-digital. 

Os encontros já se mostraram eficientes em estimular desdobramentos positivos para as 
instituições e profissionais envolvidos, gerando aproximações globais em prol do patrimônio 
cultural nascido digital. Todo o conteúdo produzido pelo evento em formato de vídeo, editado e 
legendado, está disponível ao público para que tenha acesso às informações técnicas, teóricas, 
institucionais e tecnológicas levantadas ao longo das apresentações e discussões desenvolvidas 
pelo projeto. A plataforma FILEALIVE / ARQUIVOVIVO disponibiliza à comunidade do campo da 
arte e tecnologia uma seção acessível de publicações relacionadas aos temas tratados ao longo 
do evento. Caso pesquisadores e artistas desejem contribuir com a seção, será possível através 
do contato com a equipe da plataforma ou por meio do e-mail filealive@file.org.br.
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Esta seção é destinada ao detalhamento do conteúdo tratado ao longo de todas 
as apresentações realizadas nos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, 
bem como às discussões e rodadas de perguntas e respostas apoiadas pelas 
questões elaboradas pelas moderadoras, pelos próprios palestrantes e pelo 
público. As questões enviadas pelo chat foram selecionadas pela organização 
FILE e pelos palestrantes durante as transmissões ao vivo conforme a 
disponibilidade de tempo, pertinência e potencial de contribuição para a 
discussão. Independentemente dessa seleção, este White Paper buscou a todo 
tempo responder às dúvidas do público. Todas as questões recebidas podem ser 
conferidas na seção QUESTÕES ENVIADAS PELO PÚBLICO.

APÊNDICES: APRESENTAÇÕES E 
DISCUSSÕES DETALHADAS



EXEMPLOS 
DE ARQUIVOS 

HÍBRIDOS

Morgane Stricot: Escrevendo a História do Futuro

Manuela Naveau and Christina Radner: Histórias e 
projetos do Ars Electronica Archives 

Oliver Grau: Arquivo de Arte Digital -  ADA



46

A abertura do encontro EXEMPLOS DE ARQUIVOS HÍBRIDOS foi realizada pela 
apresentação da dupla austríaca Christina Radner e Manuela Naveau, que abordou em conjunto 
o histórico e a infraestrutura física e digital do Ars Electronica Archive. Manuela Naveau, artista e 
curadora contratada em 2020 em paralelo à sua atuação na Universidade de Linz, desenvolveu 
o departamento Ars Electronica Export juntamente com o diretor artístico Gerfried Stocker, e 
o dirigiu operacionalmente durante quase 18 anos. Sua participação com artistas diretamente 
no Ars Electronica e com artistas jovens em formação na universidade lhe confere uma 
percepção afinada a respeito da importância de um arquivo como o Ars Electronica Archive. A 
sua contribuição à apresentação explorou um panorama histórico do arquivo enquanto Christina 
Radner se deteve ao funcionamento técnico e gerenciamento. 

Fundado em 1979 na Áustria, ainda antes do lançamento do primeiro computador pessoal na 
década de 80, o Ars Electronica Festival, um dos maiores festivais de mídia arte do mundo, 
surgiu em um contexto em que o acesso à tecnologia de informação era escasso. Os trabalhos 
exibidos utilizavam tecnologias raras encontradas em instituições e universidades que tinham 
infraestrutura e financiamento para manter esse equipamento. Em 1987, o projeto Prix Ars 
Electronica, premiação de mídia arte mais consagrada do mundo, foi inaugurado. Nessa década, 
o acesso a tecnologias de informação aumentou, assim como o acesso a sistemas de câmera, 
o que contribuiu largamente à produção de registros e documentação, assim como a influência 
da internet na década de 90. Em 1996, o Ars Electronica Center e o Ars Electronica FutureLab 
foram criados, possibilitando a pesquisa autônoma e experimentação no processo artístico no 
contexto de Linz, Áustria. O laboratório foi essencial para o surgimento de vanguardas na área 
da arte e tecnologia e para o desenvolvimento antecipado da produção no país. Essa iniciativa 
se desdobrou em divisões universitárias focadas em arte e tecnologia, como na Universidade 
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Figura  7  

Manuela Naveau and Christina Radner: Histórias e 
projetos do Ars Electronica Archives 

Still da transmissão do encontro online “Exemplos de Arquivos Híbridos” realizada dentro do 
evento “FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings” em 29/03/2021. Fonte: 
<https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>.
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de Arte de Linz e na Universidade de Ciências Aplicadas em Hagenberg. O arquivo, influenciado 
ao longo do tempo pelos diferentes projetos desenvolvidos pelo Ars Eletronica, coleciona 
documentações sobre trabalhos de arte, seu contexto, seu tempo, seus artistas, seus materiais 
e sua tecnologia. O arquivo físico preserva 41 anos de história da mídia arte, entre publicações, 
dados, áudios, vídeos, slides e registros fotográficos. O conteúdo do arquivo é constituído 
basicamente de documentação de todos os departamentos do Ars Electronica. Os formatos 
mais antigos encontrados no arquivo pertencem a ORF – The Austrian Broadcasting Corporation 
–, coorganizadora do evento desde seu surgimento, o que possibilitou a alta qualidade dos 
registros desde 1979. O Ars Electronica, incentivado por financiamento governamental, realiza 
a documentação detalhada de trabalhos em estágios diferentes de desenvolvimento, e mantém, 
exibe e preserva, por meio do museu Ars Electronica Center, trabalhos em seu ambiente original. 
Em 2008, o Prix Ars Electronica também desenvolveu junto ao instituto Ludwig Boltzmann Media. 
Art.Research pesquisas voltadas para arte interativa e sua evolução, categorização e nomeação. 

Além dos conteúdos externos recebidos através de chamadas e exposições, todos os projetos 
realizados pelo Ars Eletrônica são nomeados, catalogados, documentados e registrados. 
A contextualização é uma das principais contribuições do trabalho desenvolvido pela equipe 
altamente técnica e especializada do festival. Para exemplificar a diversidade de mídias 
preservadas e a dificuldade de documentar trabalhos interativos, a curadora cita o projeto 
desenvolvido com Hiroshi Ishiguro, diretor do Intelligent Robotics Laboratory, que instalou 
o Geminoid HI-1 no “Café CUBUS”, localizado no ARS Electronica Center, com o objetivo de 
investigar os efeitos emocionais de robôs Android. Como parte da produção do Ars Electronica 
Futurelab, a curadora cita também o ABC project, criado para o Linzer Klangwolke, evento 
musical multimídia ao ar livre realizado todos os anos desde 1979 no início de setembro no 
Parque Danúbio de Linz. Nos workshops Klangwolken ABC, as pessoas construíram seus 
próprios caracteres do alfabeto e adicionaram um receptor e um kit de LED para conectar-se ao 
próprio evento Klangwolken, podendo também escrever em grupo publicamente.

Para elucidar o funcionamento da infraestrutura complexa do Ars Electronica Archive atual, 
Christina Radner, gestora de projetos responsável pelo arquivo e que faz parte da equipe principal 
do Ars Electronica desde 2013, assumiu a apresentação. A configuração mais recente do arquivo 
foi iniciada em 2008 e continha três partes básicas conectadas: o arquivo físico (Figura  8), com 
salas de armazenamento com controle de umidade e clima para a preservação de materiais 
analógicos em caixas devidamente etiquetadas;  o coração do arquivo, destino de todo material 
digitalizado a partir dos materiais analógicos, que consiste em um arquivo digital baseado em 
servidor com uma estrutura complexa de metadados e materiais digitalizados; e o arquivo online, 
que busca promover acessibilidade ao público disponibilizando o arquivo físico por meio digital.

Foto do arquivo físico do Ars Electronica 
Archive, onde são armazenados os materiais 
analógicos em sala com controle de temperatura 
e umidade. A partir deste ponto, o material físico 
será digitalizado e adicionado a uma estrutura 
complexa de metadados com os outros materiais 
digitalizados. Imagem retirada da apresentação de 
Manuela Naveau e Christina Radner no encontro 
online “Exemplos de Arquivos Híbridos”, 
disponível em: 
<https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>. 

Figura  8  
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Todo material enviado por participantes por correio à instituição ao longo da história do Prix Ars 
Electronica pode ser encontrado no arquivo. Para a preservação desses materiais, as salas de 
controle de umidade e clima foram reposicionadas no prédio central construído em 2009. Os 
materiais enviados, entre analógicos e digitais, somam ao todo 166.619 projetos, com volume de 
armazenamento de mais de 61 terabytes e mais de 4,5 milhões de arquivos linkados.  Caso os 
vídeos digitalizados fossem assistidos sem pausas, chegariam a somar 172 dias de conteúdo. 
Todas as caixas de fotografias armazenadas no arquivo físico tem o seu conteúdo digitalizado 
e os arquivos digitais seguem a mesma categorização e catalogação que o físico, tornando 
o conteúdo das caixas facilmente acessível digitalmente. Cada foto contém informações 
técnicas e contextuais individuais. Atualmente, o material enviado por inscrições para o prêmio é 
automaticamente transferido para o arquivo.  

Para ilustrar o conteúdo do Prix Ars Electronica já armazenado, Christina Radner usa o exemplo 
de Jeffrey Shaw, artista pioneiro em projetos voltados para a interatividade e virtualidade, cujo 
trabalho The Golden Calf (Figura  9) foi premiado em sua exibição no Design Center Linz durante o 
Ars Electronica Festival de 1994, intitulado “Intelligente Ambiente”. Ao pesquisar o nome do artista 
pela interface do arquivo, é possível encontrar o seu material de inscrição, como texto descritivo, 
contextualização do projeto, biografia, imagens para catálogo, fotos creditadas, entrevista feita 
durante sua visita e registrada em vídeo, imagens de imprensa e palestra ministrada durante 
o Prix Fórum. O funcionamento e os comentários do artista sobre o trabalho também estão 
disponibilizados pelo arquivo em um registro de vídeo realizado em uma participação posterior 
no evento em que a obra foi reexibida.

Foto da obra The Golden Calf de Jeffrey Shaw (1994), exibido no Design Center Linz e premiada 
durante o Ars Electronica Festival de 1994, “Intelligente Ambiente”. Créditos: AE/ Felix Nöbauer. 
Fonte: <https://archive.aec.at/pic/showmode/3790/>

Figura  9  
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A base de dados do arquivo digital, o coração do arquivo, começou a ser desenvolvida em 2008 
e foi programada pela equipe do Ars Electronica, contendo alternativas variadas de pesquisa 
detalhada, bem como recursos como linhas do tempo e filtros de pesquisa. O acesso à estrutura 
da base de dados é controlado e coordenado de acordo com os profissionais, podendo ter 
diferentes usuários e exibir diferentes conteúdos ou bloquear funções. O conteúdo é registrado 
de forma que exista correspondência entre o armazenamento físico e o armazenamento digital.  
Para isso,  todo conteúdo armazenado é registrado com um número de assinatura igual ao seu 
número de armazenamento no arquivo físico. A base de dados do arquivo digital contém imagens, 
documentos, arquivos de áudio e vídeo, projetos enviados em inscrições do Prix e registro da 
caixa física referente ao projeto. Possui também coleções pessoais e coleções abertas para 
todos que têm acesso à base de dados.

Still da interface de adição de metadados do arquivo digital do Ars Electronica. Possui um 
extenso formulário para a realização de qualquer adição ou edição de metadados. Imagem 
retirada da apresentação de Manuela Naveau e Christina Radner no encontro online “Exemplos 
de Arquivos Híbridos”, disponível em: <https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>.

Figura  10  
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Para acrescentar arquivos novos ou realizar a edição de metadados, é necessário o preenchimento 
de formulários extensos (Figura  10). Para adicionar uma imagem ou vídeo ao arquivo digital, por 
exemplo, algumas informações essenciais são inseridas, como: dados básicos, incluindo local de 
armazenamento físico, fonte, data, contexto dentro do evento, mídia selecionada; dados focados 
em direitos, envolvendo autoria, créditos, direitos de som e imagem, privilégios de acesso; dados 
focados em tempo, como data de origem; dados focados em conteúdo, como título, informações 
e descrição, pessoas envolvidas, tipo de material e local; dados focados em questões técnicas, 
como formato de arquivo, codec, frame rate, resolução, comprimento de arquivo, transcrições de 
áudio; dados focados em processos, como nome do arquivo, estágio do processo e observações.

Destinado àqueles que estão pesquisando internamente no arquivo digital, o “Showmode” 
(Figura  11) é o modo de visualização da base de dados interna e não aceita alterações. Esse 
modo dispõe o conteúdo em diferentes guias de pesquisa, onde é possível buscar informações, 
assistir vídeos e baixar arquivos originais ou em alta definição (formato H264). Para possibilitar 
que informações da base de dados interna fiquem disponíveis no arquivo online, a equipe 
desenvolveu o botão de “On/Off”, que libera ou bloqueia automaticamente o acesso ao conteúdo 
selecionado. O arquivo online pode ser acessado livremente pela internet e o visitante pode 
navegar de forma autônoma.

Modo de visualização “Showmode” do arquivo digital do Ars Electronica. Este modo de 
visualização não aceita edições, sendo direcionado àqueles que estão pesquisando no arquivo. 
O arquivo consegue ser acessado livremente pela internet. Imagem retirada da apresentação 
de Manuela Naveau e Christina Radner no encontro online “Exemplos de Arquivos Híbridos”, 
disponível em: <https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>. 

Figura  11  

A reexibição de trabalhos que estão documentados também é um eixo importante do arquivo. Os 
artistas buscam esses materiais por terem contribuído com eles em algum momento no passado 
ou quando precisam retomar essas informações na atualidade. Esses artistas também podem 
simplesmente usar informações disponíveis em geral com a iniciativa de repensar, reexibir e 
reperformar as informações que estão no arquivo. Como exemplo, é citado o artista Refik Anadol, 
que em 2017  participou do festival com a instalação em realidade aumentada e realidade virtual 
Archive Dreaming, criada a partir do arquivo do evento. 
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Manuela Naveau também cita o exemplo da artista Waltraut Cooper, que exibiu seu trabalho 
Klangmikado inicialmente na edição “Der freie klang” do Ars Electronica Festival em 1987 e, 
com auxílio da documentação disponibilizada pelo arquivo, reexibiu o trabalho na Landesgalerie 
em 2017. A artista não só usou os dados encontrados no arquivo para remontar sua instalação, 
mas também incorporou materiais do arquivo ao novo espaço. Nesse sentido, colaborações 
entre o arquivo e outras instituições como museus e galerias, por meio do fornecimento de 
documentação, imagens e vídeos, são muito frutíferas. Em 2017, por exemplo, a instituição 
foi contatada pelo Museum der Moderne de Salzburg, que buscava material para a exposição 
A Feast of Astonishments: Charlotte Moorman and the Avant-Garde, 1960s–1980s. A artista 
Charlotte Moorman havia performado no evento em 1982 e todo material de registro sobre o 
evento foi disponibilizado. 

O uso de ferramentas algorítmicas de visualização e navegação para garantir a acessibilidade do 
público também é essencial. Para exemplificar essa perspectiva, é citada a contribuição de Martin 
Nadal, artista que estuda Culturas de Interface em Linz, responsável pelo desenvolvimento de 
uma ferramenta algorítmica ligada ao arquivo oficial do Ars Electronica intitulado Ars Explorer 
(Figura  12). O usuário pode pesquisar trabalhos relacionados a diferentes categorias combinadas 
por ele a partir da categorização do arquivo. As categorias são variadas, sendo possível, por 
exemplo, pesquisar por termos comuns como “água” ao procurar instalações que envolvam esse 
elemento. 

Still da ferramenta de visualização algorítmica Ars Explorer de Martin Nadal, que encontra 
relações entre obras presentes no Ars Electronica Archive por meio de Machine Learning. Fonte 
<http://arsexplorer.martinnadal.eu/#35272_A%20Body%20of%20>.

Figura  12  
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O trabalho Beyond Paper (Figura  13), da artista Qian Ye, exemplifica como o próprio arquivo 
pode e deve ser repensado por artistas, possibilitando que as informações ganhem vida. O 
trabalho é um livro pop-up interativo que apresenta informações do arquivo digitalmente conforme 
o visitante passa as páginas. Semelhante a essa obra, é citado o trabalho The World in 100 
years criado pelo Ars Electronica Solutions e o Ars Electronica Future Lab (AT), que também 
usou um livro físico como ferramenta de interação para ativação de um display digital que exibia 
conteúdos da exposição. 

Ao longo de sua apresentação, Christina Radner e Manuela Naveau reforçam a importância de 
falar sobre o passado da arte e tecnologia e sobre trazer à tona essa parte da história que muitas 
pessoas desconhecem. Esses arquivos têm uma importância tremenda e essa é a missão do 
Ars Electronica. Para isso, levantaram questões chave em torno da disseminação e exposição 
da memória digital como: “De que forma trabalhar com esses arquivos e informações massivas? 
Como deixar essas informações disponíveis e acessíveis? Torná-las acessíveis é importante, 
mas apenas acessar informações pode ser muito desestimulante para o público. Como imaginar 
interfaces diferentes? Como imaginar novos formatos de narrativa para contar histórias que já 
vêm sendo contadas por artistas ao longo da história? Como contextualizá-las e retomá-las?”. 

Foto da  obra Beyond Paper (2018), em pop-up, de Qian Ye e Melanie Tonkowik. Imagem retirada 
da apresentação de Manuela Naveau e Christina Radner no encontro online “Exemplos de 
Arquivos Híbridos”, disponível em: <https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>. 

Figura  13  
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A segunda apresentação do dia 29 de março contou com Morgane Stricot, a conservadora sênior 
de arte digital e mídia arte do ZKM, o Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe, instituição cultural que 
expõe arte em diversas mídias e gêneros, como pintura, fotografias, esculturas, filmes, vídeo, 
mídia arte, música, dança, teatro e performances. A apresentação da conservadora se dedicou 
à experiência do festival em construir e manter mais de 500 itens, em diversas mídias, durante a 
exposição Writing the History of the Future, iniciada pelo ZKM em 2019, que tratou dos principais 
temas abordados pelo festival ao longo dos últimos 30 anos, período de grandes transformações 
na arte e na sociedade devido à era da digitalização.

A apresentação da coleção foi concebida como um tour por uma era de transformação 
tecnológica acelerada, de tecnologia de informação e comunicação, demonstrando como os 
dispositivos mudaram fundamentalmente a relação humana com obras de arte, em sua produção 
e recepção. Desde que a fotografia tomou espaço no cotidiano da sociedade, todos passaram 
a registrar sua perspectiva individual do mundo. Na década de 60, artistas ativistas de vídeo 
arte perceberam e estimularam esse processo. Artistas reagiram às mudanças dos suportes de 
mídia e anteciparam tecnologias que foram subestimadas pela sociedade. Com a tecnologia de 
vídeo, que se tornou largamente disponível, novos mundos foram apresentados e visibilizados, 
criando vias alternativas à TV e ao cinema. Até hoje, a estética desenvolvida por esses artistas 
é influente na cultura visual. Nos anos 50, a tecnologia da computação começou a tomar parte 
na arte. Artistas começam a usar algoritmos e automatização em seus processos artísticos de 
criação. Os novos dispositivos levantaram discussões semelhantes às que vemos hoje em torno 
da inteligência artificial. 

As mídias eletrônicas também mudaram a forma com que o som era gerado e experienciado. No 
século XX, sons e ruídos desagradáveis ou inconvenientes foram explorados, originando uma 
nova vertente da arte visual, a arte sonora. Trabalhos interativos foram produzidos desde 1960, 
convidando os visitantes a não apenas observar, mas também participar das obras. A arte passou 
a ser criada também por dispositivos e participantes ativos. Com mais de 500 itens dispostos em 
mais de 6 mil metros quadrados, essa exposição foi a primeira a mostrar a diversidade da arte 
em um período de desenvolvimento de novas mídias, dando destaque especialmente ao número 
de gêneros dos trabalhos selecionados. 

A exposição, ainda em curso, foi inaugurada no dia 23 de fevereiro de 2019 e permanece disponível 
ao público por tempo indeterminado, devido à pandemia de Covid-19. Segundo Morgane Stricot, 
produzir e manter tal exposição por um período tão extenso exige um grande esforço técnico. 
Para exemplificar essa complexidade, a conservadora usou a metáfora do mecânico turco, em 
referência a um autômato do fim do século XVIII que era capaz de jogar xadrez contra um humano 
de altas habilidades. Na verdade, o autômato escondia em sua estrutura um humano que operava 
a máquina. Stricot considera que assim deve operar a sua equipe técnica, possibilitando que os 
visitantes pensem que os trabalhos operam sozinhos e em perfeito estado. Operacionalmente 
mais de 20 pessoas cuidam das obras regularmente, tentando não apenas reparar, mas antecipar 
problemas que podem acometê-las no futuro. Nesse sentido, a funcionalidade de trabalhos de 
mídia arte e arte digital deve ser checada constantemente, com antecedência e testagem prévia. 
Muitos trabalhos exigem reparações ou ainda novas formatações. Durante sua exibição, são 
checados e mantidos constantemente, especialmente pela sua interatividade e fragilidade. 

O ZKM (Figura  14) é um centro especializado nesse tipo de conservação e o sucesso desses 
esforços depende da disponibilidade de três frentes: diversidade de expertise, experiência e 
estoque de materiais. Para a conservação, restauração e exibição de trabalhos digitais, a equipe 
utiliza modelos de estratégias baseados em interdisciplinaridade e interdepartamentalidade, os 

Morgane Stricot: Escrevendo a História do Futuro
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mais eficientes em coleções tão vastas. A equipe é composta por conservadores, cientistas da 
computação, engenheiros eletrônicos e  técnicos, além de historiadores da arte do departamento 
de Coleção e Pesquisa e do departamento de serviços técnicos de Museus e Exposições. 
Juntos, a equipe une habilidades excepcionais para a preservação de sistemas antigos,  visando 
o acesso do público a esses trabalhos pelo máximo de tempo possível. Em colaboração com 
artistas, esses profissionais buscam alternativas para exibir os trabalhos no futuro em ambientes 
e suportes que mudam rapidamente.

Foto do Centro de Expertise do ZKM. O centro 
é especializado em restauração e conservação 
de obras de arte digital. Imagem retirada da 
apresentação de Morgane Stricot no encontro 
online “Exemplos de Arquivos Híbridos”, 
disponível em: <https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>. 

Figura  14  

Ao longo dos últimos dois anos, o foco da restauração do ZKM se manteve na preparação 
e manutenção da exposição. Pela primeira vez, como conservadores e técnicos, a equipe 
(Figura  15) teve a oportunidade de tirar as obras-primas do estoque para que fossem restauradas 
e documentadas, e também para desenvolver estratégias de longo prazo para sua preservação. 
Diferentemente de pinturas e esculturas, o armazenamento de obras de mídia arte não repara e 
protege os trabalhos, mas os ameaça. Tais trabalhos armazenados são obras que padecem, pois 
existem plenamente apenas quando estão instaladas, além de serem avaliadas apenas quando 
estão em funcionamento, possibilitando que o dano seja imediatamente detectado e reparado. 
Computadores ou sistemas elétricos que permanecem desligados a longo prazo muitas vezes 
não podem ser reiniciados. Para essa exposição, aproximadamente 30 instalações eletrônicas 
baseadas em computador foram revistas e restauradas. 

A exposição é uma grande oportunidade para o público do festival e pesquisadores verem 
trabalhos clássicos da arte e tecnologia, como instalações interativas de laser disc, obras 
de realidade virtual pioneira e arte generativa, em seus ambientes de hardware e softwares 
originais, o que significou estender o máximo possível a vida útil dos componentes da obras. 
Quando os componentes exatos não podem mais ser encontrados, o mesmo modelo pode ser 
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Foto da equipe de conservação do ZKM que conta com cientistas da computação, curadores, 
engenheiros, técnicos e historiadores da arte do departamento de Coleção e Pesquisa. Imagem 
retirada da apresentação de Morgane Stricot no encontro online “Exemplos de Arquivos 
Híbridos”, disponível em: <https://youtu.be/RFY79VidobQ?t=0>.

Figura  15  

uma alternativa, ou pelo menos componentes do mesmo período compatíveis com o sistema 
inicial. Seguindo essa estratégia, não é necessário fazer grandes mudanças no sistema, o que 
evita incompatibilidades e alterações no comportamento do hardware, no ambiente de software 
e periféricos.

Alguns trabalhos tiveram que ser adaptados tecnicamente para os parâmetros atuais. Em 
especial, aqueles baseados em internet, devido às mudanças nas ferramentas de busca. Nesses 
casos, a equipe atuou em colaboração com artistas e buscou soluções para adaptar o trabalho 
à internet atual. Morgane Stricot ressalta que para preservar essas obras para a posteridade, é 
necessário associar a curiosidade histórica à inovação dos métodos de preservação,  mantendo 
não só a estrutura física dos trabalhos, mas também o conhecimento. Assim que são reparados, 
ou reconstruídos parcialmente ou completamente, com componentes novos, o conhecimento de 
uso prático é passado para novas gerações. A exposição concede aos técnicos e conservadores 
a oportunidade de continuar o processo de restauração da coleção e gradualmente instalar os 
trabalhos de arte recentemente restaurados. Desde sua abertura, a exposição realizou diversos 
tours para que os visitantes aprendessem mais sobre essa disciplina árdua que é a conservação 
no universo da arte e tecnologia em novas mídias. 
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A apresentação do historiador da arte Oliver Grau tratou do Archive of Digital Art (ADA) e da 
importância vital da contextualização de trabalhos de mídia arte como parte integrante e essencial 
da História da Arte para a arte e tecnologia e para o patrimônio cultural histórico. Professor 
catedrático de Ciência da Imagem na Danube University Krems desde 2005, já realizou por volta 
de 350 palestras nacional e internacionalmente. Desde 2000, a monografia Virtual Art: From 
Illusion to Immersion, MIT Press, de sua autoria, é a mais citada da categoria entre trabalhos de 
História da Arte, somando mais de 2 mil citações. Sua pesquisa aborda principalmente histórias 
de mídia arte, obras imersivas, arte e emoção, vida artificial e humanidades digitais. 

Oliver Grau defende que a arte digital e a mídia arte são fundamentais na reflexão sobre a 
sociedade informatizada atual, como é demonstrado empiricamente pelo ADA, pois investigam 
o mundo contemporâneo interconectado através da globalização. Econômica, tecnológica e 
culturalmente, a vida é tematizada por imagens digitais complexas. Nesse sentido, comparados 
a mídias de séculos anteriores, como a pintura e a escultura, a arte digital e os espaços 
interativos baseados em dados e interconectados pela rede mundial de internet têm um potencial 
complexo de expressão, que é capaz de abordar os grandes desafios do presente. Ainda assim, 
essa vertente de arte não é sistematicamente preservada e pesquisada como outras formas 
tradicionais de arte, sendo marginalizada em universidades, museus e arquivos, e exibida 
apenas em exposições temporárias. 

O biotério virtual Osmose, criado por Charlotte Davies, é citado pelo historiador para exemplificar 
a marginalização de obras de arte e tecnologia. Um clássico da arte digital criado há mais de 25 
anos, o trabalho foi desenvolvido em máquinas gráficas de silício e exibido no mundo todo, além 
de citado e discutido em mais de 200 publicações. No entanto, não é encontrado em nenhuma 
coleção museológica. Um trabalho pertinente em torno das mudanças climáticas é a obra Climate, 
de Tom Corby e Gavin Baily, instalação que utiliza dados climáticos históricos e contemporâneos 
para desenvolver animações do Oceano Antártico, demonstrando como modelos climáticos 
podem ser experienciados tanto como veículos de comunicação e conscientização a respeito 
de mudanças climáticas, quanto  como fenômenos culturais de significado próprio. Já o tema do 
comportamento civil está presente no arquivo por meio de projetos de diversos artistas, como 
na instalação robótica Desire of Codes, de Seko Mikami, projetada para imitar o funcionamento 
da memória humana em uma sociedade informatizada, na qual sensores robóticos respondem à 
presença de visitantes e misturam gravações visuais do presente e do passado. 

Grau destaca que muitos desses trabalhos anteciparam as problemáticas em torno da segurança 
e do controle civil, tendo sido desenvolvidos ainda antes das revelações de Edward Snowden 
a respeito do uso de programas de vigilância por parte dos Estados. Nesse sentido, ao longo 
das últimas cinco décadas, a arte digital evoluiu e passou a ser composta por diversos formatos 
e gêneros novos como a arte genética, o glitch, as instalações interativas, a net art, a robótica 
e a realidade virtual. No entanto, continua sendo significativamente perdida devido à mudança 
tecnológica acelerada. Soma-se a isso, a carência de documentação e a falta de suporte para a 
preservação de obras de arte e tecnologia no passado, expressa pela Declaração Internacional 
de Liverpool, intitulada Media Art Needs Global Networked Organisation & Support – International 
Declaration. A declaração, criada em 2011, tem autoria do Media Art History, plataforma online 
fundada por Oliver Grau, que discute a história da mídia arte no contexto interdisciplinar e 
intercultural da História da Arte e promove conferências sobre o tema desde 2005, com o intuito 
de defender a preservação da arte digital por meio da criação de estruturas de financiamento 
internacional e apoio institucional.

Oliver Grau: Arquivo de Arte Digital -  ADA
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Segundo o historiador, a importância da digitalização da herança cultural está descrita em muitos 
outros documentos que definem estratégias nacionais e financiamento paralelo para novas 
infraestruturas de preservação. Porém, essas novas estratégias ainda não incluem a arte digital. 
Dessa forma, as sociedades contemporâneas continuam impossibilitadas de criar reflexões mais 
frequentes e acessíveis sobre questões relacionadas ao seu próprio tempo, por meio da arte que 
lhe é contemporânea. Esse cenário revela a demanda urgente por uma plataforma internacional 
e interoperacional de arquivos, dado que o processo de apagamento da memória da arte e 
tecnologia se dá continuamente e de forma impensada, como uma falha sistêmica. 

