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Introdução 

 

A proposta de investigação configurada pelo projecto unplace – “Um Museu sem Lugar: 

Museografia intangível e exposições virtuais” incluiu, desde o início, a recolha de um 

conjunto significativo de depoimentos de diferentes profissionais que se têm dedicado à 

arte digital e aos museus virtuais.  

O desenvolvimento de novos movimentos, linguagens, tipologias artísticas e práticas 

museológicas, ao longo das últimas três décadas, suscitou correspondentes reformulações 

críticas e teóricas cuja discussão está ainda, em grande medida, por aprofundar. Não 

obstante, têm-se destacado importantes contributos de artistas, arquitectos, 

investigadores, curadores e críticos, pelo que a oportunidade de recolher e confrontar as 

diferentes perspectivas de alguns destes autores motivou a realização de entrevistas, no 

âmbito do projecto unplace. 

Em termos metodológicos, esta iniciativa foi precedida por um trabalho de pesquisa sobre 

os temas em causa, bem como pela construção de uma rede de contactos, identificando 

uma shortlist de potenciais entrevistados. Numa segunda fase, foi elaborado um guião geral, 

contendo questões fundamentais para promover uma reflexão alargada sobre a criação, 

divulgação, conservação, exposição e fruição de obras de arte concebidas especificamente 

para contextos digitais e em rede. A par destas interrogações centrais, comuns a todos os 

questionários, foram também formuladas perguntas específicas para cada interlocutor, 

sendo os guiões redigidos em português ou em inglês, consoante a nacionalidade dos 

entrevistados.  

Dos contactos estabelecidos, ao longo de cerca de dois meses, resultou um total de 23 

entrevistas, incluindo os seguintes autores: André Sier, CADA (Jared Hawkey & Sofia 

Oliveira), Christiane Paul, Giselle Beiguelman, Greg Lynn, Inês Albuquerque, Jepchumba, 

Joaquim Jorge, JODI, Jon Ippolito, Juan Martín Prada, Maria Amélia Bulhões, Marisa 

González, Pedro Cruz, Salvatore Iaconesi (Art is Open Source), Sandra Valente Antunes, 

Sandra Vieira Jürgens, Sarah Cook, Tanya Toft, Tegan Bristow, Verónica Metello, Vuk Ćosić 

e Wilfredo Prieto. Com a preocupação de abranger diferentes realidades e contextos, em 

consonância com as premissas do Programa Próximo Futuro da Fundação Calouste 

Gulbenkian, instituição parceira do projecto unplace, os entrevistados representam diversas 

geografias, que abrangem a Europa, a África e as Américas Central e do Sul.  

Estas entrevistas foram parcialmente publicadas no e-book Museus sem Lugar: ensaios, 

manifestos e diálogos em rede, editado por Helena Barranha, Susana S. Martins e António 

Pinto Ribeiro (2015) e disponível em acesso aberto através do website unplace.org1. Nessa 

publicação, os excertos dos depoimentos individuais foram organizados sob o título 

“Diálogos em rede”, de forma a sugerir uma hipotéticas conversa online, articulando assim 

diversas respostas para as mesmas questões. Todos os contributos foram então traduzidos 

                                                             
1 Ver: http://unplace.org/sites/default/files/museus_sem_lugar.pdf 
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para língua portuguesa, dado que um dos propósitos do e-book era alcançar públicos de 

países lusófonos e, consequentemente, fomentar a difusão da Internet Art e das práticas 

museológicas associadas, num circuito internacional alternativo à hegemonia anglo-

saxónica. Como complemento a essa edição parcelar disponibilizam-se agora, neste booklet, 

as versões integrais das 23 entrevistas, repartidas por dois grupos, consoante tenham sido 

originalmente realizadas em português ou em inglês.  

A equipa do projecto unplace agradece a valiosa colaboração de todos os participantes 

nestas entrevistas, que constituíram um momento decisivo para a concretização deste 

trabalho de investigação.   

 

Helena Barranha e Raquel Pereira 

Lisboa, Junho 2015 
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Introduction 

 

From the outset, the research proposal made within the framework of the unplace project 

– “A Museum without a Place: Intangible Museography and Virtual Exhibitions” included 

gathering together a significant group of statements made by different professionals who 

have dedicated themselves to digital art and virtual museums.  

The development of new movements, languages, artistic typologies and museological 

practices over the last three decades has given rise to corresponding critical and theoretical 

reformulations whose discussion still remains largely unexplored in any great depth. 

Nonetheless, important contributions have been made by artists, architects, researchers, 

curators and critics, so that the opportunity to gather together and compare the different 

perspectives of some of these authors led to the holding of a number of interviews under 

the scope of the unplace project. 

In methodological terms, this initiative was preceded by a research study on the themes in 

question, as well as the construction of a network of contacts, identifying a short list of 

potential interviewees. In the second phase, a general script was drawn up for the 

interviews, containing fundamental questions for promoting a broader reflection on the 

creation, dissemination, conservation, exhibition and experience of art works conceived 

specifically for digital and networked contexts. Together with these central questions, 

common to all questionnaires, specific questions were also formulated for each interviewee, 

with the scripts being drawn up in Portuguese or English, depending on the nationality of 

those interviewed.  

The contacts established over a period of roughly two months resulted in a total of 23 

interviews, including the following authors: André Sier, CADA (Jared Hawkey & Sofia 

Oliveira), Christiane Paul, Giselle Beiguelman, Greg Lynn, Inês Albuquerque, Jepchumba, 

Joaquim Jorge, JODI, Jon Ippolito, Juan Martín Prada, Maria Amélia Bulhões, Marisa 

González, Pedro Cruz, Salvatore Iaconesi (Art is Open Source), Sandra Valente Antunes, 

Sandra Vieira Jürgens, Sarah Cook, Tanya Toft, Tegan Bristow, Verónica Metello, Vuk Ćosić 

and Wilfredo Prieto. In order to cover different realities and contexts, in keeping with the 

premises of the Calouste Gulbenkian Foundation’s Next Future Programme, a partner in the 

unplace project, the interviewees represent a diverse range of geographies, including 

Europe, Africa and Central and South America.  

These interviews were partly published in the e-book Museus sem Lugar: ensaios, 

manifestos e diálogos em rede, edited by Helena Barranha, Susana S. Martins and António 

Pinto Ribeiro (2015), which can be freely accessed through the website unplace.org2. In this 

publication, the excerpts from the individual statements of the interviewees were organised 

under the title “Diálogos em rede” (Networked Dialogues), in order to suggest a hypothetical 

                                                             
2 See: http://unplace.org/sites/default/files/museus_sem_lugar.pdf 
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online conversation, thus linking together different answers to the same questions. All the 

contributions were then translated into Portuguese, given that one of the aims of the e-

book was to reach audiences from Portuguese-speaking countries and, consequently, to 

foster the dissemination of Internet Art and associated museological practices, in an 

alternative international circuit to the predominant Anglo-Saxon domain. As a complement 

to this partial edition, the full versions of the 23 interviews are now made available in this 

booklet, divided into two groups, depending on whether they were originally conducted in 

Portuguese or in English.  

The unplace project team wishes to thank all those who took part in these interviews for 

their valuable contribution, recognising that these represented a decisive moment for the 

realisation of this research study.   

 

Helena Barranha and Raquel Pereira 

Lisboa, June 2015 
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André Sier 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

A galeria de arte, o museu, o espaço físico de exposição é o local que deveria congregar 

pessoas e obras, consagrar e edificar espaços ao acto de contemplação, apontar para a 

formação de comunidades, utilizando objectos de arte que as interpelem, e onde, através 

destes, a relação mais íntima e pessoal, do eu para o eu, testemunhada pelo tu, 

eventualmente por eles, possa ser estimulada. No entanto, o actual espaço físico de 

exposição institucional está ainda distante desta proposta, mais próxima na Antiguidade, 

quando ainda não havia a palavra arte, nem tão pouco os sistemas que a exploram e 

mercantilizam através desta relação humana, danificando-a em muitos casos, criando 

abrigos nalguns redutos cada vez menores noutras reduzidas excepções; apenas havia (e 

há) a necessidade de existirem locais de contemplação e de indagação com objectos que 

promovam estas relações totémicas. E agora, o real e o virtual guerreiam-se pela conquista 

deste espaço. E o virtual veio demonstrar torrentes de correntes possíveis e infindáveis de 

fácil alcance, um adversário maior que um real estagnado num estado de sítio estrutural 

que procura agora reinventar-se incorporando o virtual; um meio intangível que apela ao 

toque, enquanto o outro, tangível, o procurou secularmente afastar.  

A meu ver, o âmago da questão situa-se neste circunscrever da relação essencial do humano 

promovida pela arte, e na demarcação desta relação com o espaço onde ocorre. O espaço 

é pesado. E ambos os espaços, real e virtual, se estimulam mutuamente hoje em dia. Nem 

sempre foi assim. Antes do objecto nas paredes, no browser, instalado, ou no tempo, as 

engrenagens do local que o acolhe exibem o seu esplendor. Muitos artistas, as instituições 

e o mercantilismo da arte lograram esta relação, ao qual o espaço virtual e as ferramentas 

tecnológicas vieram esboçar possibilidades de uma resposta, mais céleres ainda que ténues, 

mas já poliformes e funcionais, operatórias nalguns casos, distantes dos habituais círculos 

de poder, criadoras de novos espaços intangíveis e mesmo reais. Respostas avassaladoras 

em magnitude que abrem fendas nos edifícios da estrutura arte, e quase os fazem ruir, 

alterando de forma basilar a experiência de produção e consumo de arte. Respostas que 

fizeram o impensável: quase destacar o objecto do espaço onde se inscreve. Hoje, através 

das máquinas, mais próximas, podemos visitar e mesmo habitar determinados locais 

virtuais quando quisermos, quase socialmente, julgar que nos libertamos de um corpo e 

errar livremente noutro no mar da informação onde nos fundimos com o que mais nos 

define. E esta relação que apenas está no início, desvela um futuro cheio de surpresas que 

adensarão de forma mais precisa o culto dos objectos que nos fazem transcender e 

contemplar. 

É no toque que encontro maiores diferenças entre exposições nos espaços reais e virtuais. 

Facilmente suplantada pela diferente qualidade de obras apenas intangíveis e imateriais que 



9 

 
 

apelam ao toque, cada qual desvelando possibilidades, tingidas pelo humano que as 

experimenta e que as modifica. O toque, que costumava ser restrito nos espaços físicos, 

inicia agora a sua senda nas novas artes e nos novos locais que as albergam. O toque do eu 

no eu, é esse o espaço que é procurado. 

Passando quase o dia todo dentro do virtual a construir as infra-estruturas de peças ou 

pedaços de código que as poderão actualizar, o espaço físico de exposição ainda é aquele 

que melhor preenche o tipo de relações que procuro, embora não sob a alçada dos seus 

actuais senhores. O virtual também se direcciona para penhascos, mas deixa igualmente 

trilhos recônditos que poderão ser as auto-estradas de amanhã. Procurando a quantificação 

dos likes, hierarquizando os objectos e a eterna demanda da contagem de visitantes, 

estrutura um mainstream que pouco oxigénio deixa a alternativas, na esperança de 

encontrar objectos pretexto à relação íntima de que falava há pouco. Além disso, o 

verdadeiro τέλος do virtual aponta um espaço informe, eternamente moldável e 

actualizável, capaz de albergar a omnipresença, lato e abrangente, limitado apenas pela 

técnica e pela magnitude das infra-estruturas tecnológicas que as linguagens humanas livres 

e operatórias conseguem engendrar. No real, as infra-estruturas são as paredes e as salas 

brancas, comme il veut, para melhorar transmitir esta ilusão de transparência do espaço 

real, melhor conseguida no virtual. Mas afinal, no limite, as diferenças não são assim tantas; 

há sempre um quê de basilar real no virtual, sempre um virtual no real que o plastifica e 

procura a informidade, eterna adequação e adaptação aos objectos. 

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art" (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)3, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

Não concordo [com a designação], mas acho piada, e ajuda, confundindo e criando novos 

círculos que fendem os edifícios da arte, que têm a necessidade de demarcar e 

conceptualizar movimentos de grupos de artistas. Desde o final do século XIX que esta é 

uma estratégia dos artistas e dos seus promotores, que agora se intensifica e se torna cada 

vez mais célere: criar platitudes de movimentos, fossilizá-los, torná-los obsoletos antes do 

planalto (tomando emprestada a expressão de Bruce Sterling “obsolete before plateau”). O 

encaixotamento de movimentos em conceitos permite a sua fácil categorização histórica e 

decreta-lhes uma morte anunciada, antes mesmo de o serem. Prontos para consumo 

póstumo, antes de terem o seu tempo no espaço. Permite igualmente uma entrada 

glorificada num mercado estanque, impermeável, pleno de hierarquias e jogos de poder; 

afinal, a arte vive deste contínuo redesenhar de novas fronteiras, novas sensações, técnicas, 

e novos ideais.  

Mesmo o que apelidam aqui de “fase heróica” da net-art julgo descolado da realidade, na 

óptica de quem deu os primeiros passos na arte com computadores e assistiu ao desenrolar 

                                                             
3 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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mundial de vários acontecimentos que foram sendo mais e mais mediatizados e 

encaixotados como net.art. O próprio termo net.art é redutor e ludibriante; ainda não 

chegámos lá! Mas há um movimento sim, novo-técnico também, onde os artistas jogam 

com as máquinas que lhes expandem o campo de acção, que se desenha desde meados do 

século XX e se pode precisar nos momentos de criação de novas máquinas e técnicas, com 

casos exemplares estranhados e depois incorporados na perspectiva, na música, na pintura, 

na escultura, na performance e noutros suportes. A época da net.art, no final do século XX, 

é a do início da massificação exponencial da Internet, pré-redes sociais, onde indivíduos do 

mundo inteiro tentavam partilhar e criar objectos, sites, experiências, aplicações, vídeos, 

GIFs, usando talvez o netscape com ligações de 56k, explorando o já grande universo de 

máquinas em rede, desiludidos talvez com a experiência artística oferecida pelos espaços 

culturais e embrenhados no esplendor de possibilidades das novas técnicas: não-

linearidade, interacção, telemática, hipertextualidade, generatividade, glitch, 

aleatoriedade, fabricação digital, realidades aumentadas e virtuais; lembro-me de seguir e 

participar de perto nesse período através de várias experiências online bem como várias 

mailing lists e fóruns, e havia um status quo muito dominado pelas ferramentas 

proprietárias – director, flash, 3dsmax, etc; três grandes movimentos alteram esta 

perspectiva: as ferramentas open source e sua maior massificação e diversificação, o 

surgimento das redes sociais e o advento da partilha em massa. Surge a conexão global 

instantânea, que abala a vários níveis o estado de coisas, de uma forma intensa, muito 

brusca e premente, e que abala não só artistas, agora circunscritos no movimento net.art, 

mas também toda a “museificação” e “galerificação”, editoras, crítica, televisão e media em 

geral, com o nascimento do curador, esse DJ de artistas que opera as pontes nos mundos 

na arte, requisitando a sua portagem, da crítica autoral e mediática dos seus fãs, e ainda é 

algo que operará mudanças estruturais na forma como se consome e se vive a arte.  

Não acho que a net.art seja restrita à história mainstream que dela está escrita e que vigora, 

nem tão pouco que tenha sido este movimento de net.art a fundar o tipo de alterações 

estruturais importantes na arte, havendo muito mais realizado com e sem computadores 

que acompanhou os meados do século XX, que é percursor de muitas das experiências 

artísticas iniciadoras de novos campos técnicos capazes de serem usados para criação de 

arte. Digamos que é a cereja do bolo. Já coberta de chantilis pós-trans-novo-neue-

kunstiados que neblinam paisagens. Ainda há muito a percorrer até à arte em rede, e 

passagens já obscurecidas na sombra da ânsia de historizar um período que inaugura novas 

e importantes técnicas de fabricação de objectos de arte. 

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)4, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou um projecto que considere referencial? 

Há um fascínio latente que aponta para aí, sim, mas não julgo que sejam já os novos 

românticos; o hype das técnicas e movimentos vai e vem, há muito (des)encanto na fazedura 

                                                             
4 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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de arte que a torna arte, e embora tenha uma apetência pessoal pelo romantismo e o que 

isso implica, contemporaneamente encontramos multitudes de protomovimentos que se 

podem encaixar em laivos de novo romantismo, expressionismo, abstraccionismo, 

classicismo, iluminismo, retrodecadentismo, estruturalismo, etc. A aceleração e a conexão 

global de pequenas aldeias de artistas, na paisagem terráquea, contribui para a confusão e 

para a indefinição de fronteiras, e a isso devemos adicionar os escassos conhecimentos 

daqueles que escrevem sobre estas áreas emergentes e se inscrevem como teóricos destas 

artes, que não desvelam os veios profundos nítidos com muitos séculos já de existência, se 

atendermos ao futurismo, à arte do ruído, às pinturas astronómicas na altura de Galileu, ao 

uso de fractais na composição clássica de Bach. 

Desde sempre que as técnicas, principalmente as novas, são pretexto para a arte. E há 

sempre um período de encantamento extremo seguido de ensaios sobre as desilusões. [A 

ideia de que] o sentimento do artista [pode] ser a sua lei (Caspar David Friedrich) ainda está 

limitada pelos constrangimentos do uso da técnica que, por vezes, se torna tanto lei como 

os seus sentimentos, enquanto esta não é uma ferramenta inata e subterrânea ao 

inconsciente. No entanto, este romance apaixonado entre a técnica científica e a 

imaginação livre ainda deixará muitas marcas, e [é um facto que] com novas técnicas ou 

visões vêm sempre novas artes, que apontam ideias que podem ser qualificadas como 

românticas, no sentido de tudo poderem e deixarem livres e predominantes os sentimentos 

dos artistas, até novas as suplantarem [ou] novos movimentos as contra-argumentarem.  

Sem dúvida que faltam ainda obras seminais alteradoras do estados das coisas, fundadoras 

de movimentos e de legiões de copistas, ondas que transbordem o actual circunscrever da 

arte e o redefinam. Olhando o panorama actual desta forma, ainda julgo que haverá novos 

termos que terão de ser inventados para descrever o que se faz nessas áreas, e não ficarmos  

num neo-neologismo de termos datados que imprimiram as suas marcas no rasto da 

história, perante os quais podemos encontrar alguma consolação e resolução fácil de 

paradigmas profundos. 

Um dos projectos de que mais gosto e acho que melhor demonstra este sonho, um 

romantismo mas desprovido de ilusões, é o filme realizado pela mente e pela máquina que 

Michael Snow conseguiu fazer ainda em 1971: “La Région Centrale”. Quase uma experiência 

metafísica que chega a evadir o corpo da máquina, ancorada na técnica rádio telemática 

que, à distância, opera maquinalmente um ponto de vista que acaba por se transcender ao 

longo de uma experiência maquinal quase meditativa. Ainda o formalismo ideal romântico 

e basilarmente estrutural das novas linguagens aplicadas à música de Iannis Xenakis, 

seminalmente em 1954, “Metastatis”, quando se vê perante um infundado espaço 

arquitectónico-musical sediado nas operações matemáticas e lógicas, através das quais dá 

berço a novas musicalidades, fisiológicas quase, moldadas ao ouvido humano, e à 

continuidade, que ainda albergam em si todos os sistemas formais que a antecederam bem 

como uma ligação súbtil de semelhança entre todos. Também as arquitecturas líquidas de 

Marcos Novak, de 1991, são uma excelente influência e exemplos neste sentido. Lembro-me 

de ver um programa na RTP2 sobre arte matemática e ficar admirado com a imersão fluida 
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através de capacetes de realidade virtual em espaços tridimensionais únicos, gerados por 

fórmulas matemáticas, e com a possibilidade de neles navegar livremente, libertos das 

normais físicas que nos constrangem. Há muitos exemplos, a mutação destes trará sem 

dúvida entes exemplares. 

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade? 

Nos novos públicos sim, há toda uma comunidade global conhecedora e fervorosa das 

práticas de artes digitais. As instituições, na sua maioria, ignoram os artistas da “era da 

hiperconectividade”, pelo menos em Portugal. Esta é a minha experiência, em que, depois  

de 18 anos dedicados profissionalmente a estas áreas ainda marginais, não há qualquer 

interesse em fazer vingar o que por cá se faz a esse nível. A nível mundial, há ainda galerias 

exclusivas de artes digitais e tecnológicas um pouco por todo o mundo, grandes museus que 

celebram os movimentos com vastas exposições nos seus espaços e que chegam mesmo a 

comissariar trabalhos exclusivamente em linha para os seus sítios Internet, festivais que 

congregam mundialmente praticantes destas artes, laboratórios e espaços de pesquisa e 

desenvolvimento artísticos híbridos, etc. A nível global é algo que já não é indiferente e que 

lentamente tem conquistado o seu lugar, mas ainda há muito que fazer... Há por parte da 

maioria das instituições a perpetuação de fórmulas de redomar e aconchegar núcleos 

restritos deixando ao abandono todos os demais. Antes da técnica, vem toda a qualidade do 

trabalho. Quando vejo crianças a interagir com trabalhos há um brilho nos seus olhos de 

potencialidades infinitas, que apenas encontram em esboço nas pinturas ou esculturas e que 

rapidamente perdem interesse aos seus olhos, que vêm muito mais, e encontram universos 

plenos nas peças dinâmicas e interactivas. Sinto-me realizado quando percebo que, de facto, 

as artes onde desde novo me movo fazem sentido, talvez não nos habituais públicos da arte 

que ainda estão muito ligados ao coleccionismo de pintura, escultura, fotografia, vídeo, e 

não se interessam pelas artes interactivas e digitais. É pena que as instituições não dêem 

resposta aos interesses dos públicos, e há aqui toda uma série de questões que só elas (ou 

novas instituições) poderão formular para alterar o estado de coisas. 

Que motivações o levaram a explorar o espaço virtual? 

O “admirável mundo novo” [a hipótese] de entrar dentro das obras, impossível em qualquer 

outro meio que não o virtual, digital, hipermedia, computacional, maquinal... Tudo é 

máquina, do pincel ao cinzel, passando pelo computador, sensor, o nosso próprio corpo é 

uma máquina complexa, e eu gosto de programar máquinas, gosto de tornar a arte máquina, 

de a abrir, indeterminar, completar com a experiência do visitante.  

Ao estudar música, pintura, escultura, cedo percebi no fascínio dos videojogos portas 

abertas a universos indetermináveis, filmes jogados na primeira pessoa, arquitecturas 

infinitas e espaços. Comecei a aprender a programar máquinas, para os tentar criar, para 

expandir as experiências das peças de arte e as fazer interagir ou moldar espaços e modos 

únicos, mais próximo de sonhos plásticos de combinações infindáveis de elementos que a 
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mente, dirigindo e auxiliada pela máquina, exibe e conjuga nas suas diversas ideias de 

experiências que podem ser cristalizadas e tornadas experimentáveis. O controlo sobre o 

fluxo dos momentos “samplados” nos meios sonoros e visuais. O tornar operatório e 

interactivo o jogo com estes fluxos. Também me interessa a estruturalidade dos jogos em si, 

as engrenagens físicas e gráficas, a possibilidade de prototiparem espaços tridimensionais 

infindáveis, o uso que fazem de esquemas e procedimentos tornando-os dos mais 

complexos programas que se conhecem, ao qual as matemáticas e as lógicas filosóficas 

artísticas emprestaram a sua facilidade e criaram no espaço digital um universo de criação.  

Há possibilidades apenas permitidas pela programação; o digital executando em suportes 

físicos, a tangibilidade dos sonhos, o abrir do paradigma da arte a experiências únicas e 

torná-las partilháveis. Um infindável mundo de suportes é inaugurado através destas 

técnicas, como ficar de fora perante tal visão? 

Como caracteriza o panorama português, em termos de Arte Digital e Internet Art? 

Fraco, muito atrasado face aos seus contemporâneos globais e inconsequente, com as suas 

devidas excepções, quer em termos de artistas, quer em termos de instituições, quer em 

termos do que se procura actualmente vender aos olhos dos públicos como arte digital e da 

rede global. Importar, em vez de exportar, é o que vigora. São financiados projectos e mesmo 

criados prémios que impõem artes visuais com roupagens de digitais; apoios estatais e 

institucionais restritos a núcleos conhecidos; espaços, estruturas e projectos exclusivos de 

artes digitais, nem vê-los. Mesmo as áreas de vanguarda musicais, performáticas, artísticas 

são estanques e não se contaminam facilmente nem se deixam mutar com projectos de 

carácter digital. Nem mesmo virtualmente há uma cena artística, apenas alguns poucos 

resistentes que insistem em produzir e promover projectos desta natureza. Mesmo assim, 

são pequenos oásis no meio do deserto nacional que contrastam com aldeias e vilas 

internacionais, onde se nota já interesse, consequência, integração. É de louvar a existência 

de alguns redutos de criação e apresentação de projectos nacionais, mas a coisa fica-se por 

aí, e artisticamente vive-se do ar, enquanto os que se vangloriam de os suportar conseguem 

nichos de financiamento estruturais que não passam para os criadores. Há exílios melhores.  

