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arte em rede:  
lugares-entre-lugares A primeira exposição online unplace reúne trabalhos de Internet Art e projectos 

web-specific que evidenciam tensões entre espaços reais e virtuais, através  
de práticas online que vão desde as geopoéticas, as ficções e o hacktivismo  
até projectos participativos em rede. 

Este projecto curatorial baseou-se na investigação desenvolvida pela equipa  
unplace e teve início, em 2014, com o Open Call para Projectos Artísticos, que pro-
curou mapear “propostas artísticas que questionem as possibilidades de criação  
e recepção da obra de arte num espaço expositivo puramente virtual e em rede, 
num museu sem lugar”.

Artistas representados: Ahmed El Saher (Egipto), Ai Weiwei (China) & Olafur Eliasson 
(Dinamarca/Alemanha), Alfredo Jaar (Chile/EUA), Art is Open Source (Itália), Clement 
Valla (França/EUA), Giselle Beiguelman (Brasil), MIIAC-João Paulo Serafim 
(Portugal), JODI (Bélgica/Holanda), John Barber (EUA), Paula Levine (Canadá/EUA), 
Thomson & Craighead (Reino Unido), Wilfredo Prieto (Cuba), Perry Bard (Canadá), 
LiMaC-Sandra Gamarra (Peru/Espanha) & Antoine-Henry Jonquères (França/
Espanha), Hanna Husberg (Finlândia/Suécia) & Laura McLean (Austrália / Reino 
Unido), S.A.R.L. grupo (Portugal).

Curadoria: António Pinto Ribeiro e Rita Xavier Monteiro, com a colaboração de 
Helena Barranha, Susana S. Martins e Raquel Pereira.
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No momento actual, em que o Digital já não configura uma novidade tecnológica  
e em que o seu uso quotidiano – corrente ou elaborado – se tornou consideravel-
mente comum e familiar, importa notar como a produção de exposições, virtuais  
e online, dedicadas sobretudo à Internet Art e às práticas artísticas decorrentes 
dos media computacionais, se confronta ainda com um conjunto de variáveis que 
condiciona, mas não necessariamente limita, as suas formas de concretização  
e fruição. Destas variáveis, destaca-se: o facto de apenas uma minoria de artistas 
contemporâneos recorrer às possibilidades da tecnologia virtual para a produção 
das suas obras e para a sua instalação online; o custo elevado e bastante desigual 
desta tecnologia avançada; o interesse menor dos agentes de distribuição e con-
servação (galerias, coleccionadores, críticos, museus) por este género artístico;  
a pouca visibilidade/acessibilidade da Internet Art, mesmo junto dos que visitam 
com assiduidade o espaço público virtual.

Simultaneamente, existe também um outro conjunto de variáveis que resulta  
do uso das tecnologias digitais na criação e na exposição de obras de arte e que,  
e a vários níveis, tornam estas obras num enorme e estimulante desafio curatorial. 
Se, por um lado, nos referimos a obras de arte sem referente físico que convocam 
sobretudo os sentidos associados aos regimes do visual, do auditivo e do cinestési-
co, estas obras ainda não são cinema, ou talvez sejam já ‘depois do cinema’ – pro-
pondo novas tipologias narrativas, operando de acordo com máquinas e rituais  
de produção próprios, reconfigurando a sua recepção em comunidades mutáveis 
de públicos. Por outro lado, falamos de objectos artísticos que são extremamente 
maleáveis e imprevisíveis, uma vez que sua aparente bidimensionalidade pode, 
muitas vezes – por efeito de falsificação de perspetiva e de infinitas qualidades  
de movimentos –, resultar numa volumetria que potencia efeitos de paralaxe,  
de caleidoscópio, de contracção e de amplificação de escala, capazes de desafiar  
de forma inédita a condição do público observador e dos seus mecanismos de 
apreen são e recepção.

Se a natureza destas obras as adequa a museus sem lugar próprio, esta ausência 
de um lugar fixo, de residência ou de acervo, não limita os espaços de visitação  
artística. Pelo contrário, uma das mais abertas questões relacionadas com estas  
novas tipologias artísticas resulta exactamente do seu estado de tráfego perma-
nente. O lugar destas obras é, pois, em lado nenhum e em toda a parte: elas podem 
aparecer no meio do fluxo de outras imagens, de dados, de gráficos, de correio  
virtual; podem furar filtros ou ser retidas por eles; podem ser codificadas e sujeitas  
a protocolos de acessibilidade; podem funcionar em infra-estruturas puramente  
virtuais, ou surgir associadas a outras, de limites físicos e tangíveis. 

A exposição unplace
O lugar é em todo o lado e em lado nenhum.

Esta polivalência coloca estas obras em constante estado de mutabilidade e daqui 
vem parte do seu fascínio e da sua pertinência para a exposição ‘unplace’.

A escolha das obras que aqui se apresenta não pretende historiar o percurso que  
a arte digital veio fazendo, desde os exemplos pioneiros da década de 1960, pas-
sando pelas experiências relacionadas com a primeira expansão da Internet, até  
à mais recente revolução da chamada Web 2.0, caracterizada pela emergência  
e alcance das redes sociais, das comunidades virtuais e dos meios participativos. 
Apesar de tomarmos em atenção a sedução fácil que a tecnologia do virtual, na sua 
sofisticação e espectacularidade, pode exercer, procurámos principalmente averi-
guar o efeito que o novo tipo de choque destes géneros artísticos pode produzir. 
Em particular, a exposição ‘unplace’ privilegia as questões implícitas à arte digital 
mas, em especial, ao modo como esta circula e se expõe: pois são estas as razões 
das grandes perturbações ocorridas no domínio da criação e, principalmente,  
da sua recepção e conservação.

Para além do questionamento das funções e das instituições artísticas tradicionais, 
a frequência e a fluidez com que estas obras se manifestam no circuito entre pro-
dutores e recetores têm-nas tornado um meio quente, ultrapassando o estigma  
inicial que associava esta tecnologia a formas e figuras frias, como as da cibercultu-
ra e do pós-humanismo híbrido e temeroso. 

Encontramo-nos actualmente noutro tipo de cultura artística, cuja forte presença 
tecnológica, sendo tão corrente e ubíqua, não pode ser pensada sem uma pers-
pectiva crítica que questione: a aparente democratização da Internet e da cultura 
de redes; as várias políticas que se apropriam e muitas vezes espectacularizam es-
tes modelos de conectividade; a relação que existe entre o desenvolvimento tec-
nológico das máquinas de guerra e a sua reutilização nestas obras; quem gere, 
arquiva e, em última análise, faz circular tamanha produção de informação.

Tal reflexão serve também como estímulo curatorial para a investigação que apoia 
esta exposição, definindo uma necessária postura de crítica epistemológica. Onde 
estão afinal os poderes que controlam e legitimam toda esta quantidade de produ-
ção e experimentação artística, e quais as suas principais finalidades? E além disso, 
como é que esta arte reconfigura, ou não, as mais usuais e resistentes categorias 
artísticas?
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O problema da autoria nestas novas formas é particularmente inovador pois assen-
ta também em particulares dinâmicas de criação e de artista. Superando o modelo 
do criador solitário, encontram-se agora formas de colaboração entre agentes de 
formações disciplinares diferentes (às vezes radicalmente diferentes), entre autores 
que só se conhecem e comunicam no espaço virtual, ou entre artistas que assu-
mem identidades diferentes das suas identidades civis. De particular interesse para  
a esta exposição são ainda os regimes autorais colectivos, que acolhem todos  
os que chamam à sua colaboração comunidades de cibernautas ou transeuntes  
episódicos, e se movem entre o espaço público real e o espaço público virtual.