Iniciativas como a publicação recente do historiador, Digital Art through the Looking Glass: New 
strategies for archiving, collecting and preserving in Digital Humanities1, já apontam orientações 
possíveis para atingir tal objetivo.  Há também projetos da União Européia; pesquisas museológicas 
e iniciativas do museu nacional de arte moderna do Reino Unido, Tate; dos museus de arte nova-
iorquinos, Whitney, Guggenheim e Moma; e do Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe, ZKM, já citado 
anteriormente. Entre as iniciativas educacionais, Grau cita o programa de mestrado Erasmus 
Mundus do Centro de Ciência da Imagem com atuação na França, Austrália, Brasil, Canadá e 
muitos outros. Ciente de tais iniciativas, defende ainda assim que uma perspectiva sistêmica 
é necessária em prol do objetivo de criar uma rede de museus colaborativa interconectada, 
alimentada por arquivos internacionais que forneçam documentação sobre arte digital, com o 
apoio financeiro e político paralelo. Somada a essa perspectiva, a união de gêneros de arte e 
tecnologia, junto a estudos de conservação desenvolvidos ao longo da última década, criaria 
uma fonte de informação vasta, auxiliando a criação de políticas de coleções permanentes para 
museus.

O ADA (Figura  16), fundado em 1998, tornou-se atualmente uma das mais complexas fontes de 
pesquisas científicas e artísticas online, quanto ao campo da arte digital. Centenas de artistas, 
pesquisadores e acadêmicos pioneiros contribuem com o arquivo, que contém mais de 3.500 
artigos de 1.500 instituições. Aproximadamente 150 estudiosos e historiadores de mídia arte 
trabalham atualmente em conjunto para atrair a comunidade da arte e tecnologia para o arquivo. 
Democrático e voltado para a pesquisa, o arquivo considera automaticamente qualificados para 
se tornar um membro ou contribuidor todos os artistas que forneçam pelo menos cinco trabalhos 
autorais e todos os pesquisadores que apresentem cinco publicações próprias. O sistema do 
arquivo digital fornece ferramentas para que o membro compartilhe informações sobre seus 
trabalhos e invenções de forma autônoma. Ao longo dos anos, 5 mil solicitações foram avaliadas 
e 700 obedeceram aos requisitos exigidos, incluindo artistas de todos os continentes. Atualmente, 
o ADA recebeu, junto à Universidade de Linz e à Universidade de Artes Aplicadas de Viena, 1.2 
milhões de euros para expandir o arquivo como fonte de pesquisa para museus e galerias e criar 
uma escola gratuita para professores, visando à disseminação do conhecimento gerado pelo 
projeto. Nesse sentido, o historiador convida instituições, estudiosos e artistas a contribuir com o 
acervo, por meio do envio de trabalhos, obras literárias e exposições. 

O sistema do arquivo está associado ao sistema vocabular Art & Architecture Thesaurus, do 
Instituto de Pesquisa Getty, usado para descrever e organizar itens de arte, arquitetura e cultura 
material, possibilitando a ordenação dos trabalhos em três formatos diferentes: o Thesaurus 
Hierarchical, que organiza os termos de forma hierárquica; o Thesaurus Alphabetical, que 
organiza de forma alfabética; e o Thesaurus as a cloud, que cria nuvens semânticas. Com o 
objetivo de extinguir a marginalização da arte digital, os trabalhos são conectados a termos 
historicamente bem estabelecidos, permitindo que os próprios estudiosos e artistas façam 
escolhas quanto à sua pertinência. Para estimular os usuários a conectarem trabalhos de arte 
tradicional com trabalhos de mídia arte,  a plataforma usa o método de “bridging”, conectando 

1. GRAU, Oliver. Digital Art through the Looking Glass: New strategies for archiving, collecting and preserving in Digital 
Humanities. Donau: Universitat Krem, 1ª edição, 2018.
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palavras-chave e construindo pontes semânticas entre inovações, com centenas de publicações 
cuidadosamente selecionadas de festivais como o Ars Electronica e o ISEA. Para que essa 
função seja habilitada, palavras-chave são empiricamente selecionadas para alcançar conexões 
entre áreas do conhecimento de forma compreensível e ainda assim controlável. O vocabulário 
é limitado a 400 termos, crescendo e diminuindo ao longo do tempo.  

Still do site do Archive of Digital Art (ADA). O arquivo permite que membros forneçam informações 
sobre trabalhos e invenções de forma autônoma e seleciona automaticamente qualificados para 
se tornar um membro ou contribuidor.  
Fonte: <https://www.digitalartarchive.at/nc/home.html>. 

Figura  16    

O vocabulário do Media Art Research Thesaurus (Figura  17) tem um esquema hierárquico 
único, baseado em uma tríade de estéticas, e sua distinção descendente de categorias permite 
avaliações contextuais de vocabulário, bem como análise conceitual desses níveis por usuários. 
O repositório fornece termos baseados em: estética; observações fenomenológicas imateriais e 
ontológicas; temas relacionados a site-specific ou focados em objetos; conceitos estabelecidos 
na história da arte e história da mídia arte, entre outros. Nesse sentido, ocorre o processo de 
seleção empírica dos termos. Oliver Grau exemplifica a questão mostrando um esquema de 
conexões semânticas relacionadas ao trabalho de Jeffrey Shaw em um panorama de visualização 
criado por Renato Souza. Adicionalmente, o ADA possui um lightbox, técnica de JavaScript que 
cria uma janela secundária sobreposta ao site para exibir multimídia sem a necessidade de 
redirecionamento. O recurso tem cunho acadêmico e social, promovendo análises comparativas 
entre trabalhos de mídia arte. Essa ferramenta também possibilita que membros da comunidade 
personalizem sua pesquisa.

O Arquivo de Arte Digital inclui muitas instalações de arte e é importante para contextualizar 
trabalhos de mídia arte com categorias de História da Arte, como, por exemplo,  História da 
Imersão, História da Vida Artificial, etc. Através desses comparativos torna-se possível 
compreender o que realmente é novo na arte digital. A pergunta: “O que arquivos em rede podem 
significar e o que podemos fazer em termos estratégicos para tal aliança?” deve ser levantada. 
Existem muitos arquivos de arte globalmente, documentando arte digital com financiamento 
precário, como o Ars Electronica, o ISEA ou o Media Art Histories Archive. Existem ainda arquivos 
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acadêmicos como o ADA, todos com propósitos e vantagens diferentes. Também nesse sentido, 
as ciências naturais fornecem bons modelos de como trabalhar em conjunto internacionalmente. 
No campo da astronomia há alguns anos, Roger Malina concebeu o Virtual Observatory (VO), 
onde pesquisadores de todo mundo trabalham com dados celestiais combinados,e as nações 
compartilham os custos da infraestrutura possibilitando pesquisas a longo prazo. 

Still do modo de visualização “Thesaurus as 
Cloud” do Media Art Research Thesaurus. 
A visualização em “cloud” cira nuvens 
semânticas do ADA a partir do sistema 
vocabular Art and Architecture Thesaurus, 
do Instituto de Pesquisa Getty. 
Fonte: <http://mediaartresearch.org/nc/search/
thesaurus-as-cloud.html>. 

Figura  17  

A Declaração de Liverpool tem uma pretensão semelhante no campo das humanidades. Durante 
o último ISEA em Montreal, o ADA, o ISEA, o Ars Electronica e o ZKM iniciaram discussões para 
tratar de uma configuração de arquivo mais proeminente, talvez por meio de uma estrutura de 
metadados, APIs variadas, ou ainda transformando o ADA em um HUB, para unir pequenos 
arquivos e fornecer o software gratuitamente. Documentações raras do passado seriam 
resgatadas, como vídeo arte russa da Guerra Fria, ou arte global em geral e coleções privadas 
de artistas pioneiros como Itsuo Sakane, Frieder Nake e Jasia Reichardt, o que possibilitaria que 
arquivos promovessem referências cruzadas e pesquisas profundas. 

A comunidade de museus atual é composta por cerca de 55 mil instituições (Figura  18) em 
todo o mundo,  17 mil museus americanos, 6 mil na Alemanha e no Japão (Figura  19). Essa 
infraestrutura é tradicional, diversa e poderosa. Em contraposição, a era digital surgiu com a sua 
própria arte, cultura e história. Por meio de 200 bienais internacionais e mais de 100 festivais 
especializados, a cultura artística tem marcado a sua presença. No entanto, a arte digital não 
tem sido colecionada sistematicamente, dado que a estrutura  museológica básica tem por volta 
de 240 anos e está adaptada à arte baseada em outros tipos de suportes. Há desenvolvimentos 
exponenciais na arte digital das últimas décadas e isso demanda que  uma porcentagem 
significativa dos milhares de museus existentes para a arte em mídias tradicionais preencha a 
sua função fundamental, que é a de colecionar, preservar, explorar e mediar as culturas digitais 
das últimas décadas. Na Europa, onde a maioria dos museus é financiada por impostos, a tarefa 
de preservar a cultura criativa digital do fim do século XX e início do século XXI não é cumprida, 
devido à sua complexidade.

A criação de espaços apropriados é urgente, para proteger no mínimo os habituais 1% a 
6% da produção em mídia arte do presente, os melhores trabalhos. Para isso, é necessário 
que exista uma política comum que proponha a preservação em larga escala. Ao comparar o 
orçamento destinado à preservação da arte tradicional no mundo, com o orçamento destinado 
à arte eletrônica, compreende-se quanto é inadequado. Estatisticamente quase não é possível 
medi-lo. Nesse sentido, Oliver Grau defende uma preservação sistemática com a cooperação de 
museus e bibliotecas em redes de expertise especificamente financiadas. Para isso, o historiador 
levantou as questões: “Como museus podem colecionar e preservar coleções de arte digital? E 
que papel os arquivos online exercem em prol dessa meta?”.
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Gráfico que demonstra quantos países possuem determinada variação de quantidade de museus 
ao redor do mundo. Segundo o relatório da unesco, os países com mais museus (ultrapassando 
5.000 museus) são Japão, Estados Unidos, Alemanha e Rússia. Fonte <https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000373530/PDF/373530eng.pdf.multi>. 

Figura  19  

Na Alemanha, por exemplo, pequenas porcentagens dos museus poderiam se especializar em 
áreas específicas da arte digital, como instalações interativas, net art e bioarte, contribuindo 
com uma prática de responsabilidades compartilhadas. Essa aliança poderia ser representada 
na Alemanha pelo ZKM, na Áustria pelo ADA e Ars Electronica e na Suíça pelo HeK, por 
exemplo. Nesse modelo, caso um museu em Frankfurt, ou outra cidade, queira comprar uma 
instalação, confiará na expertise dos museus da Bavária. Start-ups poderiam ser iniciadas e 
oferecer serviços correspondentes para colecionadores de arte digital, fazendo com que essa 
arte ultrapassasse os limites das coleções privadas. Oliver Grau encerra sua apresentação 
ressaltando que, antes do contexto pandêmico, houve um encontro na German National Library, 
em Frankfurt, com entidades interessadas, incluindo o Ministério da Cultura, em que essa 
necessidade foi reconhecida. Uma iniciativa para a preservação da arte digital foi proposta, 
sendo semelhante a uma outra recentemente lançada, com o financiamento de uma startup de 
11 milhões de euros para preservar o patrimônio cinematográfico alemão. A preservação da arte 
digital é evidentemente uma grande tarefa, mas é apenas um entre muitos desafios na gama 
ampla de estratégias para transformar as instituições dedicadas ao patrimônio cultural. Arquivos 
são fundamentais para o patrimônio cultural, educacional e acadêmico. Quanto antes essas 
modificações forem feitas, menor será o vazio na cultura da memória no século XXI.  

Tabela comparativa referente à estimativa de museus ao redor do mundo em 2019, fornecida pelo 
relatório Museums Around the World in the Face of Covid-19, produzido pela UNESCO. Fonte 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530/PDF/373530eng.pdf.multi>

Figura  18  
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REJANE CANTONI iniciou a discussão do tema  EXEMPLOS DE ARQUIVOS 
HÍBRIDOS ressaltando como o contexto, imposto pelas restrições referentes à Covid-19, 
alterou as percepções sociais gerais, o que desencadeou iniciativas globais em diferentes temas. 
Ao se dirigir à Morgane Stricot, tratou de sua experiência como artista na montagem de trabalhos 
no ZKM, e ressaltou que a visitação durante as montagens cria um laboratório aberto, o que 
favorece o acesso do público à ciência por trás dos processos e dá vida ao arquivo. A artista 
sintetizou questões do chat como: “Como lidar com a evolução constante da tecnologia? Obras 
que não são recuperáveis estão fadadas a se tornar textos? Como trazê-las de volta à vida para 
serem experienciadas? Como os artistas podem pensar sobre o futuro e ajudar na longevidade 
das obras?”. Por fim, levantou a pergunta: “Como alcançar o que foi proposto por Oliver Grau e 
criar um sistema de alimentação de informações para a construção de uma memória?”

OLIVER GRAU apontou que o Archive of Digital Art não é baseado em festivais e não está 
conectado a uma instituição. É um sistema muito democrático nesse sentido. Todos que estiverem 
interessados podem contribuir, sendo necessário para artistas submeter ao menos cinco projetos 
de arte e para acadêmicos cinco publicações. 

CHRISTINE RADNER destacou que o arquivo tenta manter o máximo de documentação 
possível sobre as obras, para obter perspectivas variadas. A explicação do próprio artista é 
uma das principais fontes de informação. Quando submetem sua documentação ao arquivo 
durante as seleções, para o Prix Ars Electronica, por exemplo, os artistas enviam muito material 
sobre como as obras foram feitas. Esse conteúdo não é disponibilizado ao público, mas fica 
armazenado na estrutura de metadados.

MANUELA NAVEAU exemplificou a questão comentando a participação da obra de Robert 
Adrian, World in 24 hours, criada em 92,  no aniversário de 40 anos de Ars Electronica. À época, 
o trabalho foi um dos primeiros da categoria net art a serem exibidos no festival e conectava 
diferentes lugares do mundo simultaneamente. Durante o aniversário do festival, o artista já havia 
falecido e documentações sobre o trabalho foram trazidas por diferentes pesquisadores que 
eram próximos ao artista ou especializados em sua obra, juntando pesquisas simultaneamente. 
Um arquivo vivo contribui constantemente para trabalhos do passado e adiciona continuamente 
pesquisas recentes. Esse é um dos seus principais méritos. Além disso, artistas jovens levam 
também essa informação para novos contextos, em uma nova forma.

OLIVER GRAU ressaltou que a arte lida com humanos e sua conexão com o mundo. A arte 
digital visualiza grandes temas complexos. Uma pintura dificilmente consegue abarcar essa 
complexidade. Nesse sentido, o historiador encorajou os artistas a irem ao limite e usarem a 
tecnologia em seu máximo. Acredita que responsáveis políticos e conservadores devem criar 
métodos e iniciativas de preservação para o futuro, e que é um grande desafio modernizar a 
cultura tecnológica. 

MORGANE STRICOT apontou que os conservadores não desejam interferir nos processos 
artísticos. Seu objetivo é passar a informação que compõe esse processo, sem alterá-lo. A 
disponibilidade é essencial. Para entender toda exigência técnica de um trabalho, é importante 
realizar montagens consecutivas para que seja documentado e o arquivo se torne independente. 
Leva pelo menos 20 anos para apreender a obra em sua completude.  É a única forma no 
momento.

MANUELA NAVEAU reforçou que artistas jovens precisam entender o valor de documentar, 
tirar prints, falar da qualidade visual que querem gerar, descrever com suas próprias palavras e 
deixar que outros descrevam seus trabalhos. Um trabalho em arte digital pode ser apresentado 
e montado de muitas formas. 

DISCUSSÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS
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PAULA PERISSINOTTO, organizadora dos encontros online convidada para a discussão, 
selecionou as seguintes questões do público: “Os bancos de dados são open source? Consideram 
criar inventários usando tecnologia blockchain?”

CHRISTINE RADNER narrou que o banco de dados do arquivo Ars Electronica foi construído 
em software open source inicialmente, antes da sua participação na instituição. Destacou que 
arquivos digitais demandam dedicação constante. Ao construir um arquivo é importante garantir 
que haja equipe suficiente pelos próximos 5 a 10 anos, que apoiarão o arquivo. Caso seja em 
open source, é necessário garantir que permaneçam com acesso à estrutura de dados. Uma vez 
construído, é um trabalho constante de atualização. 

OLIVER GRAU comentou o uso de blockchain em trabalhos de visualização, mas afirmou 
desconhecer o seu uso em bases de dados para a documentação. O ADA também foi inicialmente 
desenvolvido em open source, através do sistema PostgreSQL e, nos últimos anos, TYPO3. O 
arquivo se encontra atualmente em um momento de decisão estratégica sobre manter o sistema 
TYPO3, começar a usar WordPress, ou ainda outra tecnologia. O historiador ressalta que arquivos 
vivem problemas semelhantes ao dos artistas em relação a atualizações problemáticas, dado 
que quando se atualiza excessivamente, pode-se perder parte da complexidade do arquivo. 

MORGANE STRICOT recomendou ao Oliver usar Wikimedia, estratégia que os museus estão 
adotando graças à iniciativa da organização Rhizome2, que tem usado a tecnologia desde 2015 
para seu arquivo de atividades de preservação digital e arte nato-digital, e agora o SFMOMA, 
Tate, ZKM e HeK a adotaram. Os museus estarão utilizando a mesma linguagem baseada em 
Wiki e todos poderão compartilhar a sua base de dados muito facilmente, em open source. 
Atualmente, museus que colecionam arte digital estão parcialmente conectados, se conhecem, 
se comunicam. Um projeto do Tate Museum foi essencial para a formação dessa comunidade, 
para a troca de ideias e soluções técnicas. Quando encerrado, os participantes investiram na 
ideia de manter encontros regulares. O ZKM não estabelece diretrizes gerais de conservação, 
considerando a especificidade de cada trabalho. No entanto, consegue fornecer exemplos e 
se interessa pela publicação desse conhecimento. A Wikimedia talvez seja a forma mais ágil 
de compartilhar todos esses documentos. A instituição também compartilha informações pelo 
Reddit, uma plataforma aberta que não alcança apenas instituições, mas também programadores 
e engenheiros. A colaboração entre disciplinas é essencial e garante o funcionamento da rede de 
informação a longo prazo. De maneira análoga, a conservadora alerta também que essa troca de 
conhecimento não deve se dar apenas entre museus. 

MANUELA NAVEAU forneceu ressalvas ao processo de distribuição de documentações, 
apontando as suas diferentes camadas. Destacou que os membros da sua equipe funcionam 
como agentes que garantem que as restrições estabelecidas pelos artistas sejam mantidas. 
Existem níveis da informação que podem ser disponibilizados e níveis que devem ser mantidos 
em sigilo. O conceito do compartilhamento tem conquistado cada vez mais artistas, mas também 
deve haver o respeito àqueles que veem problemas nessa estratégia.

Por fim, OLIVER GRAU reforçou que a integração global de arquivos não está pautada 
por uma perspectiva eurocêntrica. É uma iniciativa aberta que deseja receber contribuições 
de todos os continentes, de grandes e pequenos arquivos, bem como de arquivos que ainda 
estão fora das redes de contatos institucionais que já existem. É um movimento de abertura 
cultural. Financiamentos pontuais, nesse sentido, não são suficientes. O historiador afirmou que 
a conexão recíproca entre museus e arquivos também é fundamental para que o público pagador 
de impostos possa refletir sobre as grandes questões do seu tempo. Assim, o melhoramento do 
panorama atual será garantido. 

2. Matéria sobre o uso da Wikimedia pela Rhizome. FAUCONIER, Sandra. Many faces of Wikibase: Rhizome’s 
archive of born-digital art and digital preservation. Wikimedia, 2018. Disponível em: <https://wikimediafoundation.org/
news/2018/09/06/rhizome-wikibase/>. Acesso em 6 de Março de 2021.
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A participação de Isabelle Arvers, curadora de arte e games que nos últimos vinte anos tem 
investigado as implicações artísticas, éticas e críticas dos jogos digitais, tratou do projeto Game 
World Tour. Iniciado há dois anos, o projeto investiga a descolonização da arte e de videogames. 
Por meio do diálogo com as novas gerações, a curadora passou a se interessar pelo tema, 
percebendo que os jogos tornaram-se altamente influentes na cultura imagética contemporânea, 
influenciando o processo criativo e a imaginação dos jovens. Nesse sentido, passou a atuar 
academicamente, em eventos e em galerias em prol da representação da diversidade em jogos e 
pelo desenvolvimento de criações independentes e experimentações que abordam culturalmente 
zonas geográficas marginalizadas e o pensamento crítico político e social dentro da indústria de 
videogames. 

A Art Game World Tour teve início em 2019, quando a curadora iniciou seu percurso com um 
foco em questões feministas, queer e pós-coloniais, buscando videogames que não tratam 
predominantemente de temas e regiões ocidentais. Arvers visitou mais de 50 países ao redor 
do globo e mais de 260 artistas, curadores e criadores de jogos foram entrevistados, bem como 
20 artigos de imprensa sobre a pesquisa foram publicados nas revistas Poptronics, Usbek & 
Rica, Immersion e Makery, entre outras. Aproximadamente 20 workshops de machinima foram 
realizados em escolas de ensino médio, universidades, festivais, galerias queer e em espaços 
ativistas, bem como 8 conferências e palestras de arte e vídeo games. Também fizeram parte 
da programação do tour algumas participações em exposições de arte e videogames, como 
na Tecnofemismo 2019, na AGWT @Game On! El Arte del Juego 2019 (Argentina), na AGWT 
@Overkill 2019 (Holanda) e Jibambe na Tec 2020 (Kenya). Além disso, a artista realizou 
performances como VJ com músicos locais e fez intervenções online.

ESTUDOS DE CASO

Figura  20  Still da transmissão do encontro online “Estudos de Caso” realizada dentro do evento 
“FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings” em 29/03/2021. 
Fonte: <https://youtu.be/33g_ByjR334?t=0>. 
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Arvers teve como intuito descobrir a cultura, a história e a política de países por meio de suas 
criações digitais e jogos, contando uma narrativa diferente a partir de videogames fora da 
Europa, Canadá, Estados Unidos e Japão. Para colher informações e fontes de pesquisa que 
possibilitassem a construção de uma narrativa diferente sobre videogames e multiplicassem 
colaborações em potencial, bem como a realização de workshops e palestras, para contribuir 
com os países visitados, realizou entrevistas com artistas, ativistas, criadores de videogames 
e curadores que incluem jogos em seu processo criativo. Ao longo da experiência, a curadora 
aponta ter encontrado um panorama de criadores de jogos muito diversos e cita, por exemplo, 
criadores indigenistas e animistas, que abordam tipos de rituais culturais e religiosos em suas 
criações. A representação de novos personagens, a apresentação de cenários em ambientes, 
cidades e paisagens diversas, fora de Los Angeles e São Francisco, também foram um foco da 
pesquisa.  

Entre os jogos colecionados no tour que integram o corpus de pesquisa, a curadora citou: 
Réplica, jogo coreano que trata do controle e da vigilância na Coreia, desenvolvido por um criador 
de jogos independente que atua profissionalmente como policial e desenvolve jogos criminais 
que abordam a legislação coreana atual; The Wednesday Gamebridzy, jogo pós-colonialista 
que narra a história de uma sobrevivente do período pós-Segunda Guerra Mundial, durante o 
qual mais de 1000 mulheres foram capturadas, enviadas para bases militares e prostituídas; 
Detention Redcandles Studio, jogo de horror e sobrevivência usado em escolas como ferramenta 
de conscientização sobre a temática do Terror Branco em Taiwan, período de repressão e 
perseguição de dissidentes políticos entre 1947 e 1987.

Atualmente Isabelle Arvers está analisando os dados coletados ao longo do tour para elaborar uma 
geografia descolonial de criações em arte e videogames, destacando territórios negligenciados, 
identificando e valorizando trocas e circulações culturais, sociais e econômicas.  A análise 
desse corpus é submetida à pesquisa transdisciplinar, a partir da análise de jogos, jogabilidade, 
condições de produção, difusão e recepção. Os resultados serão publicados em uma pesquisa 
científica coletiva com outros artistas que foram visitados, com o objetivo de posicionar a 
França e a pesquisa europeia dentro do campo de Estudos de Jogos Descoloniais de Gênero 
Queer internacional.  A curadora também organiza atualmente um Symposium Internacional na 
Universidade de Paris, a ser realizado durante o segundo semestre de 2021, em colaboração 
com Mehdi Derfoufi, professor associado de estudos de mídia e gênero da Universidade de 
Paris 8. Arvers visa à criação de uma exposição nômade internacional de arte e videogames, a 
partir da seleção de trabalhos de artistas de todo mundo, constituída por um corpus rico de jogos 
políticos, descoloniais, feministas e queer na Ásia, América Latina, África e Oriente Médio. 

Ricardo Dal Farra: Arquivos, Memória e Futuro

O artista e pesquisador Ricardo Dal Farra é doutor em Artes pela UQAM, Canadá, e professor 
de música e mídia arte na Concordia University. É também membro do conselho diretivo do ISEA 
International e criou a Latin American Electroacoustic Music Collection (Figura  21), na Daniel 
Langlois Foundation, arquivo voltado para a memória da música eletroacústica, ao qual dedica 
sua apresentação. Para introduzir as problemáticas que estão em torno do tema, o pesquisador 
cita um trecho da obra Noise: The Political Economy of Music, de Jacques Attali: “All music, 
any organization of sounds is then a tool for the creation or consolidation of a community, of a 
totality”3. A comunidade tratada por Dal Farra é a América Latina e seu foco é a preservação, 

3. ATTALI, Jacques. Noise: The Political Economy of Music. Manchester: Manchester Univerity Press, 1977, p.3. Décimo 
sexto volume da série Theory and history of literature.
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documentação e disseminação de suas inovações tecnológicas nessa área da arte eletrônica. 
A motivação para desenvolver a pesquisa surgiu através da prática de colecionar músicas para 
aulas e elaborar séries de shows de música eletroacústica em rádios, somada à percepção 
de que a América Latina sofre há tempos com questões de preservação da memória. Nesse 
sentido, assumiu a missão de tornar o acesso público ao conhecimento armazenado em arquivos 
pessoais uma realidade. 

As iniciativas no campo da música eletroacústica se iniciam ainda na década de 40, quando 
países como Brasil, Chile, Cuba, Peru, Uruguai, Venezuela, México e Argentina já produziam 
nesse campo. Essa trajetória pode ser encontrada no catálogo de Huke Davis publicado em 
1967. O pesquisador cita em especial alguns compositores brasileiros pioneiros como Reginaldo 
Carvalho, Jorge Antunes, Jocy de Oliveira, Gilberto Mendes, Willy Corrêa de Oliveira. Na década 
de 60, o pesquisador cita o compositor cubano Juan Blanco, por exemplo, que produziu mais de 
100 trabalhos a partir dos anos 60, mas grande parte foi perdida. Foi responsável pela criação 
do protótipo predecessor do Melatron, que se tornou o sampleador. O pesquisador também 
menciona Raúl Pavón, engenheiro mexicano que produziu o protótipo de um sintentizador de 
Fernando von Reichenbach, entre outra inovações e dispositivos, e o peruano César Bolaños, 
que trabalhava com música eletroacústica, mixagem e música computacional.

Ricardo Dal Farra alertou que há a tendência de apagar a música eletroacústica como uma 
categoria pioneira importante em discussões sobre o desenvolvimento da arte eletrônica. Para 

Still da página do arquivo digital da Latin American Electroacoustic Collection, criado por 
Ricardo Dal Farra na Daniel Langlois Foundation. O arquivo constitui um esforço para preservar, 
disseminar e documentar a produção eletroacústica latino-americana. Fonte <https://www.
fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=556>. 

Figura  21  

Estudos de Caso

https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=556
https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=556


67

divulgar esse conhecimento, o pesquisador buscou realizar publicações em jornais como o 
Computer Music Journal e o Leonardo Music Journal, no hemisfério norte. O objetivo foi criar 
uma triangulação entre artistas e os hemisférios norte e sul, dado que, ainda que as produções 
estejam no sul, sua publicação no norte traz de volta o conhecimento para o sul, por serem 
mais acessíveis. O pesquisador também teve a oportunidade de participar do projeto Digi-Arts, 
da Unesco, com a missão de escrever sobre a música eletroacústica na América Latina. O 
documento final contou com 75 mil palavras na versão em inglês, citando apenas nomes e datas, 
sem comentários ou críticas. No entanto, Ricardo Dal Farra destacou que as listagens acabavam 
por reforçar as palavras e não a música.  Com o recebimento de uma bolsa por 4 meses pela 
Fundação Daniel Langlois, o trabalho desenvolvido se tornou  um interesse permanente.

Durante a pesquisa, algumas questões foram levantadas em torno de arquivos, memória 
e futuro, como: motivações para a preservação; reflexões sobre a perspectiva histórica e a 
memória cultural; práticas artísticas; contextos e projetos relacionados; problemas de definições; 
abordagem geográfica; e seleção do que será reservado. A coleção foi construída ao longo de 
décadas. No acervo é possível encontrar não apenas compositores, mas também criadores 
de inovações tecnológicas. Entre os brasileiros estão Jorge Antunes, Josi de Oliveira e Vânia 
Dantas Leite. Ao todo, a base de dados contém 2.152 arquivos de áudio e 1723 composições 
de músicas eletroacústicas de quase 389 compositores. Esse conteúdo fica armazenado na 
casa do pesquisador na Argentina e foi levado de avião para a sede da fundação em Montreal, 
Canadá, para que fosse organizada, totalizando: 736 composições argentinas, 17 bolivianas, 166 
brasileiras, 99 chilenas, 74 colombianas, 16 costarriquenhas, 130 cubanas, 10 dominicanas, 50 
equatorianas, 2 salvadorenhas, 18 guatemaltecas, 158 mexicanas, 9 paraguaias, 68 peruanas, 17 
porto riquenhas, 87 uruguaias, 65 venezuelanas. Apenas no Brasil somam-se 39 compositores. 
Nem todos esses artistas foram capazes de promover seus trabalhos fora do seu país ou dentro 
da própria América Latina.