No seu website (http://s373.net/sier/) apresenta-se como um “artista-programador”. O 

seu trabalho divide-se entre jogos, aplicações, projecções interactivas entre outras 

propostas. Existe uma fronteira entre o artista e o programador? Na sua opinião, a ligação 

entre arte, ciência e tecnologia tem alterado a produção artística contemporânea?  

Para a maioria das pessoas existe uma fronteira muito clara entre artista e programador, 

entre tarefas intuitivas, emocionais e tarefas científicas, precisas. Não é qualquer pessoa que 

pode ser um agente emocional que faz peças de arte ou um engenheiro que precisa acções 

na máquina, ou que as inventa. No entanto, há algo de muito próximo na raiz dos saberes 

emocionais e dos saberes científicos. Algo que retorna ao incompleto I luminismo, quando a 

ciência toma um papel semelhante ao da actualidade digital. As raras pessoas que 

conseguem conjugar artes e programação são mutantes, que nascem na piscina do 

http://s373.net/sier/
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conhecimento e das artes e o conseguem aplicar individualmente, para criar na ordem de 

magnitudes não antes vistas sobre terrenos inóspitos. Quando se gosta de algo, domina-se 

algo. São tarefas que se complementam e dão vazão ao ser humano de modo integral. E 

torna-se necessário dominar uma série de assuntos com destreza polimórfica que não são 

de fácil alcance, mas que também não estão vedados, e apelam, nas frequências certas, aos 

ouvidos apurados. 

A ligação entre arte, ciência e tecnologia tem permeado a história desde sempre, e 

continuará sempre a fazê-lo. Agora é que temporariamente se transformou num chavão para 

albergar uma série de trampa que vive na curva das alterações que as tecnologias vieram 

propiciar. 

A sua obra “Iquohizi (real-virtual)”, de 2013, tem precisamente no título a dictomia real-

virtual. Acha que essa dualidade é cada vez mais pertinente?  

“Iquohizi (real-virtual)” é um vídeo criado dentro da série “Pianta del Mondo” 

(http://piantadelmondo.info), em torno da experiência interactiva “Heliosfera”, que me 

deslumbrou e procurei fixar, onde se explora interactivamente um habitar telescópico áudio-

visual da superfície do sol. E é assim nomeado pois foi esse o primeiro nome que gerei para 

a primeira das “Heliades”, sólidos tridimensionais nascidos na estrela solar, gerados 

virtualmente com algoritmos de autómatos celulares manipulados, palácios matemáticos 

que posteriormente ganham corpo no real através da impressão 3D.  

Nesse vídeo conjugo em 5 movimentos vários pontos de vista na mesma perspectiva, a 

tempos desacelerados, na óptica da criação de um modelo virtual que é posteriormente 

fabricado numa impressora 3D. O que se vê nas imagens é a actualização de uma ponte para 

a fusão de real e virtual. O modelo, harmónico, gerado através dos meus algoritmos, é 

construído camada após camada, ponto de vista após ponto de vista, observado no real e 

no virtual, fundindo perspectivas. Real e virtual são conceitos que prezo bastante, nos quais 

deambulei enquanto estudava Filosofia, e que gosto de usar levianamente, como quem atira 

pedrinhas no charco, as vê saltitar na superfície da água, e ouve a música das ondas 

propagadas pelo fenómeno. Estamos quase sempre fixados na nossa virtualidade, e por 

vezes saltitamos para o real fora do nosso ponto de vista, através de uma ponte, que se pode 

tornar universal e partilhável. É um instante muito interessante e peculiar. No seu tempo, o 

virtual ganha a realidade que merece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://piantadelmondo.info/
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André Sier nasceu em 1977, em Lisboa, onde vive e trabalha como artista-programador, nos seus 
estúdios s373.net/x.  
Tem uma formação interdisciplinar em Ciências, Pintura, Escultura e Música e uma licenciatura em 
Filosofia. O trabalho que tem desenvolvido, desde 1997, cruza meios e formatos diversos, 
nomeadamente: códigos informáticos, 3D, vídeo, som, electrónica, desenhos, escultura, instalação 
ou videojogos. Entre as suas exposições individuais destacam-se: Skate.Exe, Galeria Luís Serpa 
Projectos (2014/15); Heliosfera+747, Galeria Municipal de Montemor-o-Novo (2014); k., Appleton 
Square (2011); struct_5, Agência de Arte Vera Cortês (2007). Paralelamente, tem participado em 
várias exposições colectivas, tais como: Esculturas Generativas, Mini Maker Faire Lisbon (2014); 
Temporary-Babel3d, Solid Interfaces and Urban Games, Medialab Prado (2013); Lampsacus em 
http://emergencias2012.net, Fábrica Asa, Guimarães (2012); Space Race #1, XX Bienalle d’Eivissa 
(2008); struct_1 em Meta.Morfosis, MEIAC (2006). 
Mais informação em: http://Andre-Sier.com. 
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CADA 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

[…] Não procuramos trabalho que se enquadra como existindo puramente no virtual. À 

medida que o nosso mundo é cada vez mais digital e a nossa comunicação mais virtual, 

interessa-nos o trabalho que opera em espaços híbridos, que desvanece a fronteira entre o 

físico e o virtual. Para nós, o smartphone oferece um interface tangível para o mundo real – 

onde as nossas acções criam representações – um mundo que é, em si mesmo, real e não 

apenas um interface visual digital que representa o mundo analógico. 

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art" (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)5, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concordam com esta 

perspectiva?  

Não podemos afirmar que passamos muito tempo a pensar nas suas características 

definidoras – é claramente um termo amplo. Embora seja fácil perceber como os trabalhos 

se relacionam no tempo, a maioria dos artistas nasceu nos anos oitenta – são post-digital 

beings, e tendo crescido com a Internet vêem claramente o mundo de forma diferente – é 

mais difícil perceber de que forma os trabalhos se relacionam em termos de uma prática 

estética ou de uma cena artística, para além do facto, mais ou menos óbvio, de que os 

artistas são participantes na cultura Internet – neste momento tão mainstream, que pode 

ser visto como um dado adquirido. Concordamos com Artie Vierkant quando afirma que a 

Media Art, que normalmente engloba a net.art, se concentra na exploração de novas 

tecnologias ao invés da reflexão sobre as transformações culturais que essas tecnologias 

podem encetar. E, de facto, muitos dos artistas da Post-Internet Art, concentram-se nas 

mudanças trazidas pela inter-relação entre as tecnologias digitais e os seus impactos, com 

efeitos subjectivos e socioculturais mais amplos. Embora exista um gap entre os dois 

períodos, não o vemos de forma tão enfática. Claro que os artistas incluídos na net.art 

tinham um interesse na materialidade do media. Mas a relação entre o seu trabalho e o shift 

cultural foi mais do que secundária – em muitos casos a relação foi directa, ou seja a postura 

política, ou atitude, dos seus intervenientes foi muitas vezes anárquica e anticomercial.  

O facto de hoje, em 2015, o termo Post-Internet Art servir para galeristas e curadores 

etiquetarem convenientemente o trabalho para o mercado não é em si mesmo 

problemático. Contudo, na sua entusiástica promoção do termo, têm-se basicamente 

focado em trabalhos que, ao contrário da maioria do trabalho feito durante a ‘fase heróica’, 

raramente focam aspectos para além da superfície visual, os aspectos dos sistemas e da 

                                                             
5 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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infra-estrutura; e não há dúvida que o que vive claramente na Internet usa a Internet como 

o seu meio, ou o que é impossível de tornar escasso continua a ser dificilmente monetizado.  

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)6, 

consideram que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou projecto que considere referencial? 

Não vimos a exposição nem o catálogo. Lemos a pequena introdução online. Mas sim, 

podemos ver paralelos com a etiqueta novos românticos. Hoje em dia, grande parte da arte 

que utiliza meios digitais, começa com sentimentos fortes, ao invés de pensamento racional, 

e é dirigida aos sentidos, ou procura rearranjar os sentidos, da mesma forma que os 

Românticos utilizaram a imagem e a palavra escrita. Contudo, o seu texto de introdução 

também afirma que os artistas contemporâneos ali incluídos reagem à presente Revolução 

da Informação da mesma forma que os Românticos reagiram à Revolução Industrial – uma 

afirmação que nos parece um pouco exagerada. Rousseau, para muitos dos Românticos 

uma influência filosófica, afirma que nascemos na natureza, e que o objectivo do trabalho 

dos Românticos foi o de nos devolver e integrar na natureza. Hoje é claramente difícil 

manter esta ideia da natureza como um mundo objectivo ‘lá fora’ separado da cultura 

humana ‘aqui’ – os dois domínios estão interligados demais para permitir um ’retorno à 

natureza’.  

Na vossa opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade? 

Sim, as instituições têm mostrado uma surpreendente abertura à network art. A nível local, 

a definição que a Direcção Geral das Artes tem de Arte Digital permite o financiamento para 

este tipo de trabalho. Há claramente um público, embora ainda não seja uma cena artística. 

Localmente, são os artistas que mais frequentemente mostram resistência ao pensamento 

em rede, em trabalhar com tecnologias de computação ou em se engajagem com a cultura 

computacional. Mas acreditamos que isto melhorará com o tempo.  

Que motivações vos levaram a explorar o espaço virtual? 

O nosso trabalho não explora o espaço virtual. A nossa motivação é apresentar, amplificar 

ou, talvez, colocar questões sobre coisas que as pessoas normalmente não reparam nas suas 

vidas quotidianas. Focamo-nos no actual, no concreto e no modo como o software pode 

fornecer caminhos para novas formas de percepção. O nosso maior gozo é fazer software 

que corre em tempo-real, com dados reais, com e para pessoas reais.  

Como caracterizam o panorama português, em termos de Arte Digital e Internet Art? 

Existem bons talentos individuais. É difícil convencer estudantes de arte a ‘roubar’ à la Post-

Internet Art. É difícil, em todo o lado, colocar artistas a trabalhar colaborativamente. 

                                                             
6 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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Localmente, acreditamos que isto se pode corrigir criando mais oportunidades de 

colaboração.  

Considerando que muitos artistas de Internet Art exploram o “processo” e a própria 

tecnologia, vocês optaram por uma abordagem poética e estética da mesma, procurando 

examinar a relação que se estabelece entre o homem e as dimensões espácio-temporais 

criadas através da tecnologia no quotidiano. O que vos incitou a procurar esta dimensão?  

Não nos vemos como artistas de Internet Art, mas antes de software, que claramente 

depende da Internet, é informado pelo conceito de network na esfera cultural, pelo uso de 

networks como ferramentas, e até certo ponto informado pela teoria das redes. De 

momento, estamos fascinados pela forma como as relações humanos/objectos se tornam 

cada vez mais recíprocas à medida que as máquinas adquirem agência autónoma, e 

gradualmente mais curiosos com as assunções sobre a natureza humana. Embora a 

preciosidade do individual, a preservação da agência humana, possam ter os dias contados, 

continuamos a não compreender o suficiente sobre as nossas emoções e a nossa habilidade 

para inferir, para modelar e programar nas máquinas. Para responder ao último ponto, em 

suma, temos a crença de que a percepção não pode ser considerada independente do seu 

ambiente envolvente, pois ela resulta de uma relação evolutiva e adaptativa entre o 

organismo e o seu ambiente. 

 

 

O CADA é um grupo artístico sedeado em Lisboa que cria software livre para telemóvel. O colectivo 
é liderado por Sofia Oliveira, que estudou Sociologia na Universidade Nova de Lisboa, e por Jared 
Hawkey, formado em Belas-Artes pelo Goldsmiths College, University of London. Desde 2007, o 
CADA tem desenvolvido trabalho que explora o potencial inerente aos artefactos digitais para 
rearticular a experiência humana da vida quotidiana. Os seus sistemas computacionais pretendem 
expandir a leitura convencional do software e os seus interfaces são meaningful, deixando espaço 
para a imaginação humana e para o real. O CADA também organizou vários eventos e uma série de 
workshops para o desenvolvimento da prática cultural digital, tendo desenvolvido e apresentado 
trabalho na Europa e no Brasil.  
Mais informação em: www.cada1.net 
  

http://www.cada1.net/


19 

 
 

Giselle Beiguelman 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

Uma exposição concebida para ambientes de rede e não para espaços físicos lida com 

desafios particulares [relativamente] às condições de transmissão de dados e ao ambiente 

cognitivo da Internet. A experiência de fruição da obra é mediada por fatores que vão da 

velocidade de conexão às características específicas do browser e do equipamento do 

receptor. Além disso, é uma experiência marcada pela atenção distribuída entre abas, 

janelas e inúmeros dispositivos. Essas duas características já nos colocam diante de relações 

totalmente distintas das que prevalecem nos espaços tradicionais de fruição da arte, onde 

as regras para exibição do trabalho – iluminação, temperatura, distância da obra, resolução 

das projecções, etc. – podem ser controladas e onde também, por mais disperso que o 

visitante seja, ele sempre estará numa sala de cada vez. Isso, aliado às possibilidades de 

compartilhamento e ao ruído das redes sócias, desafia-nos a pensar a produção artística e 

os modelos curatoriais sob novos parâmetros que não correspondem ao narcisismo e às 

garantias que o circuito off-line proporcionam. 

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art" (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)7, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva? 

Defendo que estamos vivendo num contexto pós-virtual. Estamos vivendo num momento 

em que as redes se tornaram de tal forma ubíquas e intrínsecas ao quotidiano, e no qual o 

processo de digitalização da cultura é tão abrangente, que se tornou um anacronismo falar 

em virtualidade. Nesse sentido, a Net Art passa a ser compreendida no campo da arte 

contemporânea como um todo, e não apenas como um nicho, assumindo-se como um 

campo de produção de sentido e de estética, no qual as redes são tensionadas e 

problematizadas. 

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade? 

As instituições têm usado cada vez mais plataformas como o Facebook, o Twitter e o 

Instagram para multiplicar o acesso e divulgar as suas exposições. Nesse sentido, aderiram, 

à hiperconectividade. Isso também funciona como marketing sem custos extras, mas 

também gera conteúdos novos. Recentemente, a propósito da exposição sobre 

                                                             

7 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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Arquitectura Latino Americana, o MoMA de Nova Iorque promoveu uma acção muito 

interessante no Instagram, convocando o público a enviar fotos feitas no vão do MASP 

(Museu de Arte de São Paulo), uma obra-prima da arquitecta Lina Bo Bardi e um dos 

highlights dessa exposição. É difícil, no entanto, falar genericamente sobre como têm 

absorvido a arte em rede. Percebo que isso varia de país para país. No Brasil, a arte em rede 

é muito pouco, ou nada, absorvida e valorizada pelas instituições.  

Que motivações a levaram a explorar o espaço virtual? 

Prefiro dizer explorar as redes do que “espaço virtual” pelo que comentei acima na questão 

2. Fascina-me sua contemporaneidade, as formas como imbricam linguagens de 

programação e culturas vernaculares, as aberturas que promovem para novos interfaces 

culturais, para além dos formatos impressos e audiovisuais, colocando-se no interior de 

novas máquinas de ler e ver o mundo. Sou muito “drummondiana” e, como o poeta 

Drummond, tenho o presente como meu horizonte: 

Não serei o poeta de um mundo caduco 

Também não cantarei o mundo futuro 

Estou preso à vida e olho meus companheiros 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças 

Entre eles, considero a enorme realidade 

O presente é tão grande, não nos afastemos 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história 

Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela 

Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida 

Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes 

A vida presente 

Carlos Drummond de Andrade, “Mão Dadas” 

Pensa que as geografias da Internet Art são dominadas pela cultura anglo-saxónica, 

enquanto referências brasileiras e sul-americanas são menos consideradas? Podemos 

consequente deduzir que a globalização e a difusão da criação artística em formato digital 

não aboliram a preponderância de alguns paradigmas culturais e de algumas formas de 

segregação?  

Apesar da preponderância de alguns paradigmas nas instituições mais tradicionais, como os 

museus e o mercado editorial, é inegável que a produção cultural nas redes tem forçado a 

penetração de outros actores no cenário artístico voltado para a Media Art. Considero-me 

uma “evidência” desse processo. Penso que o que mais nos falta é uma literacia digital 

propiamente dita. Em todo o mundo. Não quero dizer que, no futuro, todos tenham que ser 

programadores. Mas alfabetizados... Esse repertório – a literacia – é o que nos permite 
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diferenciar uma bula de um remédio de um texto literário, e isso ainda não temos. Vivemos 

um processo de digitalização da cultura, mas comportamo-nos como meros “funcionários” 

desse processo. O pensamento crítico, no entanto, demanda uma formação mais complexa, 

que inclua o acesso às linguagens de programação como linguagens propriamente ditas. Isso 

é básico para romper as formas de segregação e alienação actuais. 

No texto “Memórias do futuro de uma arte sem passado” (2012) escreveu: “Compram-se 

memórias, transferem-se memórias, apagam-se e perdem-se memórias. Curiosamente, à 

inflação discursiva corresponde um vazio metodológico no trato dos produtos culturais 

criados com os meios a que dizem respeito a essas memórias: os meios digitais”. Como 

encara a obsolescência tecnológica e o eventual o desaparecimento de obras de arte 

digital? Na sua opinião, as obras de Internet Art devem ser encaradas como efémeras? 

Penso nisso com muita frequência. Até mesmo porque sou uma das vítimas do processo de 

obsolescência tecnológica... Tenho enfrentado vários desafios no tratamento da minha 

produção artística, devido à transitoriedade e à precariedade dos sistemas operacionais e 

dos formatos. Escrevi, posteriormente a esse ensaio um outro “Reinventar a memória é 

preciso” (publicado no livro Futuros Possíveis: Arte, Museus e Arquivos Digitais, 2014), nele 

defendo que, para não ceder a uma hipótese catastrofista do fim da possibilidade de pensar 

a história e, particularmente, da cultura e da Arte Digital, e ir além das pressões de 

descartabilidade do mercado e da economia da obsolescência programada, é melhor optar 

por uma reflexão em torno dos novos sentidos da memória e das tecnologias de 

memorização na contemporaneidade. O irrevogável processo de digitalização da cultura 

demanda a elaboração de um repertório crítico especializado, com terminologias e métodos 

adequados, para dar conta das obras produzidas e concebidas para meios digitais, e também 

da incalculável massa de dados e memórias que se esvaem entre cartões e USBs, e fluem, 

acumulados e perdidos, em arquivos colectivos e pessoais na Internet.  

O que particulariza as artes em rede, em relação às outras formas de arte, é o facto de que, 

em ambientes online, o contexto não só interfere na recepção da obra como também 

modela essa recepção. Afinal, a Net Art é bem mais do que arte criada para a Internet. É 

arte que depende da Internet para se realizar, um tipo de criação que lida com diferentes 

tipos de conexão, de navegadores, de velocidade de tráfego, de qualidade de monitor, 

resolução de tela e outras tantas variáveis que alteram as formas de recepção. O que se vê 

é resultado de incontáveis possibilidades de combinação entre essas variáveis e entre 

programas distintos, sistemas operacionais e suas respectivas formas de personalização.  

Trata-se, portanto, de uma arte intrinsecamente ligada a uma fruição do/em trânsito. Obras 

que só se dão a ler enquanto estiverem em fluxo, transmitidas entre computadores e 

interfaces diversas. Do ponto de vista da criação, essas condições implicam lidar com uma 

estética do imponderável e do imprevisível e pensar em estratégias de programação e 

publicação que tornem a obra legível, decodificável, sensível. Do ponto de vista da 

preservação, essas mesmas condições impedem a possibilidade de manutenção da obra no 

seu todo, na medida em que o contexto que as modelava é irrecuperável. Esse tipo de obra 
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é paradigmático das artes mediáticas e da sua natureza efémera, exigindo, por isso, novos 

procedimentos de preservação8. 
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8 Para garantir a necessária uniformidade linguística ao longo desta publicação, as respostas redigidas em 
português do Brasil foram ligeiramente adaptadas à ortografia portuguesa. 
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Inês Albuquerque 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

Uma das diferenças essenciais relaciona-se com o “espaço”. Se optarmos por considerar o 

espaço virtual como possibilidade de um não-lugar antropológico (tal como Marc Augé 

propõe), será possível compreender que a interacção entre indivíduo e espaço virtual (que, 

apesar de tudo, já é uma parte indissociável do nosso quotidiano) coloca questões quer a 

nível de referenciação e de posicionamento, quer a nível de interpretação da obra de arte. 

E a contextualização/interpretação da obra de arte enquanto “objecto virtual” será 

provavelmente um dos principais desafios da exposição virtual.  

Entre 2008 e 2012, o MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 

Badajoz, Espanha) apresentou três exposições virtuais, com curadoria de Gustavo Romano, 

que podem ilustrar os desafios que se colocam face a este contexto. Em 2010 tive a 

oportunidade de visitar “Re/Apropriaciones”. O museu concedia a possibilidade de acesso 

ao espaço online da exposição através de vários computadores de acesso individual, 

dispostos no espaço da “exposição”. Por um lado, não esperamos este tipo de ambiente 

individual e tão pessoal num espaço público de um museu e, por outro, sente-se a ausência 

de um percurso que conduza o público pelas várias obras, e que é habitualmente esperado 

no espaço do museu. A diferença é que o percurso proposto é puramente virtual, e a 

interacção entre público e obra dá-se a um nível distinto do habitualmente expectável.    

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como Post-Internet Art (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)9, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

Creio que uma das maiores dificuldades de quem estuda a arte no momento em que a 

mesma é produzida se pauta por alguma falta de distanciamento e por uma certa dificuldade 

em contextualizar a produção artística, em relação ao momento contemporâneo. A fase 

inicial da arte de Internet coincidiu com os primeiros momentos de utilização generalizada 

da rede e permitiu que os artistas utilizassem um novo meio de expressão, com grande 

alcance e custo reduzido, muitas vezes com o intuito de subverter o próprio meio ou como 

forma de crítica cultural e social. Desta forma, talvez os momentos iniciais da arte da 

Internet possam ser entendidos como uma “fase heróica”. À medida que a utilização da rede 

se torna complemento essencial da nossa vida quotidiana, também a utilização artística da 

mesma assume outras características, mais vocacionadas para a possível colaboração do 

utilizador da rede. É-me difícil concordar inteiramente com a identificação proposta, 

                                                             
9 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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embora a mesma siga a lógica do enquadramento desta forma de produção artística, em 

vários momentos, e possa estar relacionada com a proposta (por Danto) de um momento 

pós-histórico. 

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)10, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou um projecto que considere referencial? 

Os artistas que trabalham no/com o mundo virtual, mais do que novos românticos ou novos 

vanguardistas, podem talvez ser simplesmente considerados artistas digitais e, desta forma, 

abrir espaço para uma reflexão sobre o seu contexto particular. 

Ainda que seja impossível isolar estes artistas das várias influências, nomeadamente da arte 

moderna, e das experiências precedentes com meios de comunicação (como Chandler & 

Neumark ilustram no seu At a Distance – Precursors to Art and Activism on the Internet, 

2005), a compreensão da Internet enquanto meio de criação artística pode, e deve, ir além 

desta associação com outros movimentos artísticos. 

No entanto, e no caso desta exposição em particular, o objectivo de explorar e/ou relacionar 

um movimento do século XIX com a produção artística digital do século XXI, (apesar de 

ambicioso) parece ter suscitado como resposta uma reflexão critica e uma produção cultural 

focadas no tema.  

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade?  

Algumas instituições têm procurado acompanhar as tendências da arte em rede e focar as 

questões relacionadas com o “estar conectado”. O MEIAC, que é um exemplo 

geograficamente próximo, tem desenvolvido várias iniciativas e exposições que focam o 

contexto da rede como espaço de criação artística. No entanto, a relação do público, em 

geral, com esta forma de arte e de exibição, parece ainda carecer de maior investimento.  

Partindo da questão formulada por Annet Dekker – “E se, em vez de adquirir uma obra de 

arte, se adquirisse uma rede de relações?”11 - em que medida se poderá afirmar que a Arte 

Digital desafia as tradicionais noções de colecção e exposição associadas aos museus? 