Uma vez libertadas pelos seus criadores nestes incontroláveis ecossistemas,  
as obras de arte permanecem em trânsito constante, metamorfoseando-se indefini-
damente em formas que escapam aos desígnios iniciais dos seus autores, e delinean-
do territórios que estão continuamente entre uma coisa e outra – entre estados, 
pessoas, espaços e temporalidades. Perante esta crescente desmaterialização das 
práticas artísticas em zonas de contínua transição, sobrevivência e incompletude,  
a criação da obra de arte pode não ser muito mais que um perpétuo ponto de partida.

Curadoria de António Pinto Ribeiro e Rita Xavier Monteiro, com a colaboração  
de Helena Barranha, Susana Martins e Raquel Pereira.

A criação do website da exposição virtual “unplace - arte em rede: lugares-entre- 
-lugares” trouxe à GBNT um desafio acrescido: mais que um website, o objectivo  
seria o de desenhar uma experiência que evidenciasse a natureza do espaço  
virtual bem como a especificidade de cada obra e autor.

Apesar de existirem directrizes base, próprias do projecto e da linguagem unplace, cuja 
coerência se assumiu como um pré-requisito desde o início, o desenho conceptual 
da exposição virtual foi evoluindo a partir de trabalho conjunto entre a equipa 
GBNT e a equipa unplace. Assim, os diferentes estudos de design gráfico e de  
organização estrutural do website foram sendo afinados à medida que as experiên-
cias de navegação iam sendo testadas. 

Não obstante ser esta uma exposição virtual, definiu-se a necessidade de entregar 
ao visitante uma emoção e uma percepção diferentes em cada visita, reforçadas 
pelo movimento que dispõe de forma aleatória a apresentação gráfica das obras 
em cada acesso e em cada visualização.

Todas estas considerações resultaram numa imagem gráfica que se apresenta 
como uma trama de diferentes formatos, que traduzem a essência de cada obra.  
A imagem pixelizada surge assim a partir de uma secção das imagens das próprias 
obras, absorvendo a sua linguagem cromática e originando por isso a construção 
de uma imagem gráfica que se identifica e enquadra, simultaneamente, no mundo 
virtual. 

Do ponto de vista técnico, o website responde a uma forma de navegação simples 
e intuitiva que reserva ao utilizador a liberdade de escolha no modo como acede  
às obras e conhece os autores. Mais do que o impacte gráfico, o objectivo é reser-
var às obras um papel de destaque.

Esta noção de espaço vivo, em constante movimento gerada pela interacção com  
o visitante e o próprio website, traduz a evidência de um mundo de arte virtual que 
está em permanente evolução e mutação.

A concepção do website  
da exposição virtual
por GBNT
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As obras 
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Nekh  · 2011
Ahmed El Saher
(Egipto)

SINOPSE DA OBRA

Nekh:  é um jogo artístico para 1 jogador inspirado no acontecimento real  
da Revolução Egípcia de 2011: a Batalha dos Camelos.

Durante a Revolução Egípcia na Primavera de 2011, o Governo Egípcio enviou, 
a 2 de Fevereiro, atacantes montados em cavalos e camelos contra os manifestan-
tes na Praça Tahrir. Este episódio ficou conhecido como a “Batalha dos Camelos”. 
No final, os manifestantes disseram ao governo “Nekh”! A palavra “Nekh” é usada 
pelos proprietários dos camelos quando os ordenam a “sentar”. Na cultura egípcia,  
a palavra é usada de um modo trocista quando se diz a alguém que tem de se render. 
“Nekh” é um jogo artístico. O jogador pode escolher a sua posição na “Batalha  
dos Camelos”: do lado dos Homem ou dos camelos. Ninguém ganha. A.S.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO

10-2012 / 01-2013 — Liberation, exposição colectiva, curadoria de Naglaa Samer,  
         Havremagasinet Musem, Boden, Suécia. 

10-2012 — The Impossible Black Tulip of Cartography, Impact Festival, 
   Amsterdam, Holanda. 

12-2011 — Disconnect, the Town House Gallery, Cairo, Egipto. 

01-2012 — Cairo documenta, exposição colectiva, Cairo, Egipto.

BIOGRAFIA AHMED EL SHAER 

Nasceu em 1980 no Cairo, Egipto, onde vive e trabalha.

Ahmed El Shaer é um artista multimédia com particular interesse por tecnologias 
digitais e um dos poucos artistas no Egipto que recorre à tecnologia dos videojo-
gos para a criação artística. Licenciado em Cultura Artística pela Universidade  
de Helwan, no Egipto, é co-fundador da Documenta de Cairo, uma mostra indepen-
dente de jovens artistas. O seu trabalho tem tido destaque em inúmeras expo-
sições e festivais, entre os quais: Experiments in Arab Cinema na Universidade 
Simon Fraser, em Vancouver, Canadá, 2013, e Universidade Rochester, Nova 
Iorque, Estados Unidos da América, 2014; Long Saturday, durante o programa 
“Window to the Orient Cairo” no Bündner Kunstmuseum, Chur, Suíça 2013; a expo-
sição WavyBanner e o simpósio Internacional ET4U, Dinamarca, 2013 e Emotional 
Intelligence Artificial, Open LAB Egipt Group para as artes interactivas, Cairo, 
Egipto, em Cooperação com Grupo Kazoosh em Dresden, Alemanha, 2013. O artis-
ta obteve vários prémios, destacando-se o “prémio salon” em Media Art no Salon of 
Youth em 2013 e o primeiro prémio em 2003. Este ano, o artista participa na Bienal 
de Veneza no âmbito da exposição In the Eye of the Thunder Storm: Official 
Collateral com curadoria de Martina Corgnati.

www.ahmedelshaer.com
info@ahmedelshaer.com
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Lua  · 2012
Ai Weiwei e Olafur Eliasson
(China) (Dinamarca / Alemanha)

SINOPSE DA OBRA

Lua é um manifesto e um convite a criar espaço público através da participação  
no ciberespaço.

No instante em que um contacto é estabelecido, tudo entra em movimento. Faça 
um desenho para marcar e ser marcado. Podemos fazer a diferença no mundo,  
a um nível micro e macro, individual e colectivo. Ao tocar na lua e desenhando nela 
uma visão, um rabisco, uma declaração, uma saudação, um pensamento... gera-se 
uma articulação entre si, todos os outros, e o universo. Através de mensagens  
e comunicação não-verbal, na linguagem única de cada um, o trabalho colectivo 
torna-se uma prova de liberdade pessoal, criatividade e actividade. Comemore  
o encontro pela criatividade a uma escala global, marcando a passagem do nada 
para alguma coisa e do pensar fazendo. Deixe a sua impressão digital e veja a lua 
crescer ao ser partilhada como os outros. Juntos vamos mostrar ao mundo que  
as nossas marcas individuais importam. A criatividade desafia as fronteiras.  
Ideias, vento e ar ninguém pode parar. 

O.F. e A. W.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO

Moon foi lançada na Conferência Falling Walls, Berlim, 9 November 2013. Moon foi 
patro cinada por Sebastian Turner.

BIOGRAFIA AI WEIWEI

Nasceu em 1957, em Pequim, China, onde vive e trabalha.