A base de dados da fundação está acessível ao público, com algumas exceções que podem ser 
solicitadas por e-mail. O pesquisador encerrou tecendo uma crítica à matematização e ao uso 
de estatísticas para tratar de temas sensíveis da criação cultural e citou Jacques Attali: “Nothing 
essential happens in the absence of noise. Today our sight has dimmed; it no longer sees our 
future, having constructing a present made of abstraction, nonsense, and silence. Now we must 
learn to judge a society more by its sound, by its art, and by its festivals, than by its statistics”4. 
Apresentou também um vídeo sobre Jorge Antunes, em que o artista toca um theremin de autoria 
própria, desenvolvido no início da década de 60. 

4.  Idem, p. 3.

Solimán López: Dos Arquivos Digitais Para o ao Vivo

Solimán López, artista espanhol de mídia arte, é diretor de inovação da Escuela Superior de Arte 
y Tecnología en Valencia e também diretor do Updated Art Studio. O artista dedicou sua fala ao 
Harddiskmuseum,  projeto concebido em 2013 em uma residência em Santiago de Compostela 
na qual foi proposta a ideia de usar um HD para armazenar trabalhos de diferentes artistas. O 
plano foi concretizado em 2015 em Valência. Desde o início de sua pesquisa, o artista percebeu-
se obcecado pelo conceito de arquivos como base da produção artística contemporânea, bem 
como da vida cotidiana atual. Idealizado como um repositório único que responde às questões 
levantadas pelos novos códigos temporais da produção artística, o projeto é um tributo aos 
arquivos digitais que são a essência das novas mídias. O Harddiskmuseum questiona, entre 
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outras coisas, a arquitetura como um sinônimo de cultura. Baseado em um HD industrial de 
2 terabytes (Figura  22), o universo do museu é dedicado exclusivamente à arte digital e tenta 
apagar as fronteiras entre a figura do artista, o gerenciamento de cultura, o sociedade do 
conhecimento, a memória, o sistema de arte e a combinação de novos modelos de exposições, 
cooperativos, inovadores e instigantes.

Figura  22  Foto do HD Harddiskmuseum, um HD de dois terabytes que serviu de base para a criação do 
Harddiskmuseum. Imagem retirada da apresentação de Solimán López no encontro online 
“Estudos de Caso”, disponível em <https://youtu.be/33g_ByjR334?t=0>. 

O museu contém obras de mais de 100 artistas de vários países, mais de 15 horas de conteúdo, 
apresentadas em diferentes formatos como realidade virtual, show, realidade aumentada e o 
formato genético, o mais inovador. O artista não contribui com trabalhos autorais ao acervo do 
museu, apenas como fundador e diretor de estratégia do projeto, em prol da formação de uma 
super comunidade. Alguns artistas exibidos são: Roger Vilder, Mohsen Hazrati, Snow Yunxue 
Fu, Paulo Arraiano, Mit Borrás, Milad Forouzandeh, Kamilia Kard, Jorge Isla, John Sanborn, 
Jm Stash, Ines Norton, entre outros. A coleção cresce constantemente. O museu participou 
de alguns festivais e centros de arte como Arts Santa Mónica, Barcelona, Espanha; Museum 
of Contemporary Art Buenos Aires (MACBA), Argentina; Arco Form, Espanha; EP7, França; 
Chronos Art Center, em Shanghai, China, entre outros. 

Atualmente o formato digital é o mais preponderante, já que o conteúdo do acervo foi copiado 
e disponibilizado em ambiente online, criando uma ponte de comunicação entre artistas em 
qualquer lugar do mundo, sem limitações de espaço e tempo. A coleção permanente pode ser 
visitada pela plataforma https://space.harddiskmuseum.com/ (Figura  23). O projeto também 
conta com exposições temporárias. No momento, algumas estão sendo preparadas para serem 
exibidas no início de maio nas ruas de Madrid. 

O Harddiskmuseum é baseado em código binário, dado que tudo é digitalizado, e em seu formato 
genético tem como objetivo lançar um novo conceito de museu, uma espécie de antecipação dos 
museus do futuro, levantando questões como: “O que significa um HD para o futuro das coleções? 
Qual é o futuro do armazenamento da arte digital?”. Para responder a algumas dessas questões, 
o artista se juntou à bióloga especializada em armazenamento digital, Dina Zielinski, ao longo 
de um ano e meio, para criar um museu armazenado em código genético.  Esse é o próximo 
passo. O código genético na arte tem sido explorado por diversos artistas, como, por exemplo, o 
brasileiro Eduardo Kac. Logo, o formato genético do Harddiskmuseum não pretende ser pioneiro 
nesse sentido, mas como inspiração, já que nessa performance, ação e conceito, torna-se o 
primeiro museu onde os trabalhos realmente compartilham seus materiais, composição e código 
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Figura  23      Still da plataforma que contém a coleção permanente de obras do Harddiskmuseum, dedicado 
exclusivamente à arte digital e que questiona, entre outras coisas, a arquitetura como um 
sinônimo de cultura. Fonte <https://space.harddiskmuseum.com> .

genético. O ciclo de preservação, produção e criatividade é fechado, trazendo à comunidade um 
exemplo de como colaborar de forma profunda na criação, na preservação, no armazenamento 
e compartilhamento de arte digital. O artista está em colaboração com outro laboratório para 
recriar o HD em plástico PLA para receber o código genético.

Tania Aedo: Patrimônio digital no México

Tania Aedo, coordenadora da Cátedra Max Aub, Transdisciplina en Arte y Tecnología da UNAM, 
México, abordou ao longo de sua apresentação três iniciativas de arquivos e um protótipo com os 
quais esteve envolvida nos últimos anos.  O primeiro é Modos de Oír (2018-2020), exposição que 
tornou-se também um livro e um arquivo; o segundo é (Ready) Media: Towards an archaeology 
of media and intervention in Mexico (2010); e o terceiro é Priamo Lozada Documentation Center 
(CDPL) (2015). Já o protótipo é Prototypes for navigating a contingent future (2020-2021).

Modos de Oír: Prácticas de Arte y Sonido en México foi uma exposição coletiva realizada 
simultaneamente no Laboratório Arte Alameda, espaço dedicado à exposição, documentação, 
produção e investigação de práticas artísticas que utilizam e dialogam com arte-tecnologia, e 
no Ex Teresa Arte Actual, laboratório de arte dedicado à performance e videoinstalação desde 
1993. O projeto foi iniciado como um seminário em 2017, com a participação de oito curadores: 
Cinthya Garcia, Susana Gonzalez, Rossana Lara, Bárbara Perea, Carlos Prieto, Francisco “Tito”, 
Manuel Rocha e Tania Aedo. O objetivo foi unir artistas de diferentes gerações e momentos 
históricos para investigar práticas e pensamentos sonoros, o som em sua relação com a voz, 
em sua relação com materiais e como fenômeno, apresentando trabalhos oriundos de diferentes 
abordagens e pesquisas sobre 30 décadas de arte sonora no México. O país tem uma longa 
tradição de práticas artísticas ligadas ao som, e, nesse sentido, a construção do arquivo como 
repositório dessa memória também foi um dos principais objetivos do projeto.
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Still do site do arquivo digital Modos de Oír. Criado a partir da exposição coletiva Modos de Oír: 
Prácticas de Arte y Sonido en México realizada simultaneamente no Laboratório Arte Alameda 
e no Ex Teresa Arte Actual. Fonte <https://modosdeoir.inba.gob.mx> 

O projeto (Ready) Media: Towards and archaeology of media and intervention in Mexico, assim 
como o primeiro projeto apresentado, também é uma exposição, um livro e um arquivo, de 
curadoria coletiva. O livro é composto por 15 ensaios e editado por Daniel Garza-Usabiaga e 
Karla Jasso, que também teve participação no projeto Modos de Oír. Armazenado em DVDs, 
o arquivo foi enviado a instituições, curadores, centros de documentação e museus de todo o 
mundo. Os curadores esperavam que, mesmo que se tornasse obsoleto, o arquivo seria copiado 
e preservado pelos museus e centros de documentações que o receberam. 

Cada DVD foi dedicado a um tema, sendo eles: Experimental Music, Art, Poetry and Sound 
Experimentation in Mexico; Familiar Memorable, uma programação com jovens nascidos na era 
digital de curadoria de Grace Quintanilla; Overflow: Mechanicity and Obsolescence in current 
media art,  uma história sobre a mecânica escondida por detrás do digital, de curadoria de Juan 
Pablo Anaya e Gabriela Mendez-Cota; Cine povera; Notes on a Review of Video Curatorships; 
Experimental Contemporary Audiovisual in Mexico; e, por fim, Voiceover, documentário com 
participação dos artistas Sara Minter, Ariel Guzik, Ximena Cuevas, Arthur Henry-Fork e Arcângel 
Constantini. 

O terceiro projeto, o Centro de Documentação Priamo Lozada (CDPL), foi inaugurado em 2015, 
com a missão de manter, colecionar, organizar, preservar, promover e oferecer serviços de 
consultoria. O arquivo contém 5030 itens, entre livros, revistas e dossiês, tanto em formatos 
analógicos quanto digitais, somados a 113 boxes de exposições e 2043 livros. Também contém 
um arquivo pessoal com 6000 itens, entre fotografias, impressões, livros e literatura cinzenta, do 

O arquivo contou em sua primeira fase com 300 peças, sendo 120 delas parte da pesquisa 
realizada pelo coletivo curatorial. Por questões técnicas, mais relacionadas ao espaço e à 
interferência sonora, alguns trabalhos levantados não fizeram parte da exposição, apenas do 
acervo. O arquivo tornou-se aberto e contém trabalhos de diversos autores e artistas. Para 
contribuir ou fazer parte do acervo, é necessário passar pela seleção de um comitê ou, caso seja 
teórico, enviar publicações. Já o livro intitulado Modos de oír. Heterofonía sobre arte y sonido 
retrata temas trabalhados ao longo do seminário.

Figura  24   
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fundador Príamo Lozada. O processo de digitalização do arquivo se iniciou em 2018 e segue em 
andamento. 

O último projeto abordado foi Prototypes for Navigating a contingent Future (2020-2021) – Media 
Art as a Repository of Knowledge and Warnings – e trata-se de um laboratório voltado para 
jovens com foco transdisciplinar, que visa explorar a arte digital e a mídia arte como repositório de 
conhecimento inspirador, não apenas de forma crítica, mas também de forma instrumentalizada. 

DISCUSSÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS

REJANE CANTONI iniciou sua fala retomando a participação de Manuela Naveau, que 
levantou a questão: “Como criar novas formas de arquivamento?”. A moderadora destacou o viés 
inovador de todos os exemplos de acervos e museus tratados nas apresentações e acrescentou 
ao debate as questões enviadas por chat: “Quais as principais ferramentas para conectar 
arquivos de regiões marginalizadas ao circuito de arte atual? O que uma exposição adiciona a 
um arquivo que já está disponível e acessível online?”

ISABELLE ARVERS comentou que o tour mundial foi uma tarefa árdua, dado que foi 
iniciada pouco antes da pandemia de Covid-19 e se prolongou. A curadora considerou o contato 
presencial com os criadores parte essencial da pesquisa, dado que muitos artistas envolvidos 
simplesmente não poderiam ter sido contatados de outra forma, por restrições de língua. Nesse 
sentido, a curadora focou a pesquisa em redes de criadores em países desconhecidos por 
ela. Ainda existem muitas limitações em regiões marginalizadas em termos de tecnologia e 
internet. Nesses casos, para que novos criadores sejam encontrados, geralmente se recorre às 
universidades, escolas, redes locais de contatos e sugestões de pessoas a serem contatadas. 

Respondendo à questão de Rejane Cantoni quanto à curadoria de um museu tão inusitado 
quanto o Harddiskmuseum, SOLIMÁN LÓPEZ comentou que, como artista, tem a experiência 
de se expor a ecossistemas de seleção. O projeto foi pensado desde o início como um espaço 
administrado por artistas. Por esse motivo prefere não fazer parte do processo, tendo passado 
a atribuição de avaliar as obras recebidas para curadores e conselheiros. Além disso, muitos 
artistas o contatam, propondo ideias diferentes. Caso considere que o trabalho oferece algo novo 
à coleção, o diretor repassa para sua equipe. O formato do museu é aberto 24hs, todos os dias 
do ano, e artistas interessados podem enviar trabalhos para serem avaliados e adicionados ao 
HD.

TANIA AEDO acredita que a exposição se transforma em arquivo e o arquivo se transforma 
em exposição, considerando que ambos os espaços são templos sagrados de conhecimento. 
A união de arquivos de trabalhos contemporâneos com espaços arquitetônicos resulta em um 
relacionamento que não se experimenta por uma tela. 

RICARDO DAL FARRA apontou que os objetivos de sua coleção eram primeiramente a 
preservação, a documentação e a disseminação. Alertou que um arquivo online parece aberto a 
todos, mas existem muitas camadas. Às vezes o material online não alcança o público. A coleção 
despertou novos projetos locais, online e também no mundo físico, que se transformaram em 
livros, CDs e exposições. Dessa forma, todos esses formatos se apoiaram mutuamente. O 
público muitas vezes descobre trabalhos online porque viu eles pessoalmente em um espaço de 
exposição. A pedido do público, o pesquisador também indica como encontrar o vídeo Maestro 
Jorge Antunes Polêmica e Modernidade, exibido em sua apresentação.

Quando questionada sobre sua relação com instituições, ISABELLE ARVERS comentou que 
durante o tour, a curadora foi apoiada pelo Instituto Francês, Ministério da Cultura e Centro 
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Nacional de Artes Plásticas. Quanto à associação de exposições e arquivos, a curadora destacou 
que suas performances como VJ foram uma forma de imediatamente compartilhar conteúdo. 
Atualmente o projeto procura por uma produtora para a criação de um documentário híbrido.

SOLIMÁN LÓPEZ, respondendo a questões do público que pediram por mais informações 
a respeito do projeto Harddiskmuseum, destacou que, conceitualmente, o projeto manda uma 
mensagem sobre o futuro da preservação da arte digital em dados de forma geral e propõe 
formas para que isso aconteça. O museu HD é baseado em código binário. Já o museu genético 
será baseado em código binário duplo. Ao sintetizar as sequências binárias em DNA, criando 
um código genético artificial, será possível reconstruí-lo posteriormente. Backups anuais 
garantiriam que o museu permaneça seguro em código genético. Esse conceito também fornece 
materiais novos para criar ideias inovadoras. Atualmente o artista procura por parceiros para 
produzir 16 peças de plástico que contenham o DNA. O objetivo é distribuí-las globalmente 
para que possam ser encontradas. As peças poderiam ser enterradas ou mergulhadas em um 
oceano profundo, criando um jogo poético e metafórico. Para reviver o conteúdo museológico 
sintetizado, seria necessário ir a um laboratório, extrair o código genético e reconstruir o código 
binário, conseguindo exatamente os mesmos pontos sintetizados originalmente. É um processo 
de avanço e retorno no tempo.

PAULA PERISSINOTTO, ressaltando a contribuição de Morgane Stricot ao compartilhar 
que o uso do Wikimedia está em ascensão entre grandes instituições, questionou a todos os 
participantes quais seriam suas  estratégias de atualização. Também levantou as questões: “O 
arquivo deve ser disponibilizado apenas a uma pequena rede local? Ou devemos conectá-lo a 
uma rede global?”

RICARDO DAL FARRA ressaltou que sua pretensão inicial foi recuperar o que estava 
sendo perdido. A coleção é financiada pela Daniel Langlois Foundation. Caso esse apoio seja 
encerrado, outro apoio institucional seria necessário para manter o projeto. Mais que expandir, 
a ideia é preservar. Quanto à integração, apesar de considerá-la uma boa alternativa, alertou 
que a perspectiva colonialista ainda se faz muito presente nesse tipo de iniciativa, na qual 
países europeus oferecem a pequenos projetos a possibilidade de “fazer parte” de organizações 
centralizadas. O pesquisador acredita no fomento aos projetos latino-americanos. 

TANIA AEDO comentou que o México tem um longa tradição de preservação. No entanto, a 
arte digital não é de grande interesse historicamente ou em sentido arqueológico. Nesse sentido,  
os  projetos  devem ser iniciados independentemente das condições em que se apresentem. É 
importante que a nova geração que está na área de documentação ou em áreas educacionais de 
museus coloque seu coração nessa prática, para que isso mantenha os projetos em continuação, 
ainda que instituições não estejam interessadas. Há planos para distribuir o acervo em formato 
online por parte do Instituto Nacional de Fine Arts, que também possui centros de preservação 
focados em arte, criando pontes do acervo com universidades. O Laboratorio Arte Alameda 
também faz parte de uma instituição governamental. Respondendo à questão de Isabelle 
Arvers a respeito das ferramentas que o arquivo usa para distribuir o conteúdo digitalizado, a 
pesquisadora esclareceu que o acervo não está disponível online, apenas cria divulgações das 
exposições, como por meio do Youtube, por exemplo.

ISABELLE ARVERS ressalta que um dos problemas encontrados em arquivos digitais são 
as ferramentas utilizadas para conceder acesso. A curadora comentou o fim recente do software 
Adobe Flash Player e, com o seu encerramento, a desativação de diversas obras e a possibilidade 
de utilizar a ferramenta para exibir conteúdos de arte como vídeos e imagens bitmap.

REJANE CANTONI estabeleceu um link com a iniciativa planetária de Oliver Grau e propôs 
as questões: “Há uma solução para integrar arquivos globalmente? Esse esforço deve ser feito? 
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Como criar esse diálogo? Por Wikimedia, como Morgane Stricot indicou? Encontros permanentes 
entre instituições devem ser mantidos  para realizar essa meta?”

SOLIMÁN LÓPEZ apontou que a solução seria um hyperlink total e que o Google já demonstra 
formas de criar essa super rede. O artista considera que é uma prática possível para unir coleções 
e arquivos, com uma fonte hyper web para conectar tudo. A partir disso, seria possível explorar 
novos formatos, como a realidade virtual. Há também dispositivos de comunicação low tech 
que poderiam criar essa rede. O rádio, por exemplo, é uma super mídia acessível que pode 
impedir que tendências colonialistas predominem no processo. Esse sonho pode ser realizado 
com tecnologias mais acessíveis. 

ISABELLE ARVERS indicou o uso de open source e citou como exemplo o Internet Archive, 
biblioteca sem fins lucrativos de livros, filmes, softwares, entre outros. Citou também a biblioteca 
digital Gallica, que está tentando integrar arquivos e acervos diferentes. No momento, há 
grandes livrarias por trás do projeto, mas se tornaria ainda mais interessante como uma iniciativa 
internacional. Questionada a respeito do mapeamento que realizou em sua pesquisa e como é 
organizado, disse ter encontrado uma rede internacional em muitos países que são estimulados 
pela indústria de jogos. No entanto, em países como Togo e Gana, onde não há esse investimento, 
os criadores não estão em contato uns com os outros e não há a publicação de 30% dos jogos. 
A meta era, nesse sentido, criar redes internas. A curadora comentou que essa publicação pode 
depender também de restrições sensíveis politicamente, como ocorrido com um jogo taiwanês 
de um dos desenvolvedores com os quais teve contato, que foi banido por conter memes que 
teciam críticas ao presidente e, após uma semana na Steam, foi proibido. 

Por fim, REJANE CANTONI pediu a todos os participantes que falassem sobre o que idealizam 
para seus arquivos digitais.

TANIA AEDO comentou estar focada em contingência no que se refere à criação de novas 
ideias a partir dos repositórios, que são uma vasta fonte de informação, não apenas no sentido 
crítico mas também instrumental. A pesquisadora idealiza que o público acesse esses arquivos à 
procura de conhecimentos, alertas, itens interessantes, para inventar o novo futuro, que é muito 
incerto e contingente. Além disso, que artistas pensem em projetos a longo prazo, mas que não 
sejam  insustentáveis.

PAULA PERISSINOTTO idealiza tornar todo trabalho construído ao longo de 20 anos 
compartilhável e distribuí-lo ao máximo de pessoas possível para que permaneça vivo. O desafio 
é a escolha do melhor caminho para realizar essa visão. 

ISABELLE ARVERS destacou o software livre baseado na plataforma SDX, Pleade, navegador 
de código aberto que permite a qualquer pessoa publicar recursos de busca de arquivos em 
formato XML / EAD na web. O software é fornecido pela empresa AJLSM,  especialista em 
sistemas de informação de patrimônio cultural. É uma tecnologia open source para acessar 
arquivos, publicar e indexar conteúdos online.

SOLIMÁN LÓPEZ reforçou que a tecnologia deve ser usada apropriadamente, especialmente 
em contextos difíceis como o atual, em que a globalização está em ascensão e, ao mesmo 
tempo, há formas de usar recursos open source para ceder à comunidade soluções novas de 
melhoramento. Nesse sentido, o artista propõe um ponto de vista crítico. Seu desejo é que a 
tecnologia permaneça e que seja assumida de forma criativa.  

RICARDO DAL FARRA destacou o potencial de projetos locais e internacionais de mudarem 
efetivamente a vida de artistas e familiares que acabam esquecidos e não tem o seu mérito 
reconhecido. Para o pesquisador é essencial reconhecer que tais projetos não lidam com itens 
abstratos e intangíveis, mas afetam pessoas reais ao longo do tempo. Esse resgate significa 
olhar para o passado e também para o futuro.

Estudos de Caso
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Annet Dekker, professora assistente de Estudos de Mídia na University of Amsterdam e co-
diretora do Centre for the Study of the Networked Image da London South Bank University, iniciou 
sua apresentação retomando a fala de Oliver Grau: “A atualização excessiva pode levar à perda 
de parte da complexidade do arquivo”. 

A pesquisadora introduziu a problemática dos emuladores, softwares capazes de reproduzir as 
funções de um programa ou equipamentos de hardware indisponíveis, e sua importância na 
preservação. Destacou que emuladores enfrentam os mesmos problemas que pacotes de software 
e objetos digitais em geral, exigindo adaptações ao hardware atual e ao sistema operacional tanto 
quanto os trabalhos de arte digital. Nesse sentido, há um crescimento contínuo de atualizações, 
também referido com “nested emulation”. Quando um emulador não pode ser portabilizado para 
uma nova plataforma hospedeira, a própria plataforma, então desatualizada, pode ser emulada, 
criando uma sequência de emulações. Esse processo possibilita a compreensão a respeito de 
alguns dos problemas que têm sido enfrentados na preservação da arte digital. 

A interatividade, a impermanência, a fragilidade e a sua variabilidade são aspectos inerentes 
à natureza de obras em net art. Ainda assim, muitas soluções digitais surgiram ao longo das 
últimas duas décadas para manter o processo entrópico sob controle, com o intuito de prolongar 
a vida útil e o funcionamento de obras e de ferramentas digitais. Algumas dessas soluções são 
eficientes, criando poucas alterações na estética e na informação dos trabalhos. Os principais 
desafios listados pela pesquisadora são: a dificuldade de leitura de códigos e softwares antigos; 
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Figura  25   Still da transmissão do encontro online “Conservação de Obras de Arte que Dependem de 
Tecnologia”, realizada dentro do evento “FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online 
meetings” em 30/03/2021. Fonte: <https://youtu.be/lo8Zc31sFZc?t=0>.
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as tecnologias obsoletas e a confiança na terceirização, geralmente comercial; a incorporação a 
redes maiores de internet e de relacionamentos web; a manutenção dispendiosa e prolongada de 
hardware e software; as alterações ao trabalho, como resultado da interferência e manutenção 
constante; a evolução de trabalhos de arte digital, dificultando definições mais permanentes 
quanto à sua natureza e composição; os emuladores e a virtualização, que exigem atualização 
e preservação constante. 

Enquanto alguns trabalhos precisam de um ambiente ou ajuste para continuar existindo, 
é também o próprio ambiente que precisa ser atualizado. Como consequência, novas 
ferramentas e mecanismos surgem incessantemente, o que requer conhecimento especializado. 
Resumidamente, essa paisagem técnica se prolifera ao nível de turvar a compreensão  em torno 
do que está sendo mantido vivo: seria o trabalho ou os layers que sustentam o trabalho? Trabalhos 
que são originalmente simples tornam-se complexas infraestruturas digitais, transformando-se 
em amontoados densos de hardware e software. Tais práticas são insustentáveis. Em nível de 
conteúdo, a cada atualização, migração, virtualização ou emulação a forma e o conteúdo podem 
mudar. Além disso, os ambientes de mídia em que esses trabalhos existem afetam sua estética. 
É também insustentável no sentido de estrutura organizacional, já que conhecimento deve ser 
renovado constantemente para guiar a resolução da próxima falha técnica. Por fim, esse processo 
não é sustentável em sentido ecológico, dado que essas práticas têm custos energéticos altos, 
resultando em significativas emissões de carbono devido ao consumo de combustíveis fósseis.

Esses desafios elucidam o paradoxo da sustentabilidade digital, apontado pela pesquisadora. 
Por um lado, há a demanda pela preservação da herança digital para pesquisas futuras e 
para a memória cultural. Por outro lado, a necessidade de atualizar métodos e ferramentas 
tecnicamente impõe um fardo crescente sobre infraestruturas organizacionais e também sobre 
o ambiente ecológico. Atualmente, há uma crescente conscientização a respeito desse impacto 
ecológico por parte de organizações focadas em herança digital e museus. Observando a 
literatura que trata de sustentabilidade digital, os últimos anos tiveram uma intensificação no 
melhoramento de galerias, na diminuição de desperdício e no gerenciamento de gastos de 
energia. Simultaneamente, organizações estabelecem metas ambientais, dirigindo sua atenção 
para recursos financeiros e humanos.

Apesar de serem boas medidas de redução de emissão de carbono, a pesquisa atual de Dekker 
se inicia com o reconhecimento dessa contradição inerente à arte digital. Para pensar em uma 
abordagem sustentável para o futuro da preservação digital, deve-se basear na compreensão 
profunda das infraestruturas complexas em que esses trabalhos de arte prosperam, na 
integração de redes comunitárias, na memória viva e em práticas institucionais. Nesse cenário, 
redes colaborativas formam a base de uma infraestrutura resistente, e aprender com métodos de 
memória viva pode reduzir a ênfase única no desenvolvimento técnico. Ao citar o trecho: “A future 
preservation of digital objects can be less about new tools than new socially-organized systems, 
systems that take advantage of the number of individuals and institutions facing the same 
challenges and seeking the same goals”, de Kathleen Fitzpatrick5, Annet Dekker destacou que 
esses trabalhos frequentemente são cuidados por diferentes indivíduos, pequenas organizações 
ou grupos de pessoas com uma questão em comum: “Como preservar partes do trabalho?” 

A pesquisadora nomeou essas redes de “Networks of Care”, tendo como principais 
características positivas: a transdisciplinaridade; a combinação de profissionais especializados 
e não especializados; a criação e a administração de projetos em que a transmissão de 
informação é mantida por um modo comum de compartilhamento. São sistemas abertos ou um 
conjunto de ferramentas dinâmicas que possibilitam a edição e gerenciamento de informações 
com rastreamento e controle de alterações. Caso a equipe seja alternada, o projeto pode ser 

5. FITZPATRICK, Kathleen. Planned obsolescence: Publishing, technology, and the future of the academy. New York: 
New York University Press, 2011. p. 126. 
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continuado, dado que o conteúdo e a informação sempre estarão acessíveis. Tais redes devem 
ser dinâmicas, possibilitando a união, bifurcação e separação de projetos.

O aspecto social dessas redes é reconhecido de forma mais ampla. Ao citar o trecho: “It is not 
the problem of non-materiality that currently represents the greatest challenge for museums in 
collecting performance but of maintaining – conceived as a process of active engagement – the 
networks which support the work”, de Pip Laurenson and Vivian van Saaze6, reforça que a rede 
deve ser vista, não como parte que sustenta o trabalho ou o preserva, mas como parte inerente 
ao trabalho, como um agente, e não uma ferramenta. Essa noção de cuidado já é observada 
em práticas de conservação. O trato e cuidado com as coleções é basicamente o centro da 
conservação. No entanto, a pesquisadora busca ir além da ideia de cuidado em relação a um 
objeto. 

Annet Dekker afirma que o cuidado é sempre ambivalente, como tratado por María Puig de la 
Bellacasa e Annemarie Mol. Para compreender melhor o funcionamento desse tipo de rede, é 
importante considerar como funciona a sua atuação, como muda e como pode produzir novas 
formas de cuidado. Essa rede tem o potencial de romper o status quo, dependendo de sua 
perspectiva. É uma questão de trabalhar em prol do processo de construção de relações e de 
apoiar o conhecimento coletivo. Esse conceito pode ser percebido em diversos trabalhos de 
arte, como o site http://mouchette.org de Martine Neddam, de 1996, que trata de personagens e 
identidades como unidades de significado. O site contém em si uma rede na qual qualquer um 
pode realizar edições e iniciar o seu próprio site.

Inspirado parcialmente no filme Mouchette, de Robert Bresson, com roteiro adaptado do romance 
Nouvelle Histoire de Mouchette, de Georges Bernanos, a obra online enfrentou represálias por 
parte da viúva do diretor, que entrou em contato para demonstrar sua insatisfação quando a 
artista Martine tentou criar um jogo no site, o que teria afetado a imagem do filme e do livro. 
Consequentemente, Martine colocou um aviso no site informando aos seus contribuidores que 
teria que derrubar parte dele. Instituições e organizações decidiram apoiá-la cedendo seus sites 
para hospedar a parte que havia sido censurada, o que acabou por gerar uma rede em torno do 
trabalho. 