Sem dúvida desafia a noção tradicional de colecção e de exibição, em grande parte pela 

efemeridade da obra, pela impossibilidade de conter o objecto (que neste contexto não se 

apresenta sob uma determinada forma física), e até pela dificuldade na definição do seu 

valor comercial. Por outro lado também desafia a proposta curatorial e museológica e a 

interacção com o público. E desafia a reflexão sobre todas estas questões, porque a 

existência de uma obra no contexto da rede de Internet também reflecte a necessidade de 

                                                             
10 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 
11 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63 (trad. livre). 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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compreender a dinâmica da rede, as suas formas de acesso, o papel do público e do 

indivíduo, as características da própria obra.   

No espaço virtual a informação e a documentação são cada vez mais velozes e acessíveis. 

Por outro lado, a constante actualização e dispersão dos dados e a efemeridade dos 

processos colocam problemas inéditos à conservação da arte em rede. No seu entender, 

até que ponto é possível preservar este tipo de trabalhos? 

No decorrer da investigação para a minha tese de doutoramento fui confrontada com a 

dificuldade ou impossibilidade de aceder a algumas obras, principalmente do período inicial. 

Às vezes, por questões de ordem prática, no sentido do local onde a mesma se encontrava 

alojada já não estar acessível, outras por questões de incompatibilidade de sistemas. A 

própria evolução da estrutura e conteúdo da rede conduziu à perda de alguma desta 

produção artística, pelo que a preservação deste tipo de trabalhos deve ser uma tarefa 

multidisciplinar, na qual se envolvam os artistas, as instituições, os académicos, os 

produtores de conteúdos na/para a rede, e o utilizador da Internet. Acredito, que desta 

forma, seja possível encontrar ou adaptar processos já existentes para evitar que se perca 

definitivamente o acesso. 

Na sua tese de doutoramento, analisa a criação artística na Internet e destaca a 

participação do público/utilizador como elemento fundamental. Na sua opinião, de que 

forma é que a experiência imersiva e a maior interacção dos públicos influenciam, ou 

alteram, a fruição estética? 

A minha tese [A Internet como meio de criação artística: Internet art, 2013] procurou 

desenvolver uma perspectiva para o estudo da utilização criativa da Internet e pressupõe 

que, no futuro, outras perspectivas possam ser propostas. Neste contexto, também é 

necessário salientar que a criação de espaços imersivos e de obras que solicitem a 

participação do público não é uma novidade que surgiu com a arte de Internet. Oliver Grau 

[MediaArtHistories, 2007] faz uma análise das várias experiências artísticas que se focam 

neste tipo de proposta, e é interessante verificar que algumas das experiências mais antigas 

relacionadas com a criação de espaços de ilusão e imersão datam da Antiguidade Clássica.  

No entanto, a Internet permite uma experiência imersiva e uma interacção particular do 

indivíduo, que não é apenas o fruidor da obra, mas também o utilizador da rede e, nesta 

fase, também o criador de conteúdos. Há, desta forma, um novo papel para o indivíduo e o 

consequente reposicionamento do público face à apreciação estética da obra: a obra de net 

art é uma obra virtual, imaterial, efémera, interactiva e que pode solicitar a participação do 

público, tornando-se o público também um elemento participante em todo o processo 

estético.  
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Joaquim Jorge 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

No espaço virtual é difícil estabelecer presença e interagir com outros visitantes. 

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade? 

Embora a Internet tenha gerado uma comunhão mental sem paralelo na história da 

humanidade, estamos ainda longe da intimidade sugerida pelo termo hiperconectividade. 

Isto deve-se a dois factores principais. Um deles é o facto de nos podermos 183 ligar, à 

distância, a muitas outras pessoas e partilhar pensamentos e expressões. No entanto, essa 

troca é mediada pelos sentidos, tais como a visão e a audição, e os meios preferenciais são 

os media sensoriais como o vídeo, o texto ou áudio, entre outros. Além disso, o nosso círculo 

de intimidade é condicionado por hábitos antigos e por uma herança atávica que limita o 

número de contactos aos típicos das comunidades antigas - algumas dúzias, no máximo. 

Todavia, há sinais de que as visões de Teilhard de Chardin podem vir a ser fruídas num futuro 

não tão distante. O primeiro é que agora é concebível que ligações entre cérebros, mediadas 

por computadores, mais do que pelos nossos sentidos, se tornem viáveis. O segundo é que 

a exposição constante a milhares, em vez de centenas, de outras conexões, pode 

desencadear adaptações cognitivas que justifiquem o “hiper” como numerador em 

“hiperconectividade”. No entanto, podemos precisar de mudanças evolutivas profundas na 

forma como os nossos cérebros estão ligados, para conseguirmos acomodar relações sociais 

íntimas, aos milhares12.  

Partindo da questão formulada por Annet Dekker – “E se, em vez de adquirir uma obra de 

arte, se adquirisse uma rede de relações?”13 - em que medida se poderá afirmar que a Arte 

Digital desafia as tradicionais noções de colecção e exposição associadas aos museus? 

Apenas no sentido em que objectos não físicos possam ser fruídos por visitantes e, mais 

importante, moldados ou copiados e transformados por estes. Mas estas possibilidades já 

existem desde a noite dos tempos, se exceptuarmos a possibilidade de objectos de arte 

virtuais. 

No espaço virtual, a informação e a documentação são cada vez mais velozes e acessíveis. 

Por outro lado, a constante actualização e dispersão dos dados e a efemeridade dos 

                                                             
12 Embora o entrevistado tenha respondido a esta questão em inglês, optou-se por traduzir o depoimento 
para língua portuguesa. 
13 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63 (trad. livre). 
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processos colocam problemas inéditos à conservação da arte em rede. No seu entender, 

até que ponto é possível preservar este tipo de trabalhos? 

Implica preservar a tecnologia que os suporta. Este problema coloca-se com todos os 

artefactos digitais e é conhecido desde os anos 70. 

Com base na sua pesquisa e no seu trabalho laboratorial, considera que a generalização 

dos ambientes virtuais tem vindo a modificar a forma como as pessoas se relacionam com 

a arte e a arquitectura? No caso de obras fisicamente existentes, até que ponto o acesso 

fácil a simulações ou digitalizações tende a prevalecer sobre o contacto directo com a arte 

ou a arquitectura? Quais os benefícios e desvantagens desses processos de substituição? 

Sim, dado permitir uma relação mais intima com os artefactos. 

É possível explorar reproduções digitais de maneiras inimagináveis, com as suas 

contrapartidas físicas. Por outro, lado é também possível interagir com representações 

digitais infinitamente sem danificar os artefactos sólidos que lhes deram origem. 
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Maria Amélia Bulhões 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

Considero que são propostas bem diferentes, tanto em termos da concepção e produção 

quanto da fruição, no entanto elas podem ser complementares entre si. Mostras em que 

são colocadas online imagens digitais de trabalhos cuja essência funcional e simbólica é 

física contêm em si uma contradição de base difícil de resolver. É necessário estar consciente 

dos limites desta experiência sensorial, bastante aquém daquela obtida numa visita física à 

exposição, em museus ou galerias. Claro que considero válido divulgar online as colecções 

e as exposições de museus, como um importante meio de difusão e ampliação da 

informação a um público mais amplo e diversificado. Por outro lado, a inserção de 

equipamentos de realidade aumentada ou outros dispositivos para acesso em interfaces 

móveis, colocados nas exposições de arte, tem mostrado ser um importante atractivo de 

público. Bastante diferente é uma exposição “puramente virtual”, concebida a partir das 

ferramentas de criação online e destinada à circulação na Internet. Ela envolve uma relação 

de interactividades bastante específica e uma dinâmica de funcionamento peculiar. A minha 

experiência com esse tipo de mostra (na Mostra de Web Arte na Bienal Internacional de 

Curitiba http://www.webarte.bienaldecuritiba.com.br/) colocou em evidência as 

dificuldades das instituições de arte em lidar com isso. Entretanto, penso que estes 

cruzamentos são necessários e enriquecem muito o campo da arte. 

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como Post-Internet Art (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)14, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

Sim, penso que, mesmo havendo continuidade na produção de alguns artistas que se 

dedicam preponderantemente à net.art, hoje observa-se um fenómeno que se diferencia 

dos tempos heróicos, quando o uso da Internet era algo underground, alternativo e que 

exigia/permitia muitas experiências comunicacionais. A Internet colocava-se, naquele 

momento, como uma possibilidade de fuga dos controlos alienantes da cultura de massas. 

Hoje, integrada como um novo paradigma da comunicação, a Internet apresenta outros 

desafios aos artistas, que buscam este meio mais conscientes da sua integração em 

ideologias e meios de controlo dos grupos dominantes. Trabalhar nas fissuras e evidenciar 

as contradições do meio e das redes sociais tem sido o caminho adoptado. Mais híbridas, 

essas propostas artísticas exploram as possibilidades tecnológicas e interactivas da Internet 

e estabelecem maiores conexões entre o mundo real e o mundo virtual. Os media móveis e 

                                                             
14 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 

http://www.webarte.bienaldecuritiba.com.br/
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a Web 2.0 introduziram possibilidades inimagináveis nos anos iniciais da net.art, que 

alteram as dinâmicas de funcionamento, permitindo-nos pensar numa nova era no uso da 

Internet, mais fluida, complexa e expandida a públicos mais amplos. 

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)15, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou projecto que considere referencial? 

Conceitos cunhados por curadores na elaboração de mostras, tais como “The New 

Romantics” ou “Estética relacional”, são termos muitos específicos e destinados a 

desenvolver um pensamento pessoal do crítico sobre a produção artística que se desenvolve 

em determinado momento ou local. Não penso que estes termos devam ser expandidos 

para outros artistas, como uma espécie de categoria ou classificação. Assim, não pretendo 

indicar artistas da web arte que se enquadrariam nessa classificação, embora muitos destes 

artistas podem ser considerados utópicos, no sentido de que buscam novos caminhos para 

a produção e para a relação do espectador/interactor com a arte. Eles trazem a arte para a 

vida cotidiana, para as ruas e buscam novos papéis. 

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade?  

Penso que o público tradicional da arte tem pouco interesse e disponibilidade para as 

práticas da arte online. A maioria desconhece ou mesmo não considera “arte” este tipo de 

produção. Entre o público mais jovem, vejo um crescente interesse pelas práticas online em 

geral, entre elas aquelas que podemos dizer “artísticas”. Um público mais globalizado, 

diversificado e com interesses múltiplos tem estado mais aberto a essas manifestações 

online, que são criativas, divertidas, envolventes e interactivas e, muitas vezes, 

colaborativas com grupos ou comunidades. Acho que estas relações de interesses de grupos 

é que têm alimentado um novo público, inclusive usando as redes sociais. São novos modos 

de operar a arte que estão se estabelecendo entre actores sociais mais jovens e mais 

diversificados do que aqueles tradicionalmente ligados ao mundo da arte. Um fenómeno 

que não deve ser desprezado mas, pelo contrário, olhado com atenção por investigadores 

e pelas instituições de arte. 

Partindo da questão formulada por Annet Dekker – “E se, em vez de adquirir uma obra de 

arte, se adquirisse uma rede de relações?”16 – em que medida se poderá afirmar que a 

Arte Digital desafia as tradicionais noções de colecção e exposição associadas aos museus?  

A Arte Digital desafia, em inúmeros aspectos, as tradicionais noções de colecção e 

exposição, sejam elas associadas a museus ou galerias. Creio que um importante aspecto 

diz respeito à própria natureza espectral e efémera das e-imagens que, resultando do 

                                                             
15 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 
16 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios., Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63 (trad. livre). 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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encontro de emissões e leituras, constituem um acontecimento momentâneo. Dada a sua 

constituição numérica, elas podem ser consideradas imagens mentais que somente se 

materializam através de interfaces, evanescentes e desmaterializados, cuja aderência é 

zero. Elas são voláteis, aparecem e desaparecem a partir das conexões entre o emissor e o 

receptor, não existindo, portanto, como conteúdo fixo, segundo as teorias da comunicação 

mais tradicionais. Essa natureza contradiz a condição de “permanência”, um dos aspectos 

mais valorizados na ideologia da arte. Outro aspecto relevante é a lógica da multiplicidade 

e da abundância, possibilitadas pelas tecnologias digitais, que dão à e-imagem uma 

condição de reprodutibilidade infinita, que rompe com o regime de singularidade vigente 

no campo da arte, desde o Renascimento. A alteração no regime de criação, com a 

interactividade – nos seus diferentes níveis – redefine os papéis do autor e do receptor, 

fazendo desaparecer a figura passiva do espectador, tornando movediças as direcções, 

instáveis e imprevisíveis os resultados e em contínua progressão. Todas essas mobilidades 

e instabilidades da e-imagem dificultam a sua entrada no panteão das “Belas Artes”, 

exigindo mudanças de pensamento dentro do campo artístico. 

No espaço virtual, a informação e a documentação são cada vez mais velozes e acessíveis. 

Por outro lado, a constante actualização e dispersão dos dados e a efemeridade dos 

processos colocam problemas inéditos à conservação da arte em rede. No seu entender, 

até que ponto é possível preservar este tipo de trabalho? 

Esta questão parece-me crucial para quem trabalha com esta produção. Tenho 

acompanhado detidamente os inúmeros debates e publicações relativos ao tema, que se 

multiplicam nos últimos anos, e ainda não consigo ter uma posição definida. O que posso 

dizer é que as produções online têm uma volatilidade que as colocam em risco permanente 

de obsolescência e desaparecimento. Essa é a sua lógica. Assim, não sei se será possível ou 

válido romper com ela e obter formas de permanência e conservação. Por outro lado, 

assusta-me pensar que essa será uma cultura sem memória. O meu blogue 

territorialidade/territoriality (ver: http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com.br/) foi 

montado pensando em criar um lugar de concentração e memória para uma parte desta 

produção. No entanto, tenho muitas dúvidas sobre sua eficiência e também inquietações 

em relação a sua contradição com a lógica do próprio meio. 

Numa entrevista (a Mariel Zasso da revista Select) a propósito da exposição web-specific 

que comissariou para a Bienal de Curitiba (2013), comentou que a arte online questiona a 

institucionalização porque não precisa do lugar do museu. Em que medida a cultura open 

source pode alterar o paradigma da arte na contemporaneidade? E que resposta devem 

dar os museus e instituições culturais a esse território artístico em rede? 

Percebe-se que inúmeras possibilidades criadas pela cultura open source respondem a 

demandas da sociedade contemporânea que busca formas de compartilhamento num 

mundo muito estereotipado e segmentado, onde os grandes relatos faliram. Essa sociedade, 

sedenta por formas de interacção, busca, via computador, partilhar interesses e construir 

http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com.br/
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novas utopias de proximidade. Artistas e instituições, cujas aspirações conduzem à 

ampliação da comunicação e à partilha do sensível, são chamados a participar nesses 

processos de estabelecimento de redes de interesse e de intercomunicação aberta. A arte 

inscreve-se no espaço colectivo que cria situações de experimentação e condições inéditas 

de recepção, respondendo à crise do autor com o fomento da inteligência distribuída. 

Entretanto, este novo território é uma zona de risco, onde se desenvolve uma arte 

participativa, excêntrica, pouco segura, que escapa na maioria das vezes ao controlo social 

e à autoridade do sistema da arte. Mas criar é correr riscos.17 
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O foco do seu trabalho é a arte contemporânea, com ênfase nas relações desta produção com a 
Internet. Organizou diversos livros e colabora regularmente com artigos em periódicos nacionais e 
internacionais. O seu livro Web arte e Poéticas do território foi distinguido com o prêmio Sergio 
Milliet da Associação Brasileira de Crítica de Arte. Manteve durante os últimos três anos uma coluna 
semanal sobre artes visuais no jornal online Sul 21. Fez a curadoria da mostra sobre web arte na 
Bienal Internacional de Curitiba, 2013. Em 2007 criou o blogue Territorialidade/ Territoriality, cujo 
objectivo é analisar e dar visibilidade à relação dos artistas digitais com as problemáticas do 
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Mais informação em: http:// territorialidadeterritoriality.blogspot. pt/ 

  

                                                             
17 Para garantir a necessária uniformidade linguística ao longo desta publicação, as respostas redigidas 
em português do Brasil foram ligeiramente adaptadas à ortografia portuguesa. 
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Pedro Cruz 

 

O seu trabalho “Um ecossistema político-empresarial, Portugal 1975-2013” permite uma 

visualização interactiva das relações entre membros do governo português e o mundo 

empresarial, de 1975 à actualidade. A Internet pode constituir um meio mais fácil e eficaz 

para divulgação de informação de índole política? Podemos falar de um factor de 

denúncia subjacente a este seu projecto? 

Sim, a Internet é o veículo mais democrático que temos para difundir informação. Apesar 

de a Internet já começar a dar sintomas de vários tipos de controlo, ainda é uma plataforma 

onde cada um de nós pode ser autor e divulgar o seu trabalho ou uma mensagem. 

Naturalmente, para trabalhos de âmbito mais sério, a visibilidade do mesmo está 

dependente do seu mérito e, nestes casos, é a imprensa tradicional que vem atrás e pode 

ou não optar por projectar mais o trabalho. Foi o que aconteceu no caso dos políticos. É 

também verdade que a audiência a que chega a Web pode ser bastante variada, incluindo 

aquele segmento que abdicou do formato papel e se limita a consumir o que circula por 

plataformas da Web Social. Tenho a convicção de que o consumo na Web Social é de 

combustão lenta quando não é alimentado: na Web Social também há curadoria, mais 

dispersa, mas é naturalmente mais eficaz ter um nodo influente na rede (com mais 

seguidores) a partilhar o trabalho, do que esperar que a tal combustão lenta que mencionei 

cause algum impacto: não vai acontecer porque não cria momento, massa crítica, ou fórum 

de convergência de opiniões. 

Sobre a denúncia: sim e não. Os dados já existiam, bastante difundidos até: apresentações 

de livros, documentários, algumas visualizações preliminares, etc. A pergunta é: o mesmo 

segmento que mencionei há pouco consome documentários da RTP2? Eu achei que existia 

uma realidade factual que podia chegar a mais gente, sempre num veículo eficiente quer 

para os profundos conhecedores, quer para os conhecedores de café. Este veículo é uma 

ferramenta que permite uma exploração lúdica, quase uma caricatura da realidade, e uma 

caricatura que chama o imaginário de café. Naturalmente que é uma denúncia tendo em 

conta a natureza dos dados, mas depois não é uma denúncia forte porque eram dados 

conhecido por muitos, mas vistos concretamente por poucos. De facto, dar forma visual às 

coisas faz maravilhas pela comunicação de mensagens: é como se os conceitos se 

materializassem com mais solidez. 

A parte do não prende-se com uma outra perspectiva mais analítica: enquanto designer-

autor gosto de explorar variados assuntos, sempre com intuito de clarificar grandes 

quantidades de informação. Portanto, mesmo que objectivamente este trabalho tenha 

configurado uma denúncia, nem sempre é esse o meu registo como autor. A denúncia é 

chave para o impacto de qualquer visualização: neste caso identifiquei um tema, um 

público-alvo, o que este público esperava ver, um meio de difusão e persegui a 

oportunidade. Mas não só a denúncia funciona: a beleza do complexo e o entretenimento 

pela contemplação também funcionam, se bem que apelam a um público ligeiramente 



34 

 
 

diferente. O meu trabalho configura sempre um diálogo entre esta componente do belo 

contemplativo e a utilidade da informação apresentada. Dependendo da articulação; deste 

diálogo pode sair mais ou menos impacto, mas diria que, no meio disto, a questão da 

denúncia se dilui para mim, enquanto autor.18 
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Mais informação em: http://pmcruz. com/ 

 

 

  

                                                             
18 O entrevistado optou por não responder às restantes questões colocadas pela equipa do projecto 
unplace.  
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Sandra Valente Antunes 
 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

Para responder à pergunta, acho essencial colocar uma questão: de que tipologia de 

artefactos se está a falar? Materiais (físicos, tangíveis), ou imateriais (virtuais, intangíveis)? 

Defendo como base a tese de que os objectos são melhor experienciados no 

espaço/ambiente para o qual foram pensados, mas nem sempre isso é possível, ou porque 

o espaço original desapareceu, ou porque o objecto se tornou obsoleto e/ou foi removido 

do seu espaço (acontece muito nos artefactos baseados nas tecnologias). A virtualização de 

um artefacto material, apesar da perda do contexto físico inicial, pode dar ao objecto novas 

camadas de significado e permitir experienciar, a quem visita a exposição (espectador/ 

visitante/participante), novas e ricas oportunidades de "ver" o objecto/artefacto. Um 

artefacto virtual, mais facilmente é exposto numa realidade virtual mas, também aqui, o 

ambiente original pode ter desaparecido e ser necessário emulá-lo.  

Em qualquer dos casos, uma exposição virtual (que pode assumir variadas formas - online 

ou dentro de um ambiente físico de realidade aumentada) pode acrescentar novas camadas 

de informação à exposição dos artefactos, enriquecendo a forma como o visitante 

experiencia a exposição. Esta forma de exposição “puramente virtual” é, além disso, 

acrescida do “espírito do tempo”. Um visitante espera, hoje, usufruir de experiências que 

fazem parte do seu dia-a-dia, acedendo a experiências audiovisuais interactivas através dos 

computadores, smartphones, tablets e phablets acede a experiências audiovisuais 

interactivas. A meu ver, é aqui que as exposições em "espaço físico" se diferenciam, porque 

mantêm o visitante como mero espectador, não lhe dando a possibilidade de se aproximar 

do objecto de fascínio, à distância marcada, muitas vezes, por uma linha amarela delineada 

no chão. A título de exemplo, se estou no Museu do Louvre, e me quero aproximar de um 

quadro, para ver a direcção das pinceladas, as camadas de tinta e "cheirar o óleo" (devido à 

minha formação tenho esse habito e consigo, quase sempre, distinguir se um quadro foi 

pintado a óleo ou acrílico pelo cheiro), sou inevitavelmente detida por uma barreira (linha 

no chão, vitrine, agente de segurança), que me impede. Aqui, um complemento virtual 

podia ser útil ao fornecer essas informações (apesar de ainda estarmos um pouco longe na 

virtualização do odor). Seria também interessante poder tocar cada sulco de mármore da 

Pietá de Michelangelo, é porém compreensível que tal não seja possível (a virtualização do 

táctil está também longe de resolvida).  

Em conclusão, uma exposição "puramente virtual" de um artefacto físico é diferente da 

exposição de um artefacto imaterial. Uma exposição virtual traz, de facto, camadas de 

experiência e conhecimento novas e ricas, adequadas ao "espírito do tempo". O visitante, 

passa de espectador a participante e assim fica disponível para absorver outros estímulos, 

informação e conhecimento. 
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Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art" (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)19, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

Não estando familiarizada com o trabalho de Marisa Olson, vou apenas comentar o termo 

“Post-Internet Art". Ser, "pós", de algo (pós-moderno, pós-estruturalista...), significa estar 

num tempo de limbo, de transição de um momento para o seguinte. Pessoalmente, penso 

que se recorre a este "termo", em época de indefinição. É um termo de transição, que sendo 

subjectivo, é demasiado abrangente para ter verdadeiro significado. Se considerarmos, que 

a Internet nasce em 1974 e a World Wide Web em 1989 (Berners-Lee20), o termo net.art 

(resultado de um erro tecnológico, num email enviado a Vuk Ćosić)21 poderia ter ficado 

como Web.art, porém sendo a Internet mais abrangente do que apenas o que se vê através 

dos browsers e que engloba a Web, parece adequado, que se tenha optado por net.art. 

Continuo a achar o termo muito actual e apropriado, com o "pontinho" no meio incluso. 

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)22, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou um projecto que considere referencial? 

A tendência de olhar para o passado e encontrar referenciais para explicar o presente 

(atribuindo-lhe assim valor acrescido) é uma tendência típica do mundo da arte, muito à 

semelhança do aconteceu com o neoclassicismo e o neobarroco. Evita-se assim uma atitude 

de tabula rasa com o passado. Penso que usar os termos “neo” (ou "new"), ou "pós", tem o 

mesmo efeito. Acima de tudo, representam momentos curtos de transição e/ou indefinição.  

Para indicar um projecto, fico um pouco indecisa entre, o trabalho dos JODI, The legible city  

de Jeffrey Shaw, e Growing plants de Sommerer e Mignonneau, mas penso que vou pela 

terceira opção. É de facto uma obra que gostaria muito de experienciar ao vivo. 

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade? 

As instituições, após uma certa resistência inicial, estão hoje mais abertas à arte em rede. 