Ai Weiwei é um artista e activista envolvido em arte, design, escultura, arquitectura, 
curadoria, fotografia, escrita, cinema e crítica social, política e cultural. O seu traba-
lho concentra-se principalmente na liberdade de expressão e promoção dos direi-
tos humanos e da justiça social. Em 2005, Ai foi convidado pela Sina Weibo, a maior 
plataforma de internet na China, para abrir um blogue. Foi preso pelas autoridades 
chinesas em Abril de 2011, e mantido incomunicável durante três meses. Após a sua 
libertação, Ai Weiwei foi proibido de viajar, discursar publicamente e continuou  
a ser submetido à vigilância do governo. Ai Weiwei participou da Beijing Film 
Academy e Parsons School of Design, em Nova Iorque. Foi distinguido com um 
doutoramento honorário da Faculdade de Política e Ciências Sociais da 
Universidade de Ghent, na Bélgica, em 2010, e recebeu vários prémios, incluindo  
a Medalha Skowhegan de 2011 e do Prémio Arte Chinesa Contemporânea de 2008. 
O seu trabalho foi publicado internacionalmente em grandes exposições.

www.aiweiwei.com
twitter.com/aiww

BIOGRAFIA OLAFUR ELIASSON

Nasceu em 1967 em Copenhaga, Dinamarca. Vive e trabalha em Copenhaga, 
Dinamarca e Berlim, Alemanha.O artista Olafur Eliasson interessa-se pelo modo 
como percebemos o mundo:

Como é que os nossos pensamentos, sentimentos e acções co-criam o que nos  
rodeia? Será que estamos conscientes disso? Assumimos responsabilidade pelo 
mundo que compartilhamos? Olafur Eliasson frequentou a Academia Real de Artes, 
em Copenhaga, entre 1989 e 1995. 

Produz instalações, escultura, fotografia e filmes que conectam entre si as pessoas 
e o seu ambiente. Tem participado internacionalmente em inúmeras exposições  
e o seu trabalho está representado em colecções públicas e privadas, incluindo  
o Museu Solomon R Guggenheim, em Nova Iorque, o Museu de Arte 
Contemporânea de Los Angeles, a Fundação Deste, Atenas e Tate, Londres. O seu 
estúdio em Berlim, criado em meados de 1990, emprega hoje cerca de setenta ar-
tesãos, arquitectos, técnicos e uma equipa de pesquisa e comunicação.

olafureliasson.net
studio@olafureliasson.net

BIOGRAFIA MARCELLO PISÚ (CURADOR)

Marcello Pisu nasceu em Cagliari, Itália e vive e trabalha em Berlim, Los Angeles  
e São Paulo. 

É especialista em arte digital italiana, produtor cultural e editor que internacional-
mente, explorando a relação entre a cultura, a transformação individual e inovação 
colectiva. Depois de ter terminado os seus estudos em Gestão Cultural na Bocconi 
Business School e no Teatro alla Scala, em Milão, e em Digital Media na NYU,  
trabalhou em marketing e relações públicas para o Sundance Film Festival, Google  
e Film Society of Lincoln Center. Como editor, director de criação digital e curador 
trabalhou ao longo de cinco anos para a conferência de Falling Walls in Berlin.  
Foi curador do festival de arte pública digital e Hybrid Art em Moscovo, uma série 
de palestras públicas de verão para Instituto theStrelka em Moscou sobre inovação 
urbana, o projecto digital Lua por Ai Weiwei e Olafur Eliasson e a instalação perfor-
mativa Carousel no Faena Art Center em Buenos Aires. Actualmente escreve sobre 
a cultura e inovação no jornal italiano Il Sole 24 Ore.

marcellopisu.com
m@marcellopisu.com
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Emergência  · 2013
Alfredo Jaar
(EUA)

SINOPSE DA OBRA

Emergência é uma alerta online acerca da epidemia da SIDA.

O Projecto Emergência nasceu do desespero e da minha necessidade premente  
de me envolver num assunto tão trágico. Com este projecto, o meu objectivo foi 
clarificar as complexidades da epidemia da SIDA, e apresentar a um público mais 
vasto um panorama simples mas impactante da epidemia da SIDA em África.  
Na minha perspectiva, a tragédia da SIDA em África tem uma dupla vertente: não 
bastava a complexidade e as dificuldades de prover ajuda médica adequada, como 
ainda o continente mais pobre do mundo se confronta com a indiferença bárbara 
do resto do mundo. A forma como África é tratada representa claramente um exem-
plo triste e lamentável, no entanto perfeito, de racismo mundial.

Em memória de F.A.K. A.J.
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BIOGRAFIA ALFREDO JAAR

Nasceu em 1956, Santiago, Chile. 

Vive e trabalha em Nova Iorque, Nova Iorque, EUA.

Alfredo Jaar é artista, arquitecto e cineasta. O trabalho de Jaar tem sido exibido  
em todo o mundo. Participou nas Bienais de Veneza (1986, 2007, 2009, 2013), São 
Paulo (1987, 1989, 2010), bem como na Documenta de Kassel (1987, 2002). 
Destacam-se as exposições individuais nas instituições seguintes: The New 
Museum of Contemporary Art, Nova Iorque; Whitechapel, em Londres; Museu de 
Arte Contemporânea de Chicago; Museu de Arte Contemporânea de Roma  
e Moderna Museet, em Estocolmo. Uma grande retrospectiva de seu trabalho teve 
lugar no Verão de 2012 em três instituições em Berlim: Berlinische Galerie, Neue 
Gesellschaft fur bildende Kunst eV e Alte Nationalgalerie. Em 2014, o Museu  
de Arte Contemporânea Kiasma em Helsínquia, sediou a mais extensa retrospecti-
va da sua carreira. Jaar tem realizado mais de sessenta intervenções públicas em 
todo o mundo. Mais de cinquenta publicações monográficas foram publicadas  
sobre o seu trabalho. Jaar tornou-se bolseiro do Guggenheim em 1985 e do 
MacArthur Fellow 2000.

A sua obra pode ser encontrada nas colecções do Museu de Arte Moderna  
e Museu Guggenheim, em Nova Iorque, no MCA, Chicago, MOCA e LACMA, Los 
Angeles, Tate, Londres, Centro Georges Pompidou, Paris, Centro Reina Sofia, 
Madrid, do Moderna Museet, Estocolmo, o Museu Louisiana de Arte Moderna  
de Humlaebeck e dezenas de outras instituições e colecções privadas em todo  
o mundo.

www.alfredojaar.net
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Cairo em Tempo Real  · 2013
AOS – Art is Open Source
(Itália)

SINOPSE DA OBRA

Cairo em Tempo Real é a vida digital em directo da cidade do Cairo, Egipto, visualiza-
da através de um mapa, uma nuvem de tags, dados estatísticos e um cronograma.

Todos os dias recorremos às redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram  
ou Foursquare, para nos expressarmos num domínio público. Ou, como acontece 
no Cairo actualmente, para manifestar discordância, para reivindicar liberdades,  
e para informar sobre a difícil situação de cada momento. As redes sociais não são 
espaços públicos, apesar de serem concebidos de forma a pensarmos que são. 
Estes são antes espaços digitais de propriedade privada que não partilham estraté-
gias e interesses com o espaço público. Uma mudança simples e unilateral nos ter-
mos de utilização de qualquer uma destas redes pode mudar radicalmente  
a propriedade e as modalidades a partir das quais toda a informação que publica-
mos e partilhamos é usada e difundida, o que pode justificar a sua exploração, cen-
sura, ou uso comercial. O objectivo deste trabalho é criar e disponibilizar 
ferramentas de reapropriação dos conteúdos publicados e criar um novo sistema 
de Dados Aberto nas cidades que recolhe todas as conversas que acontecem nos 
espaços públicos digitais. AOS
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BIOGRAFIA AOS – ART IS OPEN SOURCE

AOS - Art is Open Source é uma rede informal e internacional que explora a muta-
ção dos seres humanos e a acessibilidade e disponibilidade ubíqua das tecnologias 
digitais e das redes.

BIOGRAFIA SALVATORE IACONESI 

Nasceu em 1973 em Livorno, Itália. Vive e trabalha em Roma, Itália.

Salvatore Iaconesi é designer interactivo, engenheiro de robótica, artista e hacker.  
TED Fellow 2012, Eisenhower Fellow desde 2013 e Yale Mundial Fellow 2014. 
Actualmente lecciona Design de Interacção e práticas cross-media na Faculdade 
de Arquitectura da “La Sapienza” Universidade de Roma, na ISIA Design em Florença, 
na Universidade de Belas Artes de Roma e no IED Instituto de Design.