Outro trabalho pertinente nesse sentido é de Igor Stromajer, artista pioneiro de net art em 
atuação desde a década de 90, que criou sua própria rede de “cuidado”.  O projeto é baseado 
em um anterior, no qual passou a deletar seus próprios trabalhos online por questões técnicas 
e de funcionamento. A partir dos trabalhos deletados, ele iniciou uma nova rede de cuidadores. 
Em 2016, enviou 666 emails solicitando que esses agentes cuidassem de alguns arquivos 
selecionados. Dois anos mais tarde, o artista enviou outro email para 333 pessoas, com o mesmo 
pedido. Em 2020, repetiu a ação e programou uma nova solicitação para os próximos dois anos. 

O artista observa seu trabalho como um ciclo de durabilidade próprio, uma performance online 
infinita, sendo construída, desconstruída e, principalmente, alterada a cada ação. Isso mostra um 
novo modo de engajamento e uso criativo, que lida com a circulação e as relações em rede, em 
que os efeitos de distribuição afetam a intencionalidade e a previsibilidade do objetivo final do 
trabalho. A repetição da ação performática de enviar e receber transforma sua singularidade ao 
longo do tempo, o que pode desapontar o artista ou tornar-se a beleza do trabalho. As imagens 
individualmente não são cativantes, mas em conjunto carregam uma infinidade em potencial, 
em que não há lógica ou predictibilidade. É possível argumentar que essa documentação ou 
coleção é um novo trabalho. O que importa é que essa documentação ganha vida, em vez 
de permanecer estática, imitando as características do trabalho original, sendo ambígua, 
performática, processual e colaborativa.

6. LAURENSON, Pip; SAAZE, Vivian. “Collecting Performance-Based Art: New Challenges and Shifting”. In: REMES, 
O, MacCulloch; MACCULLOCH L; Leino M.  Perspectives in Performativity in the gallery: staging interactive encounters. 
Bern: Peter Lang, 214. p.39.
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Pieter Tjabbes: Palatnik - novas técnicas para restaurar arte cinética

A trajetória de atuação de Pieter Tjabbes como diretor e gestor perpassa grandes museus 
como o  Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Stedelijk Museum Schiedam na Holanda e a 
Fundação Bienal de São Paulo. Atualmente é diretor da Art Unlimited, premiada organização que 
promove exposições, tendo realizado cerca de cem exibições nacionais e internacionais. Em sua 
apresentação, trata da restauração de trabalhos cinéticos. Em especial, itens que compõem a 
obra de Abraham Palatnik, artista plástico brasileiro e inventor inovador, responsável pela criação 
dos cinecromáticos. Abraham Palatnik, nascido em 1928, é considerado atualmente como um 
dos grandes pioneiros da arte cinética, especialmente a partir de 1948, quando passa a trabalhar 
com luz e movimento em seu processo criativo. 

A Art Unlimited realizou sete exposições desde 2013 e promove atualmente uma exposição 
retrospectiva em Belo Horizonte, que permanece fechada para visitações. Problemas técnicos, 
como falhas mecânicas ou erros de programação, são solucionados recorrentemente durante a 
realização de exposições. Os trabalhos cinecromáticos de Palatnik, que geralmente são vistos 
através de uma camada de tecido que esparsa a luz gerada por lâmpadas incandescentes 
internas, ganham vida por meio de motores elétricos que se movem lentamente, construindo uma 
experiência visual poética. Quando não está em funcionamento ou um de seus componentes 
falha, a obra é alterada, ou ainda, deixa de existir. O artista faleceu recentemente acometido pela 
Covid-19, tendo sido o principal responsável pelo reparo das obras,  construídas em sua maioria 
na década de 50, com componentes correspondentes à sua época, que apesar de estocados, 
tornaram-se escassos. Os trabalhos fazem parte de acervos públicos e pessoais, nacional e 
internacionalmente, e ficam sob o cuidado de pessoas que não foram orientadas pelo artista. Ao 
solicitar alguns objetos cinéticos do artista, baseados em dispositivos mecânicos simples para 
gerar movimento e som, Pieter Tjabbes descobriu que muitos não estavam funcionando. Os 
colecionadores interessados pela manutenção do trabalho não sabiam a quem recorrer. Esse 
tipo de obra requer manutenção constante, ainda que não esteja sendo exposta.

O primeiro trabalho de Palatnik, criado em 1948, é puramente mecânico, sendo ativado 
manualmente. Ao longo do tempo, a perspectiva do artista, engenheiro de formação, tornou-se 
cada vez mais voltada para o desenvolvimento mecânico artesanal e experimental. Internamente, 
lâmpadas  acendem e apagam, e placas metálicas se movimentam, formando sombras e luzes 
variadas. O computador central é composto por pequenas placas de cobre e está conectado a 
toda fiação do trabalho, ativando os componentes por meio do contato. No passado, quando as 
lâmpadas ainda eram semelhantes às originais, os colecionadores podiam ir até uma loja comum 
e substituir aquelas que estivessem queimadas, respeitando as cores e formatos idealizados pelo 
artista. Ao longo do tempo, as cores das lâmpadas produzidas comercialmente se transformaram. 
Em alguns casos, as lâmpadas eram pintadas à mão, pelo próprio artista, com tintas específicas 
resistentes ao calor. Mesmo buscando alternativas aproximadas, o aspecto visual dos trabalhos 
passou a mudar. Além desses fatores, as lâmpadas incandescentes naturalmente brilham com 
menos intensidade com o passar do tempo, criando novas composições e designs.   

O próprio artista, responsável pela manutenção dos trabalhos, não considerava a questão 
problemática, alterando o próprio trabalho com componentes industriais que não correspondiam 
à configuração inicial. Em contato direto com Palatnik, Pieter Tjabbes foi incumbido pelo artista 
de criar uma solução para o problema. O resultado foi desenvolver uma técnica nova de restauro 
que,  a partir da localização da lâmpada original documentada, os técnicos deveriam abrir a 
lâmpada queimada, separando o bulbo de vidro da base e introduzindo uma nova fonte de luz 
de LED. Assim, a técnica preserva a estética da obra, mimetizando o equipamento original de 
forma adaptada à tecnologia comercial atual, com a aprovação do artista. Os componentes 
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armazenados que não estavam mais funcionando passaram a ter uma participação essencial 
no processo, fornecendo informações quanto à configuração inicial que seria mimetizada pelos 
novos dispositivos.

Comparativo entre lâmpada incandescente, original do Aparelho Cinecromático de Abraham 
Palatnik, e lâmpada com luz de LED, solução de restauração que mantém o bulbo original 
ao mesmo tempo que utiliza tecnologia recente de iluminação (LED). Imagem retirada da 
apresentação de Pieter Tjabbes no encontro online “Conservação de Obras de Arte que 
Dependem de Tecnologia”. Disponível em: <https://youtu.be/lo8Zc31sFZc?t=0>.

No entanto, como empresa privada, a instituição esbarra em diversos limites de interesse, dado 
que muitas obras estão fora do circuito expositivo, em acervos pessoais. Pieter Tjabbes destaca, 
por exemplo, que alguns colecionadores estão acostumados há décadas com trabalhos alterados 
ou falhos, de tal modo que, quando se deparam com o trabalho restaurado, muitas vezes não 
aprovam o resultado, e ainda que sejam informados sobre o projeto original ou a concepção 
do artista, se demonstram resistentes. Sabe-se que pelo menos 33 aparelhos cinecromáticos 
foram criados ao longo da carreira do artista, mas apenas metade deles foram localizados 
pela organização, seis em coleções públicas brasileiras. Apenas duas coleções autorizaram o 
restauro. A organização atualmente tem como objetivo realizar esse processo de restauro, não 
comercial, com outras obras do artista, além de manter o conhecimento desenvolvido vivo e 
passá-lo para gerações futuras de restauradores. Essa iniciativa pode ser realizada através da 
elaboração de um manual que documente todas as informações levantadas previamente sobre 
a composição original do trabalho e também todas as etapas, métodos e técnicas necessárias 
para estender a vida útil dessas obras, possibilitando assim uma manutenção continuada e até a 
proposição de soluções melhores no futuro. 

Figura  26       
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Tamiko Thiel trabalha com Realidade Virtual desde 1994 e com Realidade Aumentada desde 
2010,  explorando temáticas como o espaço, o corpo e a identidade cultural, por meio de arte 
política e crítica. A artista premiada liderou a equipe de design de produto da obra The Connection 
Machine CM1/CM2 AI supercomputer (Figura  28), o primeiro supercomputador de inteligência 
artificial comercializável, concebido por Danny Hillis, inventor orientado por Marvin Minsky  que 
conheceu pessoalmente quando cursava engenharia mecânica como designer de produtos nos 
laboratórios de inteligência artificial da MIT.

Em 1983, após a graduação da artista, Danny Hillis a convidou para atuar como designer de 
produto do computador que estava desenvolvendo em sua tese de doutorado. Na época, os 
computadores contavam com no máximo 8 processadores e o projeto de Hillis utilizava 64 mil 
processadores, bastante reduzidos, com apenas 1 bit. Todos se conectam a um cubo “boolean”, 
um tipo de dado primitivo que possui dois valores, que podem ser considerados falsos ou 
verdadeiros, de 12 dimensões. O número foi inspirado nos aproximadamente 80 bilhões de 
neurônios presentes no cérebro humano. (Figura  27)

A máquina foi a mais rápida do mundo em 1989, sendo que em 1986, um período de redução 
de financiamento e interesse em pesquisa de inteligência artificial, a empresa faliu e o 
supercomputador foi considerado um fracasso. Todavia, em 2015, Tamiko Thiel descobriu 
que o Museu de Arte Moderna de Nova York estava interessado em expor o projeto. A artista 
passou a recuperar a história em torno do trabalho. Sergey Brin, cofundador do Google, havia 
aprendido a construir programações paralelas a partir do Connection Machine CM-2 AI quando 
ainda era estudante universitário e se inspirou no algoritmo de mapeamento de Danny Hillis 
para desenvolver o mecanismo de busca utilizado pelo Google. Em 2010, a empresa comprou a 
segunda empresa de Hillis, Metaweb, co-fundada por John Giannandrea, engenheiro de software 
contratado posteriormente para liderar a equipe de Pesquisa e Inteligência Artificial do Google.

Tamiko Thiel: O supercomputador Connection Machine CM1/CM2 
AI; a Realidade Virtual Beyond Manzanar; e a Realidade Aumentada 
Unexpected Growth 

Representação do hipercubo de 12 
dimensões, formado pelos processadores do 
supercomputador The Connection Machine CM1/
CM2 AI. Fonte <http://tamikothiel.com/cm/cm-design.
html>.

Figura  27    
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Supercomputador Connection Machine CM-1 
AI, o primeiro supercomputador de inteligência 
artificial, inventado por Danny Hillis com design 
de Tamiko Thiel. Sua arquitetura foi inspirada no 
funcionamento do cérebro humano.
Fonte: <http://tamikothiel.com/cm/index.
html>.

Nesse sentido, existe uma linha direta entre o Connection Machine e a inteligência artificial de 
pesquisa mais utilizada no presente. Os processadores atualmente são capazes de realizar o 
que não conseguiam na década de 80. O design do supercomputador também foi bastante 
influente. Joanna Hoffman, membro original da equipe Apple Computer Macintosh e braço direito 
de Steve Jobs, apontou que o inventor havia visto uma fotografia do Connection Machine quando 
foi divulgada em 1986 e pediu que Hoffman encontrasse o designer de produto do projeto. 
Tamiko Thiel havia se mudado para a Alemanha para tornar-se artista. O cubo preto intitulado 
NeXT Computer, criado em 1988 por Jobs e inspirado no trabalho da artista, representava um 
rompimento estético em relação aos outros computadores desenvolvidos no mesmo período, 
diferenciando-se do formato utilitário habitual.

Após o resgate do contexto do trabalho, a artista colaborou com o Museu de Arte Moderna 
criando estratégias de preservação para o Connection Machine. Em 1991, o supercomputador 
foi substituído por um sucessor de formato bastante diferente do original, que não teve a 
participação da artista. Assim, a preservação da memória do projeto original tornou-se uma meta, 
bem como a preservação da sua autoria em relação ao seu design. Tamiko Thiel iniciou esse 
processo publicando um artigo que trata do design e conceituação do projeto. Richard Feynman, 

Figura  28      

Logo do projeto Connection Machine CM-2 
AI, desenvolvido por Tamiko Thiel a partir da 
estrutura do hipercubo de 12 dimensões utilizado 
no desenvolvimento dos supercomputadores 
CM-1 e CM-2. 
Fonte: <https://tamikothiel.com/cm/cm-design.html>.  

Figura  29     
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físico agraciado com o Prêmio Nobel em 1965 por sua pesquisa em eletrodinâmica quântica, 
havia projetado a rede de processadores internos do supercomputador e também se inspirou no 
projeto para criar suas primeiras simulações de computadores quânticos, que eram considerados 
uma ideia fantasiosa na época e agora estão se tornando uma realidade. 

Thiel não possuía o conhecimento teórico de Feynman, mas foi responsável por conectar 
manualmente todos os processadores. Para isso, criou um esquema visual que organizava as 
12 dimensões idealizadas por Feynman. Os museus de computadores atualmente exibem o 
projeto apenas disponibilizando ao público o hardware acompanhado de textos explicativos. 
O Museu de Arte Moderna, por outro lado, se interessou por mostrar o impacto do design na 
comunicabilidade do projeto. O logo desenvolvido (Figura  29) pela artista representava um 
cubo composto de cubos, o que fazia referência ao hardware do supercomputador, contendo 
interconexões independentes, que representavam a sua parte de software. 

O design explicava o conceito do projeto em sua complexidade - como havia sido pensado, como 
havia sido construído, seu funcionamento - de forma sintetizada. Além disso, o supercomputador 
deveria mostrar que estava processando e pensando.  Para isso, a equipe decidiu colocar as 
luzes que indicavam o status das operações de chips internos, que continham individualmente 
16 processadores, em uma estrutura translúcida, criando portas com telas que refletiam o 
funcionamento acelerado do supercomputador. Na década de 80, as câmeras de vídeo ainda 
eram raras, e apenas um vídeo foi resgatado com registros da máquina em operação.

A segunda obra tratada pela artista é Beyond Manzanar, sua primeira criação em Realidade 
Virtual, desenvolvida nos anos 2000. O trabalho foi adquirido em 2002 pelo San Jose Museum of 
Art, localizado no Vale do Silício, e passou por alguns desafios em seu processo de arquivamento. 
Por exemplo, o trabalho foi exibido inúmeras vezes pelo museu fora das condições ideais 
concebidas pela artista. A parte de hardware, originalmente composta por um computador 
Windows 98 com periféricos correspondentes, um joystick artesanal e um projetor de qualidade 
inferior à recomendada, são partes do equipamento utilizadas à época que poderiam ser 
atualizadas. Atualmente, um computador mais potente, bem como caixas de som e projetores 
de mais qualidade poderiam substituir os originais sem causar danos ao conceito do trabalho. 

Para exemplificar as dificuldades entre a montagem de instalações ideal e sua montagem nas 
condições práticas da época, Tamiko Thiel detalhou a documentação da obra. Como artista, 
apresentou possibilidades que deveriam ser o setup principal da obra. Um vídeo demonstração 
também exemplificou a baixa qualidade de imagem da época, que pode ser superada agora. 
A mais alta qualidade de vídeo utilizada no período em que foi filmado não transmite bem a 
dinâmica visual e espacial do trabalho. Ainda assim, o objetivo do registro era  demonstrar como 
a instalação deveria funcionar e o percurso a ser realizado pelo visitante, sincronizando o passo 
a passo com a minutagem do vídeo. A duração de cada etapa registrada na documentação se 
refere ao vídeo, e não ao “walkthrough” da instalação de fato, que funciona com um circuito em 
loop. Foram anexados também prints das projeções para haver um comparativo de qualidade 
das imagens mais preciso.

O conceito do trabalho abordava o encarceramento de 120 mil nipo-americanos durante a 
Segunda Guerra Mundial, em 10 campos de concentração nos Estados Unidos. Um segundo 
layer da obra foi desenvolvido por Zara Houshmand e referia-se a um tratado de encarceramento 
de irano-americanos durante a crise dos reféns americanos no Irã, entre 1979 e 1980. Ambas 
usaram arquivos de jornais para resgatar imagens dos períodos representados. No total, treze 
cenas diferentes, organizadas de forma sequencial alternada, apresentavam espaços positivos 
e negativos, de acordo com a movimentação do participante. Entre os espaços positivos, eram 
mostradas paisagens de refúgio cultural e afirmação de identidade, como jardins japoneses 
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e iranianos. Entre as imagens negativas, fotografias de imigrantes, levantadas a partir de 
Arquivos Nacionais, nas quais eles tentam incorporar a cultura americana, bem como cenas dos 
encarceramentos. 

A plataforma utilizada pela artista em 1995 fornecia a linguagem de modelagem para Realidade 
Virtual (VRML), possibilitando o uso de gráficos interativos em um computador comum, o que 
diminuía o custo do processo. Como o trabalho foi completamente construído em código open 
source, é possível reescrevê-lo e rodá-lo em browser. Beyond Manzanar foi exibido inúmeras 
vezes ao longo de 20 anos e, quando havia mudanças no sistema operacional, ele era migrado. 
Em 2017, o trabalho foi atualizado e suas imagens passaram a conter alta resolução. O código 
original da obra possuía apenas 35 megabytes. Quando reexibido no San Jose Museum of Art, 
em 2019, Tamiko Thiel forneceu uma versão melhorada para Windows 10 em adição ao código 
original que funcionava no Windows 98. A nova versão se tornou cinematográfica, aproximando-
se mais precisamente do intuito inicial da artista.  Caso o Windows se torne incompatível ou seja 
necessário usar emulação, a equipe do museu poderá utilizar a versão original. Nesse sentido, a 
artista tenta criar opções com diferentes formatos e participar da manutenção.

A obra Unexpected Growth (Figura  30), projeto arquivístico atual em que está envolvida, se iniciou 
com um convite por parte do Whitney Museum em 2018, visando à criação de uma realidade 
aumentada para o terraço do sexto andar do museu, em uma exposição chamada Programmed: 
Rules, Codes, and Choreographies in Art, com curadoria de Christiane Paul. Ao longo de 8 anos, 
a artista desenvolveu realidades aumentadas com a ferramenta Layar, aplicativo de navegador 
móvel. Após contatar o suporte do desenvolvedor, descobriu que o aplicativo seria encerrado 
naquele ano. Peter Graf, desenvolvedor de software e marido da artista, criou um aplicativo novo 
para realizar o trabalho. Com a realidade aumentada, o Whitney foi colocado embaixo d’água, 
próximo a corais compostos por plástico e lixo, que mudavam de cor de acordo com o número de 
downloads que os visitantes realizavam. Para colaborar com a preservação do trabalho, a artista 
produziu vídeos documentais com equipamentos atuais, mais capazes de transmitir imagens 
apuradas das animações. Também forneceu os projetos Unity3D usando L-systems, algoritmo 
para regras de crescimento de plantas e corais. 

Obra de realidade aumentada Unexpected Growth (2018), de Tamiko Thiel, desenvolvida pelo 
aplicativo Arpoise. Faz parte da coleção do Whitney Museum of American Art, New York. Fonte: 
<http://www.tamikothiel.com/unexpectedgrowth/>. 

Figura  30     
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Após o encerramento da exposição, Peter Graf transformou o aplicativo em uma base open 
source para realidade aumentada chamada Arpoise. Atualmente, estão trabalhando na obra 
Hidden Histories of San Jose Japan, e tentam construir uma comunidade de desenvolvedores 
para continuar o aperfeiçoamento do aplicativo. Os modelos são construídos em Unity3d e pré-
fabricados na interface Arpoise. O seu back-end foi usado para possibilitar o posicionamento 
dos itens na composição e lidar com escala, animações e interatividade. Os arquivos estão 
em XML, linguagem compreendida por máquinas e humanos, e compõem a documentação do 
trabalho, sendo facilmente replicável. O aplicativo está disponibilizado pelo Github do Whitney e 
foi adicionado à seção Artic Code Vault, de iniciativa do GitHub, para a transposição de todos os 
seus repositórios ativos de códigos open source para o Artic World Archive, bunker localizado em 
um arquipélago isolado no Ártico projetado para ser o banco de amostras mais seguro do mundo. 
Criado em 2008, o cofre pode ficar guardado por pelo menos mil anos e já contém informações 
dos Arquivos Nacionais do México e do Brasil, além da Biblioteca do Vaticano, do Museu Nacional 
da Noruega, da Agência Espacial Europeia, entre outros. O objetivo é garantir que as memórias 
digitais mais insubstituíveis do mundo da arte, cultura e literatura sejam protegidas no caso de 
uma ameaça existencial à humanidade.

DISCUSSÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS

A moderadora MAGALI MELLEU SEHN destacou o poder da documentação como ferramenta 
para a preservação da arte contemporânea e contextualizou suas questões apontando uma 
vasta bibliografia de discussões teóricas, semânticas e metodológicas decorrentes de iniciativas 
como a Rede Internacional para a Conservação da Arte Contemporânea (INCCA), o projeto 
Inside Installations, o Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage (DOCAM) 
e o LIMA. Também concentrou-se na intencionalidade artística e sua participação no processo 
de preservação, propondo as seguintes questões: “Quais os limites da participação do artista? 
Como lidar com as mudanças na intenção artística ao longo dos anos? Como negociar as 
discrepâncias entre a intenção do artista e os interesses dos proprietários?”

TAMIKO THIEL ressaltou a preservação da memória como essencial para a valorização 
do processo criativo, dado que quando participou do desenvolvimento do supercomputador 
Connection Machine aos 25 anos, muito antes de tornar-se uma artista profissional, seu design 
não foi compreendido. Caso não houvesse escrito e descrito o processo, seu trabalho e seu 
mérito se perderiam. Além disso, uma versão de uma obra é um recorte no tempo. A artista 
levantou a questão: “O que se deseja manter e o que se deseja mudar? Qual versão deve ser 
exibida, a original, a atual ou ambas, paralelamente?”

PIETER TJABBES reforçou que, como realizador de exposições, deseja que os trabalhos 
funcionem plenamente, bem como busca fornecer mais sobre o trabalho ao público, que muitas 
vezes não compreende suas particularidades, seu processo artesanal e seu funcionamento 
mecânico, associando-o a um simples monitor. O artista pode alterar livremente a sua própria 
obra, mas o museu tem o compromisso de estender sua longevidade. A documentação é 
fundamental nesse sentido, evitando possíveis anacronismos que corrompam o seu conceito. 
Quando conservadores atuam, estão entrando na autoria dos trabalhos, ainda que seja uma 
interferência autorizada. Tjabbes comentou que Tamiko Thiel fornece diferentes versões do 
trabalho paralelamente, o que pode ser muito frutífero em museus, mas alertou que a prática não 
funciona para todos os trabalhos.
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ANNET DEKKER considera que a questão se aplica diferentemente para cada artista e, 
nesse sentido, é crucial investir na documentação. Não apenas nas intenções que constituem a 
obra, mas também no que está de fato na documentação, por exemplo, como o público reagia 
ao trabalho, como foi concebido e seu contexto histórico. Há uma grande diferença entre uma 
lâmpada incandescente e uma lâmpada de LED, e sua história técnica é muito relevante. Deve-se 
entender o contexto do momento e como traduzi-lo para o futuro. A artista comentou a experiência 
que viveu no Netherlands Media Art Institute, na qual, para exibir um trabalho de net art, apenas 
um ano após a sua criação, foi necessário tornar a internet mais lenta para que se adaptasse à 
internet do ano anterior e os diferentes sistemas de busca e salas de chat visualizadas em 3D 
pudessem ser acessados em seu ritmo original.

PIETER TJABBES citou o trabalho de Nam June Paik, artista sul-coreano pioneiro que fazia 
uso de televisões antigas com tubos de raios catódicos, para exemplificar que muitas técnicas 
envolvidas nesse dispositivo já não são mais realizáveis e não há componentes substitutos.  Em 
uma das exposições organizadas pela Art Unlimited, a obra do artista foi restaurada graças a um 
comerciante que colecionava as peças, mas é uma situação rara. 

TAMIKO THIEL comentou que a aceleração é um dos grandes desafios. A documentação em 
vídeo, dessa forma, é muito útil para afinar a obra. Geralmente não está claro o que determina 
a velocidade dos trabalhos. Usar um joystick, por exemplo, pode gerar diferentes velocidades. 

ANNET DEKKER propôs que se deve repensar e expandir a documentação, saindo da inércia 
da fotografia e do vídeo para mostrar a audiências futuras o que era essencial na obra. Nesse 
processo, naturalmente há perdas. A união de muitas perspectivas sobre uma mesma obra é 
essencial.

TAMIKO THIEL indica que entrevistas por vídeo entre artistas e conservadores levantam 
aspectos sensíveis da obra, unindo duas visões complementares. O resultado desse diálogo 
dificilmente é bem transmitido por um formulário. Em adição, artistas se adaptam a diferentes 
modalidades, e, nesse sentido, a diversidade de modalidades é a melhor solução. O storyboarding 
é eficiente para narrar experiências, sensações, o que é explorado, e em que direções o visitante 
deve seguir. 
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Wim van der Plas, sociólogo, arquivista e cofundador do International Symposium on Electronic 
Art (ISEA), dedicou sua apresentação à história da instituição e de seu arquivo. Primeiramente 
intitulado de Foundation for Creative Computer Applications, o projeto foi iniciado na década de 
80, na Holanda, e concentrava eventos para educar profissionais da indústria criativa que não 
haviam experienciado a educação computacional enquanto estavam na escola. A partir do evento 
Project Computerkunst, realizado em 1984, surgiu a ideia de criar uma conferência internacional 
que tratasse de temas voltados para a arte eletrônica, unindo o mundo da computação gráfica, 
música computacional, poesia computacional, processamento de imagem, vídeo arte, linguagem 
de programação como literatura, etc. Em 1986,  a conferência se tornou um simpósio, termo que 
atraia mais atenção no contexto da época. 

Assim, em 1988, foi realizado o primeiro International Symposium on Electronic Art, no qual 
diversos pesquisadores e artistas da área perceberam-se voltados para as mesmas problemáticas 
e decidiram renovar o encontro dois anos depois. O SISEA, segundo encontro, contou com 
alguns participantes que queriam realizar o evento na Austrália. Assim, o terceiro encontro foi 
realizado em Sydney, o quarto em Mineápolis e, no ano seguinte, em Helsinki. Atualmente, a 
organização já realizou 26 simpósios ao redor do mundo, tendo visitado países como Colômbia, 
África do Sul e Coreia. No ano passado, a edição foi realizada virtualmente de Montreal, Canadá.

Nesse sentido, Wim van der Plas considera que a organização surgiu de forma anárquica, 
espontânea e desorganizada. O sociólogo inicialmente apenas tentava coordenar a realização 
do simpósio. Em 2006, uma fundação foi criada, baseada em uma organização de membros 
filiados de 1990, para cuidar da coordenação do evento. No entanto, essa fundação não recebe 
financiamento e por isso não é uma organização central no processo. Percebendo a demanda 

ARQUIVO COMO INSTITUIÇÃO

Wim van der Plas: Arquivando um Simpósio Anarquista

Figura  31  Still da transmissão do encontro online “Arquivo como Instituição”, realizado dentro do evento 
“FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings”  em 30/03/2021. 
Fonte: <https://youtu.be/VE63Yoa1l8M?t=0>. 
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por registros do que era discutido e exibido nos eventos, o arquivo foi concebido com o intuito de 
reconstruir a história perdida dos primeiros anos da instituição.

O ISEA é predominantemente uma conferência acadêmica que apresenta eventos artísticos 
paralelos, que acabam por tornar-se mais importantes do que o viés acadêmico. O arquivo online 
é baseado em WordPress e possui um menu central com uma seção “About” (Figura  31), que 
trata da missão do evento, apresenta notícias e um glossário com termos que são utilizados, 
bem como a listagem de equipes voluntárias nacionais e internacionais que contribuem com 
o arquivo. As atividades, catálogos e programações são diferenciados. Ao abrir uma edição 
específica do simpósio, uma página com informações básicas é apresentada, contendo equipes, 
programação, comitês que realizam revisões por pares, júris que avaliam e selecionam as obras, 
temas e parceiros da edição. O conteúdo da edição é dividido em três frentes: a acadêmica, 
que pode ser encontrada em “Presentations”; a educacional, encontrada em “Workshop”; e 
a artística, encontrada em “Art Events”. As páginas individuais de obras contêm um pequeno 
resumo, vídeos, imagens e biografia.

O arquivo apresenta também informações sobre o ISEA Summit, ocorrido em 2020, que teve 
como objetivo estimular a cooperação entre arquivos de arte digital e mídia arte, cuja iniciativa dos 
encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO é decorrente. Outra seção interessante do arquivo 
é “Other New Media Art Archives”, onde podem ser encontradas instituições e arquivos da área. 
A seção principal é “Symposia”, onde os eventos podem ser encontrados por ordem cronológica. 
Por fim, há a seção “Proceedings/Catalogues”, que apresenta publicações e catálogos que foram 
criados ao longo dos anos.  Muitas páginas não possuem imagens ou vídeos e não refletem 
o espírito inspirador do simpósio, assim como não representam os acontecimentos incríveis 
realizados ao longo dos anos. 