Mas também estão cientes que apoiar este tipo de arte implica a ruptura com paradigmas 

do passado, nos quais essas instituições já tinham encontrado alguma segurança. É difícil 

expor os artefactos resultantes desta arte, não só isso porque normalmente não acontece 

                                                             
19 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
20 Tim Berners-Lee, cria a World Wide Web, no documento "Information Management: A Proposal" 
[disponível em http://www.w3.org/History/1989/proposal.html]. 
21 A este respeito, ver a entrevista a Vuk Ćosić, incluída no capítulo “Entrevistas em Inglês – Interviews in 
English”.  
22 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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num espaço contido e controlado (como acontece no museu físico), mas também porque o 

público não quer ser mero espectador e espera, de alguma forma, participar.  

O público é ainda reduzido, os que são adultos maduros na actualidade, oferecem-lhe certa 

resistência, os adultos mais jovens oferecem aceitação. Os mais jovens, que já nascem no 

mundo do paradigma participativo da hiperconectividade, serão sem dúvida a audiência 

privilegiada. 

Que motivações o levaram a explorar o espaço virtual? 

O meu percurso começou quando sai da faculdade de Belas Artes, licenciada em Pintura em 

1997. Nessa altura, poucos computadores existiam e menos ainda a ligação à rede. Lembro-

me de aprender os comandos em MS-DOS, para dar uma simples ordem de impressão. O 

vídeo e a fotografia eram analógicos e, para alguém que já se interessava por estas 

tecnologias, a transição para o digital foi óbvia. Nem sequer ofereci qualquer resistência, 

apenas fascínio. Algo que se manteve durante todo o período do meu mestrado em Artes 

Digitais (1999-2002), em que pela primeira vez tive contacto com a net.art, sendo a minha 

dissertação de mestrado focada nessa temática. 

Continuo fascinada pelas tecnologias digitais, apesar do ritmo da mudança ser assustador, 

especialmente, para alguém como eu, que trabalha na área do Web Design. Exige trabalho 

continuado e abertura total. Resistir à novidade, pode significar ficar fora de algo 

significativo. E isso não é uma opção, sobretudo porque também tenho responsabilidades 

pedagógicas enquanto docente nessa área. 

A sua obra “Not so frequently asked/answered questions” (2002), esteve disponível no 

Rhizome, porém, actualmente já não se encontra online. Como encara a obsolescência 

tecnológica e o eventual o desaparecimento de obras de arte digitais? Na sua opinião, 

quais deveriam ser as estratégias de conservação da Internet Art? Estas peças deveriam 

ser entendidas como obras efémeras, à semelhança de outras manifestações artísticas, 

como a performance? 

A obsolescência das obras (originada pela obsolescência das tecnologias em que são 

baseadas) é, de facto, preocupante porque, na maior parte das vezes, leva ao seu total 

desaparecimento. É património cultural que se perde por completo. As estratégias de 

preservação (prefiro este termo, em vez de conservação) são complexas e, muitas vezes, 

estão associadas a custos elevados. No caso particular do meu trabalho, as tecnologias 

usadas foram Html, Flash, PHP, MySql. Esteve online durante 10 anos mas, ao fim desse 

período, a tecnologia evoluiu de tal modo que as linguagens usadas para construir a base 

de dados se tornaram obsoletas. Manter o trabalho online exigia um investimento que não 

me pareceu justificado, ao fim de 10 anos.  
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As estratégias de preservação da net.art, que encaro como arte efémera, devem de facto 

ser encaradas à semelhança das artes performativas. Encontro na Iniciativa do Meio 

Variável23, respostas muito apropriadas para estas complexas questões. 

Na sua Dissertação de Doutoramento estudou um futuro museu do Web Design 

Português. Quais as principais problemáticas que identificou, em termos da musealização 

deste tipo de projectos de design especificamente concebidos para um meio virtual? 

Foram identificadas três problemáticas principais. A primeira foi a imaterialidade dos 

objectos, que assim se afastam dos modelos tradicionais de arquivo e exposição. A segunda 

problemática, é a da rápida obsolescência tecnológica. São artefactos baseados em código 

e dependentes do browser (meio variável) e a sua preservação tem que ter estas variáveis 

em consideração. A terceira problemática, que advém em grande parte das duas anteriores, 

foi como recuperar os primeiros websites portugueses (período definido entre 1994-1996). 

Foi iniciado um processo quase arqueológico, facilitado pelo facto da maioria dos 

intervenientes estarem vivos e acessíveis (foram contactados numa primeira fase, por e-

mail, Facebook e telemóvel) e, depois, foram marcadas e efectuadas entrevistas, que 

permitiram, na maior parte dos casos, reconstruir uma narrativa à volta do artefacto. 

Destaco o facto de os entrevistados não possuírem o artefacto em arquivo, e por vezes, nem 

imagens do mesmo. A recuperação dessa memória foi, em grande parte, auxiliada pelo 

Arquivo da Web Portuguesa e pela Wayback Machine.  
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Interpretação do Design Português (CIDES.PT), projecto financiado pela FCT, numa parceria entre a 
Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto. Publicou e apresentou artigos em conferências 
internacionais, de que se destacam o artigo conjunto com Vasco Branco e Helena Barbosa intitulado 
“Museums of Web design – a look at the past for a contribution to the future” publicado no âmbito 
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23 Projecto implementado pelo museu Guggenheim para a aplicação de estratégias próprias na 
preservação de obras de arte, criadas em meios variáveis (como as tecnologias computacionais). Entre os 
membros fundadores da Rede dos Meios Variáveis (RMV) contam-se: Berkeley Art Museum/Pacific Film 
Archives (Berkley); Franklin Furnace (Nova York); Guggenheim Museum (Nova York); Daniel Langlois 
Foundation for Art, Science and Technology (Montreal); Performance Art Festival + Archives, (Cleveland); 
Rhizome.org (Nova York) e Walker Art Center (Minneapolis). 
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Sandra Vieira Jürgens 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?   

São sobretudo os meios que são diferentes. Uma exposição ou um projecto puramente 

virtual diferencia-se de uma exposição ou de um projecto apresentado em espaço físico, na 

medida em que é especificamente concebido para esse ambiente e apresentado em suporte 

imaterial.  

A plataforma que dirijo, a RAUM: residências artísticas online, é um bom exemplo dessa 

especificidade já que o conceito do projecto transforma o entendimento original de espaço 

de residência, fixo e material, expandindo-o ao universo online, permitindo a 

experimentação de novas formas de intervenção e reflexão artística. Cada residência é 

concebida por um criador que, durante dois ou três meses, trabalha com uma equipa de 

designers, os v-a Studio, que materializa o projecto do artista. Finalmente, a residência é 

apresentada em exclusivo durante 15 dias, na plataforma, ficando posteriormente em 

arquivo no nosso site. Não se trata de transformar projectos físicos em digitais, mas antes 

de criar possibilidades para os artistas desenvolverem novos formatos de intervenção 

artística especificamente produzidos para este meio, os quais podem resultar em materiais 

visuais, escritos, sonoros, ou seja textos de investigação, artigos, ensaios visuais, projectos 

gráficos, sonoros-musicais, cinematográficos ou outros, que serão produzidos 

especificamente para a plataforma online. Não temos a mesma materialidade que num 

espaço físico, pelo que a maneira de conceber os projectos é totalmente diferente. Mas eu 

diria que estamos ainda a explorar muitos caminhos, por isso é que o projecto também é 

tão interessante, partimos sem certezas. No entanto, a RAUM não pretende substituir os 

espaços físicos, é apenas uma maneira de explorar outras formas de criar e apresentar arte. 

Para muitos criadores, fundamentalmente a trabalhar com materiais e espaços físicos, este 

é ainda um suporte com muitas possibilidades de pesquisa e intervenção. 

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art” (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)24, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

A emergência do termo Post-Internet Art parece-me natural para diferenciar uma nova 

situação em relação a um momento histórico de afirmação da net.art, que personificou a 

passagem da era analógica para a digital e uma ampla transformação das ferramentas de 

produção disponíveis para a concepção de projectos artísticos. A verdade é que a marca 

mais significativa desta alteração para a “era electrónica” foi a irrupção de outros modos de 

                                                             
24 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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fazer e expor arte, que surgiram na década de noventa associados às práticas artísticas 

desenvolvidas com base nos novos media ou géneros, sobretudo a net.art, que alimentou 

grandes expectativas de mudança, entre elas a ideia de que se iria alterar o estatuto dos 

suportes tradicionais das artes visuais, a pintura e a escultura. E esse é talvez um dos 

aspectos utópicos mais interessantes dos novos paradigmas criativos.  

A verdade é que hoje existe uma maior indefinição, diversidade e complexidade nos 

cruzamentos entre meios e suportes. Mesmo quando os artistas se exprimem através de 

formas tradicionais de criação, não deixam de trabalhar em contextos de produção 

marcados pelos mais recentes avanços tecnológicos. Nalguns casos verifica-se o uso de 

ferramentas que mimetizam as técnicas tradicionais, como nas pinturas digitais de David 

Hockney ou nos trabalhos em que o designer Jorge Colombo recorre a aplicações do iPhone 

e do iPad para elaborar imagens desenhadas. Também é possível fotografar com um 

computador, com um telemóvel ou fazer vídeo com uma máquina fotográfica digital, para 

citar apenas algumas das diferentes tipologias emergentes de pintar, de fazer fotografia, de 

filmar. 

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)25, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou um projecto que considere referencial? 

Penso que hoje é complicado encontrar termos e movimentos coesos que possam 

congregar um número abrangente de artistas. Todavia pode ser produtivo ensaiar ou fazer 

esse exercício de reflexão e de sistematização de linhas de trabalho artístico, lançando 

alguns termos prospectivos sem a preocupação de as classificar em designações estritas. 

Neste caso, o aspecto mais interessante do conceito curatorial é o seu carácter provocatório 

e até paradoxal: congregar nessa constelação romântica, artistas que trabalham com meios 

tecnológicos mas que, nas suas intervenções, procuram potencializar o valor singular, 

pessoal, intimista e poético de algumas experiências. Como referência, posso salientar o 

trabalho de Marc Beasley Peer to Peer Sunset, que nos desafia a partilhar um pôr-do-sol com 

outra pessoa. Será também interessante relacionar esta obra com The weather project de 

Olafur Eliasson (Tate Modern, 2003), em que o artista explorou igualmente o valor da 

experiência e da imaterialidade na arte, neste caso oferecendo ao espectador uma 

experiência relacional de natureza mais colectiva. Na RAUM, também Pedro Cabral Santo 

concebeu um projecto em que todos os dias era colocado um novo texto e uma nova 

fotografia à hora do ocaso – foram 15 pores-do-sol. Curioso é que, em todos estes casos, o 

ponto de partida é tornar único e especial um acontecimento que nos habituámos a 

considerar vulgar e kitsch “na vida real”, devido à massificação da sua imagem.  

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade?  

                                                             
25 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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Não obstante o impacto dos processos digitais e rizomáticos no panorama das artes, a 

realização de projectos específicos na Internet não foi inteiramente legitimada no circuito e 

não enfraqueceu a posição dos media tradicionais. Poderemos até dizer que o interesse do 

público e a sua presença no panorama artístico é residual e marginal. Surgiram instituições 

como o Zentrum für Kunst und Medientecchnologie (ZKM) e comunidades como a Rhizome, 

que se mantêm ainda como referências neste âmbito, mas os museus e as galerias, se 

alguma vez mostraram abertura às suas práticas, foram perdendo interesse em explorar 

essas vias de actuação. 

Mais determinante para o sistema artístico foram os modelos de comunicação seguidos 

nestas redes comunitárias e as mutações da cultura, na era da distribuição electrónica. No 

que diz respeito à circulação das imagens, os recursos da informática permitiram novas 

possibilidades de arquivo, de organização de álbuns, de incorporação de imagens em 

documentos e de disseminação de imagens e de obras históricas de arte vídeo ou novas 

obras em plataformas e canais diferentes de difusão online. Surgiram espaços de troca e de 

difusão de vídeos e imagens alternativos aos espaços tradicionais, como o MySpace, o 

YouTube, o Flickr ou o Instagram e dispositivos de distribuição social como o Facebook, o 

Twitter e o Tumblr, que funcionam hoje como modos de exposição e de apresentação 

pública das práticas artísticas. A nível institucional, lembremos, por último, os arquivos 

electrónicos dos museus e dispositivos como o Google Art Project que permitem observar 

várias obras dos acervos de grandes instituições, como a National Gallery ou os Uffizi, 

colocando à disposição aplicações interactivas que complementam a experiência presencial 

e uma relação mais directa com as obras de arte. 

Partindo da questão formulada por Annet Dekker – “E se, em vez de adquirir uma obra de 

arte, se adquirisse uma rede de relações?”26 - em que medida se poderá afirmar que a Arte 

Digital desafia as tradicionais noções de colecção e exposição associadas aos museus? 

A Arte Digital, personificando o aparecimento de uma nova cultura da “era global”, 

promoveu uma crítica à esfera política e económica do funcionamento das instituições 

artísticas e do mercado, à lógica de produção, distribuição e comercialização da arte. As 

comunidades digitais, muito activas e com modos de organização cooperativos, apostadas 

na criação de plataformas de produção e de exposição online de projectos da comunidade 

net.artística, desenvolveram-se no sentido de expandir o espaço público e constituir um 

meio alternativo aos canais de circulação tradicionais. Esta foi uma época de glória dos 

territórios livres, autónomos, inacessíveis à instituição-arte e às suas formas estabilizadas 

de actuação. A net.art, por exemplo, não necessitava de nenhum museu para ser 

apresentada e esta nova cultura configurava um panorama aberto e descentralizado, 

assente nos princípios da multiplicidade e da pluralidade, e não na uniformidade, em 

regimes flexíveis, e não unitários ou centralizados, de produção e divulgação artística. Os 

suportes imateriais tornavam difícil ou impunham desafios à sua comercialização e a 

tecnologia constituiu novas possibilidades de experimentar e partilhar trabalhos, numa rede 

                                                             
26 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63 (trad. livre). 
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livre e de comunicação directa com o público. De resto, este entusiasmo inicial estendeu-se 

aos museus e às instituições, com a criação de plataformas de produção e divulgação de 

obras digitais, de colecções e de arquivos.  

Como ocorreu noutras épocas, também estas transformações mais recentes, no modo de 

produzir e fazer circular as criações artísticas, constituíram um projecto de emancipação e 

aspiração democrática, que não diz apenas respeito a intuitos puramente instrumentais e a 

uma maior liberdade formal. Como o cinema soviético nas vanguardas ou a perspectiva 

ensaística de Walter Benjamim, segundo a qual a reprodutibilidade técnica ilimitada de uma 

obra diminuiria ou enfraqueceria a “aura” do original, as transformações que se produzem 

no universo das obras de arte, devido ao aparecimento de novas formas tecnológicas de 

comunicação, têm um alcance mais vasto. Pode referir-se igualmente o significado do uso 

do vídeo nas neo-vanguardas, da Mail Art, dos projectos para revistas, dos livros de artista 

e de outras intervenções noutros meios de comunicação, que constituem antecedentes 

históricos da orientação crítica do desenvolvimento de novos meios e canais de emissão e 

recepção electrónica. De alguma forma, persistiu a via de questionamento dos suportes 

tradicionais e o activismo contra a instituição-arte, o desejo de superação do objecto 

artístico e da esfera restritiva do campo artístico, com o alcance de novas comunidades e o 

alargamento do espaço público de recepção dos fenómenos artísticos. 

No espaço virtual a informação e a documentação são cada vez mais velozes e acessíveis. 

Por outro lado, a constante actualização e dispersão dos dados e a efemeridade dos 

processos colocam problemas inéditos à conservação da arte em rede. No seu entender, 

até que ponto é possível preservar este tipo de trabalhos? 

É verdade. A questão da preservação da arte em rede é problemática e implica uma atenção 

redobrada. Supõe um trabalho de investigação, selecção, documentação e organização de 

arquivos que nem sempre encontra meios técnicos, logísticos e financeiros de se efectivar. 

Todavia este problema não é específico desta área, coloca-se igualmente a muitos projectos 

de arte contemporânea desenvolvidos no formato de instalações efémeras, obras 

processuais, registos performativos e discursivos, bem como à actividade de muitos artistas 

e estruturas, que não tiveram possibilidade de documentar devidamente a sua acção. Em 

todos estes campos há, de facto, muito trabalho a cumprir por forma a salvaguardar esse 

legado e creio que as universidades, os seus grupos de investigação, tal como as grandes 

instituições culturais, serão determinantes para agilizar meios e apoiar projectos de estudo 

e conservação de produções contemporâneas, sobretudo as mais imateriais e efémeras. 

O projecto que dirige - RAUM - é o primeiro de residências artísticas online em Portugal. 

Em que medida é que o RAUM visa estimular a produção de arte em rede no nosso país? 

O projecto RAUM pretende promover projectos colectivos, colaborativos, assentes em 

dinâmicas de cooperação com entidades de variada natureza e tem, na sua própria 

concepção, a consideração pelo valor da parceria, sendo que todo o desenvolvimento do 

projecto pressupõe – sempre – o produto dessa interacção. As entidades parceiras são 
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convidadas a auto-representarem-se através do convite que fazem a um criador/colectivo 

para pensar num projecto para o meio digital, desencadeando, dessa forma, processos 

criativos na sua área de intervenção (artes visuais, cinema, fotografia, design, arquitectura 

e artes sonoras).  

A plataforma funciona, assim, como uma rede de programação e mediação com um ciclo de 

residências virtuais que promove a relação entre artistas, disciplinas e estruturas ligadas à 

criação e à programação artística, com actividades nos domínios da difusão, educação e 

formação na área das artes, nomeadamente unidades de investigação universitária, 

projectos editoriais, museus, escolas de artes plásticas e projectos independentes. Neste 

primeiro ciclo de residências, desenvolvido entre Setembro de 2014 e Abril de 2015, as 

entidades parceiras que participam foram: grupos universitários de investigação, como o 

Centro de Investigação em Arte e Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

da Universidade do Algarve, o Instituto de Investigação em Arte Design e Sociedade (i2ADS) 

da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o Departamento de Artes Visuais e 

Design da Universidade de Évora/Escola de Artes e a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa; instituições museológicas, como o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea do Chiado e o Museu Colecção Berardo; e outras entidades, como o Centro 

de Estudos Multidisciplinares Ernesto de Sousa (CEMES), o Atelier de Lisboa – Escola de 

Fotografia e Centro de Artes Plásticas, a Montra/Arte Ilimitada, a C.R.I.M. Produções, a 

ARQ./A - Arquitectura e Arte e, ainda, o Doc’s Kingdom – Seminário Internacional sobre 

Cinema Documental. 

Saliento que, sendo este um projecto marcado por grande flexibilidade e interactividade, é 

de todo o interesse dos responsáveis do RAUM o futuro alargamento das parcerias a outras 

entidades (nacionais ou internacionais). Queremos, de facto, desenvolver processos de 

criação que incentivem o trabalho artístico em rede e que, sobretudo, permitam a 

aproximação dos campos de produção artística/cultural e académica/universitária na 

interpretação e reflexão das práticas artísticas contemporâneas.  

 

 

Sandra Vieira Jürgens nasceu em 1969, em Lisboa, Portugal. Crítica, historiadora de arte e 
investigadora do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, é doutorada pela Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa (2014). Fundou e dirige a plataforma digital raum: residências 
artísticas online, um projecto produzido pela Terceiro Direito, que aloja residências de artistas e 
estruturas ligadas à criação e programação artística e outras – nomeadamente unidades de 
investigação universitária, projectos editoriais, museus, escolas de artes visuais e projectos 
independentes (www.raum.pt). Concebeu, dirigiu e editou a Artecapital, desde a sua fundação em 
Abril de 2006 até Dezembro de 2013. Foi editora da Número Magazine (2001) e da revista Artes & 
Leilões (2007-2010), e crítica de arte nas revistas Arte y Parte (2001-2007), Pangloss (2004) e L+Arte 
(2005-2007), mantendo colaboração permanente na Arq|a —Arquitetura e Arte e Stratosphere.  
Mais informação em: https:// sandravieirajurgens.wordpress.com/ 
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Verónica Metello 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

A principal diferença diz respeito a um regime de experiência. O regime de experiência, de 

atenção, de mediação e de discurso é totalmente distinto.  

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art” (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)27, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

Há um problema nas designações por referência, sem autonomia. O [termo] Post-Internet 

Art impõe uma leitura sequencial, ordenada, de um antes e um depois, que desconsidera a 

simultaneidade dos tempos, das práticas, das coordenadas - geografias e eventos que nem 

sempre são passíveis de serem subjugados a essa ordenação simples. Há uma evidente 

transformação, uma redefinição das práticas, uma contínua revisitação e até uma nostalgia 

tecnológica que impõe uma simultaneidade de tempos e práticas que não creio serem 

passíveis de ser resumidas a essa designação. 

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)28, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou projecto que considere referencial? 

Não considero que todos os artistas digitais sejam novos românticos. Essa exposição 

seleccionou um conjunto de artistas cujos trabalhos permitiram forjar essa definição. Mas 

objectivamente, não concordo que todos os artistas que trabalham com media digitais 

sejam novos românticos.  

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade?  

Não.  

Partindo da questão formulada por Annet Dekker – “E se, em vez de adquirir uma obra de 

arte, se adquirisse uma rede de relações?”29- em que medida se poderá afirmar que a Arte 

Digital desafia as tradicionais noções de colecção e exposição associadas aos museus? 

                                                             
27 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
28 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 
29 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63 (trad. livre). 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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Numa primeira instância, a Arte Digital com base na Web desafia as noções tradicionais 

desafiando a noção de objecto, de valor e de preservação. Há uma alteração 

fenomenológica, relacional, social e económica em todo o sistema que esta arte propõe. E 

em todo o sistema que os novos media digitais impõem ao regime da experiência. Recordo 

e aponto o recente livro de Fox Harrell, Phantasmal Media. Mas a Arte Digital não se resume 

a este cenário. No contexto dos museus tradicionais, o maior desafio que a arte em suporte 

digital pode trazer agora - num contexto onde as questões da autenticidade foram já 

ultrapassadas por várias estratégias - é essencialmente a questão da preservação. Como 

garantir a experiência associada a determinado trabalho, considerando a obsolescência 

declarada de todos os media/componentes que o tornam operacional? Como garantir que 

a chave, o código daquela experiência, do evento ou da prática instaurada pelo dispositivo 

de suporte funcione no horizonte temporal das colecções convencionais? Neste sentido, 

impõe-se um outro desafio: pensar o que é o horizonte temporal de uma colecção. 

No espaço virtual a informação e a documentação são cada vez mais velozes e acessíveis. 

Por outro lado, a constante actualização e dispersão dos dados e a efemeridade dos 

processos colocam problemas inéditos à conservação da arte em rede. No seu entender, 

até que ponto é possível preservar este tipo de trabalhos? 

Creio que é necessário compreender quais os trabalhos que vivem dessa própria 

efemeridade. Há trabalhos que não devem ser preservados. Nesse sentido, se falamos de 

uma possibilidade, creio que podem subsistir por via da documentação, redefinindo-se 

continuadamente (recordo  Rebecca  Schneider e sua definição de documento, no âmbito 

da performance).  

Pode explicar-nos melhor o seu recente projecto de curadoria Presense e os seus principais 

objectivos? 

Presense é um projecto a vários tempos. Reúne, num mesmo projecto, uma residência 

artística num laboratório de biologia em Harvard, uma exposição em Lisboa e um projecto 

de trabalho que reúne vários teóricos, artistas e pensadores em torno dos conceitos e 

problemas que a obra do artista Rudolfo Quintas coloca. 

O projecto Presense trabalhou o regime de experiência particular, passível de ser explorado 

por via do agenciamento do corpo aos novos media digitais. Neste sentido, problematiza-se 

a relação entre movimento, corporeidade e self-consciousness na construção da 

subjectividade num mundo tecnologizado, continuamente mediado tecnologicamente, 

amplamente condicionado por informação, protocolos, código e dispersão das imagens 

pelas redes sociais. Trata-se de contra-efectuar, ou instaurar uma experiência da ordem da 

variação nessa sociedade de hiper-controlo de que fala Bernard Stigler, na contínua 

coreopolítica/coreopolícia do quotidiano de que fala André Lepecki. 

 

 

https://vivo.brown.edu/display/rcschnei
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Wilfredo Prieto 

 

Ao longo das últimas décadas, a concepção dos museus e das exposições de arte tem sido 

transformada pela proliferação de experiências em ambiente virtual. Que diferenças se 

poderão traçar entre uma exposição em espaço físico e uma exposição puramente virtual?  