BIOGRAFIA ORIANA PERSICO 

aka “Penelope di Pixel”. Vive e trabalha em Roma, Itália.

Oriana Persico, formada em Ciências da Comunicação, é especialista em políticas 
participativas e inclusão digital. Como artista e escritora, tem trabalhado em  
conjunto com os governos nacionais e da União Europeia para a criação de boas  
práticas, normas e pesquisas nas áreas de direitos digitais, inovação social e tecno-
lógica, Digital Business Ecossistems (DBE), práticas de participação e partilha  
de conhecimento.

www.artisopensource.net 
info@artisopensource.net
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Postais do Google Earth  · 2011
Clement Valla
(França / EUA)

SINOPSE DA OBRA

Postais do Google Earth é uma colecção de imagens do Google Earth que nos  
permite olhar para dois lugares em simultâneo: o espaço de um plano de imagem 
distorcido e, através da mesma imagem, o espaço de textura do real representado.

Clement Valla descobriu momentos estranhos, onde a ilusão de uma representação 
perfeita da superfície da Terra parece desfazer-se. A princípio, Valla pensou que  
se tratava de falhas ou erros no algoritmo do programa mas, olhando mais de per-
to, percebeu que a situação era, na verdade, mais interessante que isso - estas ima-
gens não são falhas. São antes o resultado lógico e absoluto do sistema. Uma 
condição limite - uma anomalia no sistema, fora do padrão standard, até mesmo um 
outlier (valor estatístico aberrante), mas nunca um erro. Estes ruidosos momentos 
expõem o modo como o Google Earth funciona, focando nossa atenção no softwa-
re - The Universal Texture. Revelam um novo modelo de representação: não através 
de fotografias indicativas, mas da recolha automática de dados que, gerados  
a partir de diversas fontes, são constantemente actualizados e infinitamente combi-
nados para criar uma ilusão contínua; o Google Earth é um banco de dados disfar-
çado de representação fotográfica.

Estas imagens misteriosas exibem o próprio processo e as redes de algoritmos, 
computadores, sistemas de armazenamento, câmaras automáticas, mapas, pilotos, 
engenheiros, fotógrafos, topógrafos e cartógrafos que as geram. C.V.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO:

2015 — Phantom Vibrations, University at Buffalo, Buffalo, Nova Iorque, EUA.

2015 — Sécurité : Que Reste-t-il De Nos Espaces De Liberté?, Art Souterrain,  
  Montreal, Canadá.

2014 — Postcards from Google Earth, Thomassen Gallery, Gothenburg, Suécia.

2014 — Placemakers, swissnex, San Francisco, California, EUA.

2014 — Festival des Images, Vevey, Suíça.

2014 — Synthetisch Vernünftig, Lab for Emerging Arts and Performance (LEAP),  
  Berlim, Alemanha.

2014 — Internet Aware: Selections from Rhizome.org, Ace Hotel, Nova Iorque, 
EUA.

2013 — Paddles On!, Phillips auction house, Nova Iorque, EUA.

2013 — Surveying the Terrain, CAM, Raleigh, Carolina do Norte, EUA.

2013 — Journey Forth, Gallery Wendi Norris, San Francisco, California, EUA.

2013 — Chasing Horizons, Villa Terrace Decorative Arts Museum, Milwaukee,  
  Winsconsin, EUA.

2012 — Google Earth Skyscrapers, Google Earth Bridges, L’unique, Caen, França.

2012 — Localize, Potsdamer Stadtkanal, Potsdamer, Alemanha.

2012 — SPLASH #1, PHrame/RECYCLART, Bruxelas, Bélgica.

2011 — Paradise, Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Antiguo Edificio  
  De Tabacalera, Madrid, Espanha.

2012 — The Wassaic Project Summer Festival, The Wassaic Project, Wassaic,  
  Nova Iorque, EUA.

BIOGRAFIA CLEMENT VALLA

Nasceu em 1979 em Paris, França. Vive e trabalha em Brooklyn, Nova Iorque, EUA.

Clement Valla é um artista licenciado em Arquitectura pela Universidade de 
Columbia e mestre da Rhode Island School of Design em Digital + Media. 
Actualmente é assistente de Design Gráfico na RISD. O seu trabalho tem sido ex-
posto internacionalmente, com destaque para o Museu de Arte de Indianapolis, 
Indianapolis; Museu da Imagem em Movimento, Nova Iorque; Thommassen Galleri, 
Gotemburgo; Bitforms Gallery, em Nova Iorque; MULHERIN + Pollard Projetos, Nova 
Iorque; DAAP Galleries, Universidade de Cincinnati; 319 Scholes, Nova Iorque  
e Museu de Artes Decorativas Villa Terrace, Milwaukee. A exposição individual 
Surface Survey, 2014 na Transfer Gallery, em Nova Iorque, foi escolha da crítica da 
Artforum e o seu trabalho foi incluído no leilão Paddles On!, 2013 na Phillips, organi-
zado por Lindsay Howard. O seu trabalho tem sido citado no The Guardian, Wall 
Street Journal, TIME Magazine, El País, Huffington Post, Rhizome, Domus, Wired, 
The Brooklyn Rail, Liberation, e na BBC. 

clementvalla.com
clementvalla@gmail.com



Catálogo Digital unplacearte em rede: lugares-entre-lugares

3534

CidadEspelhadas  · 2015
Giselle Beiguelman
(Brasil)

SINOPSE DA OBRA

#cidadespelhadas investiga a estética do ruído e o modo como podemos percep-
cionar os espaços e experiências fragmentados dessas fracturas urbanas.

Trabalho web-specific para a exposição unplace. 

Estas imagens são produzidas, da captura à edição, através do iPhone e iPad  
da artis ta, em situações de trânsito e processadas nos mais variados contextos 
(aviões, salas de espera, táxis, à espera de contactos telefónicos, etc.) e manipula-
das em diversas aplicações, como Decim8, GLTCHm e Fragment. São embates com 
a paisagem urbana, que seguem uma lógica quase “piranesiana”, buscando ocultar 
qualquer referência temporal e espacial precisa, suprimindo as oposições entre 
perto e longe dos seus horizontes de enquadramento. Ao mesmo tempo, todas 
estas fotos, talvez pelo seu contexto de criação e produção, procuram resguardar 
um princípio de ruído específico de cada uma das situações urbanas que retrata-
ram, por meio do processo de manipulação e edição nas várias aplicações.
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BIOGRAFIA GISELLE BEIGUELMAN

Nasceu em 1962 em São Paulo, onde vive e trabalha.

Giselle Beiguelman é uma artista multimédia, curadora e professora da Faculdade 
de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), Brasil.  
O seu trabalho inclui intervenções em espaços públicos, projectos em rede e apli-
cações para dispositivos móveis, exibido internacionalmente nos principais museus 
de museus de arte multimédia, centros de pesquisa e espaços de arte contemporâ-
nea, incluindo o ZKM , Karlsruhe, Alemanha, a galeria @ Calit2, UCSD, EUA e a Bienal 
de São Paulo. Foi curadora de Tecnofagias - 3ªMostra 3M e dos festivais em linha 
HTTP Vídeo e HTTP_Pix, e é autora de vários livros e artigos sobre o nomadismo 
contemporâneo e as práticas de cultura digital. Entre os mais recentes destacam-se 
Nomadismos Tecnológicos, 2011 e Futuros Possíveis: Arte, Museus e Arquivos  
Digitais, 2014. 

www.desvirtual.com
gb@desvirtual.com
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Rio (MIIAC)  · 2015
João Paulo Serafim
(França / Portugal)

SINOPSE DA OBRA

RIO é uma exposição dentro de uma exposição de um museu virtual.

Trabalho web-specific para a exposição unplace no contexto do MIIAC - Museu 
Improvável.