Still do site do  arquivo do International Symposium on Electronic Art (ISEA). Este site apresenta 
a versão clássica do arquivo, que vem sendo atualizada a partir da ideia de Bonnie Mitchell de 
criar um arquivo mais visual, dinâmico e funcional. 
Fonte <http://www.isea-archives.org/isea2020/>. 

Figura  32    
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Nesse sentido, a ideia de construir um novo arquivo ISEA (Figura  33), mais visual, dinâmico e 
funcional, surgiu de Bonnie Mitchell. As categorias base utilizadas no ISEA Symposium Archives 
foram as mesmas, no entanto, organizadas em uma nova hierarquia. Também foram adicionadas 
as categorias “Contributors” e “Visualization”, que possibilita a visualização de dados sobre 
participantes, edições e obras. A página “Persons” também foi uma atualização realizada no site, 
e disponibiliza informações sobre os participantes ao longo do tempo, não limitada a apenas 
uma edição. Esse arquivo apresenta recursos mais complexos de interconectividade, nos quais 
dados e navegação podem ser organizados de diversas formas. 
Por outro lado, a nova versão do arquivo também apresenta problemas. O início anárquico da 
instituição se deu em um momento propício e serviu a um movimento que tornou-se continuado, 
percorrendo cidades por todo o mundo, o que significou reinventar a roda em todas as edições, 
apesar do conhecimento acumulado. Para organizar o imenso conteúdo produzido, as equipes 
que tiveram participação no processo usaram termos e categorias diferentes, o que atrapalha 
a elaboração de um arquivo bem estruturado. Acrescentar novos artistas ou contribuidores 
à nova versão do arquivo exige o preenchimento de formulários complexos e atualizações 
individualizadas. O arquivo clássico aceitava, por exemplo, a edição de listas longas coletivas, 
de forma simplificada. Bonnie Mitchell e Janice Searleman, que exercem atividade voluntária, 
estão trabalhando atualmente para tornar esses processos menos árduos.

Still do site do novo arquivo digital online ISEA Symposium Archives. Com novas categorias de 
busca e nova hierarquia em relação a seu predecessor. 
Fonte: <https://isea-archives.siggraph.org>. 

Figura  33   

Janice Searleman: Uma Abordagem Inovadora para 
Desenvolver um Arquivo de Arte Digital

Janice Searleman é professora adjunta de pesquisa na Clarkson University, membro do Comitê 
de História e Arte Digital do SIGGRAPH, além de co-dirigir o Arquivo Digital ISEA, com Bonnie 
Mitchell e Wim van der Plas. Sua apresentação tratou do Art Show Archive ACM SIGGRAPH 
(Figura  34), também co-dirigido por ela. Quando aposentou-se em 2015, após ensinar 
Ciência da Computação por 37 anos, a arquivista passou a integrar o comitê de arte digital 
do ACM SIGGRAPH, onde conheceu Bonnie Mitchell, que já desenvolvia projetos na área de 
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arquivamento anteriormente. As pesquisadoras uniram forças em prol da criação de arquivos 
que fossem compostos por interconexões de dados mais complexas. Em 2019, também passou 
a trabalhar na versão atual do Arquivo Digital ISEA. Ambos os arquivos possuem configurações 
semelhantes e os mesmos back-ends, entre outros elementos que foram elucidados por Bonnie 
Mitchell em sua apresentação.

Arquivo do ACM SIGGRAPH, com documentação das conferências anuais da organização, 
publicações, apresentações e eventos relacionados de 1981 até o presente. 
Fonte: <https://digitalartarchive.siggraph.org>.

A  ACM – Association for Computing Machinery’s – é uma associação profissional e acadêmica 
para pessoas de todas as áreas da computação. Já o SIGGRAPH – Special Interest Group 
on Computer Graphics and Interactive Techniques – é para profissionais que trabalham e se 
concentram nas áreas de computação gráfica e interatividade. A organização tem promovido 
conferências anuais ao longo de quase 50 anos e, em 1981, incorporou um show de arte 
digital à sua programação. O arquivo digital online disponibiliza as edições das conferências, 
publicações, apresentações e eventos relacionados, de 1981 até o presente. O arquivo também 
inclui o SIGGRAPH Asia e as exposições da Comunidade de Arte Digital (DAC) online. O menu 
principal contém as seguintes seções: Art exhibitions, Contributors, Artwork, Writings & Talks, 
Collections, Visualization e About us. É possível navegar cronologicamente, alfabeticamente, 
por categorias técnicas ou conceituais, por imagens e por texto. A visualização pode ser feita por 
listagens ou galerias. As publicações podem ser encontradas em PDF e também são linkadas à 
biblioteca digital do ACM SIGGRAPH.

A seção de coleções é uma das mais inovadoras, disponibilizando curadorias de colaboradores. 
O exemplo citado é de Douglas Dodds, responsável por criar uma coleção contendo obras do 
SIGGRAPH que estão em exposição atualmente também no Victoria & Albert Museum, onde 
é curador sênior. As páginas individuais de coleção possuem informações básicas como título, 
tema, imagem, descrição e também links que redirecionam o visitante a instituições pertinentes 
ou correlacionadas àquela coleção. Interessados em disponibilizar parte do arquivo em open 
source, a seção de “Visualization” foi adicionada possibilitando que dados sobre obras e 
publicações sejam vistos e baixados em formato .CSV. O filtro de pesquisa da seção possui 
categorias como gênero, cidade, estado, coordenadas, e-mail, site, apresentações, cargo de 

Figura  34  
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trabalho, etc. O objetivo é disponibilizar esse material para artistas que podem potencialmente 
reinterpretar os dados e criar propostas interessantes. O arquivo também conta com um mapa 
de localização que indica as coordenadas de contribuidores e participantes, como artistas e 
palestrantes que forneceram essas informações ao longo do tempo.

Bonnie Mitchell: Arquivos ISEA e SIGGRAPH e a 
Interconectividade de Dados

Bonnie Mitchell é artista e co-diretora dos Arquivos ISEA e SIGGRAPH, como citado anteriormente 
neste White Paper. É também professora na Bowling Green State University em Ohio, EUA, 
e tem se concentrado em estudos de interconectividade para arquivos. Em sua participação, 
abordou como iniciou esse trabalho realizando testes de back-end no Arquivo do SIGGRAPH e 
exportando o modelo para o Arquivo do ISEA. Seu intuito é expandir a ideia da interconectividade 
entre arquivos globalmente.

Para interconectar bancos de dados digitais é necessário observar quais são as diferenças 
significativas que apresentam, bem como levantar a questão: “O que será conectado?”. Ao 
escolher categorias predeterminadas, como, por exemplo “pessoas”, partes de informações 
contidas no arquivo relacionadas a essa categoria serão conectadas, como a eventos em que 
tiveram participação, obras que realizaram, etc. Nesse sentido, é necessário visualizar como 
essas conexões serão desenhadas. A pesquisadora nomeou esses pontos centrais para a 
interconexão de “pods”, sendo possível por meio deles criar um sistema de gerenciamento de 
conteúdo personalizado, observando taxonomias de relacionamentos entre categorias e listas 
expansíveis. 

Esquema da categorização por “pods” dos arquivos ISEA e SIGGRAPH. Esquema fundamental 
para criar interconexões entre categorias já estabelecidas e novas. Fonte: Apresentado por 
Bonnie Mitchell no encontro online “Arquivo como Instituição”. 
Fonte: <https://youtu.be/VE63Yoa1l8M?t=0>. 

Figura  35  
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Nesse sentido, as páginas dos Arquivos ISEA e SIGGRAPH são criadas como campos 
bidimensionais a partir das conexões feitas entre “pods” (Figura  35). Essa ideia de categorização 
é fundamental para criar interconexões. Umas das dificuldades envolvidas nesse processo é que 
artistas de arte digital costumam criar novas categorias, ou ainda desenvolvem obras que entram 
em diversas categorias ou nenhuma delas. Com o surgimento da arte em mobiles, por exemplo, 
essa categoria foi criada e tagueada. Dessa forma, uma página passou a mostrar todos os 
resultados de informação daquela nova tag e o código ficou responsável por unir todo o conteúdo 
relacionado em um só lugar. 

Ao comparar os acervos dos Arquivos ISEA e SIGGRAPH, foi possível mapear informações 
que eram disponibilizadas por apenas um dos arquivos. Para que absorvessem conteúdos um 
do outro, surgiu a ideia de criar uma conexão. No fim das páginas, foram incluídos ícones que 
guiam os visitantes a arquivos que têm informações adicionais sobre um artista em comum ou 
trabalhos em comum. Coleções e museus também foram linkados. Em uma experiência recente, 
Bonnie Mitchell e Janice Searleman começaram um novo repositório para arquivar a história do 
SIGGRAPH e suas conferências, e para isso o arquivo anterior teve que ser absorvido, criando 
uma fusão de conteúdos. A artista definiu duas possibilidades para realizar esse processo: um 
sistema descentralizado, no qual os arquivos observem dados um do outro; ou um sistema 
centralizado, em que um HUB central é acessado por ambos os arquivos, no qual dados são 
exportados e absorvidos 

Esquema ilustrativo da rede colaborativa planetária entre arquivos proposta por Bonnie 
Mitchell durante sua apresentação no encontro “Arquivo como Instituição”. Imagem retirada da 
apresentação, disponível em: <https://youtu.be/VE63Yoa1l8M?t=0>.  

Ao expandir esse conceito para uma rede global de arquivos (Figura  36), a artista destacou 
problemas de propriedade intelectual em potencial, dado que apenas um evento teria permissão 
para usar informações e materiais disponibilizados pelos artistas, e levantou as questões: “Quem 
poderia gerir essas licenças? Haveria patrocínio?”.  Um HUB central poderia fragilizar a rede 
de arquivos e favorecer ataques em massa. Esses arquivos de grande e pequeno porte são 
planejados com diferentes back-ends. Para iniciar essa conciliação, Wim van der Plas iniciou um 
levantamento de arquivos, que deve ser continuado. Um consórcio deve ser estabelecido entre 
o ISEA, o ZKM, o ADA, o FILE, entre outros, para que haja comunicação. A artista comentou que 
esse projeto já se encontra em andamento desde o ISEA 2019, realizado no Asia Culture Center, 

Figura  36  
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na Coreia. Na ocasião, havia tantos pesquisadores interessados no debate que cadeiras foram 
trazidas e acumuladas. Esse movimento mantém-se em continuidade através do ISEA 2020, 
Summit Series, e dos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO.

Nesse sentido, Bonnie Mitchell considerou como desafios esperados, que arquivos possuam 
diferentes back-ends, bases de dados, tabelas, campos, nomes variáveis, designs, permissões, 
segurança, políticas regionais em compartilhamento de dados, suporte técnico, financiamento 
e comunicação. Encerrou sua participação propondo ações que garantam a expansão da 
interconectividade entre arquivos globalmente, como: a criação de listas de arquivos de arte 
digital; o estabelecimento de consórcios; a realização de encontros permanentes para discutir 
ideias, escrever concessões colaborativas, aprender especificações de cada arquivo, estabelecer 
padrões acordados, escrever APIs e codificar; a implementação em cada arquivo de mudanças 
necessárias à integração; e o estabelecimento de suporte contínuo. Por fim, reforçou que a força 
voluntária nos arquivos tem sido indispensável. 

Paula Perissinotto: FILE ARQUIVOVIVO

Paula Perissinotto, especializada em novas mídias, arte contemporânea e cultura digital, é 
doutoranda na Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes (ECA), em Poéticas 
Visuais. É também cofundadora e co-organizadora do Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica (FILE) e responsável pela concepção do FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, repositório 
que armazena o acervo de documentação de mais de 8 mil artistas participantes, ao longo de 20 
anos de eventos, como já tratado na introdução deste White Paper.

Still do site do FILE FESTIVAL. FILE (Festival 
Internacional de Liguagem Eletrônica) é uma 
organização cultural sem fins lucrativos que 
dissemina a linguagem eletrônica pelo Brasil e 
America do Sul por meio de publicações e eventos
desde 2000. 

Fonte: <https://file.org.br/>. 

Figura  37  
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Concebido em 1999, o festival organizou sua primeira exposição no ano 2000, no Museu de 
Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, Brasil. O nome “FILE” (Figura  37), que em português é 
traduzido como “arquivo”, foi escolhido por fazer referência ao item superior esquerdo no menu 
de quase todos os programas Windows, e também de outros sistemas operacionais. O festival 
exibia inicialmente apenas manifestações estéticas produzidas para a internet, mas com o passar 
do tempo seus conteúdos se bifurcaram em duas frentes principais: a online, com websites, 
bancos de dados, mídias sociais, editais anuais, etc; e a offline, com exposições, publicações, 
simpósios, oficinas e performances. Até o momento, o festival organizou 49 exposições em 7 
cidades diferentes.

Durante a chegada da internet banda larga no país, o festival contribuiu ativamente com o 
processo, expondo artistas vanguardistas que desenvolviam obras nesse suporte. Como 
resultado, a organização tornou-se uma plataforma cultural com visibilidade internacional, que 
segue mostrando obras de arte produzidas com recursos digitais, como parte do entrelaçamento 
contínuo e sempre emergente entre a tecnologia e a arte. A crescente sofisticação de algoritmos 
levou gradualmente ao surgimento de uma nova inteligência artificial nas redes. Estar presente no 
mundo online agora requer o uso de algoritmos complexos e recursos financeiros significativos. 
O relacionamento online com o público tornou-se dependente de sistemas sofisticados. Os 
programadores, que no passado se especializaram em apenas uma linguagem, trabalham 
atualmente em linguagens simultâneas.

A geração nascida no final do século XX, período em que computadores ainda eram muito raros 
no país, agora vive em uma sociedade em que tecnologias como a internet móvel são totalmente 
integradas na vida cotidiana. Uma das maiores conquistas do festival foi a sua audiência, que 
também transformou-se ao longo do tempo. Milhões de pessoas no Brasil visitaram as exposições 
e os eventos realizados pelo festival. Um dos desafios enfrentados neste momento é manter um 
diálogo com as novas gerações e, ao mesmo tempo, manter sua posição como uma organização 
que cria um ponto de conexão entre o artístico, o inovador e o histórico, olhando para o futuro e 
preservando o passado

Estrutura de metadados do FILE ARQUIVOVIVO, repositório que pretende armazenar o acervo 
de documentação de mais de 8 mil artistas participantes, ao longo de 20 anos de eventos. 
Imagem retirada da apresentação de Paula Perissinotto durante o encontro online “Arquivo 
como Instituição”, disponível em: <https://youtu.be/VE63Yoa1l8M?t=0>. 

Figura  38  
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A moderadora REJANE CANTONI iniciou a discussão do tema sintetizando questões do chat 
que tratavam do futuro do arquivamento e a integração entre acervos de instituições, como: “O 
que esperar para o futuro do arquivamento digital? Como integrar arquivos em todo o mundo de 
forma descentralizada?”

WIM VAN DER PLAS esclareceu que o International Symposium on Electronic Art (ISEA) 
foi concebido por Theo Hesper, amigo pessoal do sociólogo e cientista computacional que vive 
atualmente na Indonésia, em resposta a uma movimentação cultural que tende cada vez mais 
ao eletrônico, iniciada na década de 80. Atualmente, a expressão, a comunicação e até a música 
se tornaram predominantemente eletrônicas. Ainda assim, os eventos de arte mantiveram-se 
distantes desse processo, apegados à arte tradicional, enquanto a sociedade seguia o seu 
próprio rumo. No ocidente norte não há uma escola que não tenha integrado um computador 
ao seu currículo. Nesse sentido, é uma tendência clara. É cada vez mais fácil e rápido registrar 
acontecimentos e armazenar conteúdos, como imagens e música. O que é dito pode ser mantido 
na internet ao longo de anos. No entanto, armazenar e preservar as obras em si tornou-se 
bem mais difícil. Para apoiar a preservação do patrimônio cultural, é necessário criar redes de 
cooperação financiadas. Todo o trabalho atual desenvolvido pelo ISEA é apoiado por voluntários, 
que se tornaram mais presentes durante a pandemia.  Um desafio é atrair políticos para essa 
área. As pautas culturais desaparecem das agendas políticas. É necessário gerar a compreensão 
de que arte e ciência são o ponto alto da cultura. 

PAULA PERISSINOTTO comentou que, antes de integrar-se a outras instituições, o 
FILEALIVE / ARQUIVOVIVO pretende reorganizar o seu repositório usando uma base headless 
de gerenciamento de conteúdo, onde dados de todas as aplicações serão mantidos dentro da 
base de dados e gerenciados por uma interface administrativa Strapi API, (Figura  38) para mudar 
a estrutura e torná-la interconectada.

BONNIE MITCHELL, selecionando algumas questões do chat, reforçou que lidar com o 
passado e lidar com o futuro são diferentes dimensões do gerenciamento arquivístico. Quando 
um arquivo está sendo iniciado, é fundamental entender todos os aspectos das informações 

DISCUSSÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS

Os registros desse percurso são documentos e dados, que contam a história dos eventos 
realizados por meio de textos bilíngues, palestras traduzidas, vídeos de performances, imagens 
e vídeos de obras de arte. Este conteúdo está em vários formatos, totalizando publicações 
impressas, bancos de dados, DVDs de documentários, declarações de artistas,  projetos técnicos 
e biografias, bem como registros formais e informais armazenados em estantes e caixas. Um dos 
principais compromissos do festival é fornecer ao público acesso gratuito a todas as informações 
sobre as obras de arte exibidas, sobre os artistas que participam de cada evento e sobre todo 
conteúdo gerado pela organização em ambiente acessível e online. A internet é construída sobre 
uma dinâmica complexa e viva, e esse processo exige atualização constante.

Um dos objetivos do FILE é institucionalizar para disponibilizar publicamente os documentos e 
materiais que foram arquivados em um único ambiente confiável online e offline, o FILEALIVE 
/ ARQUIVOVIVO (Figura  38),  para ser compartilhado com estudiosos, pesquisadores, artistas, 
curadores e interessados no campo da arte e tecnologia. O festival está em busca de parceiros 
institucionais para seguir a missão de preservar os traços deixados pelos 20 anos de trabalho e 
institucionalizar um legado, além de, ao mesmo tempo, aprofundar e fortalecer o relacionamento 
entre arte e tecnologia no âmbito internacional, sendo criado por uma iniciativa brasileira.

Arquivo como Instituição
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contidas para diagramar a arquitetura da estrutura. A segunda parte é a recuperação do passado. 
Infelizmente, muitos eventos do início do simpósio não ficaram registrados por fotografias ou 
vídeo. 

REJANE CANTONI ressaltou que os artistas também criam muita documentação. No ADA, 
eles podem alimentar o sistema, essa também poderia ser uma alternativa para os arquivos 
ISEA e SIGGRAPH. 

PAULA PERISSINOTTO apontou que, no FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, os artistas enviam 
seus materiais quando participam das seleções, e quando participam do festival, também 
alimentam o sistema de dados. Considerou a ideia de criar links entre arquivos bastante 
interessante, por possibilitar que o mesmo trabalho possa ser visto em diferentes exposições ao 
longo do tempo. Escolher uma tecnologia que distancie o arquivo de conexões possíveis com 
outras instituições é uma desvantagem. É um momento de decisão. 

BONNIE MITCHELL reforçou que pensar no futuro é o ideal, comentando a experiência de ter 
tentado lidar com essa escolha em seu arquivo há seis anos atrás, quando os artistas mandavam 
os trabalhos para a seleção. Apesar de concordar que as obras selecionadas realmente precisam 
ser documentadas com o auxílio dos artistas, acredita que grande parte do trabalho de registro 
deve ser feita pela equipe do arquivo que entende seus próprios critérios, nomeações e categorias, 
de forma a superar a volatilidade da memória. Nesse sentido, a artista divide o processo em três 
fases, sendo a primeira fase agrupar as informações mais simples; a segunda, colocar essas 
informações à prova e conseguir as informações mais raras; e a terceira, contatar os artistas. 
Bonnie Mitchell destaca que a terceira fase é a mais trabalhosa, considerando que contatar um 
artista pode significar o investimento de 20 horas de trabalho da equipe. Esse investimento seria 
multiplicado por 10 mil artistas. Convidar os artistas a fazer parte da documentação é necessário, 
mas deve acontecer no momento certo.

PAULA PERISSINOTTO, além de diferenciar o tratamento da obra do tratamento da 
documentação, abordou as tecnologias que estão sendo consideradas e testadas para uso 
no arquivo, apresentadas em vídeo durante a discussão. A tecnologia headless, por exemplo, 
possibilita que dados de todos os tipos de aplicações web sejam mantidos dentro do banco de 
dados e gerenciados através de uma interface administrativa Strapi API. A estrutura é definida 

Alternativa de interface administrativa para a interconexão de dados e aplicações do repositório 
FILE ARQUIVOVIVO. Imagem retirada do encontro online “Arquivo como Instituição”, disponível 
em: <https://youtu.be/VE63Yoa1l8M?t=0>. 

Figura  39  
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dentro do gerenciador de conteúdo de forma semelhante a uma planilha Excel, apresentando 
colunas e tipos de dados. Uma vez estruturados, os dados inseridos na API se tornam disponíveis 
e ficam acessíveis   publicamente em endereços de links diretos da aplicação. Esse formato é 
tendência no mercado atual, sendo largamente utilizado em aplicativos web modernos criados 
em javascript, como o React, o Gatsby e o Next. Outra possibilidade considerada é o projeto 
Tainacan, abordado por seu coordenador, Dalton Martins, em sua apresentação nos encontros 
online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, detalhada na seção seguinte, O QUE ARQUIVAR? 
DEMANDAS E PRINCÍPIOS DA MEMÓRIA DIGITAL. Conceitualmente, o software é muito 
semelhante ao gerenciamento de conteúdo headless, mas utiliza o banco de dados WordPress.

BONNIE MITCHELL convidou todos os participantes para uma conversa contínua sobre 
tecnologia. Considerou que a tecnologia headless parece semelhante ao que é feito no arquivo 
ISEA. Reforçou que levar a informação de um arquivo antigo para um novo impõe as mesmas 
dificuldades para todos. Nesse sentido, as ferramentas ideais deveriam se conectar aos arquivos, 
compreender as particularidades dos seus dados e identificar a sua formatação, possibilitando 
uma conversão eficiente. Outro fator fundamental seria o trato da propriedade intelectual e como 
migrar dados com diferentes licenças entre países. Muitos artistas participantes já faleceram ou 
seus contatos estão completamente desatualizados. Linkar páginas é uma forma prática inicial 
de criar essas conexões sem ser necessário lidar com questões legais.

REINALDO FERRO, programador responsável pelo FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, alertou que 
o grande problema do compartilhamento é a propriedade intelectual. A criação de um sistema 
deve garantir o armazenamento autorizado da informação e sua atualização. Manter dados 
específicos de diferentes pessoas em diferentes cidades exige que todos estejam de acordo 
com a distribuição do conteúdo.

REJANE CANTONI propôs, seguindo o convite de Bonnie Mitchell, a realização de encontros 
regulares para  discutir soluções publicamente.

WIM VAN DER PLAS apoiou a ideia sugerindo a participação de novos arquivos, bem como 
o  aprofundamento de detalhes técnicos em sessões com esse objetivo, entre profissionais de 
criação, conteúdo e programação.

Arquivo como Instituição
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Professor no curso de Biblioteconomia e do Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Informação PGGCinf da Faculdade de Ciência da Informação (FCI), na Universidade de Brasília 
(UnB) e  no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana (PPGECH), da 
Universidade Federal de São Carlos, Dalton Martins coordena o projeto de pesquisa Tainacan 
(Figura  41), software livre para a construção social de repositórios digitais, sobre o qual discorreu 
em sua apresentação. Desenvolvida com uma perspectiva socio-técnica, a ferramenta brasileira 
é fruto de uma política pública para tentar atender demandas identificadas nas instituições 
culturais nacionais.

O Tainacan é produto de um trabalho desenvolvido na faculdade de Ciência da Informação da 
Universidade de Brasília, onde se alocam os cursos de arquivologia, museologia, biblioteconomia 
e um programa de pós-graduação, configurando um espaço propício para o desenvolvimento e 
exploração de questões em torno da memória, dos acervos e dos arquivos. Dalton Martins é 
também coordenador do Laboratório de Inteligência de Redes, criado entre 2018 e 2019, que 
tem como objetivo fomentar a prática e a experimentação na perspectiva dos acervos digitais, da 
ciência de dados, da aprendizagem de máquina e do desenvolvimento de análises de técnicas 
aplicadas a arquivos, buscando a criação de tecnologias e conhecimento nesse âmbito.

O nome do projeto, que tem origem indígena, foi escolhido tanto pelo seu potencial de 
representatividade quanto pela simbologia que carrega, dado que se refere à deusa das 
constelações para os povos tupi-guarani. Aplicada aos arquivos, a palavra reflete a criação de 
constelações de dados e a sua complexa união. O nome surgiu da ligação do projeto com a 
Universidade Federal de Goiás, que possui um núcleo de formação de professores indígenas, 
e que forma, junto com a Unb e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

O QUE ARQUIVAR? DEMANDAS E 
PRINCÍPIOS DA MEMÓRIA DIGITAL

Still da transmissão do encontro online “O que Arquivar? Demandas e Princípios da Memória 
Digital” realizado dentro do evento “FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online 
meetings” em 31/03/2021. Fonte: <https://youtu.be/4LCQXsssdqI?t=0>.   

Dalton Martins: Software Livre Tainacan

Figura  40  
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(IBICT), a tríade de sedes do Tainacan. O projeto teve início em 2014, como elemento técnico 
e acadêmico integrante de uma política nacional de acervos digitais do Ministério da Cultura. 
Dalton Martins traçou em 2020, junto a uma pesquisadora de mestrado, a história de tentativas 
de criação de políticas nacionais, a partir de diagnósticos que mostraram que o digital ainda é 
uma dimensão dispendiosa, muito distante e difícil de introduzir nas instituições brasileiras.

Still do site do Tainacan, software livre desenvolvido na Universidade de Brasília (UnB), para 
criação de acervos e repositórios digitais. Fonte: <http://tainacan.org>.  

Figura  41  

Nesse sentido, havia a demanda por uma política nacional cultural que gerasse soluções de 
baixo custo e por práticas essenciais para a interconexão de dados de acervos e arquivos, 
por exemplo, hospedagem de dados em nuvens, softwares livres de boa qualidade, cursos 
gratuitos para instituições, modelos de dados, vocabulários controlados, ontologias, estratégias 
de catalogação, etc. Para atingir tal objetivo, é fundamental que essas implementações sejam 
coletivas, com a participação da sociedade civil e entes governamentais. Desde a concepção da 
ferramenta, o cenário político e cultural sofreu diversas mudanças que afetaram esse processo. 
Dessa forma, o projeto teve que mudar de foco e começa a formar parcerias com instituições.

O Tainacan, baseado em WordPress, está em uso e é utilizado de diversas formas por instituições 
centrais na preservação da memória nacional.  No caso do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), por exemplo, a ferramenta foi utilizada para o desenvolvimento 
do inventário do patrimônio imaterial. No Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), é utilizada 
no gerenciamento de acervos digitais ligados aos museus, e na Fundação Nacional de Artes 
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(FUNARTE), organiza acervos de teatros brasileiros e museus das artes. Nessa categoria, o 
pesquisador cita o exemplo do acervo digital dedicado ao ator e diretor Sérgio Britto, composto 
por fotos, matérias de jornais e programas de espetáculos, recentemente inaugurado pela 
FUNARTE.

O objetivo do software, desde a sua concepção, foi tornar-se uma ferramenta de fácil acesso, 
implementação e interação, dado que foi pensado para a realidade e problemáticas brasileiras. 
A questão inicial levantada pela equipe foi: “Como desenhar uma ferramenta de software que 
simplifique o processo e permita diferentes formas de expressar e transformar objetos sociais 
em objetos digitais? Como facilitar sua socialização no Brasil?”, entendendo-se por objetos 
digitais tudo aquilo que a instituição ou usuário pode interessar-se por digitalizar e armazenar. 
Originalmente, quando a discussão sobre modelos de metadados é iniciada no país, não há 
padronização. É um desafio abarcar a diversidade de objetos e formatações escolhidas pelas 
instituições. O software pretende, nesse sentido, facilitar a criação de padrões de forma flexível, 
não adotando um modelo de dados específico. 

Em prol dessa meta, o software deveria ser uma tecnologia não apenas técnica, mas também 
socializável, capaz de produzir conhecimento em rede e detentora de uma base de usuários 
bem estabelecida. Para isso, a equipe desenvolve ações de curadoria essenciais ao trabalhar 
com objetos digitais, como: a criação de agrupamentos e coleções, a criação de metadados 
a partir da descrição e documentação de objetos; a adoção de vocabulários controlados e 
taxonomias que possam classificar e indexar itens; a disponibilização de diferentes filtros para 
gerar formas multifacetadas de navegação e de interconexão de dados; a criação de redes de 
relacionamentos semânticos e conexão entre coleções e objetos; a edição dos itens digitais em 
si, como arquivos, links e conteúdo; e a produção de exposições contextualizadas, que sejam 
acessíveis e funcionem bem em diferentes dispositivos e padrões de tela.

Para isso, a equipe decidiu fazer uso de repositório digital em software livre preexistente, o 
WordPress. Para entender a aplicabilidade de sistemas de gerenciamento de conteúdo na internet, 
Dalton Martins recomenda o acesso ao W3Techs, site que fornece estatísticas atualizadas sobre 
esses sistemas usados internacionalmente. O WordPress é base de 40,5% do gerenciamento de 
conteúdo7 online atualmente. Logo, é uma tecnologia socializada, conhecida e disseminada, e, 
por esses fatores, a escolhida para o desenvolvimento do plugin e da interface Tainacan.