São duas plataformas absolutamente diferentes. São duas realidades, duas linguagens, 

portanto uma obra não deve ser transposta de um espaço para outro, mas antes ser criada 

na sua estrutura conceptual com condições completamente particulares. A forma de 

comunicar a mensagem pode até, em algumas ocasiões, ser oposta. 

Depois da chamada “fase heróica” da net.art (1994-2000), a situação actual tem sido 

identificada como “Post-Internet Art" (um termo proposto por Marisa Olson em 2008)30, 

embora esta designação continue a ser ambivalente e controversa. Concorda com esta 

perspectiva?  

Não conheço essas ideias, mas tenho estado sempre em desacordo com categorizações, e 

faria apenas uma divisão entre arte inteligente, que comunica e reflecte, e outra que não.  

Parafraseando a exposição realizada pelo Eyebeam “The New Romantics” (2014)31, 

considera que os artistas digitais são os novos românticos? Neste sentido, gostaria de 

indicar um artista ou um projecto que considere referencial?  

Retomaria a resposta anterior… e acrescentaria que me parece ainda mais redutor limitar 

um meio ou um espaço de expressão a um tópico temático. Com efeito, é muito importante 

que se gerem diálogos sensíveis, românticos, mas também políticos, sociais, filosóficos e um 

sem fim de matizes que nos acompanham na nossa realidade e na nossa experiência. 

Na sua opinião, as instituições e os públicos têm acompanhado a arte em rede e o actual 

paradigma da hiperconectividade? 

Eu penso que 10, 20 ou 30 anos de um novo meio não é nada, portanto há ainda obviamente 

muito por experimentar e o público ainda tem muito para digerir… Isto é apenas o começo. 

Que motivações a levaram a explorar o espaço virtual? 

É uma dívida para com um elemento e mais uma experiência, de tudo o que recebemos 

continuamente na nossa realidade. Trabalho com tudo o que constitui a minha experiência, 

as acções, os objectos, os significados, os meios, o virtual… 

                                                             
30 Ver: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
31 Ver: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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Na maioria das suas obras, sempre explorou questões políticas com grande ironia. Qual o 

ponto de partida para Um Momento de Silencio (2007)? O que procurava comunicar com 

este trabalho? Foi a seu primeiro projecto virtual? Continua a trabalhar no campo digital?  

Sim, foi o meu primeiro projecto. Eu gostaria de continuar essa exploração e estou certo de 

que chegarão novas ideias… Um Momento de Silêncio parte da ideia de que, na Internet, 

podes alterar o tempo… Podes ir de um lado para outro ao ritmo que redefinires, do passado 

ao presente ou ao futuro… Contudo, este trabalho obriga a um tempo real, que é como um 

século no tempo virtual… Por outro lado, é como uma confraria política, onde este mesmo 

espaço pode ser lido simultaneamente de formas contrárias.32 
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32 Embora esta entrevista tenha sido realizada em espanhol, optou-se aqui por traduzi-la para língua 
portuguesa, de modo a limitar os conteúdos deste e-book a apenas dois idiomas (português e inglês), em 
consonância com o critério definido para as restantes publicações efectuadas no âmbito do projecto 
unplace. 
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Christiane Paul 
 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

Virtual platforms have affected the understanding of art museums and exhibitions in 

different ways, both as a means of displaying digital-born art outside of the framework of 

art institutions and as a way of representing and feeding into physical exhibitions.  

In the mid-1990s an online art world—consisting of artists, critics, curators, theorists and 

other practitioners—developed in tandem with Internet art and outside of the institutional 

art world. Net art can be experienced any time and its distribution and access can function 

independently of the institutional art world or its structures of validation and 

commodification. Over the past decade born-digital art has also increasingly become 

accessible in the form of apps that can be experienced on mobile devices or as (networked) 

display in public space. Since digital art is deeply interwoven with the network structures 

that are creating new forms of cultural production, it will always transcend the boundaries 

of museums and art institutions and create new spaces for art. Curating these virtual 

experiences and displays comes with its own set of challenges and also shapes digital art 

practice itself and its creation of spaces for production, dissemination, and reception. 

At the same time, the virtual representation of physical art exhibitions has also transformed 

the experience of art. Audiences increasingly experience exhibitions as online 

documentation along with contextual materials. The experience of art in general is  

increasingly becoming virtualised. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)33, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

While I find the terms Post-Internet and post-digital mostly unfortunate and confusing, the 

condition they describe is a new, important one: a post-medium condition in which new 

forms of materiality emerge. Post-Internet captures a condition of artistic practice, artworks 

and “things” that are deeply informed by the Internet and digital and networked 

processes—taking the network's language for granted—yet often manifest in a material 

form such as a painting, sculpture, or photograph. The most misleading aspect of the suffix 

“post” is that it describes a temporal condition, but we are by no means after the Internet 

(or the digital). Internet Art and New Media Art have not vanished and will continue to exist, 

as good old-fashioned painting will.  

                                                             
33 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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One of the most significant shifts has been that the mainstream artworld is paying more 

attention to Post-Internet art than New Media Art per se since the former frequently uses 

digital technologies in a more referential than actual way. The art can consist of a painting 

(of YouTube stills or websites), a photograph (from Google Streetview), or a series of prints 

(providing a visual record of playing the levels of a game), etc. By now the term Post-Internet 

has already become completely diluted. The New York Times34 recently declared “To the 

extent that 'Post-Internet' sometimes defines a sensibility, you could say that it’s 

characterized by positivity, the melding of satire and admiration, an emphasis on popularity 

over exclusivity and an uncomplicated reverence for fame and success.” Some people in the 

art world seem to randomly apply the term to the practice of any artist born after 1985. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)35, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

I don't think that "The New Romantics" made a statement about digital art in general or that 

the curators (Claudia Hart, Nicholas O’Brien, and Katie Torn) meant to do so. The show 

focused on works that engage the body, representations of nature, and expressions of 

individuality in a way that could be compared to 19th century Romanticism. You might say 

that digital art responds to the digital revolution and mediation of nature as Romanticism 

responded to the industrial revolution and scientific rationalization of nature, but I don't see 

a focus on the emotional, sublime, spontaneous and natural beauty in digital art per se. Ryan 

Whittier Hale's Monolith (2012) and the works brought together in "The New Romantics" 

show definitely captured aspects of Romanticism, but these aspects aren't transferable to 

the digital in general. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

To varying degrees. Institutions certainly have increasingly adapted to our hyper-connected 

environment, delivering more Web content, organising Twitter tours of shows, using 

crowdsourcing as a curation tool (Click! at the Brooklyn Museum) or YouTube as a 

submission channel (the Guggenheim's YouTube Play). At the same time, you still seldom 

see born-digital, networked art in museum exhibitions. Audiences today are much more 

connected than they used to be and more savvy about digital technologies, but that doesn't 

necessarily mean that they have become more literate when it comes to digital art forms 

and their vocabulary. 

                                                             
34 See:  http://www.nytimes.com/2015/01/04/magazine/the-art-worlds-patron-satan.html?_r=2  
35 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://www.nytimes.com/2015/01/04/magazine/the-art-worlds-patron-satan.html?_r=2
http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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Drawing on Annet Dekker’s question “What if instead of acquiring an artwork, you acquire 

a network of relationships?”36, in what way do you think digital art challenges the 

traditional notions of collection and exhibition associated with museums?  

Both the collection and exhibition of digital art are huge topics, and several books have been 

written on these subjects. Many of the challenges surrounding collection and exhibition are 

related to the fusion of materiality and immateriality. Probably more than any other 

medium for art, the digital is embedded in various layers of commercial systems and 

technological industry that continuously define standards for the materialities of any kind 

of hardware and software components. The curation of new media works in the gallery 

environment requires a process of interfacing the digital. This process relates not only to 

delivery mechanisms but also to exchanges between the curator, artwork, and audience. 

The white cube creates a "sacred" space and a blank slate for contemplating objects. Most 

new media art is inherently performative and contextual—networked and connected to the 

"outside"—and often feels decontextualized in a white space. Curators have to 

accommodate the specific requirements of the different forms of New Media Art, ranging 

from (networked) installations and software art, virtual reality and augmented reality, to 

net art and locative media art distributed via smart phones, tablets, and other mechanisms. 

The variability and modularity of new media works implies that there usually are various 

possible presentation scenarios: artworks are often reconfigured for the specific space and 

presented in very different ways from venue to venue.  

While collecting virtual and immaterial art forms certainly is a challenge, successful models 

for doing so have increasingly been developed. Rafaël Rozendaal's art website sales contract 

would be one example. I think Annet Dekker's proposition of acquiring networks of 

relationships will indeed become an important paradigm. Rhizome has recently developed 

Colloq, a tool that records the content one experiences on a website as one clicks around, 

so that it can then be reexperienced by someone else. This is not only a way of preserving 

an online performative experience but could also potentially make it collectable. 

In the virtual space, both information and documentation are growing fast and accessible. 

On the other hand, the wide dissemination, and the permanent updating of data together 

with the recurrent ephemerality of processes, pose new unprecedented problems to the 

conservation of Networked Art. In your view, to what degree is it possible to preserve t his 

type of work? 

Preservation of digital art is possible to a very high degree. Numerous consortia, 

organisations and initiatives, from the Variable Media Network to Matters in Media Art and 

DOCAM, have been developing best practices for preserving networked art, and art 

institutions are increasingly adopting these practices. What is necessary (and so far still 

lacking) is broad institutional commitment to and funding for preservation. Collecting art 

comes with a commitment to preservation, and digital art at this point is not collected 

                                                             
36 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63. 

http://www.newrafael.com/art-website-sales-contract/
http://rhizome.org/editorial/2014/oct/20/first-look-amalia-ulmanexcellences-perfections/
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enough to preserve a critical mass of it. Perhaps we can't rely on museums to do the job but 

need independent organisations with government and corporate funding for New Media 

Art preservation. 

In your text “Challenges for a Ubiquitous Museum”, you point out some problems related 

to New Media Art exhibition practices and audience engagement.  Do you feel that New 

Media Art, and particularly Internet Art, is still in a ghetto? 

I believe there still is a major disconnect between new media art and the mainstream 

artworld. Ed Shanken, in particular, has pointed out that new media art has both tried to 

situate its practices within the theoretical and exhibition contexts of mainstream 

contemporary art and, at the same time, has developed its own theoretical language and 

institutional contexts. The former attempts remained largely fruitless while the latter 

became so successful that an autonomous, but also isolated new media artworld emerged. 

Certain aspects of new media art and its inherent connectivity can't be accommodated by 

the artworld and will always exist in a place outside of it. However, we need to keep working 

on building more of a dialogue between these two artworlds so that we maintain an 

understanding of artistic practice as a whole and don't artificially segregate the different 

media in which artists are working. 

 

 

Christiane Paul lives and works in New York, where she is Associate Professor at the School of Media 
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edition, 2012); New Media in the White Cube and Beyond (UC Press, 2008); and Digital Art (Thames 
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Greg Lynn 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

I have been helping the CCA develop their Digital Archive and in conjunction with three 

exhibitions called Archeology of the Digital.  What we have found is that it is both impossible 

to understand the non-digital materials like models and drawings without the companion 

digital materials used in their production and creation and as well it is impossible to 

understand digital materials without their physical analogues.  So to answer your question, 

in architecture, there is no longer a physically based or digitally based object anymore when 

talking about a building design.  Instead there is a spectrum.  How one decides to approach 

exhibiting aspects of this spectrum is a more difficult question than just physical or digital. 

The architecture of virtual museums has been further studied in comparison with other 

virtual building types. Examples such as the Guggenheim Virtual Museum and the Adobe 

Museum for Digital Media were developed by multidisciplinary teams lead by architects, 

not web designers. Can you explain why do you think this has happened?  

Architects have always produced virtual models; drawings of a building, for example.  These 

documents were intended for use by builders, engineers, officials and other architects and  

were never intended for experience outside of their use as instruments of construction.  

Because of this skill set with abstract virtual documents showing the profile and dimension 

of spaces I imagine is one reason.  I would like to think that architects were experts with the 

use of 3D modelling and texture mapping software long before graphic or media designers.  

In my experience they certainly were.  Architecture is often a more advanced technology 

adopter than other design fields in my limited experience. 

Has the close relationship between architecture and museums throughout Art History 

influenced the convergence of both disciplines in the digital realm?  

Most likely not.  I don’t think that Museums are particularly interested in promoting digital 

thinking or adoption of digital technology.  I find museums to be interested in waiting, 

avoiding, excluding and marginalising digital technology in general.  There are very few 

institutions so dedicated to sidestepping questions of physical objects related to digital 

technology as museums. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

I think audiences are very sophisticated with digital technology and hyper-connectivity.   
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He graduated from Miami University of Ohio with degrees in both architecture (Bachelor of 
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where he received a graduate degree in architecture (Master of Architecture). He received an 
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For more information see: http://glform.com/ 
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Jepchumba 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays?  

Virtual displays often do not come alone. There is a lot more context given to a particular 

art piece. When you stand in a physical exhibition space you are given a little placard often 

with the title of the piece of the author. Online it is quite different; you are invited to see 

artwork and notably that click onto hyperlinks that offer you a deeper look into the art piece. 

Often virtual galleries also have spaces where users can comment or share, so there is much 

more of a participatory aspect. Virtual displays also have are in danger of being ubiquitous 

since they are shared widely, and not often remain exclusive despite artist intention. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)37, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

It is very difficult to answer this question because of the arena in which I operate. My focus 

is primarily on African Digital Art. When you are speaking about the Internet experience in 

Africa, it is quite different. We interact with the Internet differently. First we primarily are a 

mobile first continent, then we were not seen as visible on the Internet till past 2000. So I 

am unsure where we would be placed in terms of these designations. I am not sure that 

these designations apply. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)38, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

African digital artists could be seen as romantics. I am specifically thinking about the african- 

futures projects that burst into the scene a few years ago. A project like Aeronauts by 

photographer Cristina de Middel is a romantic re-imagining of Africa in the future. African 

digital art does have a romantic view of the imagining of Africa in the future, mainly in 

response to the very negative representation that Africa continues to have in the media. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

                                                             
37  See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
38 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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No, they have not. We are just getting started in Africa to gain an awareness of Digital and 

Internet Art. We are also trying to understand how the Internet is affecting our means of 

cultural production. First, we still lack a language when it comes to speaking about 

contemporary art, mainly because of the juxtaposition between the West and Africa. African 

contemporary expression hope to move past the dialogue and rhetoric of western art and 

develop a new language that understands and critiques African contemporary art. Secondly, 

we are also challenged by the large challenges in accessing the Internet. There are countries 

like Kenya, and Nigeria that have a massive Internet presence, in comparison to other areas 

where it is difficult to access the Internet because of either lack of infrastructure or attires 

political freedom and freedom of speech. 

Drawing on Annet Dekker’s question “What if instead of acquiring an artwork, you acquire 

a network of relationships?”39, in what way do you think digital art challenges the 

traditional notions of collection and exhibition associated with museums? 

That is an incredibly fascinating way to look at it. African Digital Art was created to showcase 

African artistry in the digital space. We made the platform merely to present to the large 

global audience that Africa was also part of the digital cultural space. However African Digital 

Art has proven to be this “network of relationships”.  Creatives, technologists and designers 

from across the world who have a common interest in seeing a diverse range of ways to look 

at Africa beyond seeing it just as an amalgamation of poverty, strife and instability. African 

creatives are providing an alternative narrative now that technology is allowing connectivity 

to hard to reach areas that were inaccessible to Africans. This network of relationships is 

allowing Africans to connect to each other like never before. 

Would you tell us a bit more about the combination of your two main interests: “digital 

art” and “African art”? How is the Digital and Internet Art scene in African countries? 

African Digital Art is an online creative space dedicated to showcasing creative practices that 

incorporate different forms of technology. When we began African Digital Art was in its 

infancy, not many people had an awareness that there was digital creative work taking place 

on the continent. There is this assumption that, firstly, Africa is not online and, secondly, 

that African art is primarily traditional masks, crafts and painting. We wanted to create an 

awareness that Africa is experiencing technology as well and as a result experimenting with 

technologies that are influencing the way in which we think about contemporary art. 

 

 

 

 

                                                             
39 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63. 
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JODI40 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

Gravity (also called gravitation) is a natural phenomenon by which all physical bodies attract 

each other. On Earth, gravity gives weight to physical objects employing a downward force 

to keep them grounded. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (expression proposed by Marisa Olson in 2008)41, even 

though this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

 S. #13, UK #2), "Expression" (U.S. #26, UK #23), "Do You Want Me" (U.S. #21, UK #5) and 

"You Showed Me" (U.S. #47, UK #15). "Expression" On a formula calculator one types in an 

expression and then presses 'Enter' to evaluate the expression. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)42, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

Often labelled as New Romantics by the press though did not exhibit the same visual styles 

of the movement. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

The project uses statistical simulation methodology that is a paradigm shift from traditional 

computational approaches. 

What have been your motivations to explore the virtual space? 

A virtual private network extends a private network across a public network. 

Describe ways in which the virtual space of a computer desktop environment is expanded 

beyond the physical limits of the screen display area through the use of software. 

                                                             
40 This interview contains several codified answers which are edited here as originally written by the artists 
themselves. Part of those answers correspond to transcriptions of the unplace project presentation text, 
available from: unplace.org/project/presentation.   
41 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
42 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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How is the "real-virtual" duality influencing the construction of urban public space and 

global cartography as you have explored, for instance, in GeoGoo (2008)? 

The merging of real world objects into virtual worlds, where physical elements, e.g. physical 

objects or people, are dynamically integrated into, and can interact with the virtual world in 

real-time. The use of real-world sensor information to control a virtual environment is an 

additional form, in which external inputs provide context for the virtual view. 

unpl>Xc;(\o) : >X Mus;(\o) um Without >X Pl>Xc;(\o)  

Int>Xngibl;(\o)  Mus;(\o) ogr>Xphy >Xnd Virtu>Xl ;(\o) xhibitions 

Int;(\o) rvi;(\o) ws JODI 

unpl>Xc;(\o) : >X Mus;(\o) um Without >X Pl>Xc;(\o)  

Int>Xngibl;(\o)  Mus;(\o) ogr>Xphy >Xnd Virtu>Xl ;(\o) xhibitions 

Int;(\o) rvi;(\o) ws JODI 

1. Ov;(\o) r th;(\o)  l>Xst d;(\o) c>Xd;(\o) s, th;(\o)  und;(\o) rst>Xnding of >Xrt mus;(\o) ums 

>Xnd ;(\o) xhibitions h>Xs b;(\o) ;(\o) n strongly tr>Xnsform;(\o) d by th;(\o)  prolif;(\o) 

r>Xtion of virtu>Xl ;(\o) xp;(\o) ri;(\o) nc;(\o) s. Wh>Xt >Xr;(\o)  th;(\o)  m>Xin diff;(\o) r;(\o) 

nc;(\o) s b;(\o) tw;(\o) ;(\o) n physic>Xlly-b>Xs;(\o) d ;(\o) xhibitions >Xnd pur;(\o) ly virtu>Xl 

displ>Xys? 

Gr>Xvity (>Xlso c>Xll;(\o) d gr>Xvit>Xtion) is >X n>Xtur>Xl ph;(\o) nom;(\o) non by which >Xll 

physic>Xl bodi;(\o) s >Xttr>Xct ;(\o) >Xch oth;(\o) r. On ;(\o) >Xrth, gr>Xvity giv;(\o) s w;(\o) 

ight to physic>Xl obj;(\o) cts ;(\o) mploying >X downw>Xrd forc;(\o)  to k;(\o) ;(\o) p th;(\o) 

m ground;(\o) d. 

2. >Xft;(\o) r th;(\o)  so-c>Xll;(\o) d “h;(\o) roic >Xg;(\o) ” of n;(\o) t.>Xrt (1994-2000), th;(\o)  

curr;(\o) nt p;(\o) riod h>Xs oft;(\o) n b;(\o) ;(\o) n id;(\o) ntifi;(\o) d >Xs Post-Int;(\o) rn;(\o) 

t >Xrt (;(\o) xpr;(\o) ssion propos;(\o) d by M>Xris>X Olson in 20081), ;(\o) v;(\o) n though 

this d;(\o) sign>Xtion r;(\o) m>Xins >Xmbiv>Xl;(\o) nt >Xnd controv;(\o) rsi>Xl. Do you 

>Xgr;(\o) ;(\o)  with this p;(\o) rsp;(\o) ctiv;(\o) ? 

S. #13, UK #2), ";(\o) xpr;(\o) ssion" (U.S. #26, UK #23), "Do You W>Xnt M;(\o) " (U.S. #21, 

UK #5) >Xnd "You Show;(\o) d M;(\o) " (U.S. #47, UK #15). ";(\o) xpr;(\o) ssion" On >X 

formul>X c>Xlcul>Xtor on;(\o)  typ;(\o) s in >Xn ;(\o) xpr;(\o) ssion >Xnd th;(\o) n pr;(\o) 

ss;(\o) s ';(\o) nt;(\o) r' to ;(\o) v>Xlu>Xt;(\o)  th;(\o)  ;(\o) xpr;(\o) ssion. 

3. R;(\o) c>Xlling th;(\o)  ;(\o) xhibition "Th;(\o)  N;(\o) w Rom>Xntics", h;(\o) ld >Xt ;(\o) 

y;(\o) b;(\o) >Xm in 2014, do you b;(\o) li;(\o) v;(\o)  digit>Xl >Xrtists might b;(\o)  th;(\o)  

n;(\o) w rom>Xntics? In this s;(\o) ns;(\o) , would you lik;(\o)  to n>Xm;(\o)  >Xn >Xrtist, or 

proj;(\o) ct, th>Xt you consid;(\o) r r;(\o) f;(\o) r;(\o) nti>Xl? 

Oft;(\o) n l>Xb;(\o) ll;(\o) d >Xs N;(\o) w Rom>Xntics by th;(\o)  pr;(\o) ss though did not ;(\o) 

xhibit th;(\o)  s>Xm;(\o)  visu>Xl styl;(\o) s of th;(\o)  mov;(\o) m;(\o) nt 

4. In your opinion, h>Xv;(\o)  institutions >Xnd >Xudi;(\o) nc;(\o) s b;(\o) ;(\o) n >Xbl;(\o)  to 

k;(\o) ;(\o) p up with th;(\o)  ch>Xll;(\o) ng;(\o) s of n;(\o) twork;(\o) d >Xrt >Xnd th;(\o)  

curr;(\o) nt p>Xr>Xdigm of hyp;(\o) r-conn;(\o) ctivity? 
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Th;(\o)  proj;(\o) ct us;(\o) s st>Xtistic>Xl simul>Xtion m;(\o) thodology th>Xt is >X 

p>Xr>Xdigm shift from tr>Xdition>Xl comput>Xtion>Xl >Xppro>Xch;(\o) s. 

5. Wh>Xt h>Xv;(\o)  b;(\o) ;(\o) n your motiv>Xtions to ;(\o) xplor;(\o)  th;(\o)  virtu>Xl 

sp>Xc;(\o) ? 

X virtu>Xl priv>Xt;(\o)  n;(\o) twork ;(\o) xt;(\o) nds >X priv>Xt;(\o)  n;(\o) twork >Xcross >X 

public n;(\o) twork 

D;(\o) scrib;(\o)  w>Xys in which th;(\o)  virtu>Xl sp>Xc;(\o)  of >X comput;(\o) r's d;(\o) sktop 

;(\o) nvironm;(\o) nt is ;(\o) xp>Xnd;(\o) d b;(\o) yond th;(\o)  physic>Xl limits of th;(\o)  

scr;(\o) ;(\o) n's displ>Xy >Xr;(\o) >X through th;(\o)  us;(\o)  of softw>Xr;(\o) . 

6. How is th;(\o)  "r;(\o) >Xl-virtu>Xl" du>Xlity influ;(\o) ncing th;(\o)  construction of urb>Xn 

public sp>Xc;(\o)  >Xnd glob>Xl c>Xrtogr>Xphy >Xs you h>Xv;(\o)  ;(\o) xplor;(\o) d, for 

inst>Xnc;(\o) , in G;(\o) oGoo (2008)? 

Th;(\o)  m;(\o) rging of r;(\o) >Xl world obj;(\o) cts into virtu>Xl worlds, wh;(\o) r;(\o)  

physic>Xl ;(\o) l;(\o) m;(\o) nts, ;(\o) .g. physic>Xl obj;(\o) cts or p;(\o) opl;(\o) , >Xr;(\o) 

dyn>Xmic>Xlly int;(\o) gr>Xt;(\o) d into, >Xnd c>Xn int;(\o) r>Xct with th;(\o)  virtu>Xl world 

in r;(\o) >Xl-tim;(\o) . Th;(\o)  us;(\o)  of r;(\o) >Xl-world s;(\o) nsor inform>Xtion to control 

>X virtu>Xl ;(\o) nvironm;(\o) nt is >Xn >Xddition>Xl form, in which ;(\o) xt;(\o) rn>Xl inputs 

provid;(\o)  cont;(\o) xt for th;(\o)  virtu>Xl vi;(\o) w. 