Para a exposição unplace, o MIIAC propõe um projecto que interroga o lugar como 
zona de ficção. Desta ideia surge o convite e uma colaboração com a artista 
Bárbara Assis Pacheco para desenvolver uma exposição no “espaço do Museu 
Improvável”. Uma das características desta mostra é de ela ser apenas visível vir-
tualmente usando vários dispositivos. Em Rio, a artista interroga: Pode a Natureza 
falhar? A artista baseou-se num episódio que aconteceu em 2006, quando um gru-
po de pinguins, após andarem à deriva num Iceberg pelo oceano, deram à costa 
nas praias do Rio de Janeiro. O Museu Improvável (MIIAC), é um museu da imagem. 
Mas, mais do que um museu da imagem é uma máquina de pensar a imagem – des-
de a raiz: o que é, para que (nos) serve, como funciona isso que nomeamos “ima-
gem”? ... A fotografia do século XXI é digital: bem como os meios de a armazenar, 
conservar, restaurar, catalogar. Tarefas do Museu – o que faz a fotografia ao museu? 
E o Museu à fotografia? J.P.S.
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BIOGRAFIA JOÃO PAULO SERAFIM

Nasceu em 1974 em Paris, França. Vive e trabalha em Lisboa, Portugal.

João Paulo Serafim realizou a sua formação académica em Fotografia e Artes 
Plásticas no Ar.Co, escola onde lecciona no Departamento de Fotografia desde 
1998. Em 2005 participa no Curso de Fotografia do programa Gulbenkian 
Criatividade e Criação Artística. Encontra-se neste momento a fazer o Mestrado  
de Arte Multimédia (Fotografia) na Faculdade de Belas Artes da Universidade  
de Lisboa. Desenvolve desde 2005 o projecto MIIAC – Museu Improvável Imagem 
e Arte Contemporânea, museu ficcionado baseado numa pesquisa iconográfica  
de um acervo pessoal, construído ao longo do percurso do artista. Tem exposto  
regularmente em Portugal e no estrangeiro destacando as seguintes exposições  
individuais: Cosmos - Sobre Arte, Cienncia & Óptica, 2014, -R123GCAB- Arquivos do 
MIIAC - 2013, Centro Cultural do Mindelo, São Vicente, Cabo Verde. A Possibilidade 
de uma Fuga- CAAA, 2012, Guimarães Capital da Cultura. A Colecção é uma forma 
prática de memória, 2011, Galeria Baginski, Lisboa. Museu em construção..., 2009, 
Galeria Baginski, Lisboa. Museu Improvável / MIIAC – 2008, Museo Blanes, 
Montevideo e Musée Improbable - 2008, Centre Culturel Gulbenkian, Paris. 
Colabora em criações de Teatro e Dança: Teatro do Vestido e Victor Hugo Pontes.

miiac.com
joao.p.serafim@gmail.com
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GeoGoo  · 2008
JODI
(Bélgica/Holanda)

SINOPSE DA OBRA

GeoGoo é um website do Google Maps/Earth hackeado dividido em três princi-
pais comandos que exploram diferentes modos de visualização da cartografia  
e do espaço através da iconografia destes programas.

GeoGoo usa e subverte os programas Google Maps e Google Earth. JODI recorre 
ao que está disponível no interface (.api) destes dois serviços, hackeando o Google 
Maps para nos mostrar matematicamente a Terra. Os utilizadores do Google Maps 
vão reconhecer a simbologia: a linha vermelha que indica a direcção, o marcador 
de lugar, juntamente com outros ícones, e os diferentes pontos de vista do mapa.  
A primeira secção “Geo” explora o Google Maps percorrendo a terra através da 
linha vermelha e a segunda secção “Goo” usa aleatoriamente ícones como o mar-
cador lugar e transporte encontrados no Google Maps. A última secção “.” usa tanto 
o Google Earth como o Google Street View para a visualização numa escala macro. 

Adaptado de Angelica Vergel
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO:

2015 — #NEULAND. Digitale Kunst, kunsthaus kaufbeuren, Kaufbeuren; Shifting  
  Optics II, Upstream Gallery, Amsterdão.

2014 — New Landscapes, 6X6/36, Source Art Galerie, La Teste-de-Buch.

2013 — GeoGoo, Gwangyang Public Screen Project.

2012 — Street Digital, Museum of Moving image, Nova Iorque.

2011 — Land Art For A New Generation, Mama, Rotterdam; Αgainst All Odds,  
  Benaki museum, Athens; Highways connect and divide, Foxyproductions,  
  Nova Iorque.

2010 — 101010, Videotage, Hongkong; Rencontres internationales, Centre  
  Pompidou, Paris; Politique 0, Upgrade!, Paris; Paraflows.10 mind and  
  matter, Kunstlerhaus, Wien; Gogbot festival, Enschede.

2009 — G33CON, Project Gentili, Prato; Rencontres internationales, Tabacalera,  
  Madrid; Ascpect Ratio, Tent, Roterdão; Exploits in the Wireless City,  
  Radiator festival, Nothingham.

2008 — GeoGoo, iMAL, Bruxelas.

BIOGRAFIA JODI

é um colectivo de arte composto por:

JOAN HEEMSKERK

nascido em 1968 em Kaatsheuvel, Holanda.

DIRK PAESMANS

nascido em 1965 em Bruxelas, Bélgica.

Ambos vivem e trabalham na Holanda.

Os JODI, ou jodi.org, foram pioneiros do movimento net.art em meados da década 
de 1990 e uns dos primeiros artistas a investigar e subverter as convenções da 
Internet, programas de computador e jogos de vídeo e de computador. Perturbando 
radicalmente a própria linguagem destes sistemas, incluindo a sua estética visual, 
elementos de interface, comandos, erros e código, os JODI encenam intervenções 
digitais extremas que desestabilizam a relação entre a tecnologia de computador  
e o utilizador por subverterem nossas expectativas sobre as funcionalidades  
e as convenções dos sistemas dos quais dependemos todos os dias. O seu trabalho 
utiliza a maior variedade possível de meios e técnicas provenientes de instalações, 
software e sites para performances e exposições. O trabalho de JODI é des taque na 
maior parte da bibliografia sobre a arte eletrónica e média e é exposto internacio-
nalmente: Documenta-X, Kassel; Stedelijk Museum, Amsterdam; ZKM, Karlsruhe; 
ICC, Tóquio; CCA, Glasgow; Museu Guggenheim, Nova Iorque; Centre Pompidou, 
Paris; Eyebeam, Nova Iorque; FACT, Liverpool; MOMI, Nova Iorque, entre outros.

jodi.org
en.wikipedia.org/wiki/Jodi
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Radio Nouspace  · 2013
John F. Barber
(EUA)

SINOPSE DA OBRA

Radio Nouspace é um museu virtual que arquiva e comissaria som(s) - vozes, músi-
ca ou outros -, conectando pessoas de espaços-tempos diferentes através  
da rádio como modo de preservar sons e incentivar novas experiências de escuta.

Projecto seleccionado do Open Call a Projectos Artísticos unplace. 