O software já foi baixado mais de 8 mil vezes desde que sua distribuição foi iniciada pelo 
repositório de plugins do WordPress, possui mais de 300 instalações ativas de instituições, 
sendo mais de 20 universidades públicas, como a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 
de Brasília, Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Campinas, entre outras. 
Pela sua versatilidade, o software também é utilizado por instituições culturais privadas e até 
esportivas, como escolas de artes marciais e yoga. A equipe estima mais de 500 mil itens 
digitais compartilhados e mais de 60 artigos científicos. O projeto foi citado mais de 134 vezes 
em documentos acadêmicos (Google Acadêmico). Atualmente, está em sua versão 0.17.4, o 
que indica que ele ainda não atingiu a sua versão 1.0, dado que ainda carece de alterações 
importantes, como módulos de relatórios e outras funcionalidades. Mais de 40 museus públicos 
utilizam a ferramenta, incluindo-se museus municipais e estaduais, e também outras entidades 
públicas, como pontos de cultura e instituições sociais. 

7. W3Techs. Usage statistics and market share of WordPress, 2021. Disponível em <https://w3techs.com/technologies/
details/cm-wordpress>. Acesso em 28 de Abril, 2021.
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Giselle Beiguelman, artista e professora Livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-USP), é também autora de Memória da amnésia: políticas 
do esquecimento (Edições Sesc, 2019) e de diversos livros e artigos sobre a cultura digital. 
Em sua participação, tratou o patrimônio digital no âmbito das transformações da web sob a 
perspectiva do artista como vítima da obsolescência tecnológica e ideológica, discutindo 
problemas e questões que emergem diante da conservação de obras de net art, com foco em 
obras nativamente digitais criadas nos anos 90, que se tornaram desafiadoras para museus, 
centros de pesquisa e arquivos. 

A pesquisadora estabeleceu como uma das noções norteadoras de sua apresentação o conceito 
de Web 2.0, de Tim O’Reilly, que define a mudança por parte de uma segunda geração digital para 
uma nova internet, composta por plataformas e nuvens computacionais, que exigem regimes de 
padronização e segurança incompatíveis com os programas mais livres, que no passado eram 
produzidos sem certificação e apresentavam uma série de scripts, sendo disponibilizados em 
listas de discussão. Nesse contexto, para além da obsolescência tecnológica, a autora chamou 
atenção para a obsolescência ideológica e política. No momento, nunca foram produzidos tantos 
registros e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil acessar o passado recente. Ao citar obras 
em formatos VRml e videotexto de Silvia Laurentiz, levantou a questão: “Como trabalhar com 
obras referenciais que se tornaram extintas quando transformadas em imagens de metadados 
consequentes de atualizações, tornando-se indisponíveis?”. Para a escritora, a humanidade 
estaria à beira de uma overdose documental que abarca todos os formatos de mídia, mas 
também diante de uma inegável intensificação dos processos de obsolescência que sucateiam 
de equipamentos a sites e distribuem links quebrados por toda a parte.

O momento histórico presente é marcado por contra narrativas, e a autora considera que os 
arquivos são poderosas ferramentas políticas que dão suporte a uma série de estéticas da 
memória, elaboradas sob o viés colonialista ao longo do século XIX e que se perpetuam na 
estrutura de diretórios, pastas e hierarquias das tecnologias de informação na internet. Não se 
trata de uma emergência de escalas de armazenamento ou da distribuição massiva de conteúdos 
online, e sim do reconhecimento de uma nova cultura da memória que subverte os arquivos 
tradicionais, baseados em seleção, descarte e organização de documentos. A autora levantou 
também a questão: “Como lidar com arquivos que desaparecem, obras que param de funcionar 
e sistemas que deixam de existir, no campo da preservação e da conservação?”. 

Em atuação desde os anos 90, a autora acreditava que a internet seria um campo de novos 
formatos de criação e circulação de potências em aberto, e que os arquivos lançados nessa rede 
seriam eternos. As iniciativas nesse período eram independentes e abertas à participação do 
público, livres do controle de grandes corporações, diferentemente da situação atual na qual todos 
estão sob a vigilância de gigantes da tecnologia como Facebook ou Google. Para exemplificar 
as problemáticas desse tipo de net art, Beiguelman citou a obra Livro depois do Livro. Ressaltou 
que do ponto de vista da conservação, obras como essas são especialmente difíceis, dado 
que implicam sistemas fora do controle do artista e da instituição. A sua conservação exige o 
gerenciamento de sites externos que compõem a obra, bem como programas auxiliares que 
são incompatíveis com as regras de segurança da internet atual. Além disso, não é possível 
recuperar o contexto da internet de décadas passadas, pois isso demandaria a recuperação de 
um fluxo de dados correspondentes.

O contexto também faz parte do conteúdo, por meio de processos de transferência e transmissão, 
e, nesse sentido, ferramentas de emulação são incompatíveis com a internet como um todo. 

Giselle Beiguelman: Novas Perspectivas para o Patrimônio 
Digital: O Museu das Perdas para Nuvens de Esquecimento
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Esses aspectos reforçam a demanda por novos procedimentos de conservação no campo da 
mídia arte e da net art, que tendem a abrir mão das mídias para focar na preservação da obra. 
Existem diversas iniciativas para o arquivamento da memória da internet geral e da net art 
especificamente, surgidas a partir da percepção de que grande parte da arte desenvolvida nos 
anos 90 simplesmente desapareceu. Entre elas estão: Variable Media Initiative, Archive 2020, 
Taxonomedia, Whitney Museum Art Port, Netart Latino Database, Web Arte Brasil, ADA e o 
Rhizome.

A autora destaca o programa Wayback Machine, criado pelo Internet Archive, que possibilita 
que visitantes voltem no tempo e vejam sites do passado que não estão mais disponíveis. O site 
também desenvolveu, a partir de um consórcio, o Arch Archive, formato de arquivo que agrega 
dados. Alinhados com essa perspectiva estão o Oldweb.today, emulador de navegadores focado 
em design, e o Webrecorder, que fornece ferramentas no passado para gravar sites para o 
futuro, registrando camadas de dados. Infelizmente, essas iniciativas não são suficientes para 
colocar em funcionamento os recursos disponibilizados à época.

A associação entre software gratuito e programa malicioso é a prerrogativa de todos os antivírus, 
mas muitos desenvolvedores não atuam nessa perspectiva. Para tratar desse ponto, a autora 
citou uma carta de uma das CEOs da Norton Antivírus publicada em 2017: 

No final do dia, confie em seu instinto e no velho ditado: Não existe almoço grátis. Então, 

para começar, confira qual é o motivo por trás do freeware que você quer, ser grátis. 

O criador quer vender algo para você? Eles estão testando os bugs de um software, 

fizeram isso por diversão? Ou o freeware é simplesmente um disfarce para enganá-lo e 

abrir seu computador para um vírus ou até para um spyware?8. 

No horizonte algorítmico pós internet e Web 2.0, essas obras foram condenadas. A autora tenta 
criar alternativas para rodar o site Livro depois do Livro, que foi incorporado à USP e ao MASP, 
sem o uso de emuladores, desde 2015. Uma alternativa é uma reconstrução total da obra, 
gerando um original de “segunda geração”, sendo a recuperação do original impossível e, ao 
mesmo tempo, pensando em outros formatos de conservação baseados em procedimentos de 
atualização. Esses “originais” seriam o principal objeto das coleções dos museus das perdas que 
têm como foco a ausência e o obsoleto, ideia sintetizada pelo título da apresentação: “Museu das 
perdas para nuvens da produção do esquecimento”.

Para concluir sua participação, a autora citou o pensador alemão Theodor W. Adorno: “Museu e 
mausoléu não estão unidos apenas por uma associação fonética. Museus são como sepulturas 
tradicionais de obras de arte e atestam a neutralização da cultura”9. Se a opção for procurar 
formas de congelar os ambientes da net art de um período específico, corre-se o risco de pensar 
o museu e o arquivo no paradigma do gabinete de curiosidades de um futuro do passado. Outra 
possibilidade é negar esse tipo de conservação e pensar que os museus de net art oferecem a 
oportunidade histórica de pensar o museu pós-colonial, do inacabado, do não reparo e do não 
recuperável. Isso não significa substituir arquivos ausentes ou simular padrões anteriores, mas 
permite abordagens para lidar com a irreversibilidade das perdas, de hardware e software, e dos 
vínculos afetivos cada vez mais estimulados pelas redes.

8. A carta não está mais disponível, mas a citação pode ser encontrada em: BEIGUELMAN, Giselle. Preservação digital 
em museus:a net art entre nuvens computacionais e de esquecimento. In: Besides The Screen Conference 2018: Vaults, 
Archives, Clouds and Platforms: Archiving and Preservation in the 21st Century. 2018. King’s College, Londres, Reino 
Unido; 2018. CIAC-ISMAI, Porto, Portugal. Disponível em: <https://www.academia.edu/37848468/Preserva%C3%A7%-
C3%A3o_digital_em_museus_a_net_art_entre_nuvens_computacionais_e_de_esquecimento>. p. 9.

9. ADORNO, Theodor W. Museo Valéry-Proust. In: ADORNO, Theodor W. Prismas. Barcelona: Ariel, 1962. p.187-200.
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Pablo Gobira, professor doutor da Escola Guignard (UEMG), do PPGArtes (UEMG) e do PPGGOC 
(UFMG), é também coordenador da Câmara de Pesquisa de Ciências Humanas, Sociais, 
Educação e Artes (FAPEMIG) e coordenador do grupo de pesquisa Laboratório de Poéticas 
Fronteiriças. Em sua participação, como pesquisador e gestor de serviços de preservação, 
tratou dos estudos que desenvolveu sobre a preservação digital de obras produzidas com 
Nanotecnologias, Biotecnologias, Tecnologias da Informação e Ciências Cognitivas (NBICs), 
bem como o desdobramento desses estudos.

Em seu percurso como pesquisador, Pablo Gobira já se dedicou ao estudo da presença do 
digital, em sua dimensão lúdica, em diversos contextos expográficos e museográficos, a partir do 
viés dos curadores. Propôs comparações entre mecanismos de preservação digital da ciência da 
informação, da biblioteconomia, da arquivologia e da museologia, aplicados a objetos artísticos 
e culturais. Investigou também a insuficiência das técnicas de preservação digital atuais frente 
a obras que utilizam NBICs em seu processo criativo. Também analisou biografias a partir dos 
usos tecnológicos preservacionistas na formação de acervos e suas implicações econômicas e 
políticas. Focou suas pesquisas em repositórios variados de artes digitais e diversas iniciativas, 
como o Festival de Arte Digital de Belo Horizonte, Turbulence, Espaciobyte, entre outros.

O pesquisador ressaltou que ao longo dos encontros online foi possível compreender algumas 
das dificuldades de se arquivar artes digitais e artes produzidas na relação com as ciências 
e tecnologias, após o advento do computador moderno, que é o modo que Pablo Gobira se 
refere a esse campo produtor e receptor sobre o qual a maior parte dos pesquisadores 
acaba se debruçando e atuando, inclusive produtivamente. Como consequência dos estudos 
desenvolvidos, percebeu que alguns desses problemas estão relacionados à característica da 
efemeridade desse tipo de produção, que não se sustenta no desejo de oposição crítica do 
artista ao mundo da arte, mas enquanto status quo dessa arte. Decorrem dessas características 
as perdas reconhecíveis do processo de preservação digital, que são também formadas a partir 
de escolhas curatoriais e que fazem com que o principal esforço de conservação conhecido se 
dê no momento da exposição, garantindo a obra para acesso do público.  O pesquisador salienta 
que o curador deve ter em vista as materialidades do que se preserva, ainda que escolha um 
modo de preservação que degrade a obra de arte, tendo a documentação como guia antes de 
ações de emulação para promoção de seu acesso ao público do futuro.

Pablo Gobira também reconheceu o caráter coletivo, espacializado e distribuído necessário para 
a preservação dessa memória. Isso se manifesta como existência e necessidade de intensificação 
das colaborações entre artistas, equipes de conservadores, curadores, instituições de arquivos, 
bem como deve se integrar às várias ações produtivas da recepção do público, formando 
um sistema próprio ativado em ações preservacionistas que podem ser tratadas através de 
storytelling e outros modos de recreação, ou mesmo com atos concentrados de documentação. 
Porém, é necessário delimitar o que deve ser preservado. Quando se dá o ato de preservação 
da obra de arte digital, deve-se reconhecer que há um processo de transfiguração daquilo que 
se preserva. Torna-se difícil reconhecer imediatamente aquele estoque preservado que precisa 
de um esforço de reconstituição. É necessário um esforço para tornar a obra integral acessível 
ao público ou à crítica, seja através da migração, da recriação ou emulação.

O pesquisador reforçou que é possível sustentar esse todo conservado como obra de arte, ainda 
que se aproxime mais da ideia de documentação artística, tal como foi criticado por Boris Groys 

Pablo Gobira: As dificuldades de preservação digital da arte 
criada a partir da relação com as NBICs
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no livro Arte Poder. A sustentação se dá através de esforço teórico, considerando a obra como um 
sistema de interfaces. São compreendidas, como naturais na obra de arte desde o século XVIII, 
as ações dos artistas que incluem elementos produzidos pela indústria em suas obras, desde 
a tinta, processadores computacionais e insumos biológicos produzidos industrialmente para 
competições, até os Biobricks, sequências de DNA utilizadas na abordagem de biotecnologia 
chamada Biologia Sintética.

Para encerrar sua apresentação e levantar uma reflexão sobre a questão, o pesquisador citou 
Walter Benjamin e o tema da reprodutibilidade técnica10, destacando que a perda da função 
social impacta no poder de transformação social da realidade, uma vez que a arte perde seu 
testemunho histórico, contando sempre uma mesma história. A busca pela função social foi 
algo que as vanguardas perseguiram, conforme mostrado pelo autor, perspectiva reforçada 
pelo pensador Guy Debord. Na sociedade do espetáculo, estabelece-se o carácter inextricável 
entre arte, indústria e vida, pois tudo aparece como resultado da produção espetacular, o que 
elucida o motivo de estarmos preservando a indústria quando agimos em prol da preservação 
de uma obra de arte digital. Quando as obras aparecem para serem preservadas digitalmente, 
esses elementos conflitantes surgem de modo preponderante. A obsolescência programada, 
por exemplo, não é um desejo da indústria “sabotadora” da arte. Deve-se compreender que ao 
praticar a preservação da obra, empreende-se igualmente a preservação da indústria. Como 
parte do processo industrial, ela compõe a discussão conservacionista. 

10. BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Porto Alegre: L&P, 1ª Edição, 2018.

DISCUSSÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS

A moderadora SILVIA LAURENTIZ destacou que, no contexto da arte e da emulação de 
sistemas, tentativas de resgatar versões antigas e preservar hardwares anteriores se esgotam. 
Para exemplificar a questão, comentou a experiência de encerramento do Orkut em 2014, que 
possibilitou aos usuários o resgate de suas informações antes que os dados desaparecessem. 
Nesse sentido levantou as questões: “Acervo de Registros e Acervo de Obras: como trabalhar 
com essas múltiplas memórias? Como pensar a discussão sobre políticas de software quanto 
às limitações de tempo? Como se integrar bancos de dados entre diferentes instituições? Como 
solucionar algumas questões como: recursos de redundância de dados automatizados; alta 
disponibilidade; recuperação, segurança e atualização dos dados; padronização de termos, 
protocolos e taxonomia; relacionamentos entre conteúdos semânticos?”. Para dar início à 
discussão indicou que os participantes poderiam escolher livremente entre questões enviadas 
pelo público ou ainda por colegas de mesa. 

DALTON MARTINS iniciou sua reflexão definindo que a rede como acontecimento se dá 
do ponto de vista das relações digitais em ato, em fluxo, em processo. Para que se possa 
acompanhar sua generatividade, é necessário compreender, identificar e mapear seus fluxos, 
o que inclui elementos temporais, relacionais e estruturais. Nesse sentido, o pesquisador alerta 
que as ferramentas de repositórios digitais tendem a não lidar com essa dimensão e, sim, com 
a sintetização do produto digital acabado. Para ilustrar esse fenômeno, Dalton Martins narrou 
que atuou em parceria com um sociólogo que usava o Orkut como fonte de pesquisa, focado na 
comunidade Goiânia Rock City, página que tratava da cena de rock da cidade. Com o encerramento 
da plataforma, o orkut desativou a sua capacidade de generatividade, transformando seus 
algoritmos e scripts em um recorte congelado disponível em html por dois anos. Dessa forma, o 
pesquisador propôs a questão: “Seria  possível armazenar esses algoritmos de generatividade 
da rede como memória e fazer o Orkut acontecer novamente?“
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O que diferencia o WordPress do Orkut é que o primeiro disponibiliza seu código. Caso os 
gerenciadores da plataforma desaparecessem, ainda seria possível trabalhar em seu código. 
Esses ambientes têm a sua própria temporalidade e impermanência, mas o código aberto dá a 
possibilidade de socializar o conhecimento livremente. 

GISELLE BEIGUELMAN endossou a fala de Dalton Martins e, sintetizando questões 
recebidas pelo chat, comentou que é uma alternativa pensar em arquivar os algoritmos que 
determinam as instâncias de espaços como o Orkut. Para isso, é preciso compreender que não 
se está lidando com objetos oitocentistas. A autora citou o artigo “Uma arte do esquecimento 
é possível?”11, de Umberto Eco, para tratar da questão. Segundo o autor, as técnicas de ars 
memorandi parametrizam toda a cultura da memória atual, bem como o conceito de significante 
e significado. Na era digital, não há objeto simbólico, e sim o fluxo, os algoritmos, e não o orkut 
em si. Giselle Beiguelman citou também o trabalho One Terabyte of Kilobyte Age, de Olia Lialina 
e Dragan Espenschied, obra focada na preservação e restauração de sites do GeoCities, serviço 
de hospedagem gratuita para páginas da web, de 1994 e encerrado em 2009, que armazenava 
parte importante da história da Web 1.0.

Documentar o procedimento é mais importante do que guardar a obra em si quando se trata 
de obras especialmente criadas para a internet, que não deve ser um equivalente do arquivo 
tradicional do século XIX. O arquivo tem um layer político fundamental atualmente, contexto  no 
qual o arquivo, o monumento e o museu estão em questão. Nesse sentido, Giselle Beiguelman 
defende que todos os profissionais que trabalham com mídias digitais devem tomar essa frente 
como horizonte de trabalho.

PABLO GOBIRA retomou a temática do tratamento da documentação e do tratamento de 
hardwares e softwares. O pesquisador comentou que, ao participar de uma banca, Leonardo 
Barreto, gestor do IPHAN, apresentou uma pesquisa de segurança que tratava do tráfico ilegal 
de bens do patrimônio cultural e artístico brasileiro.  Muitos museus com seus inventários 
disponíveis, por meio de ferramentas como o Tainacan, têm 20% de acervos digitalizados 
destinados a itens digitalizáveis, e não à arte digital de fato. As tecnologias para reverter esse 
quadro existem e estão acessíveis. O blockchain pode ser aplicado para garantir a segurança 
dos arquivos em termos documentais. A documentação direta da obra, como manuais, imagens, 
e a documentação indireta sobre a obra, como fotos, registros, têm um armazenamento garantido 
em quantidade há tempos. Para tratamento da documentação, há a inteligência artificial. No 
entanto, trabalhar com bancos de dados tratados com inteligência artificial, com cloud computing, 
em parceria com o Google e a Microsoft, dentro de equipamentos culturais, é um cenário muito 
raro no país, que está sempre para trás devido a suas condições políticas e econômicas. Tem-se 
estudado a relação da automatização da cidade com a automatização do acervo e já estão 
sendo desenvolvidas experiências de tratamento de acervo com blockchain e com inteligência 
artificial para gerar visibilidade ao acervo na China e na Austrália.

Com relação aos acervos das obras, o pesquisador afirma que é problemático guardar 
informações somente a partir de uma perspectiva da ciência da informação. O questionamento 
de Giselle Beiguelman ancora-se nas vanguardas do século XX. O questionamento do museu 
compõe a visão crítica da era digital, que vê no arquivamento uma forma de poder e dominância 
sobre a memória. Descolonizar é exatamente fazer essas contraposições.

SILVIA LAURENTIZ reforçou que tanto o ISEA quanto o SIGGRAPH têm equipes voluntárias, 
que devem ter administradores de sistemas, administradores de dados e administradores de 
conteúdo, funções que não existiam no passado. 

11. ECO, Umberto; MIGIEL, Marilyn. “An Ars Oblivionalis?! Forget it!”. PMLA, vol. 103, n. 3, 1988, p. 254–261. 
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DALTON MARTINS sintetiza que existem muitos desafios no contexto brasileiro e elencou 
como principal a ausência de governança no país, de tal modo que, seja qual for o modelo de 
dados ou taxonomias, as instâncias carecem de iniciativas que exigem diálogo. O pesquisador 
citou o trabalho de Marcos Galindo, da Universidade Federal de Pernambuco, que levanta a 
possibilidade de laboratórios multiusuários como forma de diminuir o custo de infraestrutura 
para instituições individualmente. Reforçou que o Tainacan está disponível no repositório do 
WordPress, tem API, exporta dados e possibilita a consulta deles de maneira computacional, além 
de ser flexível em termos de design. A ferramenta pode tornar-se mais aberta ou fechada e criar 
variações de interatividade. No site tainacan.org, é possível acessar links para documentação, 
mini-cursos online, vídeo aulas e lista de email de suporte, em uma rede rapidamente rastreável 
para que entrem em contato. Não há venda de plugin, é uma iniciativa pública, e assim se 
manterá enquanto estiverem à frente do projeto.  

GISELLE BEIGUELMAN esclareceu que, em resposta a uma pergunta do chat quanto 
à confusão entre freeware e open source, tanto programas open source quanto freewares 
abundantes dos anos 90 se tornaram problemáticos. No entanto, não são a mesma coisa. Para 
comentar outra questão levantada, citou Vanina Hofman e seu conceito de “anarquivo”, arquivo 
anárquico.  Políticas públicas são fundamentais, bem como  pensar em novos paradigmas de 
produção de conhecimento e “anarquivamento”. No contexto brasileiro, a pesquisadora destacou 
o software livre Tainacan e as parcerias GLAM da Wikimedia. Apenas no Museu Paulista da USP  
foram disponibilizados 30 mil itens dos 450 mil de seu acervo, em processos de catalogação 
coletiva. O modelo do precariado voluntário não parece funcionar no contexto brasileiro e 
também não há a distribuição de fundos abundantes. A inteligência coletiva da internet é a base 
das alternativas. Os hackathons do Museu Paulista da USP também são um destaque.

PABLO GOBIRA, respondendo à questão: “O uso da inteligência artificial está muito distante 
das instituições brasileiras?”, reforçou que os serviços de cloud computing pertencem a big techs 
em geral, que se tornaram grandes centros de dados recebendo informações de todo o mundo. 
Dessa forma, deve-se refletir como implementar iniciativas como o Tainacan, que possam ser 
acessíveis, duradouras, escaláveis, replicáveis, colaborativas, etc. No campo da preservação 
digital tem-se iniciativas como o projeto LOCKSS, desenvolvido pela Stanford University, mas a 
maior parte dessas iniciativas exige pagamento, mensal ou anualmente, para que se mantenha 
o serviço. O aparecimento do blockchain acaba bagunçando os serviços proprietários e esse 
modelo não dá conta de toda preservação necessária para o campo da arte digital. Por fim, Dalton 
Martins, respondendo à questão do pesquisador quanto ao modelo 3D do Tainacan desenvolvido 
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, disse já estar realizando experimentos em estágio 
embrionário.  
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Érica Azzellini, communications manager no Wiki Movimento Brasil (WMB), abordou em sua 
participação o complexo universo de colaboração das plataformas Wikimedia, ecossistemas de 
conhecimento livre que visam à disseminação de informações interconectadas e a participação 
curatorial democrática. Tais plataformas colaborativas têm uma comunidade voluntária ativa que 
faz com que os projetos sejam realizados, lidando com conteúdos e licenças livres, com iniciativa 
sem fins lucrativos. Em 2021, a Wikipédia completa 20 anos, tem milhões de acessos diários, 
conta com 280 idiomas e 10 mil editores ativos. Mais de 53 mil imagens já foram disponibilizadas 
no Wikimedia Commons, repositório de multimídia, e 33 mil itens de metadados carregados no 
Wikidata, banco de dados semântico.

A integração de instituições à rede de projetos Wikimedia acontece por meio de parcerias GLAM-
Wiki. Projetos GLAM, “Galleries, Libraries, Archives and Museums” (Figura  43) no inglês, têm por 
objetivo o apoio a instituições relacionadas à arte, cultura e educação, promovendo colaborações 
entre instituições culturais e editores experientes do universo Wikimedia, a fim de disponibilizar 
e compartilhar seus acervos online sob licenças livres globalmente. O Wiki Movimento Brasil é 
uma associação de editores voluntários que tem como objetivo a organização da comunidade 
brasileira e a promoção de projetos mantidos pela Fundação Wikimedia, além de fomentar 
parcerias com instituições de diferentes portes, como: Arquivo Histórico de Guarulhos, Arquivo 
Nacional, Bibliotecas e Museu Paulista USP, CEPID NeuroMat, Fundação Casa de Rui Barbosa, 
Instituto de Estudos Brasileiros USP, Instituto Hercule Florence, Instituto Moreira Salles, Museu 
Nacional, entre outros. 

PATRIMÔNIO CULTURAL DIGITAL

Still da transmissão do encontro online “Patrimônio Cultural Digital” realizado dentro do evento 
“FILEALIVE / ARQUIVOVIVO: encontros online / online meetings” em 31/03/2021. 
Fonte: <https://youtu.be/5OqdW72U05g?t=0>. 

Érica Azzellini: Integração de instituições à 
rede de projetos Wikimedia

Figura  42  
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Still da página do GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums)  da Wikipédia, iniciativa 
que busca melhorar a cobertura dos projetos Wikimedia relacionados à arte e cultura. 
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM>. 

Figura  43  

O alcance de visualizações relacionadas a essas instituições também pode ser verificado. Érica 
Azzellini cita o exemplo do Museu Paulista, que mantém uma média mensal de 2,7 milhões de 
visualizações. No Museu de Anatomia Veterinária FMVZ-USP, são 6,6 milhões de visualizações 
mensais. Nesse sentido, as plataformas trabalham com uma estrutura de convergência digital, 
na qual a unidade básica de informação é interconectada com a Wikipédia, Wikimedia Commons, 
Wikidata, instituições culturais, museus, bibliotecas, arquivos, Google, entre outros bancos de 
dados.

O processo de disponibilização de informação consiste em quatro fases. A primeira é a fase 
política, baseada na ratificação da parceria com a instituição pretendida que disponibilizará itens 
do seu acervo para compor a rede, o que envolve uma cultura institucional que deve compreender 
os efeitos positivos de fazer parte do ecossistema de conhecimento livre dos projetos Wikimedia. 
Azzellini exemplificou essa fase com a parceria realizada com o Instituto Moreira Salles, que 
disponibiliza em seu site uma publicação indicando a ratificação da parceria com  a comunidade, 
com número de itens e as plataformas que receberão o conteúdo. 

A segunda fase trata da legalidade de compartilhamento. Para garantir a segurança jurídica 
das instituições e plataformas, todo conteúdo disponibilizado deve estar em domínio público ou 
conter licenças Creative Commons, instrumentos legais que fornecem, de criadores individuais a 
grandes empresas, uma forma padronizada de atribuir autorizações de direito de autor. As páginas 
que possibilitam a visualização desses conteúdos contêm a indicação de lastro institucional, 
indicando a parceria ratificada.

A terceira fase do processo tem como foco a parte técnica de carregamento de imagens e 
metadados para o Wikidata (Figura  44) e Wikimedia Commons. No contexto brasileiro, no qual 
a escassez de recursos é constante, a rede de voluntários desenvolveu estratégias e práticas 
criativas para que essa fase se torne menos árdua. Azzellini acessou uma das ferramentas GLAM 
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para demonstrar uma dessas estratégias. A ferramenta fornece o histórico de carregamento de 
cada item, com informações básicas e listas de páginas Wiki que compartilham a imagem, o 
número de acessos, etc.
A quarta fase promove estratégias de difusão digital para os acervos de instituições parceiras. 
O Museu Paulista, por exemplo, que atualmente aguarda por uma reforma e permanece 
fechado ao público desde 2013, fornece parte do seu acervo através das plataformas que 
trabalham por meio de divulgações e publicações para atrair o público para temas relacionados 
ao museu. Fundamentais para atingir esse objetivo, as “Editatonas” são maratonas de edição 
por parte de voluntários em prol da melhoria de verbetes e informações relacionadas à 
instituição, bem como a interconexão de imagens do acervo.

Still do site do Wikidata, uma base de dados gratuita que pode ser editada por humanos e 
máquinas. Fornece dados estruturados para projetos irmãos como Wikipedia, Wiktionary, 
Wikivoyage, entre outros. Fonte <https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page>. 

Figura  44  

O coração dos projetos GLAM-Wiki é o Wikidata, banco de dados que, como toda rede Wiki, é 
livre, colaborativo, multilíngue, web semântico e estruturado, sendo utilizado para criar pontes 
entre bancos de dados. A página de um item armazenado no Wikidata contém um código 
de identificação único, iniciado pela letra Q e seguido por um número sequencial, unificando 
todos elementos registrados sobre esse item, predominantemente compostos por uma tabela 
de metadados disponibilizados pela instituição parceira. Antes de serem adicionados à rede, 
os metadados passam por um processo de “wiki datificação”, ou seja, são convertidos para a 
linguagem do Wikidata. Também é possível criar propriedades que reflitam os interesses da 
instituição, por meio de declarações como: data de fundação, país, localização, título, gênero, 
criador, texto de áudio, materiais, número de inventário, dimensões, direitos autorais, etc. 