[_]npl>Xc;(\(o)) : >X M[_]s;(\(o)) [_]m W.1th(o)[_]t >X Pl>Xc;(\(o))  

.1nt>Xng.1bl;(\(o))  M[_]s;(\(o)) (o)gr>Xphy >Xnd V.1rt[_]>Xl ;(\(o)) xh.1b.1t.1(o)ns 

.1nt;(\(o)) rv.1;(\(o)) ws J(o)D.1 

[_]npl>Xc;(\(o)) : >X M[_]s;(\(o)) [_]m W.1th(o)[_]t >X Pl>Xc;(\(o))  

.1nt>Xng.1bl;(\(o))  M[_]s;(\(o)) (o)gr>Xphy >Xnd V.1rt[_]>Xl ;(\(o)) xh.1b.1t.1(o)ns 

.1nt;(\(o)) rv.1;(\(o)) ws J(o)D.1 

1. (o)v;(\(o)) r th;(\(o))  l>Xst d;(\(o)) c>Xd;(\(o)) s, th;(\(o))  [_]nd;(\(o)) rst>Xnd.1ng (o)f >Xrt 

m[_]s;(\(o)) [_]ms >Xnd ;(\(o)) xh.1b.1t.1(o)ns h>Xs b;(\(o)) ;(\(o)) n str(o)ngly 

tr>Xnsf(o)rm;(\(o)) d by th;(\(o))  pr(o)l.1f;(\(o)) r>Xt.1(o)n (o)f v.1rt[_]>Xl ;(\(o)) xp;(\(o)) 

r.1;(\(o)) nc;(\(o)) s. Wh>Xt >Xr;(\(o))  th;(\(o))  m>X.1n d.1ff;(\(o)) r;(\(o)) nc;(\(o)) s b;(\(o)) 

tw;(\(o)) ;(\(o)) n phys.1c>Xlly-b>Xs;(\(o)) d ;(\(o)) xh.1b.1t.1(o)ns >Xnd p[_]r;(\(o)) ly 

v.1rt[_]>Xl d.1spl>Xys? 

Gr>Xv.1ty (>Xls(o) c>Xll;(\(o)) d gr>Xv.1t>Xt.1(o)n) .1s >X n>Xt[_]r>Xl ph;(\(o)) n(o)m;(\(o)) 

n(o)n by wh.1ch >Xll phys.1c>Xl b(o)d.1;(\(o)) s >Xttr>Xct ;(\(o)) >Xch (o)th;(\(o)) r. (o)n 

;(\(o)) >Xrth, gr>Xv.1ty g.1v;(\(o)) s w;(\(o)) .1ght t(o) phys.1c>Xl (o)bj;(\(o)) cts ;(\(o)) 

mpl(o)y.1ng >X d(o)wnw>Xrd f(o)rc;(\(o))  t(o) k;(\(o)) ;(\(o)) p th;(\(o)) m gr(o)[_]nd;(\(o)) d. 

2. >Xft;(\(o)) r th;(\(o))  s(o)-c>Xll;(\(o)) d “h;(\(o)) r(o).1c >Xg;(\(o)) ” (o)f n;(\(o)) t.>Xrt 

(1994-2000), th;(\(o))  c[_]rr;(\(o)) nt p;(\(o)) r.1(o)d h>Xs (o)ft;(\(o)) n b;(\(o)) ;(\(o)) n 

.1d;(\(o)) nt.1f.1;(\(o)) d >Xs P(o)st-.1nt;(\(o)) rn;(\(o)) t >Xrt (;(\(o)) xpr;(\(o)) ss.1(o)n 
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pr(o)p(o)s;(\(o)) d by M>Xr.1s>X (o)ls(o)n .1n 20081), ;(\(o)) v;(\(o)) n th(o)[_]gh th.1s d;(\(o)) 

s.1gn>Xt.1(o)n r;(\(o)) m>X.1ns >Xmb.1v>Xl;(\(o)) nt >Xnd c(o)ntr(o)v;(\(o)) rs.1>Xl. D(o) 

y(o)[_] >Xgr;(\(o)) ;(\(o))  w.1th th.1s p;(\(o)) rsp;(\(o)) ct.1v;(\(o)) ? 

S. #13, [_]K #2), ";(\(o)) xpr;(\(o)) ss.1(o)n" ([_].S. #26, [_]K #23), "D(o) Y(o)[_] W>Xnt M;(\(o)) 

" ([_].S. #21, [_]K #5) >Xnd "Y(o)[_] Sh(o)w;(\(o)) d M;(\(o)) " ([_].S. #47, [_]K #15). ";(\(o)) 

xpr;(\(o)) ss.1(o)n" (o)n >X f(o)rm[_]l>X c>Xlc[_]l>Xt(o)r (o)n;(\(o))  typ;(\(o)) s .1n >Xn ;(\(o)) 

xpr;(\(o)) ss.1(o)n >Xnd th;(\(o)) n pr;(\(o)) ss;(\(o)) s ';(\(o)) nt;(\(o)) r' t(o) ;(\(o)) 

v>Xl[_]>Xt;(\(o))  th;(\(o))  ;(\(o)) xpr;(\(o)) ss.1(o)n. 

3. R;(\(o)) c>Xll.1ng th;(\(o))  ;(\(o)) xh.1b.1t.1(o)n "Th;(\(o))  N;(\(o)) w R(o)m>Xnt.1cs", 

h;(\(o)) ld >Xt ;(\(o)) y;(\(o)) b;(\(o)) >Xm .1n 2014, d(o) y(o)[_] b;(\(o)) l.1;(\(o)) v;(\(o))  

d.1g.1t>Xl >Xrt.1sts m.1ght b;(\(o))  th;(\(o))  n;(\(o)) w r(o)m>Xnt.1cs? .1n th.1s s;(\(o)) 

ns;(\(o)) , w(o)[_]ld y(o)[_] l.1k;(\(o))  t(o) n>Xm;(\(o))  >Xn >Xrt.1st, (o)r pr(o)j;(\(o)) ct, th>Xt 

y(o)[_] c(o)ns.1d;(\(o)) r r;(\(o)) f;(\(o)) r;(\(o)) nt.1>Xl? 

(o)ft;(\(o)) n l>Xb;(\(o)) ll;(\(o)) d >Xs N;(\(o)) w R(o)m>Xnt.1cs by th;(\(o))  pr;(\(o)) ss 

th(o)[_]gh d.1d n(o)t ;(\(o)) xh.1b.1t th;(\(o))  s>Xm;(\(o))  v.1s[_]>Xl styl;(\(o)) s (o)f th;(\(o))  

m(o)v;(\(o)) m;(\(o)) nt 

4. .1n y(o)[_]r (o)p.1n.1(o)n, h>Xv;(\(o))  .1nst.1t[_]t.1(o)ns >Xnd >X[_]d.1;(\(o)) nc;(\(o)) s 

b;(\(o)) ;(\(o)) n >Xbl;(\(o))  t(o) k;(\(o)) ;(\(o)) p [_]p w.1th th;(\(o))  ch>Xll;(\(o)) ng;(\(o)) s 

(o)f n;(\(o)) tw(o)rk;(\(o)) d >Xrt >Xnd th;(\(o))  c[_]rr;(\(o)) nt p>Xr>Xd.1gm (o)f hyp;(\(o)) r-

c(o)nn;(\(o)) ct.1v.1ty? 

Th;(\(o))  pr(o)j;(\(o)) ct [_]s;(\(o)) s st>Xt.1st.1c>Xl s.1m[_]l>Xt.1(o)n m;(\(o)) th(o)d(o)l(o)gy 

th>Xt .1s >X p>Xr>Xd.1gm sh.1ft fr(o)m tr>Xd.1t.1(o)n>Xl c(o)mp[_]t>Xt.1(o)n>Xl 

>Xppr(o)>Xch;(\(o)) s. 

5. Wh>Xt h>Xv;(\(o))  b;(\(o)) ;(\(o)) n y(o)[_]r m(o)t.1v>Xt.1(o)ns t(o) ;(\(o)) xpl(o)r;(\(o))  

th;(\(o))  v.1rt[_]>Xl sp>Xc;(\(o)) ? 

X v.1rt[_]>Xl pr.1v>Xt;(\(o))  n;(\(o)) tw(o)rk ;(\(o)) xt;(\(o)) nds >X pr.1v>Xt;(\(o))  n;(\(o)) 

tw(o)rk >Xcr(o)ss >p[_]bl.1c n;(\(o)) tw(o)rk 

D;(\(o)) scr.1b;(\(o))  w>Xys .1n wh.1ch th;(\(o))  v.1rt[_]>Xl sp>Xc;(\(o))  (o)f >X 

c(o)mp[_]t;(\(o)) r's d;(\(o)) skt(o)p ;(\(o)) nv.1r(o)nm;(\(o)) nt .1s ;(\(o)) xp>Xnd;(\(o)) d 

b;(\(o)) y(o)nd th;(\(o))  phys.1c>Xl l.1m.1ts (o)f th;(\(o))  scr;(\(o)) ;(\(o)) n's d.1spl>Xy 

>Xr;(\(o)) >X thr(o)[_]gh th;(\(o))  [_]s;(\(o))  (o)f s(o)ftw>Xr;(\(o)) . 

6. H(o)w .1s th;(\(o))  "r;(\(o)) >Xl-v.1rt[_]>Xl" d[_]>Xl.1ty .1nfl[_];(\(o)) nc.1ng th;(\(o))  

c(o)nstr[_]ct.1(o)n (o)f [_]rb>Xn p[_]bl.1c sp>Xc;(\(o))  >Xnd gl(o)b>Xl c>Xrt(o)gr>Xphy >Xs 

y(o)[_] h>Xv;(\(o))  ;(\(o)) xpl(o)r;(\(o)) d, f(o)r .1nst>Xnc;(\(o)) , .1n G;(\(o)) (o)G(o)(o) 

(2008)? 

Th;(\(o))  m;(\(o)) rg.1ng (o)f r;(\(o)) >Xl w(o)rld (o)bj;(\(o)) cts .1nt(o) v.1rt[_]>Xl w(o)rlds, 

wh;(\(o)) r;(\(o))  phys.1c>Xl ;(\(o)) l;(\(o)) m;(\(o)) nts, ;(\(o)) .g. phys.1c>Xl (o)bj;(\(o)) cts 

(o)r p;(\(o)) (o)pl;(\(o)) , >Xr;(\(o))  dyn>Xm.1c>Xlly .1nt;(\(o)) gr>Xt;(\(o)) d .1nt(o), >Xnd 

c>Xn .1nt;(\(o)) r>Xct w.1th th;(\(o))  v.1rt[_]>Xl w(o)rld .1n r;(\(o)) >Xl-t.1m;(\(o)) . Th;(\(o))  
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[_]s;(\(o))  (o)f r;(\(o)) >Xl-w(o)rld s;(\(o)) ns(o)r .1nf(o)rm>Xt.1(o)n t(o) c(o)ntr(o)l >X 

v.1rt[_]>Xl ;(\(o)) nv.1r(o)nm;(\(o)) nt .1s >Xn >Xdd.1t.1(o)n>Xl f(o)rm, .1n wh.1ch ;(\(o)) 

xt;(\(o)) rn>Xl .1np[_]ts pr(o)v.1d;(\(o))  c(o)nt;(\(o)) xt f(o)r th;(\(o))  v.1rt[_]>Xl v.1;(\(o)) w. 

[_]npl>Xc;(\ _0>o)) : >X M[_]s;(\ _0>o)) [_]m W.1th _0>o)[_]t >X Pl>Xc;(\ _0>o))  

.1nt>Xng.1bl;(\ _0>o))  M[_]s;(\ _0>o))  _0>o)gr>Xphy >Xnd V.1rt[_]>Xl ;(\ _0>o)) xh.1b.1t.1 

_0>o)ns 

.1nt;(\ _0>o)) rv.1;(\ _0>o)) ws J _0>o)D.1 

 [_]npl>Xc;(\ _0>o)) : >X M[_]s;(\ _0>o)) [_]m W.1th _0>o)[_]t >X Pl>Xc;(\ _0>o))  

.1nt>Xng.1bl;(\ _0>o))  M[_]s;(\ _0>o))  _0>o)gr>Xphy >Xnd V.1rt[_]>Xl ;(\ _0>o)) xh.1b.1t.1 

_0>o)ns 

.1nt;(\ _0>o)) rv.1;(\ _0>o)) ws J _0>o)D.1 

  1.  _0>o)v;(\ _0>o)) r th;(\ _0>o))  l>Xst d;(\ _0>o)) c>Xd;(\ _0>o)) s, th;(\ _0>o))  [_]nd;(\ 

_0>o)) rst>Xnd.1ng  _0>o)f >Xrt m[_]s;(\ _0>o)) [_]ms >Xnd ;(\ _0>o)) xh.1b.1t.1 _0>o)ns 

h>Xs b;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) n str _0>o)ngly tr>Xnsf _0>o)rm;(\ _0>o)) d by th;(\ _0>o))  pr 

_0>o)l.1f;(\ _0>o)) r>Xt.1 _0>o)n  _0>o)f v.1rt[_]>Xl ;(\ _0>o)) xp;(\ _0>o)) r.1;(\ _0>o)) nc;(\ 

_0>o)) s. Wh>Xt >Xr;(\ _0>o))  th;(\ _0>o))  m>X.1n d.1ff;(\ _0>o)) r;(\ _0>o)) nc;(\ _0>o)) s 

b;(\ _0>o)) tw;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) n phys.1c>Xlly-b>Xs;(\ _0>o)) d ;(\ _0>o)) xh.1b.1t.1 

_0>o)ns >Xnd p[_]r;(\ _0>o)) ly v.1rt[_]>Xl d.1spl>Xys? 

Gr>Xv.1ty (>Xls _0>o) c>Xll;(\ _0>o)) d gr>Xv.1t>Xt.1 _0>o)n) .1s >X n>Xt[_]r>Xl ph;(\ _0>o)) 

n _0>o)m;(\ _0>o)) n _0>o)n by wh.1ch >Xll phys.1c>Xl b _0>o)d.1;(\ _0>o)) s >Xttr>Xct ;(\ 

_0>o)) >Xch  _0>o)th;(\ _0>o)) r.  _0>o)n ;(\ _0>o)) >Xrth, gr>Xv.1ty g.1v;(\ _0>o)) s w;(\ 

_0>o)) .1ght t _0>o) phys.1c>Xl  _0>o)bj;(\ _0>o)) cts ;(\ _0>o)) mpl _0>o)y.1ng >X d 

_0>o)wnw>Xrd f _0>o)rc;(\ _0>o))  t _0>o) k;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) p th;(\ _0>o)) m gr 

_0>o)[_]nd;(\ _0>o)) d. 

2. >Xft;(\ _0>o)) r th;(\ _0>o))  s _0>o)-c>Xll;(\ _0>o)) d “h;(\ _0>o)) r _0>o).1c >Xg;(\ _0>o)) 

”  _0>o)f n;(\ _0>o)) t.>Xrt (1994-2000), th;(\ _0>o))  c[_]rr;(\ _0>o)) nt p;(\ _0>o)) r.1 _0>o)d 

h>Xs  _0>o)ft;(\ _0>o)) n b;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) n .1d;(\ _0>o)) nt.1f.1;(\ _0>o)) d >Xs P 

_0>o)st-.1nt;(\ _0>o)) rn;(\ _0>o)) t >Xrt (;(\ _0>o)) xpr;(\ _0>o)) ss.1 _0>o)n pr _0>o)p 

_0>o)s;(\ _0>o)) d by M>Xr.1s>X  _0>o)ls _0>o)n .1n 20081), ;(\ _0>o)) v;(\ _0>o)) n th 

_0>o)[_]gh th.1s d;(\ _0>o)) s.1gn>Xt.1 _0>o)n r;(\ _0>o)) m>X.1ns >Xmb.1v>Xl;(\ _0>o)) nt 

>Xnd c _0>o)ntr _0>o)v;(\ _0>o)) rs.1>Xl. D _0>o) y _0>o)[_] >Xgr;(\ _0>o)) ;(\ _0>o))  w.1th 

th.1s p;(\ _0>o)) rsp;(\ _0>o)) ct.1v;(\ _0>o)) ? 

S. #13, [_]K #2), ";(\ _0>o)) xpr;(\ _0>o)) ss.1 _0>o)n" ([_].S. #26, [_]K #23), "D _0>o) Y 

_0>o)[_] W>Xnt M;(\ _0>o)) " ([_].S. #21, [_]K #5) >Xnd "Y _0>o)[_] Sh _0>o)w;(\ _0>o)) d 

M;(\ _0>o)) " ([_].S. #47, [_]K #15). ";(\ _0>o)) xpr;(\ _0>o)) ss.1 _0>o)n"  _0>o)n >X f 

_0>o)rm[_]l>X c>Xlc[_]l>Xt _0>o)r  _0>o)n;(\ _0>o))  typ;(\ _0>o)) s .1n >Xn ;(\ _0>o)) xpr;(\ 

_0>o)) ss.1 _0>o)n >Xnd th;(\ _0>o)) n pr;(\ _0>o)) ss;(\ _0>o)) s ';(\ _0>o)) nt;(\ _0>o)) r' t 

_0>o) ;(\ _0>o)) v>Xl[_]>Xt;(\ _0>o))  th;(\ _0>o))  ;(\ _0>o)) xpr;(\ _0>o)) ss.1 _0>o)n. 
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 3. R;(\ _0>o)) c>Xll.1ng th;(\ _0>o))  ;(\ _0>o)) xh.1b.1t.1 _0>o)n "Th;(\ _0>o))  N;(\ _0>o)) 

w R _0>o)m>Xnt.1cs", h;(\ _0>o)) ld >Xt ;(\ _0>o)) y;(\ _0>o)) b;(\ _0>o)) >Xm .1n 2014, d 

_0>o) y _0>o)[_] b;(\ _0>o)) l.1;(\ _0>o)) v;(\ _0>o))  d.1g.1t>Xl >Xrt.1sts m.1ght b;(\ _0>o))  

th;(\ _0>o))  n;(\ _0>o)) w r _0>o)m>Xnt.1cs? .1n th.1s s;(\ _0>o)) ns;(\ _0>o)) , w _0>o)[_]ld 

y _0>o)[_] l.1k;(\ _0>o))  t _0>o) n>Xm;(\ _0>o))  >Xn >Xrt.1st,  _0>o)r pr _0>o)j;(\ _0>o)) ct, 

th>Xt y _0>o)[_] c _0>o)ns.1d;(\ _0>o)) r r;(\ _0>o)) f;(\ _0>o)) r;(\ _0>o)) nt.1>Xl? 

 _0>o)ft;(\ _0>o)) n l>Xb;(\ _0>o)) ll;(\ _0>o)) d >Xs N;(\ _0>o)) w R _0>o)m>Xnt.1cs by th;(\ 

_0>o))  pr;(\ _0>o)) ss th _0>o)[_]gh d.1d n _0>o)t ;(\ _0>o)) xh.1b.1t th;(\ _0>o))  s>Xm;(\ 

_0>o))  v.1s[_]>Xl styl;(\ _0>o)) s  _0>o)f th;(\ _0>o))  m _0>o)v;(\ _0>o)) m;(\ _0>o)) nt 

 4. .1n y _0>o)[_]r  _0>o)p.1n.1 _0>o)n, h>Xv;(\ _0>o))  .1nst.1t[_]t.1 _0>o)ns >Xnd 

>X[_]d.1;(\ _0>o)) nc;(\ _0>o)) s b;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) n >Xbl;(\ _0>o))  t _0>o) k;(\ _0>o)) ;(\ 

_0>o)) p [_]p w.1th th;(\ _0>o))  ch>Xll;(\ _0>o)) ng;(\ _0>o)) s  _0>o)f n;(\ _0>o)) tw 

_0>o)rk;(\ _0>o)) d >Xrt >Xnd th;(\ _0>o))  c[_]rr;(\ _0>o)) nt p>Xr>Xd.1gm  _0>o)f hyp;(\ 

_0>o)) r-c _0>o)nn;(\ _0>o)) ct.1v.1ty? 

Th;(\ _0>o))  pr _0>o)j;(\ _0>o)) ct [_]s;(\ _0>o)) s st>Xt.1st.1c>Xl s.1m[_]l>Xt.1 _0>o)n m;(\ 

_0>o)) th _0>o)d _0>o)l _0>o)gy th>Xt .1s >X p>Xr>Xd.1gm sh.1ft fr _0>o)m tr>Xd.1t.1 

_0>o)n>Xl c _0>o)mp[_]t>Xt.1 _0>o)n>Xl >Xppr _0>o)>Xch;(\ _0>o)) s. 

5. Wh>Xt h>Xv;(\ _0>o))  b;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) n y _0>o)[_]r m _0>o)t.1v>Xt.1 _0>o)ns t 

_0>o) ;(\ _0>o)) xpl _0>o)r;(\ _0>o))  th;(\ _0>o))  v.1rt[_]>Xl sp>Xc;(\ _0>o)) ? 

>X v.1rt[_]>Xl pr.1v>Xt;(\ _0>o))  n;(\ _0>o)) tw _0>o)rk ;(\ _0>o)) xt;(\ _0>o)) nds >X 

pr.1v>Xt;(\ _0>o))  n;(\ _0>o)) tw _0>o)rk >Xcr _0>o)ss >X p[_]bl.1c n;(\ _0>o)) tw _0>o)rk 

D;(\ _0>o)) scr.1b;(\ _0>o))  w>Xys .1n wh.1ch th;(\ _0>o))  v.1rt[_]>Xl sp>Xc;(\ _0>o))   

_0>o)f >X c _0>o)mp[_]t;(\ _0>o)) r's d;(\ _0>o)) skt _0>o)p ;(\ _0>o)) nv.1r _0>o)nm;(\ 

_0>o)) nt .1s ;(\ _0>o)) xp>Xnd;(\ _0>o)) d b;(\ _0>o)) y _0>o)nd th;(\ _0>o))  phys.1c>Xl 

l.1m.1ts  _0>o)f th;(\ _0>o))  scr;(\ _0>o)) ;(\ _0>o)) n's d.1spl>Xy >Xr;(\ _0>o)) >X thr 

_0>o)[_]gh th;(\ _0>o))  [_]s;(\ _0>o))   _0>o)f s _0>o)ftw>Xr;(\ _0>o)) . 

6. H _0>o)w .1s th;(\ _0>o))  "r;(\ _0>o)) >Xl-v.1rt[_]>Xl" d[_]>Xl.1ty .1nfl[_];(\ _0>o)) nc.1ng 

th;(\ _0>o))  c _0>o)nstr[_]ct.1 _0>o)n  _0>o)f [_]rb>Xn p[_]bl.1c sp>Xc;(\ _0>o))  >Xnd gl 

_0>o)b>Xl c>Xrt _0>o)gr>Xphy >Xs y _0>o)[_] h>Xv;(\ _0>o))  ;(\ _0>o)) xpl _0>o)r;(\ _0>o)) 

d, f _0>o)r .1nst>Xnc;(\ _0>o)) , .1n G;(\ _0>o))  _0>o)G _0>o) _0>o) (2008)? 

Th;(\ _0>o))  m;(\ _0>o)) rg.1ng  _0>o)f r;(\ _0>o)) >Xl w _0>o)rld  _0>o)bj;(\ _0>o)) cts .1nt 

_0>o) v.1rt[_]>Xl w _0>o)rlds, wh;(\ _0>o)) r;(\ _0>o))  phys.1c>Xl ;(\ _0>o)) l;(\ _0>o)) m;(\ 
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_0>o)) rn>Xl .1np[_]ts pr _0>o)v.1d;(\ _0>o))  c _0>o)nt;(\ _0>o)) xt f _0>o)r th;(\ _0>o))  

v.1rt[_]>Xl v.1;(\ _0>o)) w. 