Radio Nouspace (“radio” [ecologia de fenómenos relacionados, mas diferentes]  
+ “nouspace” [ jogo de palavras entre “nous”, francês para “nós”, referindo-se à cola-
boração e partilha como principais atributos], a “nova” [do Inglês, conceito de novo], 
e “noos” [da origem grego, apontando para a mente e a essência]) arquiva e comis-
saria radio-audio drama, arte de radio (transmissão), e poesia sonora, em streaming 
e em formato pedido, ao mesmo tempo que questiona a ideia de preservação pelo 
digital. Como resultado, a Radio Nouspace é um site de investigação prática; uma 
estação de rádio na web; uma instalação interactiva e online / trabalho performati-
vo; e um museu virtual. Porque é que isto tem interesse? O som proporciona um pri-
meiro modo para conhecer e estar no mundo. O som faz-nos repensar a forma 
como nos relacionamos com os outros, connosco próprios, e com os espaços  
e lugares que habitamos. A rádio estende e subordina o som, chamando a atenção 
para uma experiência sonora tangível, experiências de escuta mais íntimas, muitas 
vezes muitas vezes ofuscada por complexas interacções em rede. A rádio conecta 
pessoas de diferentes tempos e distâncias, transformando espaço em lugar. Tanto 
o som como a rádio são fenómeno efémero que irá desaparecer em breve depois 
da sua criação, a menos que seja preservado. Combinando estas ideias, o desejo  
e finalidade de Radio Nouspace é explorar as características e affordances (quali-
dades potenciais para acções particulares), quer do legado, quer da rádio do futu-
ro, para recentrar o som como componente fundamental da narrativa digital, 
storytelling, e drama. J.F.B.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO

http://radionouspace.net/index.php/outcomes/

BIOGRAFIA JOHN F. BARBER 

Nasceu nos Estados Unidos da América. 

Vive e trabalha em Vancouver, Washington, EUA.

John F. Barber é docente no Departamento de Creative Media & Digital Culture  
na Washington State University Vancouver. O seu trabalho de arte sonora foi selec-
cionado para a transmissão, como parte da RadiaLx (2014 e 2012, ambos em Lisboa, 
Portugal), e Echoes 1-4 (2013-2014, Lisboa, Portugal). Foi também transmitido pela 
rádio Framework (www.frameworkradio.net, Voru, Estónia) e incluído em exposi-
ções com curadoria/selecção em Vancouver (Washington e British Columbia, 
Canadá); Morgantown, West Virginia; e Berlim, Alemanha. Barber também criou  
e mantém o website Brautigan Bibliografia e Archive (www.brautigan.net), frequen-
temente citado como o principal recurso internacional para obter informações  
sobre a vida e obra do autor Richard Brautigan.

http://www.nouspace.net/john
jfbarber@eaze.net
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OMuro-OMundo  · 2011
Paula Levine
(Canadá/EUA)

SINOPSE DA OBRA

E se gestos internacionais, como actos de terrorismo ou de guerra, fossem bume-
rangues que retornam ao seu local de origem com um impacto igual ao praticado?

Uma barreira está a ser construída entre Israel e na Cisjordânia. Algumas estimati-
vas prevêm que a estrutura concluída terá cerca de 675 quilómetros, num país que 
fica a cerca de 460 quilómetros a partir de cima para baixo. É difícil imaginar  
o impacto que este muro tem - como ele separa as aldeias e restringe o acesso  
de e para a Cisjordânia e Jerusalém, impactando o fluxo de bens e serviços, bem 
como os residentes da Cisjordânia que viajam para trás e para a frente em trabalho, 
visitando parentes e amigos, fazendo compras ou indo à escola. Concentrando-se 
num pequeno segmento da barreira, sobre uma área de 24 quilómetros a leste de 
Jerusalém, e que se estende entre Abu Dis, no sul e Qalandiya no norte, TheWall-
TheWorld transpõe este segmento de 24 quilómetros do muro da Cisjordânia em 
qualquer cidade no mundo à escolha de cada espectador. Usando o Google Earth, 
o muro surge no lado esquerdo do ecrã, na Cisjordânia, e no lado direito do ecrã, 
na cidade que o público escolhe. As ferramentas de navegação do Google Earth 
permitem que o público possa explorar o impacto da estrutura em ambas as áreas 
simultaneamente.

TheWall-TheWorld faz parte das Shadows from another place, uma série de traba-
lhos que mapeia o impacto de eventos distantes em termos locais, em terreno local, 
trazendo o que é estranho e distante para casa. P.L.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO:

Janeiro, 2013 — Performing Judiasmm Conney Conference for Jewish Studies,  
University of Wisconsin, Madison.

Agosto / Dezembro, 2013 — Web Arte da Bienal Internacional de Curitiba, Curitiba,  
Brasil.

Janeiro, 2013 — Zero1 Fellows: Exhibition, Zero1 Garage, San Jose, California — LA/
RePlay: An Exhibition of Mobile Media Art, EUA .

Fevereiro, 2012 — Broad Art Center, UCLA, Los Angeles, California, EUA.

BIOGRAFIA PAULA LEVINE

Nasceu em New Haven, Connecticut, EUA, onde vive e trabalha.

Paula Levine é uma artista multimédia canadense-americana. O seu trabalho actual 
encontra-se na intersecção entre cartografia e empatia. Shadows from another  
place, a série de tabalhos actual, usa dispositivos locativos e móveis para fazer  
colapsar o local e o global, ao transpor acontecimentos distantes em solo local. Foi 
recente bolseira da Zero1, com o patrocínio da Google, e expôs em Zero1 Garage, 
em San Jose e ISEA and Interactive Futures09, onde foi oradora convidada. Redigiu 
o capítulo “On Common Ground: Here as there”, publicado no livro The Mobile Story: 
Narrative Practices with Locative Technologies (Jason Farman, ed. Routledge.).

Levine é professora de Arte em Digital Media Arts & Emerging Technologies na San 
Francisco State University.

paulalevine.net
paula-levine@sbcglobal.net
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Uma Curta-Metragem  
sobre a Guerra  · 2009
Thomson & Craighead
(Reino Unido)

SINOPSE DA OBRA

Uma Curta-Metragem sobre a Guerra é um díptico que analisa cruamente a prove-
niência e a assimilação das imagens e da informação que circula em rede.

Uma Curta-metragem sobre a Guerra é um documentário narrativo feito inteiramen-
te de informações encontradas na worldwide web. O filme exibe imagens de diver-
sas zonas de guerra através do olhar colectivo da comunidade online de partilha de 
fotos Flickr, e testemunhos de vários bloggers, militares e civis. À medida que o fil-
me documentário se desenrola, um segundo vídeo vai registando a proveniência 
das imagens, fragmentos de blogues e locais GPS de cada elemento que compõe  
a obra, para que a mesma informação seja simultaneamente comunicada ao espec-
tador em dois formatos paralelos - de um lado como uma reportagem dramatizada 
e, do outro lado, como um bloco de texto. Ao oferecer esta tautologia, Thomson  
& Craighead pretendem explorar e revelar a forma como a informação se altera,  
a partir do momento em que é recolhida, editada e, em seguida, mediada pelas tec-
nologias de comunicação em rede e meios de transmissão, e como estas mudan-
ças distorcem o sentido - especialmente para (uma minoria geralmente abastada 
de) utilizadores de redes de banda larga de alta velocidade, que se habituaram  
a uma visão traiçoeira, panóptica e persuasiva que o Google Earth (e a world wide 
web) parecem querer transmitir. T&C
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO:

instalações

2015 — A short film about war. Worlds in Contradiction,  Galerie im Taxispalais,  
  Innsbruck.

2014 — Maps DNA and Spam. Solo exhibition, Dundee Contemporary Arts.

2013 — Flat Earth Trilogy. Taigh Chearsabhagh, Lochmaddy, North Uist.

2013 — A short film about War. Videonale 14, Bonn, Alemanha.

2012 — A short film about War, Image Counter Image, Haus der Kunst, Munique.

2012 — Horizon  &  A short film about War.  The Samsung Art Prize,  British Film  
  Institute Southbank, Londres.

2011 — Solo Exhibition. Watermael Station & La Venerie, Bruxelas.

2011 — A Short Film about War. X Freundschaftsanfragen, Kunstverein Wolfsburg,  
  Alemanha.

2010 — A Short Film about War. MyWar, FACT Liverpool & Touring.

2009 — A Short Film about War,  Inspace, Edinburgo.

screenings

2011 — A short film about War,  Rencontres Internationales,  Centre Pompidou   
  & Gaîté Lyrique, Paris, França.