O Wikidata faz uso de identificadores, ligações com bases de dados externas, e tem forte 
curadoria colaborativa, que complementa o trabalho desenvolvido pelas equipes das instituições, 
que muitas vezes não conseguem gerenciar a totalidade de metadados das obras. Nesse sentido, 
os voluntários promovem o melhoramento da informação em itens estruturados internamente 
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no banco de dados, e também externamente, como, por exemplo, por meio de aplicativos de 
metadados, pensando em interfaces mais amigáveis para estimular contribuições de usuários. 
A plataforma também pretende criar ambientes propícios para experimentação e inovação, 
principalmente em relação à criação de projetos que estimulem narrativas e alternativas criativas 
com base na estrutura da base de dados. Esse fomento a projetos criativos também visa a 
participação de outras plataformas, fora dos projetos Wikimedia.

Azzellini encerra sua apresentação destacando a urgência de iniciativas estratégicas de apoio 
e disponibilização ampla de conteúdos artístico-culturais de acervos físicos e digitais, em um 
cenário cultural nacional que não apenas desvaloriza, mas permite que a memória seja eliminada 
devido à precariedade das infraestruturas e governança. A inserção desses conteúdos em uma 
rede de conhecimento livre contextualiza e reforça a sua relevância, sensibilizando a sociedade 
quanto à necessidade da presença ativa dessas instituições culturais e a pertinência do trabalho 
desenvolvido por elas. Nesse sentido, as parcerias de apoio são acessíveis e podem ser 
formadas com arquivos de diferentes portes, que sejam totalmente ou parcialmente digitalizados. 
A associação de voluntários disponibiliza tutoriais que informam como as instituições podem criar 
seus próprios projetos GLAMs, usando as plataformas Wikimedia.

Leno Veras: Abre-te Código

Leno Veras, curador associado à Diretoria de Informação para América do Sul do Goethe-
Institut e gerente de pesquisa e documentação no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
tratou em sua apresentação do projeto Abre-te Código (Figura  45), programa que buscou 
conectar detentores de dados, como galerias, bibliotecas, arquivos e museus, à comunidade de 
desenvolvedores de tecnologia, para explorar possibilidades de inovações criativas na difusão de 
dados culturais abertos, constituindo um conhecimento livre, acessível e complexo gratuitamente 
e publicamente. Essa iniciativa foca sobretudo no entendimento das redes como plataforma de 
trabalho conjunto e articulação entre agentes que buscam o enfrentamento dos desafios que o 
setor vive nacionalmente e tecnologicamente.

Still do site do Abre-te Código, um programa que reúne instituições culturais e pessoas 
interessadas em tecnologia para “realizar colaborações e inovações a partir de dados culturais 
abertos”. Fonte: <https://www.goethe.de/prj/hyc/pt/bra.html>.

Figura  45  
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O curador iniciou a sua fala fazendo referência ao Coding da Vinci, plataforma e organização 
autônoma vinculada à Biblioteca Nacional Alemã, que colabora com instituições públicas no 
desenvolvimento de projetos inovadores que focam no potencial criativo para a expansão do 
acesso ao patrimônio cultural digital por meio de hackathons, maratonas de desenvolvimento de 
soluções tecnológicas. Leno Veras apontou que a organização já realizou diversos hackathons, 
destacando o SÜD 2019, realizado em Munique, no qual a delegação brasileira foi convidada 
e composta por Paulo Carreta e Ana Luiza Matos, da Fundação da Bienal de São Paulo, Tânia 
Rodrigues, da enciclopédia do Itaú Cultural, Bruno Buccalon, do Instituto Moreira Salles, e Leno 
Veras, junto à delegações da África e da Ásia. 

O projeto disponibiliza conteúdos em inglês, francês e alemão e fornece pacotes de dados de 
instituições culturais e científico-tecnológicas, que podem ser pesquisados por evento, tipo de 
objeto, licenciamento de arquivos, temáticas, instituições, entre outros formatos de pesquisas 
mais avançadas. A plataforma tornou-se, nesse sentido, um repositório internacional de pacotes 
de dados cobertos por licenças abertas para que programadores, desenvolvedores, artistas 
e comunidade geral do setor possam gerar projetos, protótipos de aplicativos, plataformas e 
dispositivos. Esses projetos também  são exibidos na plataforma.

A Biblioteca Nacional Digital Alemã, parceira do Coding da Vinci e também do Abre-te Código, é  
outra referência importante citada por Leno Veras. Seu intuito é unificar o conhecimento online 
produzido em língua alemã como uma fonte de conhecimento que possui centros de pesquisa 
de diversas frentes de atuação do campo das humanidades digitais em sua estrutura. O acervo 
busca dar complexidade aos seus sistemas fornecendo imagens e símbolos a partir dos bens 
culturais digitalizados, trazendo à luz e dando vida aos acervos e possibilitando uma visualização 
mais panorâmica de sua totalidade.

O evento ocorreu entre 2019 e 2020, o que implicou na transformação do evento físico em um 
evento online a partir do início da pandemia de Covid-19. Essa mudança de formato possibilitou 
participações de todo o Brasil e outros países, gerando uma rede colaborativa de fato e não 
apenas um evento pontual. A plataforma Abre-te Código foi desenvolvida especificamente como 
projeto do Sul global, junto às delegações da Indonésia e África do Sul. Toda programação 
do projeto foi feita com imagens integrantes do Acervo Nacional, que, em parceria com o Wiki 
Movimento Brasil, já havia disponibilizado o material por meio do Wikidata. Os itens utilizados 
foram focados nos trabalhos botânicos, paleontológicos e arqueológicos de viajantes naturalistas 
alemães dos séculos XVII a XVIII. 

No menu principal do site do projeto é possível encontrar todas as suas etapas, bem como a 
gravação do “Webinar: Transformação digital e patrimônio cultural”, organizado pelo Goethe-
Institut para reunir distintas organizações dos campos cultural e tecnológico, parte importante do 
projeto que contou com a presença do diretor de inovação da Biblioteca Nacional Digital Alemã, 
Stephan Bartholmei, de Marília Bonas, do Conselho Internacional de Museus no Brasil, Mariana 
Valente, do Creative Commons BR, e João Perschanski, do Wiki Movimento Brasil. O evento 
teve como parceiros o Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio, Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz, Internetlab, entre outros. Entre 
as diversas instituições biblioteconômicas e arquivísticas públicas e particulares, estiveram 
entidades como a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre outras.
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Tânia Rodrigues, bacharel e licenciada em história pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP), cursa o MBA em Bens Culturais: Cultura, Economia e Gestão, na FGV/SP. É 
gerente do Núcleo Enciclopédia do Itaú Cultural, que abordou em sua participação, e coordena o 
desenvolvimento de projetos relacionados à memória, pesquisa, curadoria digital e produção de 
conteúdo, em especial, para a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira.

Criada em 1987, e considerada pela pesquisadora como o maior patrimônio cultural digital 
nacional, a enciclopédia visava à constituição de um banco de dados informatizado para a 
divulgação de processos artísticos e culturais por meios tecnológicos, um empreendimento 
pioneiro à sua época. A função original da base de dados era trabalhar com informação, bem 
como a divulgação de dados em larga escala, acompanhada por uma organização curatorial. 
Em 1989, o banco de dados tornou-se disponível ao público, estruturado por duas “ilhas de 
informação”, constituídas por 2 computadores: um destinado à disponibilização de textos e 
outro à disponibilização de imagens, dado que no período não era possível conciliar ambos os 
formatos em um único dispositivo. 

Para isso, o software Storage and Information Retrieval System (STAIRS), desenvolvido pela 
International Business Machines Corporation (IBM), foi utilizado em computadores da Itautec em 
mainframe, computadores de grande porte surgidos na década de 60, e ainda em uso, utilizados 
principalmente por grandes organizações para processamento de dados em massa. As ilhas 
foram distribuídas no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-
USP), no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), no Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand (MASP), entre outras instituições que colaboraram com a construção do 
repositório. Pesquisadores e curadores trabalharam conjuntamente na seleção de dados, que 
inicialmente eram focados em coleções de pintura. 

Tânia Rodrigues: Patrimônio Cultural Digital

Foto da utilização da Enciclopédia Itaú Cultural, na sede do instituto. Seu banco de dados foi 
inaugurado em 1981, contendo “ informações obtidas a partir de ações de pesquisa, coleta e 
tratamento e informatização de dados sobre a pintura no Brasil”. Fonte: <https://enciclopedia.
itaucultural.org.br/sobre>. Imagem obtida da página <https://www.itaucultural.org.br/a-enciclopedia-
itau-cultural-ganha-site-responsivo-e-mais-acessivel>. 

Figura  46  
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Em 29 de abril de 2001, mesmo dia em que a Wikipédia foi inaugurada, o repositório se tornou a 
Enciclopédia do Itaú Cultural (Figura  46). Desde então, a tecnologia utilizada tornou-se obsoleta 
e o banco de dados foi salvo graças à sua estrutura coerente e sólida, possibilitando a sua 
transferência para novos softwares.  No presente, o projeto trabalha com as linguagens SQL e 
HTML, e foi a primeira experiência da instituição com armazenamento em nuvem, onde todos os 
seus servidores estão alocados atualmente. 

O mapa de visualização do banco de dados desenvolvido pela equipe do Itaú no passado foi 
batizado de “constelação”. À época, a equipe escolheu o nome do artista Hélio Oiticica como 
ponto de partida para realizar um exercício simples de mapeamento a partir da rememorização 
de itens da enciclopédia, e hoje tornou-se uma representação do seu conteúdo, apresentando a 
estrutura e a suas interligações, sendo organizado a partir de: cores, que indicam tipologias de 
informação de verbetes, como artista, obra, instituição, grupo, evento, conceito e termo; siglas, 
que indicam áreas de expressão diversas exploradas pela enciclopédia, como Artes Visuais, Arte 
e Tecnologia, Literatura, Música, Teatro, Cinema e Dança; e linhas entrecruzadas, que indicam 
as interligações de origem, dado que as informações digitais a respeito dos itens só ganha 
sentido quando criam-se relações entre os conteúdos. 

Ao longo de 34 anos de pesquisa, organização e documentação, a Enciclopédia do Itaú Cultural  
(Figura  46) tornou-se referência, tendo recebido 45 milhões de acessos em 2020. Mais de 220 
mil registros foram feitos no banco de dados, e, entre eles, 90 mil nomes de artistas foram 
mapeados. Como porta de entrada para pesquisas nacionais e internacionais, não pretende ser 
completa e complexa, mas um guia que fornece indicações bibliográficas interligadas com outros 
sites e possíveis espaços de pesquisa. O seu princípio colaborativo não é completamente aberto, 
mas propicia colaborações em outras escalas, com pesquisadores que produzem conteúdos 
e realizam buscas de informações para eventos, como o exemplo do Data 7, base de dados 
que possui 19 mil itens de eventos disponíveis, tratado por Leno Veras em sua apresentação. 
Recentemente, a enciclopédia também disponibiliza cadernos para aulas elaborados por 
professores com conteúdos coletados a partir do banco de dados. A vertente didática está 
presente desde a sua fundação e propõe a elaboração de materiais educacionais para divulgação 
do conhecimento artístico e cultural brasileiro. 

Still do site atual da Enciclopédia Itaú Cultural, publicado pela primeira vez na internet em 2001. 
Passou por atualização do layout, visando maior acessibilidade em 2017. 
Fonte: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br>. 

Figura  47   
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Os desafios atuais vividos pela equipe que se dedica ao banco de dados da enciclopédia são a 
atualização constante e amplificação do compartilhamento de dados. Recentemente a instituição 
realizou um rastreamento de museus brasileiros em busca de dados atualizados sobre eventos 
artísticos e culturais em todo o país. Grande parte dos museus constatados, principalmente na 
região norte e nordeste, não possuía uma base de dados em um formato que permitisse um 
compartilhamento ágil. Nesse sentido, ainda que existam iniciativas colaborativas particulares 
e públicas em prol do compartilhamento de dados, há um grande buraco de catalogação de 
informações propícias à interconexão entre instituições. Com o objetivo de contribuir com o 
processo de digitalização do patrimônio cultural nacional, o Itaú Cultural lançou uma plataforma 
de apoio aos acervos familiares que mantém o legado dos artistas. O projeto auxilia acervos na 
organização dos objetos físicos e digitais, fornecendo uma plataforma que possa garantir a sua 
existência prolongada, dado que a infraestrutura necessária para a realização de atualizações 
de software e manutenção de servidores e backups é altamente dispendiosa para esse porte de 
arquivo. Em contrapartida, o material deve tornar-se disponível à consulta pública, para promover 
acessibilidade e produção de conhecimento.

DISCUSSÕES, PERGUNTAS E RESPOSTAS
Como fechamento dos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO, SILVIA LAURENTIZ 
parabenizou a organização pelo gabarito dos participantes e pela qualidade curatorial das 
sessões. Criando um gancho com a mesa anterior, definiu a diferenciação entre a preservação 
da documentação e a preservação da obra em si. Destacou a fala de Érica Azzellini, que indicou 
o Wikimedia como ambiente propício à experimentação e renovação. Enfatizou também a fala 
de Leno Veras sobre a possibilidade de objetos 3D em Realidade Aumentada para acervos. 
A artista acrescentou à reflexão a perspectiva da dimensão afetiva e da partilha do sensível, 
tratada por Jacques Rancière, que aborda o que não está no campo do que pode ser dito, escrito 
e amplamente gravado, filmado e registrado. 

Por fim, concluiu que todas as instituições participantes do evento e da sessão se colocam na 
tentativa de integração, ainda que em duas diferentes propostas: a centralização dos sistemas 
ou uma descentralização unindo bancos de dados. Dessa forma, levantou as seguintes questões 
para serem escolhidas livremente pelos participantes: “Como integrar bancos de dados entre 
diferentes instituições? Qual seria a melhor maneira de adequar a complexidade de uma obra 
nessa integração? Como solucionar algumas questões como: recursos de redundância de 
dados automatizados, alta disponibilidade, recuperação de segurança e atualização de dados, 
padronização de termos, protocolos e taxonomia, relacionamento entre conteúdos semânticos?”

ÉRICA AZZELLINI iniciou a discussão apontando que, ao longo de sua apresentação, 
demonstrou de forma prática como as plataformas Wikimedia têm realizado a transferência dos 
bancos de dados das instituições parceiras para esse outro banco de dados que é o Wikidata, a 
partir do qual é possível desenvolver uma série de ferramentas e modos de visualização. Reforçou 
que as plataformas Wikimedia contam com voluntários que garantem a qualidade da informação. 
Internacionalmente, as instituições costumam ir até os afiliados com o intuito de avançar com a 
sua difusão digital, mas no Brasil e países com menos recursos, tem-se o movimento contrário.  
As associações vão até as instituições. O próprio Wikidata fornece diversas possibilidades de 
integração. Atualmente, o Wiki Movimento Brasil tem desenvolvido junto à equipe do Tainacan 
a tecnologia de round-tripping, sistema de retroalimentação da base de dados, para o Museu 
Paulista. 
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Azzellini destacou a parceria com Metropolitan Museum of Art12, que tem trabalhado com 
inteligência artificial para tratamento de seus metadados, e reforçou que iniciativas desse tipo 
devem servir de inspiração para serem adaptadas para o cenário brasileiro. Citou também o acervo 
Musica Brasilis, maior acervo de partituras gratuitas de músicas brasileiras, novidade no escopo 
de carregamentos que fazem parte da plataforma Wikimedia. São artefatos diferentes que estão 
em ambiente digital e podem usar esses recursos para serem integrados com outros bancos de 
dados e outras iniciativas em termos de difusão. Durante o Abre-te Código, tornou-se claro para 
as instituições que participaram que todos estão no mesmo barco e viverão a transformação 
digital, seja de forma proativa ou em um cenário epidêmico, no qual não é possível receber 
visitação e é necessário adaptar ambientes a baixo custo para a realidade brasileira. 

LENO VERAS apontou que antes de se chegar às ferramentas, tem-se que pensar a 
tecnologia sociologicamente e os acervos como patrimônio cultural público, para resgatar uma 
ideia de história, memória e patrimônio como algo nacional, que constitui e constrói, além de 
combater o esquecimento e a injustiça, que têm se alastrado na contemporaneidade de forma 
avassaladora. A ideia é que possamos colaborar entre agentes para que instituições que têm 
condições técnicas possam orientar instituições que estão no processo de transformação digital, 
pensando múltiplas inteligências, transferências de conhecimento, códigos abertos, softwares 
livres e comunicação pública. Movimentos sociais de enfrentamento nas questões de raça, 
de gênero, de classe também estão imbuídos dessas ferramentas, colocando-se nas redes, 
não como espaço de propaganda das suas atividades apenas, mas também como forma de 
sistematização da própria história, de constituição de uma memória pública e da identificação de 
que esses entes constituem um patrimônio. 

O pesquisador citou o exemplo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que definiu que os 
acervos de cordéis fossem utilizados para criar uma associação de escrita e imagem com os 
Slams, competições de poesia falada. Nesse sentido, a equipe do Abre-te Código focou no 
aprofundamento e adensamento desse conjunto de dados para que essas informações fossem 
capazes de fundamentar projetos pedagógicos e didáticos para professores da rede pública, 
para desenvolver a mediação dos conteúdos históricos literários na criação de atividades 
no presente. A tecnologia nesse sentido de fato funciona como um meio. O museu deve ser 
pensado como dispositivo social, uma mídia. O importante é que o API, o Wikicommons, o 
Wikidata, as categorias, os vocabulários, as plataformas, o Itaú Cultural desenvolvam uma 
transversalidade da memória. Tânia Rodrigues tem 30 anos de enciclopédia e desenvolve esse 
trabalho. O dataset disponibilizado pela enciclopédia ao Abre-te código mostrou-se um mundo 
de informações público e livre que está agora acessível também por meio desse projeto para 
aqueles que desejam desenvolver aulas, pesquisas, roteiros pedagógicos e utilizar imagens.

TÂNIA RODRIGUES complementou a fala dos colegas afirmando que a tecnologia é um 
meio e não um fim em si. Exemplificou a questão narrando que no início a equipe da enciclopédia 
trabalhava com a literatura existente da crítica de arte, que se mostrou incompleta ao longo do 
tempo. Nesse sentido, passaram a perceber não apenas o que estava no acervo, mas também o 
que faltava. Essa reflexão não tem a ver somente com a tecnologia. Esse tipo de sensibilização 
só é viável colaborativamente. A pesquisadora comentou a experiência vivida na Alemanha com 
Leno Veras, situação na qual ficaram claras as diferenças financeiras e de gerenciamento entre 
nações. Em diálogo com a Indonésia e a África do Sul, nações participantes do Coding da Vinci, 
evidenciou-se que o hemisfério sul precisa desenvolver discussões com novos olhares buscando 
outras maneiras de tratar da sua memória digital.

12. Matéria sobre a parceria do Metropolitan Museum of Arts (MET) com a Wikidata. LIH, Andrew. Combining AI and 
Human Judgment to Build Knowledge about Art on a Global Scale. The Met, 2019. 
Disponível em: <https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2019/wikipedia-art-and-ai>. Acesso em 6 de Julho 
de 2021.
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LENO VERAS propôs às colegas, sumarizando as questões mais pragmáticas do chat, a 
questão: “Como arquivos iniciantes podem integrar bancos de dados com ferramentas mais 
práticas? Como abarcar diferentes dados e formatos de arquivos de diferentes portes no âmbito 
dos protocolos e taxonomias?”

ÉRICA AZZELLINI reforçou que não há forma única de se fazer a integração, colocando a 
criatividade e o interesse como limite. A Wikimedia possui API que pode ser utilizada nesse sentido, 
bem como o próprio Wikidata. Respondendo à questão do público: “Como criar curadorias em 
um repositório de informação livre interconectado e colaborativo?”, Azzellini tratou do Wikilivros, 
que tem formato diferente do formato enciclopédico da Wikipédia. Utilizando o potencial criativo 
da ferramenta, a equipe criou o livro semântico “As fotografias de Guilherme Gaensly” a partir 
da coleção de Guilherme Gaensly, que já havia sido disponibilizada no Wikimedia Commons e 
Wikidata pelo acervo do Museu Paulista. Nessa página, encontram-se legendas geradas através 
da integração de tecnologia de narrativa estruturada, compostas por informações que estão 
dentro do Wikidata. 

A plataforma também convida o visitante a participar da curadoria da imagem, indicando 
quantidades de elementos na composição como “humanos”, “coqueiros”, “rios”, etc. É um 
código simples feito em programação LUA, bastante fácil e acessível. A informação submetida 
pelo visitante será atualizada pelo Wikidata em instantes, uma vez que o log in for feito. Para 
editar e colaborar, nesse sentido, não é necessário acessar a interface do Wikidata,  gerando 
uma curadoria colaborativa potente. Os voluntários que verificam as informações podem ser 
aposentados da área ou funcionários de instituições GLAM que contribuem por hobbie, entre 
outros perfis diversos.

TÂNIA RODRIGUES comentou que numa instituição composta por um centro de memória 
ou biblioteca, é necessário ter uma linguagem comum. O que mais se tem são manuais, para 
escrever verbetes, cadastrar eventos, obras, para garantir minimamente uma padronização e 
uniformidade. Há um fluxo de trabalho no caso dos verbetes e textos. O público da enciclopédia 
é amplo. A instituição já recebeu emails de crianças de 10 anos. Ao mesmo tempo, a organização 
precisa manter o interesse de profissionais da área. Logo, foi necessário desenvolver uma 
maneira de escrita que englobasse esse público diverso. Para além disso, deve-se pensar no 
intuito dessa informação, que atualmente é largamente distribuída, mas não necessariamente 
produz conhecimento. A escolha do que deve ser preservado não é gerada pela tecnologia, 
sempre existiu. Respondendo a uma questão do público, esclareceu que a enciclopédia já 
foi atacada massivamente, mas o ataque foi bloqueado antes de acontecer uma catástrofe. A 
pesquisadora reforçou que os bombardeamentos por robôs são muito comuns.

Por fim, LENO VERAS destacou que, para pensar um acervo informacionalmente, a 
linguagem é essencial. Para predeterminar a sua forma semântica, o termo chave é a “web 
semântica”, o que realmente transforma o objeto. O curador reforçou que ao longo do evento 
tratou-se constantemente da documentação dos processos artísticos e da estruturação de uma 
memória com nuvens de tags, com capacidade de acúmulos e atravessamentos de informação. 
Quanto mais densa a sua capacidade informacional, mais praticável será transformar o objeto. 
A visualização de um objeto em Realidade Aumentada, por exemplo, deve estar calcada em 
uma estrutura de conhecimento que vai servir para pesquisadores e estudantes que podem 
desenvolver esse conteúdo. A ideia de constelação é uma imagem muito poderosa nesse 
sentido, pois expressa a articulação desse desenho de interconexões e sua capacidade de 
complexificação, de dar profundidade ao conjunto.

Patrimônio Cultural Digital



119

ÉRICA AZZELLINI concluiu que um mergulho profundo foi feito, ao longo dos encontros online, 
em algumas questões ligadas à convergência digital e as potencialidades de outras plataformas 
e de outras atividades de difusão. A internet é um universo em evolução constante, onde nada 
é permanente. Plataformas robustas conseguem fornecer um norte para esse tipo de difusão, 
bem como propiciam a descolonização do conhecimento de forma livre e gratuita. O receio de 
se juntar a essas novas estruturas digitais é natural, mas há muito critério e modelagem, web 
semântica, informação multilíngue, articulação com o local e o global, voltados para a difusão da 
cultura como um todo.

LENO VERAS finalizou a discussão entre os participantes citando Luiz Alberto Oliveira, físico 
e curador do Museu do Amanhã, que traz a perspectiva de que o futuro é agora. As novas 
gerações viram a passagem do analógico ao digital em suas mãos e não consideram que essas 
duas dimensões sejam antagônicas. Não se deve apenas garantir a segurança da informação e 
da memória, mas torná-las compartilháveis enquanto política. O futuro também está sendo tecido 
pelos pesquisadores que se debruçaram sobre os temas tratados nos três dias de encontros, 
que retomam o passado e, a partir dele, criam o presente. Em um contexto de constantes crises 
humanitárias, climáticas e pandemias, o futuro surge a partir da reflexão sobre o que queremos 
constituir culturalmente e coletivamente. 
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29 de março
EXEMPLOS DE ARQUIVOS HÍBRIDOS 

Thiago Reboucas  – Quais desafios a constante mudança de tecnologias de suporte para 
a arte digital apresenta para os esforços de preservação?

Camila Damico Medina  – Ars Eletronica has a medium-independent approach for 
documentation?

Loren Bergantini  –  In the opinion of the organizers of the archive, how much of each piece 
can be lost by documentation? 

Loren Bergantini  –  How do you deal with the difference between, for example, interactive/
participatory art and its documentation? 

Loren Bergantini   – Do this kind of technological art, that cannot be reproduced with new 
technology, is doomed to become a text, a documentation, a description?

Silvio D’Onofrio  – The dataset shown is open source, proprietary or tailor made? To be 
open source is a matter for you there?

Camila Damico Medina  – At ZKM, does the team privilege the interaction aspect of the 
artwork or the historical meaning related to its equipment?

Camila Damico Medina  – Could morgane talk a little bit more about the “conservation 
tour”? i am very interested in understanding how to present it to the general audience!

maem – As/Os artistas às vezes participam no trabalho de manutenção das obras ou isso 
corresponde só à equipe do ZKM?

Aline Corso – Mr. Oliver, considering Latour’s concept of aura migration (an “update” of 
technical reproducibility, by Benjamin), do you consider that ADA can be a place for (de)
regeneration of new media arts?

Camila Damico Medina – Does ADA consider the possibility of adding a section for 
iterations? How relevant do you think documenting adaptations, modifications and iterations 
is?

Elena Kauffmann – Have you thought of creating work inventories using the blockchain?

Valter Miranda Filho – How can we choose which digital art is most important to safeguard? 
(for Oliver)

Ana Elisa Carramaschi – How open do you all think the institutions are for artists to work 
with their archives to produce new art pieces?

Cristina Amazonas – Is the artist responsible for tagging his own work? Do we have 
access to the Thesaurus? Is it public?

ESTUDOS DE CASO
 

Valter Miranda Filho  – What ‘s the name of the video about “Jorge Antunes”?

Tales Rocha  – How was the process of curating the content of the Harddiskmuseum?
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Clarissa B. Oliveira  – What are the main tools to connect works of marginalized regions 
to a worldwide network of digital art?

Clarissa B. Oliveira  – What can an exhibition add to an archive that is already available 
and accessible to the public online?

Thiago Reboucas  – Como preservar a visitação presencial em um contexto de arte 
cada vez mais digital? Com museus também digitais, a visitação presencial pode ser 
prejudicada?

Tales Rocha  – Is the museum open to new artists?

Danilo Cantarutti –  @FILE FESTIVAL Você pode adicionar as páginas da web dos 
expositores?

Clarissa B. Oliveira  – The conversion of formats to preserve digital art files can affect 
aspects such as image and sound. How to manage and transmit this to the public in terms 
of originality?

Laryssa Valencise  – Solimán, I’d like to know more about the museum in genetic code. I 
think it’s really amazing how biological bases have the potential to suffer mutation, and was 
wondering about it in the context of the archive.

Tales Rocha  – Some artists found a lifeline selling NFTs. Others worry it’s a trap. Are NFTs 
fueling a real digital art boom?

Tales Rocha –  I also would like to know if there is a common thought about how digital art 
could influence storage standards set by the technology industry?

Thiago Reboucas  – Do you think digital art will also encompass biotechnology? If so, 
could you discuss possibilities?

Laryssa Valencise  – Where is the DNA stored? Does it suffer any mutation through time, 
like when cells multiplicate and the genetic code changes?

30 de março
CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE QUE DEPENDEM DE TECNOLOGIA

Camila Damico Medina  – Annet, do you see social media (such as Instagram, TikTok, 
etc.) as a positive approach to create a network of care and further engage the audience 
as agentes of active and live memory?

maem  – No caso daquelas obras de NetArt que não é possível conservar por questões 
ecológicas, ficaria só o registro em foto, vídeo, áudio, como acontece com as performances? 
Não há outra opção? Trata-se de obras em permanente construção, sujeitas às mudanças 
tecnológicas. Aí a equipe de conservação, de alguma forma, torna-se coautora da produção 
artística?

Rejane Cantoni   – To Pieter: if we could talk to Palatnik, what questions would you ask 
him? Or what records of the work, could Palatnik have left to ensure that his work remains?

Camila Damico Medina –   Pieter, does your agency prefer to conserve the historical 
equipment, or do you have a relational bent, and thus prefer to keep it “moving”?
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Clarissa B. Oliveira –    The conservation of knowledge on art and technology works even 
harder than the conservation of hardwares and mechanics? What is key to guarantee the 
life of this knowledge, besides documentation?

Camila Damico Medina   – Tamiko, could you explain why you document the user 
experience how you would like it to be, instead of “just” specifying technical instructions for 
its installation?

Rejane Cantoni   – Tamiko: Thank you! Amazing presentation. Brilliant story. Can you give 
us a tip on how to efficiently build narratives about a work? What tools? Writing papers? 
Video-documenting?

Camila Damico Medina   – Tamiko, could you talk more about the storyboard model?

Cristina Amazonas  –  Tamiko, how was it for you in the process of being recognized as 
an artist at first? Usually people from the art field would consider you as a programmer, not 
the great artist that you are.

Cristina Amazonas – And specially being a woman, skilled in tech, how hard was it for you 
to be recognized ? Did face this kind of preconception, reducing you to a mere programmer?

Sandrakaffka –  The NFTS (non-fungible tokens) technology on virtual works of art 
authentication is not sustainable and has a high energy cost. How do you see the adoption 
of NFT by art institutions and museums?

ARQUIVO COMO INSTITUIÇÃO

Loren Bergantini  – is it possible to make this isea/ siggraph archive more collaborative 
with the different organizers from different countries?