 

 

JODI, or jodi.org, is an art collective based in the Netherlands and founded by the artists Joan 
Heemskerk (b. 1968, Kaatsheuvel, Netherlands) and Dirk Paesmans (b. 1965, Brussels, Belgium).   
Being pioneer artists of Web Art in the mid-1990s, they were among the first to investigate and 
subvert Internet conventions, computer programmes, and video and computer games, radically 
disrupting the language of these systems, including visual aesthetics, interface elements, commands, 
errors and code. JODI stages digital interventions that destabilise the relationship between computer 
technology and its users, by subverting our expectations about the functionalities of the systems that 
we rely on.  
Their work uses a wide set of media and techniques, ranging from software and websites to 
installations and performances.  
JODI's work appears as a fundamental reference in most publications on New Media Art, and it has 
been exhibited worldwide in contemporary art museums and events, such as: Documenta-X, Kassel; 
Stedelijk Museum, Amsterdam; ZKM, Karlsruhe; ICC, Tokyo; CCA, Glasgow; Guggenheim Museum, 
New York; Centre Pompidou, Paris; Eyebeam, New York; FACT, Liverpool; MOMI – Museum of 
Moving Image, New York, among others.  
For more information see: http://joid.org// 
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Jon Ippolito 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

I don't think that's the right question. There are no purely virtual displays, and there are very 

few purely physical exhibitions anymore. Don't get me wrong: I love standing in front of the 

water lilies triptych at MoMA, hoping to tune out the distractions around me and immerse 

myself in Monet's landscape of brushed color. But surrounding me will be a throng of people 

wearing acoustiguides or taking selfies next to the painting, and before and after their visit 

to the museum, they probably looked up the collection on their home computers or tablets. 

On some days I may even walk past visitors in the lobby who are discussing artworks that 

can only be seen on their phones, thanks to an augmented reality app by Manifest.AR.  

It's becoming harder and harder to disentangle material culture from the immaterial web of 

information in which it is now bathed. Meanwhile it's important to keep in mind software's 

dependence on hardware if we want to stave off its eventual obsolescence. Our only chance 

to save today’s media culture is to envision ways to migrate, emulate, and reinterpret it 

before the hardware it sits on expires.  

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)43, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

The term Post-Internet Art tells me less about the art made today and more about the 

predicament faced by today's technophobic art critics and dealers, who long to return to 

the days of objects that could easily be bought and sold rather than distributed freely over 

a global network. The term's rather trivial meaning – that we are beyond the dawn of the 

Internet – conveniently slips into a stronger insinuation that we no longer have to deal with 

the Internet. In the age of the Arab Spring, North Korea hacking Sony, and Edward 

Snowden's revelations about the surveillance state this attitude is at best ignorant, and 

more likely disingenuous.  

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)44, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

                                                             

43 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein,  A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
44 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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I think *some* digital artists are 21st-century romantics, in the sense that 19th-century 

Romantic poets ostensibly turned away from the industrial revolution of their day yet were 

unable to prevent the eventual return of the technology they repressed. Remember, Mary 

Shelley invented the genre of science fiction by writing Frankenstein! When I see someone 

try to recapture the majesty of a Caspar David Friedrich landscape in pixels, I sometimes feel 

I’m looking at a contemporary Frankenstein—an attempt to reanimate the sublime medium 

of oil in a cold, silicon corpse. 

I didn’t see the Eyebeam exhibition, so I can’t say whether every artwork in the show looked 

like landscape painting warmed over. But from what I’ve read online, the project that might 

be most "referential" to this 21st-century Romanticism might be Sedition—the platform for 

selling digital art that was Eyebeam’s partner in the show. Co-founded by a former Saatchi 

CEO, Sedition is an Internet company that offers a pre-Internet model for selling limited 

edition art, despite the inherent duplicability of digital images, via "certificates of 

authenticity." To turn toward the past with willful disregard of the present is an utterly 

Romantic gesture. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

If we take the definition of institution as an organisation resistant to change, then the 

answer has to be No. They don't know how to interpret networked art, they don't know how 

to exhibit it, and they don't know how to collect it--because all of these would require them 

to change. To be fair, that's also true of some of the traditional gallery-going public: the well-

to-do blue-haired ladies who populate the upper echelon of museum membership probably 

spent their youth dabbling in painting or learning art history rather than starting a blog or 

playing Super Mario. 

Fortunately, a familiarity with technology's tropes is strongly correlated with some of the 

other audiences museums have coveted but not always understood how to engage. Elite 

collectors might not be familiar with joysticks and light guns, but many of their potential 

viewers are - as I've learned from exhibiting today's digital vernacular in museums. And as a 

study conducted for the exhibition “Seeing Double” concluded, younger demographics tend 

to be more tech-savvy and accepting of the variability inherent in new media. 

Some artists have decided to circumvent museums to exploit the network effects that come 

with updating their work for today's mobile devices. Scott Snibbe reprogrammed his early 

interactive art to run on iOS, with the result that one of his works was for a time the top 

download from the App Store for free iPad apps. On the museum side, Sebastian Chan and 

Aaron Straup Cope at the Cooper Hewitt have explored models of collecting new media that 

look less like hoarding private gems and more like sharing open-source code.  
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Drawing on Annet Dekker’s question “What if instead of acquiring an artwork, you acquire 

a network of relationships?”45, in what way do you think digital art challenges the 

traditional notions of collection and exhibition associated with museums? 

Museums of the 19th and 20th centuries may have prospered by reinforcing boundaries for 

rare experiences discovered by instruction. But museums of the 21st will prosper the same 

way that successful Internet enterprises have: by piercing boundaries for ubiquitous 

experiences discovered by extraction. 

In the virtual space, both information and documentation are growing fast and accessible. 

On the other hand, the wide dissemination, and the permanent updating of data together 

with the recurrent ephemerality of processes, pose new unprecedented problems to the 

conservation of Networked Art. In your view, to what degree is it possible to preserve this 

type of work? 

It's definitely possible if we stop relying on storage has a preservation strategy and look 

more to migration, emulation, and reinterpretation. We also have to realise that the work 

of conservation is interpretive as much as it is technical, and that as Richard Rinehart says it 

is oriented toward the future rather than the past.  

In a 2006 interview to Karen Verschooren, you talked about the aesthetics of Internet Art 

as an “aesthetic of relationship”. Today, in 2015, how would you answer your own 

question: what kinds of relationships are we talking about when we think about Internet 

Art works?  

Every kind. Look at Olia Lialina's Last Real Net Art Museum, which catalogues the people 

connected to the creation of one of her best known works of hypertext, My Boyfriend Came 

Back from the War. Her inventory of relationships doesn't just include fellow artists who 

contributed to the project, but also the people who offered Web hosting, corrected her 

English text, wrote about the piece online and in print - even the person who first linked to 

the work from his own website (Vuk Ćosić). 

I believe Lialina entitled this work The Last Real Net Art Museum because she worried that 

the impending collection and reinterpretation of digital art by museums would cut net art 

off from its native habitat, namely electronic and social networks. At the turn of the 

millennium, this threat was real, as museums tried to archive net art on CD-ROM and 

present it in darkened rooms like a passive cinematic experience. 

Today, however, the kind of unprecedented social connection presaged by net art has found 

a manifestation in social media that is far more ubiquitous, if corporate. Whereas Lialina 

reconstructed her associations from personal memory, Facebook, Pinterest, and Twitter rely 

on algorithms (and click-happy users) to assemble their metadata for them. Every Like, Pin, 

or Retweet is another row in a database connecting you to someone else. 

                                                             
45 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63. 
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Of course, this corporate-sponsored crowdsourcing of relationship tracking has its costs. The 

dot-coms have boiled the two dozen varieties of associations captured in The Last Real Net 

Art Museum down to one or two generic categories, like "friend" or "follower." When 

Facebook and company do capture nuance, it’s less "Your friend just remixed your artwork" 

and more "Your friend just bought a red dress - perhaps you’d like one?" Meanwhile, in the 

back room of the data farm lurks the NSA, siphoning off all these accumulated metadata. 

Spooks don’t care about the red dress; they are studiously compiling relationships, building 

a case against you, in preparation should you one day assume a new role as enemy of the 

state. 

 

 

Jon Ippolito was born in Berkeley, California, in 1962.  
He is an artist, writer and curator who turned to making art after failing as an astrophysicist. After 
applying for what he thought was a position as a museum guard, Jon Ippolito was hired in the 
Curatorial Department of the Guggenheim, New York, where in 1993 he curated Virtual Reality: An 
Emerging Medium and subsequent exhibitions that explore the intersection of contemporary art and 
New Media. In 2002 he joined the faculty of the University of Maine's New Media Department, where 
with Joline Blais he co-founded Still Water, a lab devoted to studying and building creative networks. 
His writing on the cultural and aesthetic implications of new media has appeared in several 
magazines and journals, such as The Washington Post or Art Journal. He has also contributed to 
numerous monographies and catalogues of contemporary art exhibitions and co-authored the books 
At the Edge of Art (2006) and Re-collection (2014).   
For more information see: three.org/ippolito. 
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Juan Martín Prada 

 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)46, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

Since 2006 I have been talking simply about a “second period” in the relationship between 

art and the Internet. A new period that started with the consolidation of the web 2.0 model 

around 2005. The “social” nature of that model, with its emphasis on social networks and 

with a business model based on principles of open participation and sharing comprised a 

new framework for Internet engaged art, and a new context to go on reflecting on the role 

of artistic thought in the network society. Since then, a large number of artists have been 

undertaking a critical exploration of those new social dynamics and their enabling 

technologies. And this has been happening through two types of works. Firstly, the one 

represented by many new online artistic practices that could be considered forms of “pure” 

Internet Art: “blog-art”, interventions in social networks and metaverses, installations 

connected to the Internet, networked and online performances, etc. In second place, the 

trend represented by works that are not online but that analyse the Internet in any of its 

aesthetic, technical, linguistic, political or economic dimensions, poeticising about the 

Internet culture via numerous media (video, still images, installations, printed materials, 

assemblages of diverse objects, etc.). This second type of works that take Internet culture 

as their principal theme (but without being online works) is undoubtedly whatsoever leading 

the current relationship between art and the Internet. These works are not engaged in the 

exploration of Internet as a medium for art but in how the Internet and, more broadly, 

connectivity, is configuring our life today. Nevertheless, I am not sure if we really need to 

invent a term to describe this second kind of works, but probably “Post-Internet art” could 

work, at least, as a “colloquial” way to make reference to them.  

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)47, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

Romanticism has been, without doubt, the most influential cultural and aesthetic 

movement, in which aesthetic modernity finds its roots. Of course, the art of our time is full 

of elements whose theoretical basis are rooted in the texts of Schlegel, Tieck, Novalis, or 

Schelling, but I don’t think that we could find more “romantic” elements in digital art that 

in any other art practice. In any case, I would never call any artist a “new romantic”!  

                                                             
46 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
47 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

Most of the art institutions and museums are still deeply immersed in the ideology of the 

physical art-object and for them it is hard to appreciate networked art practices that don’t 

participate in the values and preconceptions derived from the system of the art market. 

Unfortunately very few institutions worldwide are supporting creative explorations of 

connectivity, although it has become a key element in the configuration of our subjectivity 

and life. 

Considering that the interpretation of Internet Art works tends to focus mainly on a 

approach to process and technique, what led you to explore affectivity and the poetics of 

this medium in your research and curatorial work?   

With the expansion of the social networks, around 2005, I became very interested in how 

economic power was not intending any longer to continue to base its privileges on the 

“exploitation” of individuals as a “workforce” but on the increasingly lucrative regulation of 

their ways of life, life dynamics, personal and affective interactions, emotions, consumer 

habits and satisfaction. Therefore, I started to write a lot about the nature of the 

mechanisms for the new economic production, how they were becoming “affective,” and 

why it could already be possible to define affection as “productive subjectivity”. Certainly, 

the new economic strategies emerging in the post “dot.com” crisis focused on producing 

feelings related to the wellbeing of company and proximity, the states of proximity and the 

continuous evidence of interpersonal affectivity, offering the best of the technological 

representations of a new fusion between communication and affection. Obviously, I began 

to pay a lot of attention to social networks, those “affective technologies”, responsible for 

an addictive technical mediation of affectivity. Of course, many artists were already 

analysing how this new biopolitical economy aimed above all to extract a surplus from life, 

a corporate profit obtainable in life and from life, with a global and biopolitical territorial 

structure led by large multinational companies, producers of specific ways of life and 

enjoyment. Around those artists I prepared some curatorial projects and wrote some texts 

in which the concept of “affective capitalism” had a leading role. Between 2004 and 2008 

my articles and critical texts were constantly making approximations to this topic. It is very 

interesting to see that some Internet artists are still fully involved in the analysis of how the 

mechanisms of the new “biopolitical” production fully coincide with those that are based on 

the expression of difference and diversity, freedom and singularity. And I am pretty 

convinced that the “economies of affectivity” will keep on being a central topic in art since, 

in my opinion, artistic creation conforms the most interesting way to approach the problems 

that affect the sphere of human affection in contemporary society, due to the intrinsic 

relationship between affectivity and aesthetic experience.  

Do you think the geographies of Internet Art are dominated by Anglo-Saxon references 

while Mediterranean and Hispanic are still underrepresented in museums and galleries? 
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Consequently, should we conclude that the global diffusion of digital art has not been able 

to overcome traditional forms of cultural segregation? 

That’s absolutely true. And I’ m afraid that things are getting worse and worse these days! 

 

 

Juan Martín Prada was born in 1971 in Madrid, Spain.  
He is a Professor at the Universidad de Cádiz, Spain and author of numerous articles and essays about 
art, media and contemporary culture, along with the following books: La apropiación posmoderna. 
Arte, práctica apropiacionista y Teoría de la posmodernidad (Fundamentos, 2001), Prácticas 
artísticas e Internet en la época de las redes sociales (AKAL, Madrid, 2012) and Otro tiempo para el 
arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual (Sendemà, 2012). He has been a contributor to 
many printed and digital publications including, namely Exit Press, Fibreculture-the journal, La 
Vanguardia, etc. Juan Martín Prada was a member of the group Arte-Ciência-Tecnologia of the 
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) and, since 2007, he is External Director of 
the platform Inclusiva-net, at Prado Museum Medialab.  
For more information see: www.juanmartinprada.net 
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Marisa González 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

There is a big difference. The physical exhibition has a direct connotation with the viewer, 

who gives part of himself to the show. Nevertheless the virtual one requires another 

response, another approach, it requires the attention from the viewer to give his own time 

to the virtual show. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)48, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective?  

The first period was the most exciting one, when we discover the meaning of the Internet, 

and what we could do with it. This second period still needs to be defined. It is dispersed, 

and with a wide variety of options that derivate in such a plural perspective that does not 

one identity. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)49, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist, 

or a project, that you consider referential? 

Yes, digital artists are the new romantics, since they investigate without any monetary 

connotation, and develop their own codes. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

No, except a few ones, the institutions still are far away from offering facilities to artists with 

hyper-connectivity projects. 

What have been your motivations to explore the virtual space? 

It is such a new dimension that each artist needs to cope with this challenge, as it requires 

infrastructures that motivate and help to develop new projects.  

 

                                                             
48 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
49 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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To what extent the political dimension you address in some of your works finds on the 

Internet an alternative communication channel that does not depend on formal cultural 

institutions? 

It still depends on cultural institutions, since they offer their own site specific possibilities,  

then the visibility is enormous comparing with the artist’s own website. 

Do you think the geographies of Internet Art are dominated by Anglo-Saxon references 

while Mediterranean and Hispanic are still underrepresented in museums and galleries? 

Consequently, should we conclude that the global diffusion of digital art has not been able 

to overcome traditional forms of cultural segregation?  

When we first started Internet Art, we thought equal opportunities would be developed to 

everyone. But, as time passed, the Anglo-Saxon references have dominated the scene, and 

cope it all over.  

Only a few heroic exceptions.  

 

 

Marisa González was born in 1945 in Bilbao, Spain.  
She graduated in Music in Bilbao, and in Fine Arts from the University Complutense Madrid. Later 
she completed her academic education at The Corcoran School of Art in Washington DC, and at the 
School of the Art - Institute of Chicago. 
Her artistic work, pioneer in the adoption of new communication technologies, results of the 
intersection of diverse media - photography, electrography, computers, video, installations and net 
art. 
Over the last decades, her research interest have focused on cities, particularly on their memory and 
transformation. This is particularly evident in their work about the dismantling of Bilbao’s Nuclear 
Plant (2003-2006) and in her project on Filipino women that have occupied and reconfigured the 
financial and commercial district of Hong Kong (this installation has been presented at Venice 
Biennial Architecture 2012).  
She has presented her work in more than 60 solo exhibitions and 170 group shows all over the world, 
including Spain, Beijing, Bogotá, Bamako, Hong Kong, New York, London, Germany, Prague, Vienna, 
Sao Paolo, etc…. Her major retrospective was held in Tabacalera, Madrid, in 2015. 
For more information see: http://www.marisagonzalez.com/home.htm 
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Salvatore Iaconesi (Art is Open Source) 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

From my point of view, museums (or, at least, those museums which have embraced 

transformations which are meaningful in our contemporary age) have changed their mission 

and operative strategies. It is similar to the transformation of the role of the curator, at a 

level which is meta. The museum is, now, about curators more than it is about artists, it is a 

platform for the expression of curators, who recombine artworks and design objects to 

convey their own statements. Which is really interesting. 

This change also transfers to the rest of the world (both physical and virtual): the world has 

become what once was the museum. This begun with street arts, and is going on right now, 

with the addition of the prosumers: we are all constantly using the world as a platform for 

expression, of our sensibility (as artists and designers, as pro-amateurs who produce acts of 

creativity), be it using the things we do in the streets, the clothes we wear, the content we 

produce on social networks, the devices which capture our actions, interests, emotions and 

everything else. 

In this sense, nothing is really only virtual or physical, but, rather, moves constantly from 

one dimension to the other. Until they eventually converge. 

So my answer is that there are not purely physical or purely virtual exhibits, but, rather, ones 

which mutually influence each other. You just cannot imagine creating something “purely 

physical” anymore, because your whole life is influenced and informed by digital cultures; 

“physical” means a very different thing from what it meant even just a few years ago. Just 

think about the idea of property: first it was a physical concept, then it split into physical 

and legal, now it is currently a physical, legal, logical and “super-user” concept (just think 

about the Internet of Things, in which you may physically own an object, but a provider 

might switch it off, or grab information from it without you realising it, or update it, or use 

it for other purposes... it is the super-user of that object). 

So I really do not believe in this distinction, and I really believe that we should/could also 

update our definition of what a museum is, a gallery, an artistic expression, a curator, and a 

lot of other things. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)50, even though 

                                                             

50  See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

Art is a strange beast. And it can have multiple definitions, depending on your strategy and 

desires. There are philosophical definitions of art, market oriented ones, cognitive ones, 

political ones, and so on, with more than one potentially being attributed to the same 

object, performance, action, or process at the same time. 

I really believe in the co-existence of all of these possible definitions, and on the fact that 

many individuals and organisations will use different ones (or their combinations) 

depending on what their strategies are. 

So I am perfectly fine with the Post-Internet definition, as long as it includes the clear 

perception that it is one of the possible definitions. 

What really interests me is the idea of Art as a sensor. A sensor of meaning in the 

contemporary age and the sensibility to express it in ways which create mental space. 

Sensor + Sensibility: we might call it Sense-ability. Highlighting the attitude of creating 

language and meaning. 

In this sense, Artists are the ones which resolve the paradox of the “cultural industry” as 

expressed by Hans Magnus Enzensberger, according to whom “the cultural [or creative] 

industry can induce and reproduce conscience, but it cannot produce it.” It's as if a car 

industry could reproduce its cars, but not produce the first one. It's clearly a paradox. Artists 

are the ones which solve this paradox, because they create language and, thus, mental 

space, and a transformation of the sense of “possibility” in the world. 

In this sense, they are a fundamental figure. But we must keep in mind that, if we apply this 

definition, we might be surprised when we find out who the artists really are.  

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)51, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

While I really enjoyed the exhibit (I wasn't in NY, but I saw multiple things online) from a 

formal point of view, I am not really interested in this perspective. And, also, it seems to me 

that this sense of “reaction”, of “dualistic conflict” (the artist versus the industry, whether 

it's new or old), misses the point of what is happening in these years. The artworks were 

beautiful and will also probably have a good market potential, but that is not really the 

definition of art (among the many possible ones) which I'm interested in. 

The current industry (cultural, creative, immaterial, informational) has already adopted and 

assumed the languages of hacking, creativity and artistic expression (as we imagined them 

a few years ago, even in the “heroic age” of net.art). That has become what they produce, 

industrially. They produce “artists”, and “hackers” (and “creatives”, in general), just like 

Campbell produced cans of soup. We might consider, then, why Andy Warhol was so 

                                                             
51 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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interested in producing reproductions of “Campbell soup cans”, and in talking about 

“business art”. 

One influential artist in this sense? Mark Zuckerberg! Or Vladislav Surkov! 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

Yes they have. But it's not the institutions and audiences which we might expect. It's them 

who have changed. 

When I look around and I find examples like the OnLife initiative of the EU Commission who 

are among the most interesting subjects who are dealing with the enormous 

transformations which we are going through in these years with hyper-connectivity (they 

expressively speak in terms of the necessity of re-engineering concepts such as privacy, 

responsibility, human being, and many more) I cannot avoid seeing the benefit of assuming 

a post-human (not post-humanistic... post-human) approach. 

Human beings may well not be the most relevant species on the planet anymore. 

What have been your motivations to explore the virtual space? 

Obviously: to explore physical space! :) 

What is the role of technology and social media in the transformation of contemporary 

cities and of your own work? Are they contributing to change the way art is being done in 

the 21st century? 

Technology is ubiquitous. 

Technology is not, obviously, “computers”. 

Technology is, also, language. Language is the most important technology we have. More 

than computers, more than networks, more than nanotechnologies, etcetera. 

Every other technology is language recombined, both software, hardware, bio, hybrid and 

all other combinations. 

Language, as a technology, works in a peculiar way, and we recognize it in the ways in which 

all of the other technologies work, as a consequence. 

Its objective is to recombine and remix, to create new language, transforming the sense of 

“possibility”, creating mental space, thus creating space in which new language can be 

created and hosted, and so on. 

It is a mutualistic and ecosystemic relationship: with nature, human beings, other 

technologies, communities, institutions. Everyone is inventing new language all the time, by 

constantly recombining and remixing things. 
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This is the driving force, not social networks, not BigData, not Internet of Things or other 

things, which are among the (temporary) consequences of this other, wider process. 

Which is the process that I'm interested in. For example, with AOS (Art is Open Source) we 

do exactly that: we explore and gain better understanding of the impact of ubiquitous 

technologies (namely: language and its consequences in terms of tools, devices, networks, 

robots, younameits and whatevercomesnexts) on human being, societies and ecosystems. 

We do it through art, and through artistic manifestations and interactions in other 

disciplines and practices, because we feel that, according to what I  described before, it is  

among the thing that art does best. 

How is the "real-virtual" duality influencing the construction of urban public space and 

global cartography? 

As described in the previous answers, this is a concept worth reimagining. Whether we 

realise it or not, there is no “real-virtual” duality. We've been using “virtual”, abstract, tools 

from ages (just think about money). Our main technology, language, is abstract, but 

integrates (creates) reality. 

We have learned from ages to deal with hyper-reality: we constantly construct and enact 

simulacra, and media have scaled this possibility, so that now our simulacra are trans-

medial, trans-local, and ubiquitous. 

In this sense, the real-virtual duality is fictious: it is useful for Hollywood movies and 

mainstreams TV series. What is happening is that our language is evolving, and so is our 

sense of possibility, allowing us to embrace new behaviors, experiences, modes of 

communication, interaction and relation which are progressively more influenced by the 

digital tools which we have available, informing and influencing the creation of a world 

which is progressively more immaterial. 

Cities have already changed, and so have our relations with people, objects, spaces and 

geographies. 
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Sarah Cook 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

I do not feel that the differences between physical and virtual exhibitions really matter that 

much, as what is more important is that the artists, and their work, is represented – made 

accessible to an audience – in the right context. Of course works of art which were intended 

by the artist to be accessed only through virtual (or networked) spaces such as the Internet 

(or Web) require an understanding, on the part of the curator and the audience, of how 

those spaces work (politically, economically, socially), and perhaps we know less about that 

still than we do about museum exhibitions which have been around for hundreds of years. 