2011 — A short film about War, Rooftop films, Nova Iorque, EUA.

2011 — A Short Film about War, Rotterdam International Film Festival, Holanda.

2009 — A Short Film about War, Centre for Contemporary Art, Glasgow.

BIOGRAFIA THOMSON & CRAIGHEAD E STEVE RUSHTON

Thomson & Craighead desenvolvem trabalho artístico e instalações para galerias, 
online e, por vezes, no espaço público. O seu trabalho mais recente debruça-se nas 
redes, como a web, e no modo como estão a alterar a forma de compreendemos  
o mundo que nos rodeia. A dupla tem exposto em galerias, festivais de cinema  
e criando projectos site-specific para encomendas no Reino Unido e internacionais, 
de onde se destacam as seguintes instituições: o British Film Institute, em Londres; 
SPACE, Londres; FACT, Liverpool; DCA Dundee Contemporary Arts; HICA Highland 
Instituto de Arte Contemporânea, Dalcrombie, Escócia; bitforms, Nova Iorque; New 
Museum, em Nova Iorque e o Museu de Arte Berkeley, Califórnia. O seu trabalho 
está representado em colecções públicas, tais como no Victoria & Albert Museum, 
National Media Museum, Harris Museum, o Museu de Londres, Colecção Arts 
Counsil e Colecção British Council.

BIOGRAFIA JOHN THOMSON

Nasceu em 1969 in Londres, Reino Unido. Vive e trabalha em Londres, Reino Unido.

John Thomson estudou no Duncan de Jordanstone College of Art, em Dundee  
e, actualmente, dá palestras na Slade School of Fine Art, University College London.

BIOGRAFIA ALISON CRAIGHEAD

Nasceu em 1971 Aberdeen, Escócia. Vive e trabalha em Londres, Reino Unido.

Alison Craighead estudou no Duncan de Jordanstone College of Art, em Dundee,  
é investigadora sénior da Universidade de Westminster e dá palestras em Belas 
Artes na Universidade de Goldsmiths.

www.thomson-craighead.net
info@thomson-craighead.net

BIOGRAFIA STEVE RUSHTON

Steve Rushton é escritor e editor, sediado em Roterdão, Holanda. Masters  
of Reality, a compilação dos seus textos foi publicada pela Sternberg Press em 2012.
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Um Momento de Silêncio  · 2007
Wilfredo Prieto
(Cuba)

SINOPSE DA OBRA

Um Momento de Silêncio proporciona uma experiência virtual absoluta durante  
1 minuto. Passado esse tempo real, o mundo regressa intacto.

Trabalho actualizado pelo DIA Art Foundation para a exposição unplace.

Para o seu primeiro projecto na web, Wilfredo Prieto convida os visitantes a partici-
par num momento de silêncio através da Internet, sem estipulações ou expectati-
vas além da vontade de ceder o controlo ao computador enquanto o minuto  
é observado. Uma vez iniciado, os inelutáveis 60 segundos começam a passar.  
O seu ecrã torna-se negro, e as tentativas de escapar ao momento com o rato ou  
o teclado serão ignoradas. Porque alguém concordaria em ceder o controlo de um 
dispositivo tão importante na vida quotidiana? Para muitas pessoas, os computado-
res são um repositório de informação crucial e veículo principal de comunicação. 

Prieto pede uma abdicação temporária. Um Momento de Silêncio, convida também 
a reações contraditórias: este minuto pode instigar o sentimento de respeito, sofri-
mento, protesto, de solidariedade, de alívio ou de pânico? Experimente e veja. S.T.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO:

2007 — Encomenda do DIA Art Foundation com a curadoria de Lynne Cooke  
  e Sara Tucker.

BIOGRAFIA WILFREDO PRIETO

Nasceu em 1978, em Sancti-Spiritus, Cuba. Vive e trabalha em Havana, Cuba.

A obra de Wilfredo Prieto é caracterizada por um extremo minimalismo, sarcasmo  
e auto-ironia. O artista estudou no Instituto Superior de Arte de Havana e partici-
pou em residências na Gasworks, de Londres; Le Grand Cafe, St. Nazaire, França; 
John Simon Guggenheim Foundation, Nova Iorque e na Fundação de Arte Kadist, 
Paris. As suas últimas exposições individuais foram realizadas no SMAK, Gent, 
2014; Fundação NMAC, Cadiz, 2013; Sala de Arte Pública Siqueiros, México, 2012; 
11ª Bienal de Havana, J e Calzada, Havana, 2012; Praxis, ARTIUM, Vitoria, 2011; 
Kunsthalle Lissabon, em Lisboa, 2011; Dia Art Foundation, Nova Iorque, 2007. A sua 
obra foi incluída em numerosas exposições colectivas. Prieto recebeu o prémio 
Cartier (Frieze, em Londres, 2008) e o Prémio UNESCO 2000 para a Promoção das 
Artes (7º Bienal de Havana, Dupp, Havana, 2000).

www.wilfredo-prieto.com
wilfredoprieto@gmail.com

BIOGRAFIA LYNNE COOKE E SARA TUCKER (CURADORAS)

Sara Tucker é o Directora de TI do Dia Art Foundation, onde produziu a série  
de projetos artísticos web desde o início da série iniciada em 1995.

Lynne Cooke é curadora de projectos especiais de arte moderna, na National Gallery 
of Art, Washington, DC, e foi curadora do Dia Art Foundation de 1991 a 2008.
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O Homem da Câmara de Filmar: 
O Remake Global  · 2007
Perry Bard
(Canadá)

SINOPSE DA OBRA

O Homem da Câmara de Filmar: o Remake Global é um trabalho aberto que retoma 
o filme de 1929 de Dziga Vertov para o traduzir e readaptar aos tempos de hoje.

O Homem da Câmara de Filmar: o Remake Global é um vídeo participativo filmado 
por pessoas em todo o mundo que são convidadas a gravar imagens de interpreta-
ção do roteiro original de O Homem da Câmara de Filmar de Vertov e enviá-los 
para um website. O software, desenvolvido especificamente para este projecto, 
arquiva, sequencia e transmite as contribuições como um filme. Qualquer um pode 
fazer upload das imagens. Quando o trabalho é transmitido, a sua contribuição tor-
na-se parte de uma montagem à escala global, ou nos termos de Vertov a “descodi-
ficação da vida tal como ela é”. Este website contém todas as cenas do filme de 
1929 de Vertov, juntamente com thumbnails que representam o início, o meio e o final 
de cada filmagem. Todos estão convidados a interpretar Vertov e fazer o upload das 
suas imagens e vídeos para se tornar parte da base de dados deste website. 
Poderá escolher contribuir com uma cena inteira, um plano ou vários planos  
de diferentes cenas.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO E PREMIAÇÕES:

Designado pela Google como uma das 106 maneiras mais criativas de usar  
a Internet. Prémio Top 25, Guggenheims’ Youtube Play Biennial won Honorary 
Mention at Ars Electronica ’08, Liedts Meesen Technological Award Honorary 
Mention Canada Arts Council Travel Grant, Transitio_MX Honorary Mention,  
New York Foundation for the Arts Grant.

2010 — Guggenheim Museum’s Top 25 in Youtube Play Biennial of Creative Video.

2010 — Share Festival Turin, Italy.

2010 — City of Women Festival Ljubljana, Slovenia.

2010 — Toronto International Film Festival.

2010 — Remixed Arts Festival, NYC, USA.

2010 — Wikitopia VideoTage Hongkong, China.

2010 — Update III. Liedts-Meesen Foundation. Zebrastraat Gent, Belgium.

2010 — FIPA Festival International de Programmes Audiovisuelles Biarritz.

2009 — International Documentary Film Festival Amsterdam, Denmark.

2009 / 2010 — [Im/Possible Community] Sheldhalle Zurich, Switzerland.