Cristina Amazonas  –  will we have access to this presentation?

Clarissa B. Oliveira  – How to stimulate the navigation of online archives?

Reinaldo Ferro  – Thank you Bonnie! Which type of technology are you using to share 
information between archives?

Clarissa B. Oliveira  – What are the main learnings from pioneering digital archives? What 
new archives should be aware of, in terms of organization?

Tales Rocha  – From the point of view of public services, is there a country or experience 
better evaluated in the context of archives?

Tales Rocha  – Which type of technology are you using to share information between 
archives?

Tales Rocha  – When you are sharing data between different archives who is the owner of 
the data? I mean, the company who holds the data has the legal responsibility to keep it 
updated?

Thiago Reboucas   – For all the guests: How we can define what to share and what not to 
share with each other? And how does technology impact that decision?

Hugo Bello –  Paula, is there an expectative to render the FILE archive public? Such as 
access to net art works shown in 2002 and 2003 that used to contain links to the FILE 
server, but aren’t available as of now.
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Clarissa B. Oliveira  – For all: What do you see for the future of digital archiving?

Tales Rocha  – How do you imagine to integrate archives worldwide in a decentralized 
way?

Thiago Reboucas   – What kind of special care do you need to have when archiving digital 
art? I mean in order to preserve the works original purposes and impact on viewers?

Maria Byington   – Bonnie, did you consider asking Siggraph visitors/presenters to open 
their personal archives? Maybe surviving press tapes? Do you also consider Television 
Archives for media coverage?

Danilo Cantarutti  – For all: What do you think about the ephemerality of the information? In 
other words, new information, sound sculptures, inventions, etc. appear at every moment,  
which in my case, it is difficult for me to go back to the past, because I constantly need new 
and fresh information.

Cristina Amazonas  – Bonnie do you  have a conceptual model for the database ?

31 de março
O QUE ARQUIVAR? DEMANDAS E PRINCÍPIOS DA MEMÓRIA DIGITAL

Rafael Bazo Júnior  – Qual a importância de novas mídias e tecnologias para democratizar 
o acesso aos conteúdos de preservação?

Loren Bergantini  – Quais os desafios específicos do Brasil para a criação e integração 
de acervos digitais?

maem  – O Tainacan funciona somente no Brasil ou o plugin pode ser usado em outros 
países?

Reinaldo Ferro  – Para as instituições que já têm algum tipo de acerto com outras 
plataformas seria possível migrar os dados para o Tainacan?

maem  – Tainacan está voltado só para as “grandes” instituições (universidades)? Grupos 
de pesquisa também podem desenvolver acervos, curadorias e exposições com o 
Tainacan?

Rejane Rocha  – A inviabilidade da preservação/recuperação das obras digitais não 
deveria, então, fomentar os esforços de documentação?

Cecilia Vilca  –  Muy de acuerdo con la profesora Giselle. El archivo como algo vivo, que 
contempla su naturaleza cambiante: un ANARCHIVO. “An anarchive is not exactly the 
opposite of an archive; it is a critical procedure on the archive; it involves treating the 
verb “to archive” under a new perspective, trying to discover and build  unprecedented 
relationships between the works and the documents that are intended to be preserved.” 
(HOFMAN, 2015, p.31)” Que piensa de esta alternativa?

Rejane Cantoni   – Dalton: no desenho da plataforma, vocês incluem a perspectiva dos 
artistas? Muito obrigada! O Tainacan é incrível.

Aline Corso –  Penso no processo cíclico de (de)regeneração da arte mídia digital que 
ocorre nesses lugares de memória. Qual sua opinião sobre?
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Rejane Rocha  – Cecília, você poderia dizer o título do texto que você citou, por favor?

maem  – O “museu das perdas” reivindica a condição efêmera de muitas dessas obras de 
NetArt cuja conservação é quase impossível?

Camila Damico Medina –  Dalton, como funcionaria no Tainacan seções de iteração 
(adaptação) das obras? Recentemente fui apresentada ao sistema de dados do Tate, eles 
têm uns “truques” para mostrar mudanças na obra.

Reinaldo Ferro  – Dalton, voce explicou que o Tainacan pode ser escalável, mas visto 
que a tecnologia server side exige investimento em hardware (processador, memória, 
redundância). Qual seria o melhor caminho para escalar com baixo custo? não seria 
melhor usar uma tecnologia client side?

Camila Damico Medina  – Como podemos disponibilizar esse registro do processo ao 
público? Temos alguns casos legais para pensar novos formatos de exposição?

Ana Elisa Carramaschi  – fantástica a discussão... a conservação passará a ser portanto 
processos de tradução algorítmica?

Clarissa B. Oliveira  – O uso da inteligência artificial está muito distante das instituições 
brasileiras? Como chegar lá?

PATRIMÔNIO CULTURAL DIGITAL

Tales Rocha – O Wiki pode ser acionado por empresas como forma de ferramenta de 
MKT?

Clarissa B. Oliveira –  Para Érica: Como criar curadorias em um repositório de informações 
livre, interconectado e colaborativo?

Márion Strecker  – Qual o endereço do site?

Rejane Cantoni  – Leno: seguindo sua viagem do tempo, qual o futuro?

Thiago Reboucas –  Como os gestores de banco de dados podem se proteger desse 
problema da obsolescência tecnológica? E quais os impactos quando os dados arquivados 
são de obras culturais?

Clarissa B. Oliveira  – Para Leno: Quais transformações culturais podem, não só estimular 
iniciativas como hackathons, mas também a prática de acesso a acervos digitais para a 
sociedade brasileira em geral?

Tales Rocha  – O que foi preciso ser refeito do zero? A experiência de se manter atualizado 
com as ferramentas digitais é um privilégio hoje apenas para grandes instituições, devido 
ao alto custo e complexidade?

Loren Bergantini  – No último ano teve um ataque massivo no site do ars electronica que 
fez com que o arquivo saísse do ar. Vocês já sofreram ataques assim? Vocês têm algum 
posicionamento quanto a este tipo de situação?

Clarissa B. Oliveira  – Para Tânia: Quais estratégias tecnológicas e de fluxo de trabalho 
para manter com a pesquisa, produção e difusão atualizadas, devido aos avanços 
tecnológicos?
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Tales Rocha  – ERICA: Com a escalada da Internet atual (tecnologia cloud), como a wiki 
está integrada na nuvem e na web semântica? Quais os recursos (equipe e tecnologia) 
necessários para esta integração?

João Alexandre Peschanski  – Tânia: como funciona a questão dos direitos autorais para 
os acervos colocados na Enciclopédia? E com a nova plataforma voltada às famílias?

Rejane Cantoni  – Tânia: O Summit on New Media Art Archiving, do ISEA, no último 
outubro, propôs a integração dos arquivos de instituições em escala global. A Enciclopédia 
participaria de um consórcio planetário?

Beatriz Coslovsky  – Tânia: Como funcionaria essa plataforma sendo oferecida às 
famílias? Em que sistema ela se baseia?

Thiago Reboucas –  Para Érica: Qual a importância da licença creative commons? Esta 
relação com o conteúdo é de fato necessária? Por quê?

Márion Strecker  –Tânia, parabéns pelo trabalho. Recentemente, pesquisei os preciosos 
textos do Hélio Oiticica que haviam sido digitalizados no Itaú muitos anos atrás. Pretendem 
recriar a interface?

sandrakaffka  – Como ocorre a atualização de dados do acervo da Enciclopédia Itaú 
Cultural?

Madalena Felinto Ramos  – quem insere as informações nesta enciclopédia? o artista 
pode fazer isso? ou só a instituição?
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Em nome da equipe do FILE, agradeço pelo time de palestrantes que tivemos a oportunidade 
de reunir neste projeto, assim como a disponibilidade e a generosidade que cada participante 
trouxe, de acordo com suas especificidades, acrescentando brilho e calor para a discussão. 

O projeto FILEALIVE / ARQUIVOVIVO teve como propósito aprofundar e tornar próxima a 
discussão sobre estratégias de apoio ao patrimônio nascido digital, para produção, organização, 
catalogação, manutenção e recuperação de registros na área da cultura digital e na documentação 
das obras criadas no campo da arte e tecnologia, em conversa direta com profissionais nacionais 
e internacionais que estão pensando e atuando empiricamente neste contexto.

Mais do que uma mera aproximação, os encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO foram 
um sucesso, não apenas no que tange ao contato entre os profissionais e as instituições que se 
dedicam de alguma maneira à mesma causa de construir uma memória social no âmbito digital, 
mas também no sentido de ter semeado um solo fértil para gerar novos frutos que devem compor 
uma história sobre a cultura produzida no século XXI, que ainda está sendo escrita.

Agradeço às integrantes da equipe FILE que trabalharam sem medir esforços para realizar este 
encontro em tempo recorde: Fabiana Krepel, Clarissa Oliveira e Ana Carla Magna. Agradecemos 
também às consultoras e moderadoras Rejane Cantoni, Magali Sehn e Silvia Laurentiz, e à 
Bruna Mayer, Dario Vargas e o Ateliê Minuto por agregarem estética gráfica ao evento. Um 
agradecimento ainda especial à audiência participativa que nos acompanhou durante os 3 dias 
de evento. 
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Foram obtidos 561 cadastros de usuários na plataforma com uma média de 210 inscrições 
em cada encontro online. As transmissões ao vivo foram realizadas dentro do cronograma 
determinado e disponibilizadas pela plataforma alive.file.org.br e através do canal do FILE 
FESTIVAL no YouTube, com uma média de 648 visualizações em cada um dos encontros 
online, alcançando aproximadamente 3.893 visualizações no total.

O projeto FILEALIVE / ARQUIVOVIVO tornou-se possível por meio do apoio do EDITAL PROAC 
EXPRESSO LAB, com a finalidade de fomentar a “Produção e Realização de Festival de Cultura e 
Economia Criativa com Apresentação Online”. Este tipo de apoio cultural tem desempenhado um 
papel importante no desenvolvimento do  FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica  
desde sua fundação no ano 2000.

PAULA PERISSINOTTO

Concepção dos encontros online FILEALIVE / ARQUIVOVIVO

EM NÚMEROS

3.893
visualizações totais 
(Youtube + Facebook)

648
visualizações em 
média por encontro 
(Youtube + Facebook)

10.624
contas alcançadas
(Youtube + Facebook)

891,1
horas exibidas

738
mensagens
no chat

http://alive.file.org.br
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FILEALIVE/ 
ARQUIVO-
VIVO

Plataforma do FILE 
FESTIVAL que 
pretende oferecer ao 
público atividades 
online e conteúdos 
para o desenvolvi-
mento de expressões 
criativas e críticas 
frente ao uso das 
ferramentas digitais 
como fonte de criação 
e construção da 
memória cultural do 
século XXI.

Brasil 2021 File Festival Plataforma 
educacional

https://alive.file.org.br/ 8, 15, 
42, 141

FILE – 
Festival 
Interna-
cional de 
Linguagem 
Eletrônica

Instituição cultural 
internacional 
independente sem 
fins lucrativos de 
iniciativa brasileira 
fundada no ano 2000 
em São Paulo. Atua 
na área cultural por 
meio de exposições 
e discussões sobre 
a criatividade e apro-
priações artísticas 
no campo da arte e 
técnologia.

Brasil 2000 File Festival Festival https://file.org.br/ 8, 128, 
141

Arquivo Ars 
Electronica

Arquivo digital online 
que contém registros 
do Festival Ars Elec-
tronica desde 1979, 
inscrições do Prix Ars 
Electronica desde 
1987, documentação 
de projetos do Ars 
Electronica Futurelab 
e exposições do Ars 
Electronica Center.

Áustria 2008 Ars 
Electronica

Arquivo 
digital online

https://archive.aec.at/ 16, 17, 
62

Ars 
Electronica

Instituto cultural, edu-
cacional e científico 
ativo no campo da 
arte e technologia, 
fundado em Linz em 
1979.

Áustria 1979 Ars 
Electronica

Festival https://ars.electronica.art/ 16, 47, 
48, 49, 
51, 52, 
58, 59, 
60, 61, 
62, 125

https://alive.file.org.br/
https://file.org.br/?lang=pt
https://archive.aec.at/
https://ars.electronica.art/news/en/
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ZKM Fundado como um 
museu em 1989, o 
Center for Art and 
Media Karlsruhe 
tem a missão de 
perpetuar as artes 
clássicas na era 
digital. Abriga institu-
tos e laboratórios que 
realizam pesquisa, 
desenvolvimento, 
produção científica e 
conservação em arte 
e tecnologia.

Alemanha 1989 ZKM Centro 
Cultural e 
Museu

https://zkm.de/ 16, 17, 
19, 53, 
54, 55, 
57, 59, 
60, 61, 
62, 
92,121

Archive of 
Digital Art 
(ADA)

Arquivo de arte 
digital orientado para 
pesquisa de trabalhos 
na interseção de arte, 
ciência e tecnologia, 
desenvolvido em coo-
peração com artistas, 
pesquisadores e 
instituições como um 
projeto coletivo.

Alemanha 1999 Prof. Dr. 
Oliver Grau

Arquivo 
digital online

https://www.digitalartarchi-
ve.at/

16, 18, 
56, 57, 
58, 59, 
60, 62, 
92, 96, 
103, 
121

Wikimedia Entidade filantrópica 
e comunidade global 
online dedicada 
ao incentivo da 
produção, desenvol-
vimento e distribuição 
de conteúdo livre ao 
público.

Estados 
Unidos

2003 Fundação 
Wikimedia

Entidade 
filantrópica e 
comunidade 
global online

https://www.wikimedia.org/ 12, 19, 
36, 37, 
39, 41, 
62, 72, 
73, 107, 
108, 
110, 
112, 
116, 
117, 
118

Wikimedia 
Commons

Repositório central 
multilinguístico de 
imagens e outros 
tipos de multimídia 
livre para serem uti-
lizadas por todos os 
projetos Wikimedia.

Estados 
Unidos

2004 Fundação 
Wikimedia

Repositório 
multimídia 
online

https://commons.wikimedia.
org/

37, 109, 
110, 
118, 
134

Wikidata Base de dados 
editada colabo-
rativamente para 
oferecer suporte para 
projetos tais como a 
Wikipédia.

Estados 
Unidos

2012 Fundação 
Wikimedia

Base de 
dados 
colaborativa

https://www.wikidata.org/
wiki/

37, 39, 
41, 109, 
113, 
116, 
117, 
118

Rhizome Organização sem fins 
lucrativos que fornece 
uma plataforma para 
comissões, exposi-
ções e preservação, 
voltada para cultura e 
arte nato-digital.

Estados 
Unidos

1996 Mark Tribe Organização 
cultural

https://rhizome.org/ 19, 34, 
62, 103

https://zkm.de/en
https://www.digitalartarchive.at/nc/home.html
https://www.digitalartarchive.at/nc/home.html
https://www.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://rhizome.org/
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Latin 
American 
Electro-
acoustic 
Music 
Collection

Arquivo digital online 
criado com o objetivo 
de preservar, docu-
mentar e divulgar 
música eletroacústica 
de compositores 
latino-americanos.

Argentina/ 
Canadá

2004 Ricardo Dal 
Farra

Arquivo 
digital online

https://www.fondation-
-langlois.org/html/e/page.
php?NumPage=548

20, 21, 
65, 66, 
130

Daniel 
Langlois 
Foundation

Fundação filantrópica 
sem fins lucrativos 
de apoio a projetos 
artísticos e científicos 
para a compreensão 
da relação humana 
com seu ambiente 
natural e tecnológico.

Canadá 1997 Daniel 
Langlois

Fundação https://www.fondation-lan-
glois.org/html/e/

21, 23, 
65, 66, 
67, 
72,130

Harddisk-
museum

Repositório de arte 
digital disponível 
online e também 
baseado em um disco 
rígido de 2 terabytes.

Espanha 2015 Solimán 
López

Museu digital 
online

https://harddiskmuseum.
com/

20, 21, 
23, 67, 
68, 69, 
72, 121

Modos de 
oír

Repositório digital 
para a realização 
de pesquisas sobre 
as práticas de arte 
sonora no México.

México 2018 INBAL, Ex 
Teresa Arte 
Actual e 
Laboratorio 
Arte 
Alameda

Repositório 
digital online

https://modosdeoir.inba.
gob.mx/

22, 70

Internet 
Archive

Biblioteca sem fins lu-
crativos com milhões 
de itens gratuitos, 
entre livros, filmes, 
softwares, músicas 
e sites.

Estados 
Unidos

1996 Brewster 
Kahle

Biblioteca 
digital online

https://archive.org/ 24, 73, 
103

Gallica Biblioteca digital 
gratuita enriquecida 
semanalmente com 
milhares de itens 
digitalizados como 
livros, cartas, jornais, 
gravuras e manuscri-
tos, entre outros.

França 1997 Biblioteca 
Nacional da 
França

Biblioteca 
digital online

https://gallica.bnf.fr/accueil/
en/

24, 73

Pleade Software livre e open 
source para publica-
ção e indexação em 
arquivos, bibliotecas 
e museus digitais.

França 2001 AJLSM Software 
livre e open 
source

https://pleade.com/ 24, 73

Mouchette Site interativo criado 
por Martine Neddam, 
artista de Amsterdã 
que se autodenomina 
“Mouchette”.

Holanda 1996 Martine 
Neddam

Site 
interativo

http://mouchette.org/ 25, 77, 
135

https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=548
https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=548
https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=548
https://harddiskmuseum.com/
https://harddiskmuseum.com/
https://modosdeoir.inba.gob.mx/
https://modosdeoir.inba.gob.mx/
https://archive.org/
https://gallica.bnf.fr/accueil/en/content/accueil-en?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/en/content/accueil-en?mode=desktop
https://pleade.com/
http://mouchette.org/
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INCCA Rede de profissionais 
e plataforma digital 
interativa para 
encontrar e comparti-
lhar notícias, eventos 
e recursos sobre a 
conservação da arte 
moderna e contempo-
rânea.

Holanda 1999 Netherlands 
Institute 
for Cultural 
Heritage, 
Tate Gallery 
e Stedelijk 
Museum 
voor Actuele 
Kunst, entre 
outros. 
(Ver lista 
completa)

Plataforma 
digital 
interativa

https://www.incca.org/ 25, 84

DOCAM Documentation and 
Conservation of the 
Media Arts Heritage 
é uma aliança para 
pesquisadores com 
o objetivo principal 
de desenvolver 
novas metodologias 
e ferramentas para 
abordar as questões 
de preservação e do-
cumentação de obras 
de arte eletrônicas e 
tecnológicas.

Canadá 2005 Daniel 
Langlois 
Foundation

Aliança inter-
naticional de 
pesquisa

https://www.docam.ca/
en.html

25, 84

LIMA Plataforma voltada 
para arte digital e 
centro de especia-
lização nas áreas 
de preservação 
e pesquisa, que 
visa promover uma 
compreensão crítica 
de arte e tecnologia.

Holanda 2013 Gaby Wijers Plataforma 
e centro de 
especializa-
ção

https://www.li-ma.nl/lima/ 25, 84

Art 
Unlimited

Empresa brasileira 
que realizou mais 
de cem exposições 
nacionais e interna-
cionais.

Brasil 1996 Pieter 
Tjabbes

Produtora de 
exposições

https://artunlimited.com.br/ 26, 78, 
85, 131

Arpoise Aplicativo para 
visualização de obras 
de arte em realidade 
aumentada.

Estados 
Unidos

2018 Tamiko Thiel 
e Peter Graf

Aplicativo https://www.arpoise.com/ 27, 83, 
84

GitHub 
Arctic Code 
Vault

Repositório de dados 
preservado no Arctic 
World Archive (AWA), 
uma instalação de 
arquivamento de 
longo prazo a 250 
metros de profundida-
de em uma mina de 
carvão em Svalbard, 
Noruega.

Estados 
Unidos

2020 GitHub Repositório 
de dados

https://archiveprogram.
github.com/

27, 84

https://www.incca.org/network-history
https://www.incca.org/network-history
https://www.incca.org/
https://www.docam.ca/en.html
https://www.docam.ca/en.html
https://www.li-ma.nl/lima/
https://artunlimited.com.br/
https://www.arpoise.com/index.html
https://archiveprogram.github.com/
https://archiveprogram.github.com/
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Arquivo 
clássico 
ISEA

Arquivo de materiais 
impressos e digitais 
do International 
Symposium on 
Electronic Art (ISEA).

Holanda 2006 - 
2008

ISEA Arquivo 
digital online

http://www.isea-archives.
org/

29, 89, 
137

ISEA 
Symposium 
Archives

Novo repositório 
digital online que 
contém eventos, 
artistas, colaborado-
res, obras e publica-
ções que compõem a 
história do Interna-
tional Symposium on 
Electronic Art (ISEA).

Holanda 2017 ISEA Arquivo 
digital online

https://isea-archives.
siggraph.org/

89

Art Show 
Archive 
ACM 
SIGGRAPH

Repositório digital 
online que contém 
eventos, artistas, 
colaboradores, obras 
e publicações que 
compõem a história 
do ACM SIGGRAPH.

Estados 
Unidos

2016 Bonnie 
Mitchell
Janice 
Searleman

Arquivo 
digital online

https://digitalartarchive.
siggraph.org/

29, 89

Tainacan Software livre, 
flexível e potente 
para criação de 
repositórios de 
acervos digitais em 
WordPress. Tainacan 
é uma iniciativa 
do Laboratório de 
Inteligência de Redes 
da Universidade de 
Brasília, com apoio 
da Universidade 
Federal de Goiás, 
Instituto Brasileiro 
de Informação em 
Ciência e Tecnologia, 
e do Instituto Brasilei-
ro de Museus.

Brasil 2014 Laboratório 
de 
Inteligência 
de Redes 
(UnB)

Software 
livre para 
criação de 
repositórios

https://tainacan.org/ 12, 32, 
36, 42, 
97, 99, 
100, 
106, 
107

Variable 
Media 
Initiative

A Variable Media 
Initiative é uma estra-
tégia de preservação 
não tradicional para 
manter obras da 
coleção permanente 
do Guggenheim 
Museum baseadas 
em mídia arte. A 
iniciativa gerou 
a Variable Media 
Network (VMN).

Estados 
Unidos

1999 Jon Ippolito Estratégia de 
preservação

https://www.variablemedia.
net/e/index.html

34, 103

http://www.isea-archives.org/
http://www.isea-archives.org/
https://isea-archives.siggraph.org/
https://isea-archives.siggraph.org/
https://digitalartarchive.siggraph.org/
https://digitalartarchive.siggraph.org/
https://tainacan.org/
https://www.variablemedia.net/e/index.html
https://www.variablemedia.net/e/index.html
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Taxonomedia Associação que 
difunde projetos, 
reuniões e publi-
cações que tratam 
da reflexão face à 
preocupação com 
o futuro da arte a 
partir das tecnologias 
eletrônicas e digitais.

Espanha 2007 Vanina 
Hofman

Associação http://taxonomedia.net/
taxonomedia/

34, 103

Whitney 
Museum 
Art Port

Portal e galeria online 
do Whitney Museum 
para exibição e 
divulgação de obras 
de net art e mídia 
arte.

Estados 
Unidos

2001 Whitney 
Museum

Portal e 
galeria 
online

https://whitney.org/artport 34, 103

Netart 
Latino 
Database

Site codificado em 
texto, contendo 
centenas de links 
para obras de artistas 
latino-americanos, 
bem como discus-
sões e críticas online 
relacionadas.

Uruguai 1999 Brian 
Mackern

Base de 
dados

http://netart.org.uy/latino/ 34, 103

Wayback 
Machine

Banco de dados 
digital gratuito que 
possibilita a visua-
lização de páginas 
da World Wide Web 
desde 1996.

Estados 
Unidos

2001 Internet 
Archive

Banco de 
dados

https://archive.org/ 34, 103

Oldweb.
today

Repositório que 
permite que usuários 
visualizem páginas da 
web arquivadas em 
versões emuladas de 
navegadores da web.

Estados 
Unidos

2015 Rhizome Repositório 
de busca 
de páginas 
da web 
arquivadas

https://oldweb.
today/#19960101/http://
geocities.com/

34, 103

Webrecorder Projeto que cria 
ferramentas para que 
os usuários sejam 
capazes de direcionar 
o processo de arqui-
vamento por meio de 
seu navegador.

Estados 
Unidos

2015 Rhizome Ferramenta 
de arquiva-
mento da 
web

https://webrecorder.net/ 34, 103

LOCKSS Programa baseado 
nas bibliotecas de 
Stanford que fornece 
serviços e tecnologias 
de código aberto para 
preservação digital.

Estados 
Unidos

1999 Victoria 
Reich e Dr. 
David S.H. 
Rosenthal

Software 
livre para 
preservação 
digital

https://www.lockss.org/ 36

http://taxonomedia.net/taxonomedia/
http://taxonomedia.net/taxonomedia/
http://netart.org.uy/latino/
https://archive.org/
https://oldweb.today/#19960101/http://geocities.com/
https://oldweb.today/#19960101/http://geocities.com/
https://oldweb.today/#19960101/http://geocities.com/
https://webrecorder.net/
https://www.lockss.org/
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Abre-te 
Código

Hackathon – 
maratona de 
desenvolvimento de 
programas de compu-
tador – direcionado à 
ampliação do acesso 
aos acervos de 
instituições culturais.

Brasil 2020 Goethe 
Institut

Hackathon https://www.goethe.de/prj/
hyc/pt/bra.html

38, 112, 
117

Coding da 
Vinci

Hackathon que 
reúne comunidades 
tecnófilas, entusiastas 
culturais e instituições 
de patrimônio cultural 
na Alemanha, a fim 
de desenvolver o 
potencial criativo do 
patrimônio cultural 
digital.

Alemanha 2014 Hackathon https://codingdavinci.de/ 38, 113, 
117

Enciclo-
pédia Itaú 
Cultural 
de Arte e 
Cultura 
Brasileira

Enciclopédia virtual 
que reúne informa-
ções sobre artes 
visuais, literatura, 
teatro, cinema, dança 
e música produzidos 
no Brasil.

Brasil 2001 Itaú Cultural Enciclopédia 
virtual

https://enciclopedia.
itaucultural.org.br/

38, 113

Declaração 
Interna-
cional de 
Liverpool

Declaração global 
para o estabeleci-
mento de estruturas 
de financiamento 
internacionais e 
sustentáveis   para a 
garantia de uma rede 
colaborativa para 
a transferência de 
conhecimento entre 
artistas, instituições e 
pesquisadores.

Alemanha 2011 Media Art 
History

Declaração 
internacional

http://www.mediaarthistory.
org/declaration

56, 59

Media Art 
Research 
Thesaurus

Vocabulário con-
trolado online com 
base em um índice 
de palavras-chave 
que permite análises 
comparativas entre a 
arte digital contem-
porânea e a História 
da Arte.

Alemanha 2016 Archive of 
Digital Art

Vocabulário 
controlado 
online

http://mediaartresearch.org/
search/thesaurus-hierarchi-
cal.html

58

https://www.goethe.de/prj/hyc/pt/bra.html
https://www.goethe.de/prj/hyc/pt/bra.html
https://codingdavinci.de/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://www.mediaarthistory.org/declaration
http://www.mediaarthistory.org/declaration
http://mediaartresearch.org/search/thesaurus-hierarchical.html
http://mediaartresearch.org/search/thesaurus-hierarchical.html
http://mediaartresearch.org/search/thesaurus-hierarchical.html
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Virtual 
Observatory 
(VO)

Observatório 
astronômico virtual 
que permite que 
astrônomos acessem 
múltiplos centros de 
dados de forma trans-
parente e contínua, 
fornecendo ferramen-
tas poderosas de 
análise e visualização 
dentro de seu sistema 
por meio da padro-
nização de dados e 
metadados.

2002 The 
International 
Virtual 
Observatory 
Alliance

Observatório 
astronômico 
virtual

https://www.ivoa.net/ 59

Strapi API Sistema de Gerencia-
mento de conteúdo 
headless open source 
em Javascript, total-
mente personalizável.

França 2015 Pierre Burgy, 
Aurélian 
Georget e 
Jim Laurie

Sistema de 
Gerencia-
mento de 
Conteúdo

https://strapi.io/ 32, 95

Laboratório 
de Poéticas 
Fronteiriças

Grupo de pesquisa, 
de desenvolvimento 
e inovação certificado 
pela UEMG que 
busca problema-
tizar fronteiras 
dos saberes, das 
linguagens artísticas, 
do conhecimento 
científico e tecnoló-
gico.

Brasil 2010 Universi-
dade do 
Estado 
de Minas 
Gerais

Grupo de 
pesquisa

http://labfront.tk/ 104

Turbulence Projeto do New Radio 
and Performing Arts 
que fomenta arte de 
alta tecnologia por 
meio de convocató-
rias abertas, competi-
ções e prêmios, além 
de apoiar exposições 
online e offline em 
museus.

Estados 
Unidos

1996 New 
Radio and 
Performing 
Arts

Projeto 
online

https://turbulence.org/ 104

Espaciobyte Museu online sem 
fins lucrativos criado 
com a missão de 
conservar, pesquisar 
e exibir arte digital 
argentina e interna-
cional.

Argentina 2012 Enrique 
Salmoiraghi

Museu online 
dedicado à 
arte digital

http://www.espaciobyte.
org/ien

104

Musica 
Brasilis

Portal e acervo 
nacional online de 
partituras gratuitas de 
música brasileira.

Brasil 2009 Rosana 
Lanzelotte

Acervo de 
partituras 
online

https://musicabrasilis.org.
br/

117

https://www.ivoa.net/
https://strapi.io/
http://labfront.tk/
https://turbulence.org/
http://www.espaciobyte.org/ien
http://www.espaciobyte.org/ien
https://musicabrasilis.org.br/
https://musicabrasilis.org.br/
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