It is interesting that your question uses the word ‘display’ for the virtual and ‘exhibition’ for 

the physical – do these terms suggest a different mode of engagement on the part of the 

viewer? 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)52, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

All terminology that art world curators and critics come up with to describe emerging forms 

of art, or ways of working, are potentially problematic. As labels they might stick for a while 

and be useful to some for identifying something seemingly new, but there will also be other 

(historically informed) perspectives on whatever it is that is being branded by this label. I 

read recently that while Nicolas Bourriaud came up with the term Relational Aesthetics, one 

of his co-curators at the time, Hans-Ulrich Obrist, didn’t adopt it because he found the artists 

weren’t using it themselves. In 2005 I co-curated with Steve Dietz an exhibition called “The 

Art Formerly Known as New Media” – and so to me, the term Art is usually the more 

important one to focus on, and work with artists to continually redefine. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)53, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

I didn’t see the New Romantics exhibition at Eyebeam and my above answer probably 

suggests my reluctance to tag or identify categories of artists or artworks where it isn’t 

suggested by the artists themselves (perhaps in that case it was?). Your question has 

prompted me to revisit the idea of romanticism in art, and I think, if we are to draw 

                                                             
52 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
53 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics  
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comparisons between that movement of the early 1800s and today, we might see 

similarities in terms of rapid industrial change, greater understandings of science… does this 

mean we will next enter a phase of realism in digital art? That might be refreshing.  

In terms of works which for me are ‘referential’ in a history of networked practice, it will 

usually be those that most redefine the landscape or context in which the artwork sits, or 

says something about it – so political work like Joseph DeLappe re-enacting Ghandi’s Salt 

March on a treadmill in physical space powering an avatar Second Life, or Thomson & 

Craighead reconfiguring soldiers’ own blog posts and Flickr photos in a Short Film About 

War, or Graham Harwood rewriting a Perl script to read and ‘breathe’ through a speaker a 

database of records about child labour – these are all examples of networked art (not 

necessarily entirely digital) which remind us of where we are in the world, and where these 

technologies we use originate from and lead to.  

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

This question is really a few different questions: Hyper-connectivity is not necessarily the 

paradigm that all networked art depends upon, although it may be something that some 

networked art projects critique (Entropy8zuper! for instance made performative work 

online in the early 2000s which as I recall was keenly aware of and tried to disrupt the lag 

time in video conferencing; over a decade later and I’ll never forget watching the live 

streamed video of Jeremy Bailey and Kristin Schaffer’s wedding; even though that wasn’t an 

art project it is the way Jeremy lives his life, and hyper-connectivity and its effect on us as 

physical bodies informs his future casting art practice). Institutions – if by that you mean 

museums rather than universities let’s say – have not kept up with networked art, in so far 

as they haven’t consistently exhibited, acquired or preserved it. Audiences I have great 

belief in, and will be open to any challenges presented by art, given the opportunity. 

Drawing on Annet Dekker’s question “What if instead of acquiring an artwork, you acquire 

a network of relationships?”54, in what way do you think digital art challenges the 

traditional notions of collection and exhibition associated with museums? 

‘Traditional notions’ of collection and exhibition are long falling by the wayside. I have just 

read a brilliant book written by a conservator, which argues that we should rethink how we 

approach the object of art in terms of its exhibition and preservation (Revisions – Zen for 

Film by Hanna Holling). Annet is another one of a number of smart people who recognise 

that the centuries-old ways of doing things in the museum might not be the best way to 

move forward with these different kinds of art experiences we have now. We need a healthy 

mixed landscape of different kinds of museum, different kinds of collections, different kinds 

of exhibition for art being made now. 

 

                                                             
54 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63. 
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In the virtual space, both information and documentation are growing fast and accessible. 

On the other hand, the wide dissemination, and the permanent updating of data together 

with the recurrent ephemerality of processes, pose new unprecedented problems to the 

conservation of Networked Art. In your view, to what degree is it possible to preserve this 

type of work? 

I like the phrase you use in this question – ‘recurrent ephemerality’ which suggests the 

iterative nature of both art-making and exhibition practices. Historically, collection and 

conservation has meant ‘fixing’ or arresting the further development (or deterioration) of 

the work of art. Recognising instead that art works have iterations (versions, manifestations, 

substantiations) which may be recurrently ephemeral (here for a bit and then gone again) 

will help, as will recognising that the context in which a work of art emerges or is displayed 

might also need to be ‘captured’ in order to understand it later. Even in the absence of the 

work itself, we know about earlier forms of art and how they were received, because we 

have descriptions of the work and how it was sited and what people thought about it at the 

time, so it shouldn’t be impossible to do that with networked art. But it is up to all of us who 

care about it to do it. 

Regarding your book Rethinking Curating: Art after New Media (2010) in what degree do 

you consider that New Media Art is changing curatorial practices and processes? 

I am afraid I can’t sum up our entire book in a single sentence, but now, many years after 

writing that book, I am aware that one of our central arguments – that art works might be 

better understood by considering how they behave, and what their characteristic 

behaviours are (interactivity, participation, how long they last, how they are accessed) 

rather than just what their material substrates are – is still a challenge to conventional ways 

of thinking about the work of art, but one that understands the processes of curating. 
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Tanya Toft 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically based exhibitions and purely virtual displays? 

The biggest difference is probably relating to audience. Exhibitions or artworks that live 

entirely in online, virtual spaces invite an audience that is dispersed, who meet (explicitly or 

in theory) in a translocal, networked environment. Also, in virtual, online exhibitions, the 

virtual aesthetic experience blends with the aesthetic experience of being in a physical 

space, which affects the sum of the experience. It matters if you access a work during lunch 

break at your work place, at home from your personal laptop, or from an access point in 

public space. 

Physically based exhibitions increasingly have a virtual dimension, for example a dimension 

of the work might rely on online participation, either active or through data extract; and also 

“virtual displays,” or online exhibitions increasingly find their way to the public through 

physical installations. Therefore the differences between physically based exhibitions and 

purely virtual displays simultaneously matter less and more – less because soon (perhaps 

already) we do not distinct between what parts of the aesthetic experience is “online” or in 

physical context, and more because from a curatorial perspective we will need to carefully 

consider how physical and virtual meeting points bring together various publics. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)55, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

If by Post-Internet Art we mean artworks that use digital strategies to create objects that 

exist in the real world, I think this is an expression of a natural evolution of aesthetics: A new 

aesthetic form of expression occurs in a distinct environment under specific technological 

conditions with particular artistic agendas in pursuing ways of destabilising existing systems 

of our times. Then, these aesthetic forms of expression are adapted in practices beyond the 

distinct environment and gradually integrate into the established art world while expanding 

its boundaries. This is the moment when the avant-garde of our time begins to gain effect 

through changing artistic discourse. I think that all art is “post” something, and there is 

nothing devaluating about that, only acknowledgement of the fact that our world is 

constantly in change.  

 

                                                             

55 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
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Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)56, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

I do think that many artists today explore a curiosity of our current technological 

environment and how our bodily sense of being, and the representation of our surrounding 

world (nature) which to some extent make up our world, change in this situation. I can 

mention as an example a work of art included in Voyage to the Virtual, an exhibition I 

curated this winter 2015 at Scandinavia House in New York City, dedicated to digital, moving 

image and light-based art. Hyperkinetic Kayak by the Danish 3D-artist Jette Gejl Kristensen 

in association with Peter Møller-Nielsen contains a life-size kayak installed in the gallery, in 

which you can row towards a digital render of a seascape with icebergs, which aesthetically 

changes with the change of temperature in Quanaaq in the northern part of Greenland. The 

aesthetic experience takes place somewhere between haptic engagement, bodily 

immersion and visual pleasure. While the work is not explicitly a response to our current 

information age, at some level it evokes reflection on our digitally rendered, close-to-real 

experience of phenomena and their related issues today; how virtual experience to some 

extent has become the norm for our physical, perceptual experience.  

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

This depends on what challenges of networked art you consider. I see an increasing 

openness by art institutions to digital art – perhaps less in incorporating these artworks into 

the exhibition canon than by granting attention to the new art forms in public program 

series and through special installations. However, the material challenges of networked art 

of both data handling, equipment and maintenance, and in some cases the high costs for 

bringing and handling these “live” artworks, are still difficult for some art institutions to deal 

with. I experience the general audience as open and curious about new art forms. 

Sometimes the institutions, also the institution of art critique, are slow to keep up with the 

audience and what people may find interesting or mind expanding. 

Drawing on Annet Dekker’s question “What if instead of acquiring an artwork, you acquire 

a network of relationships?”57, in what way do you think digital art challenges the 

traditional notions of collection and exhibition associated with museums? 

To me, the notion of “acquiring” is losing relevance in this wide domain of digital art. The 

sense of ownership and institutional valuation that this implies evoke a modernist logic of 

the art system, which is losing relevance in this domain. I appreciate how art institutions are 

opening up their collections to encompass digital artworks and artistic genres that cross the 

boundaries between art and other fields, such as for example art and computer gaming. 

Some artworks, however, are not produced with the opportunity for being included in some 

                                                             
56 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 
57 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63. 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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museum’s permanent collection in mind, and oftentimes these artworks are more 

interesting to me. This is because they challenge the formats we “can handle”. They may 

consist of software integration in a specific urban milieu or of a large-scale meeting of 

images, sounds and human bodies, for which a white cube in mind would not make any  

sense. Or, the work might be a visualisation of data that shows our current behaviour in 

digital culture. 

In the virtual space, both information and documentation are growing fast and accessible. 

On the other hand, the wide dissemination, and the permanent updating of data together 

with the recurrent ephemerality of processes, pose new unprecedented problems to the 

conservation of Networked Art. In your view, to what degree is it possible to preserve this 

type of work? 

This is an important question that curators working with urban digital art are confronted 

with today. Our tools for preserving the ‘artwork as event’ are currently employed through 

attempts of documentation – attempts to capture the experience in images, video and 

audio, and of bringing it to live online for future online audiences to imagine what took 

place. I believe it is hard to preserve the works, and some, like with the détournements of 

the Situationist International in the 1960s, are not meant for preservation; they cannot be 

reified as forms of object but are events meant to be experienced – and perhaps influence 

future aesthetic events. What we can preserve, however, is the knowledge production of 

the work. We can complement the “poor” documentation we produce with visualised 

research of historical precedents, discursive considerations and thoughts by the artist, 

curator and audiences about the meaning of the work in this point in time, and context. If 

the point of preservation is to add the work to the genealogy of artistic discourse in order 

for it to contribute to a canon of practice, discourse and knowledge production, I think the 

value of documentation is found beyond the mere “visual” aspect of the artwork. 

You have dedicated your work to a very specific field, that of digital art in urban space. 

Why do you think it is important to take virtual artistic experiences off traditional 

exhibition spaces and bring them to the city? 

I think the nature of contemporary digital artworks increasingly calls for integration into 

urban materialities, structures and discourses. Some of these artworks are not the device, 

projection or technology in itself, but the event of the installation in a social context. The 

“artwork” is its affective encounter with our socio-technological reality. Take the relational 

architecture works of Rafael Lozano-Hemmer for example, Body Movies or Vectorial 

Elevation, to name a few, which would make little sense in a gallery. Such artworks are their 

virtual artistic experience in the urban public domain, because they engage with our 

subjectivity in relation to urban digital culture by for example confronting our urban life 

worlds within data flows, our visual-aesthetic paradigms that shape our perception of the 

world and our being in it, or our cultural behaviour with current and emerging technologies. 

In the recent years I have worked with digital artworks at the SESI Digital Gallery in São 



85 

 
 

Paulo, some of which are fed by data measurements of the local urban context (e.g. traffic 

pace density, as in Coisa Lida (2014) by Lucas Bambozzi) or images posted in digital 

infrastructures of social networks (e.g. Selfie portraits, as in Selfie São Paulo (2014) by Lev 

Manovich). I am curious about the reflection, resonance and disturbance these works have 

in our socio-technical culture – in the direct meeting with the urban-cultural context, which 

I believe is a significant aesthetic quality for contemporary digital artworks. 
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Tegan Bristow 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

For me there are categories of difference, which include: Types of viewing: online displays 

are viewed and experienced in entirely different ways, the audience also experiences them 

differently and therefore expect different interactions. Types of work: online work is made 

not only in a different medium from those in physical locations, but also for vastly different 

reasons. Online works are made to be interacted with in a network, and in my experien ce 

therefore tend to be more tactical and socially orientated.  

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)58, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

This may be the case in Europe, where indeed the practice is part of this historical trajectory 

of online art and tactile media. In South Africa, and other parts of Africa, art, aesthetic and 

tactical media practice is still finding its feet and along a different trajectory. In addition you 

will find that in the Global South, I’m thinking of India, South America and the Middle East 

online art is largely a response against Globalisation and globalised culture. So while Global 

South practice fits into the material frame of Post-Internet Art in its image-making formats 

and in that it is being made by a generation of digital natives; it is not seen as a digital -

materialist activity, rather it is seen as largely socio-political orientated activity. This is not 

to say that it cannot be addressed through the lens of Post-Internet Art, but it should be 

considered as part of a trajectory different to that of the North American and European 

“net.art” movement. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)59, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

This question is largely a question of context and a context specific to a part of the world 

that aligns itself with a history aligned to a post-industrial society and the cultural 

consequence of that trajectory. For me to answer this question in the way you have asked 

it, I would need to ignore my own context. What I can say however is that yes, in the bigger 

scheme of digital advancement and image making there is certainly the possibility that 

digital artists are the ‘new romantics’, but this is largely an aesthetic practice evolving out 

                                                             
58 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
59 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 
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of first world economies and is not the aesthetic practice evolving out of non first world 

economies. The latter for me is more interesting, rather than being ‘romantic’ it is post 

futurist and puts more focus on the socio-cultural in digital engagement than on 

romanticism. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

I believe that the traditional western museum institution has been able to deal with the 

challenges of networked art much more effectively than the traditional western gallery 

system.  This may be largely due to the fact that for the museum it is not a question of selling 

work but rather of representation and archive. Representation and archive is agreeably no 

easy task, but I do believe that these institutions are trying and many are up to the task to 

better present and archive digitisation. This however is not the same answer for audiences. 

I believe that audiences are much more receptive to online work, as more and more cultural 

and creative activities take place through the networked and online. This is certainly the 

case in South Africa and in other parts of Africa where culture and art are not exclusive to 

museums and galleries. 

Drawing on Annet Dekker’s question “What if instead of acquiring an artwork, you acquire 

a network of relationships?”60, in what way do you think digital art challenges the 

traditional notions of collection and exhibition associated with museums? 

As in my answer of question 4, in South Africa we are fortunate in that the traditional 

understanding of a museum is considered as a partly artificial construct that doesn’t actually 

serve cultural engagements. The same sort of thinking often applies to the gallery system, 

which is seen only as an economic conduit for selling artwork and artefacts.  These 

‘traditional notions’ are not African ‘traditional notions’ and have been challenged for a very 

long time. Cultural engagement, “a network of relationships”, may in fact be a lot more 

viable in this context. 

In the virtual space, both information and documentation are growing fast and accessible. 

On the other hand, the wide dissemination, and the permanent updating of data together 

with the recurrent ephemerality of processes, pose new unprecedented problems to the 

conservation of Networked Art. In your view, to what degree is it possible to preserve this 

type of work? 

In preserving work it is important to define why it is being preserved. If it is as a 

documentation of its visual assets and aesthetics, then that should be the focus of how it is 

archived and preserved. If it is a documentation of the computer code, then that is what 

should be the focus of the archive. But if, as you indicate, it is the importance of the work 

as process, then the process needs to be accurately archived and a system needs to be 

                                                             
60 Dekker, A. (ed.) (2013) Speculative Scenarios, Eindhoven: Baltan Laboratoires, p. 63. 
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designed for allowing that process to be used or learnt. This system should of course 

accurately represent the conceptual, political or social implications that the work has at its 

core. I think it is helpful to think of things like Fluxus instructions, which were both a 

response to cybernetics and experiments in critical cultural production. And in African 

cultures, learning and passing along conceptual processes, is seen in complex social games 

and ritual performances. Highlighting the frame of the preservation not only indicates that 

the works are created for different reasons, but also allows as part of its documentation a 

focus on the significance of its particular features. 

Concerning the African context, could you tell us more about your PhD research on 

Technology Arts and Culture Practice? How would you characterise the Digital and 

Internet Art scene in African countries? 

My PhD research was born out of a response to teaching. When I joined the university we 

were teaching western media art histories and western case studies to students using and 

working with digital technologies in ways that had nothing to do with those histories. For 

some reason, the understanding was that art and culture practice with technology was the 

same all over the world because the technologies are the same; a computer, a mobile phone 

and the Internet. But this is so far away from reality; technologies in fact augment cultures 

that are already in existence rather than make them. In addition, local histories of 

technology are specific to local political and economic histories, which vastly influences: a) 

how those technologies are used, and b) how those technologies are perceived. This may 

seem obvious, but is very rarely a consideration when looking at aesthetic practices with 

technology in non-western historical trajectories. 

My PhD began as a survey of digital and technology art and cultural practices in Africa, 

focusing on South Africa, Kenya and a little in Nigeria. What I found in this survey was a rich 

and complex use of technology that serves a number of purposes. The most important 

purpose being about identification and differentiation; using digital technologies as a way 

to talk about what Africa is against, what it is has been perceived to be through dominant 

global-media. This is multi-faceted but focusing on socio-cultural practices of performance 

and music as primary cultural mechanisms. Digital art from Africa often talks to the digital 

as a metaphysical form, to represent the unseen and the magical; both as representation of 

African cultural practices but also to critique Western systems. This brings me to a second 

important purpose, and this is the Globalisation critique and the globalisation of culture. 

Africa has been subject to colonial and neo-colonial attempts at the homogenisation of 

cultures for hundreds of years. What I see in a lot of digital aesthetics in Africa is a direct 

response against seeing everything from a Western point of view, this is often represented 

as dissonance and appropriation breaking and messing with visual cultures of the west, 

mixing it with local meme’s and jokes. 

What is hard for many people to understand is that this practice is a contemporary practice 

embedded in the here and now. It is not a romantic indigenisation of the digital that tries to 

translate tribal practices or a cute innovation for the poor third world. It is much more; it is  
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a type of border thinking, a live conversation with the world that brings together 

contemporary cultures with African values and socio-cultural knowledge systems. 

So while purely digital art is still being defined in South Africa under these terms and in line 

with a global culture of digital art, you will find online culture and online aesthetic 

engagement in Africa as a vibrant and challenging form. 

 

 

Tegan Bristow was born in South Africa in 1977. 
She is an Interactive Media Artist and Lecturer at the Digital Arts Division of the Wits School of the 
Arts, Johannesburg, South Africa. She is currently completing her PhD on Technology Art and Culture 
Practices in Africa, in the Planetary Collegium at Plymouth University, under Roy Ascott’s supervision. 
As an artist, she has been developing interactive digital installations. She has exhibited widely, most 
recently in the exhibition Meaning Motion of interactive video practices at the Wits Art Museum in 
Johannesburg, and Hotel Yeoville, at Sharp Sharp Johannesburg and at the Gaite Lyrique in Paris. 
Tegan Bristow has also curated Post African Futures, an extensive exhibition of African technology 
art at the Goodman Gallery in Johannesburg, opened in May 2015. 
For more information see: www.teganbristow.co.za 
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Vuk Ćosić 

 

Over the last decades, the understanding of art museums and exhibitions has been 

strongly transformed by the proliferation of virtual experiences. What are the main 

differences between physically-based exhibitions and purely virtual displays? 

It is relevant to think about physical/virtual dichotomy in two separate levels that 

correspond to different sets of attitudes we have towards art. One is the direct or pure 

experience domain, where the only two entities are the art piece and the viewer, while the 

other is contextual and is inseparable from the social and political connotations. If we accept 

this two-tier approach we are extending Duchamps retinal versus cerebral art to our times. 

I happen to subscribe to this expanded or conceptual approach that is putting more 

emphasis on broad context then on craft or beauty. 

After the so-called “heroic age” of net.art (1994-2000), the current period has often been 

identified as “Post-Internet Art” (as suggested by Marisa Olson in 2008)61, even though 

this designation remains ambivalent and controversial. Do you agree with this 

perspective? 

I am aware of the debates about Post-Internet Art and I am finding that the label is excellent 

because it is provoking a debate. It is putting Internet and art back together. The content of 

Post-Internet Art is of course same old net.art that is liberated from the browser and from 

dilemmas of selling out. It has a more intimate relationship to capitalism. 

Recalling the exhibition "The New Romantics" held at Eyebeam (2014)62, do you believe 

digital artists might be the new romantics? In this sense, would you like to name an artist 

or a project that you consider referential? 

Since retirement I am failing to have a serious overview of artists and shows so I would like 

very much to avoid answering this question (but you can check net.art.mgml.si for a 

comprehensive net.art show I curated last summer). […] My visceral reply to the name of 

the Eyebeam show would be that in the nineties net.artists were happily utopian. 

In your opinion, have institutions and audiences been able to keep up with the challenges 

of networked art and the current paradigm of hyper-connectivity? 

The business of keeping up with some phenomenon is in large part only a business of 

slowing the phenomenon down. I believe that the institutions and the audience are not at 

all interested in understanding the network in which they are marinated, and they are only 

                                                             
61 See: Olson, M. (2008) “Lost not Found: The Circulation of Images in Digital Visual Culture” in Klein, A. 
(ed.) Words Without Pictures, New York: Aperture / Los Angeles: Museum Associates and LACMA. 
62 See: http://eyebeam.org/events/the-new-romantics 

http://eyebeam.org/events/the-new-romantics
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developing a bit of a feeling for the tamed version of networked art. On the other side, it is  

exactly the keeping up that is the most frightening prospect for a network artist. 

What have been your motivations to explore the virtual space? 

Few things at the same time: in mid-nineties I was the right age (great moment in personal 

development), the thing was new (great chance to create the discourse) and the platform 

looked like a space of freedom (from art system and state).  

On your website, visitors can no longer find recent Internet Art works authored by 

yourself. Have you experienced some disappointment with the medium? 

One thing is that I prefer publishing on social media and on sites of institutions that I work 

with. In this way I avoid running my life as if it were only an antechamber to a CV. Another 

thing is that I do not produce browser based work anymore (no particular reason other that 

it’s all done).  

And also: in the early days the Web was a space of actual freedom whereas now it is a space 

dominated by business and control. The challenge is not to be disappointed with the 

medium, but to create tactics around the interest groups that have poisoned it much in the 

way they have poisoned the rest of reality.  

In some of your works, we can sense a strong political component (eg. War; War Map). 

Do you believe Internet allows a critical freedom that is difficult to achieve in other 

formats? 

The Web was and still is a space where you can find good people producing good thinking. 

It also allows you to congregate and even plan and execute some political action. But being 

such a controlled space all it really allows you is to accept the full set of rules (boring). This 

is not too sweet in the first world, let alone some more violent places. The Web is still better 

for speed and reach […] than to trust it for actual communication.  

You are often quoted as being responsible for coining the term “net.art”, but in an 

interview you have denied it63. Can you explain this apparent contradiction?  

The story of me inventing the name of net.art was written by Alexei Shulgin in a post to 

Nettime. That post is one great piece of net.art. The story is of course a romanticised lie, the 

name was invented by Pit Schultz who needed a name for our group that he selected for the 

first net.art show in Berlin in 1996. Easy as that. The thing is that it is easier for all the authors 

around to simply copy authoritative sources (Thames & Hudson, MIT Press and such…) than 

to ask living protagonists or simply to use a search engine. 

 

                                                             
63 See Regine (2006) "Interview of Vuk Ćosić" Available from: http://we-make-money-not-
art.com/archives/2006/02/interview-of-vu.php 
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Vuk Ćosić was born in Belgrado in 1966 and was one of the Internet Art pioneers of the 1990s.  
His work is frequently exhibited in museums and galleries, especially in Europe and USA (Venice 
Bienial; ICA, London; Beaubourg, Paris; Kunsthalle, Vienna; ZKM, Karlsruhe; Ars Electronica, Linz; 
Walker, Minneapolis; Postmasters, NYC; Friedricanum, Kassel; Neue Galerie, Graz; Baltic, Newcastle; 
Moca, Oslo; Barbican, London...). He participates regularly in festivals (Hong Kong, London, Liverpool, 
Dessau, Montreal, Banff, Madrid, Gorizia, Copenhagen...), and in international conferences in 
contemporary art museums (Beaubourg, Paris; Guggenheim, Venice; CCA, Glasgow; Thing, NYC; 
LAMoCA, LA) and in art schools and universities (Stockholm, Los Angeles, Chicago, San Francisco, 
Troy, Dundee, Liverpool, Venice, Linz, Barcelona, etc.).  
His work has been the subject of numerous BA, MA and PHD works (universities of Rome, Sao Paolo, 
Leads, Manchester, Bruxelles, Trieste…), several essays and articles in refererenced journals and 
magazines (New York Times, Libération, La Repubblica, Guardian, Financial Times, Cahiers du Cinema, 
ArtForum, Newsweek, Wired, Haaretz...), and also appears in books and catalogues on New Media 
Art published by MIT Press, Thames & Hudson or Taschen, among others.  
For more information see: http://www. ljudmila.org/~vuk/ 
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