10-28-2009 — Double Vision. Herron Galleries. Indianapolis, USA.

2009 — Encuentro Hemispheric Institute Bogota, Colombia.

 — Pera Museum Istanbul in Octet, Turkey.

 — Passage ’09 Univeral Cube Leipzig, Germany.

 — File ’09 São Paulo, Brazil.

2009 — Media Forum at Moscow International Film Festival 

 — Video Vortex Split

2009 — Montreal Biennial, Canada.

 — e4c Seattle, USA.

2009 — Transmediale Berlin, Germany.

 — Shang Elements Museum of Contemporary Art Beijing ’09, China.

2008 — Video Vortex Ankara.

2008 — galerie octObre & le quarante-huit. Time Is Love .

2008 — National Center for Contemporary Art Ekaterinburg & Moscow in In  
  Transition: Russia.

2008 — Ueno Town Art Museum Tokyo. Sustainable Art Project, Japan.

 — Zilkha Gallery,Wesleyan University Connecticut in Framing and Being.

2008 — Framed: The Uses of Documentary Photography. 

2008 — Agnes B Theatre. Videotage Hong Kong. October Contemporary .

 — Prix Ars Electronica ‘08 Linz Austria Honorary Mention Digital Communities.

 — Federation Square Melbourne Australia. Urban Screens ‘ 08.

2008 — ISEA Singapore.

 — Threshold Artspace Perth Scotland in Primary Ingredients.

2008 — Joyce Yahouda Gallery.

2008 — Sheffield Railway Station with Site Gallery.

 — Digital Hub. Dublin, Ireland.

2008 — Zendai MOMA Shanghai in Intrude:366.

2008 — Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. 

 — Nov 2007 |Leeds Film Festival, Millenium Square Leeds, with Lumen Gallery.

2007 — Aurora Festival Norwich with Enter Gallery.

2007 — Saint’s Garden and Exchange Square Manchester with Cornerhouse  
  Gallery in conjunction with Urban Screens Conference.
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BIOGRAFIA PERRY BARD

Nasceu em 1944 na cidade de Quebec, Canadá. 

Vive e trabalha em Nova Iorque, EUA.

Perry Bard é uma artista que trabalha individualmente e de forma colaborativa em 
projectos interdisciplinares para o espaço público. Trabalhou com grupos comunitá-
rios para explorar as questões de representação pelos media, criando instalações 
públicas site-specific para o Staten Island Terminal Ferry Building, em Nova Iorque, 
e para a Market Square, em Middlesbrough, no Reino Unido. As obras públicas so-
bre a guerra no Iraque incluem um outdoor móvel que viajou pelas ruas de Nova 
Iorque, anúncios em revistas e copos de café, representando artefactos desapare-
cidos do Museu de Bagdad. Perry Bard tem apresentado projectos de vídeo e ins-
talações a nível internacional no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque,  
no Scanners Video Festival no Lincoln Center, PS 1 Museum, Museu Reina Sofia, 
Madrid, Frac des Pays de la Loire, Bienal de São Paulo, Videobrasil, no Southeast 
Museum of Photography Florida, MOCA Georgia, Cinema Rex Belgrado, 25 Viper 
Basel, na Suíça, Ostrannenie Electronic Media Forum, entre outros. O seu trabalho 
é destaque na publicação de referência Digital Currents: Art in the Electronic Age 
(2004) de Margot Lovejoy, e tem recebido críticas nas publicações Artforum, Art  
in America, o Flash Art, Lapiz, Springerin, The New Art Examiner.

www.perrybard.net
perrybard@gmail.com
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Solo Show (LiMac)  · 2014/2015
Sandra Gamarra  
e Antoine-Henry Jonquères
(Peru/Espanha)  · (França/Espanha)

SINOPSE DA OBRA

A exposição Solo Show quer proporcionar uma experiência digital única ao visi-
tante do museu ficcionado de arte contemporânea de Lima, que se vê enredado 
em peripécias e constrangimentos.

Projecto seleccionado do Open Call a Projectos Artísticos unplace. 

Trabalho Web-specific para a exposição unplace no contexto do LiMac.

Para a exposição unplace, LiMac propõe Solo Show, uma sala de museu interativa 
acessível na Internet. O visitante encontra-se numa visita guiada mas, por causa  
do número de pessoas à frente das obras, não consegue ver a maioria a maioria 
delas. Enquanto a descrição de uma das obras pelo guia acomanha a visita, a gale-
ria e os seus visitantes podem tornar-se o centro das atenções.

Gravado em 360 graus com uma alta resolução de fotografia panorâmica GigaPan, 
o programa permite que o protagonista se vire e olhe para todos os detalhes a par-
tir do seu teclado. No entanto, a visita continua sob controle como cada detalhe vai 
trazer o visitante para encontros determinados. Dentro deste território, o protago-
nista pode agir como um explorador. A visita começa e termina com a descrição do 
trabalho feita pelo guia, que fala em Inglês e Espanhol, traduzindo simultaneamen-
te. A descrição é uma alusão subtil à condição do visitante neste tipo de espaço 
onde o silêncio, a ordem, a neutralidade e a segurança são metáforas da marginali-
zação no acesso à informação e da solidão na civilização actual. A dinâmica visual 
e sonora de Solo Show dá a ilusão de uma experiência individual única a cada  
visitante, que acaba por ser sempre limitada pela informação dada dos trabalhos. 
LiMac.
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BIOGRAFIA SANDRA GAMARRA HESHIKI

Nasceu em 1972, em Lima, Peru. Vive e trabalha em Madrid, Espanha e Lima, Perú.

Sandra Gamarra Heshiki é fundadora do LiMac - Museu de Arte Contemporânea  
de Lima, um projecto de museu fictício que se iniciou em 2002, em resposta à falta 
de museus contemporâneos em Lima. Desde então, o museu apareceu sob diver-
sas formas, tais como lembranças, stands, a produção de obras para as suas dife-
rentes colecções, organização de exposições reais e virtuais, bem como uma 
grande base de dados em www.li-mac.org. A prática artística de Sandra concentra-
-se, sobretudo, na apropriação, mediação e reflexão da produção e fruição artística 
através de um uso tradicional da pintura. Um bom exemplo do seu trabalho na 
Internet é a Biblioteca (www.li-mac.org/library/) e as Publicações (www.limac.org/
publications/) do site da LiMac que tanto estende como questiona a maleabilidade 
e a limitação dos formatos e o acesso à informação.

BIOGRAFIA ANTOINE HENRY-JONQUÈRES

Nasceu em 1982, em Paris, França. Vive e trabalha em Madrid, Espanha.

Antoine Henry-Jonquères é coordenador do LiMac. Ele tem sido assistente de Sandra 
Gamarra desde Março de 2009 e gere a nova plataforma de internet do LiMac 
(inaugurada em Janeiro de 2012), uma das suas principais actividades. No website 
da LiMac, Antoine assegura o modo como as obras de arte são registadas, formata-
das e conservadas, para que ferramentas como os Tags (www.li-mac.org/tags/) sir-
vam uma investigação online acessível e de qualidade. No geral, Antoine continua 
a desenvolver a base de dados do site com projectos como Cortesia do Artista 
(www.li-mac.org/collections/courtesy-of-the-artist/), um projecto de longo prazo de 
uma colecção fictícia que serve como uma introdução a uma série de artistas, Rest 
in Press (www.limac.org/archives/rest-in-press/), um arquivo cronológico sobre  
a presença da imprensa diária na arte) ou exposições virtuais permanentes, tais 
como Dare Dovidjenko´s A Clear Unreality (www.li-mac.org/exhibitions/permanen-
t/a-clear-unreality/); a exposição colectiva Phantom Limb (www.li-mac.org/exhibi-
tions/permanent/phantom-limb/) ou Miguel Aguirre’s La Dernière-garde (www.
li-mac.org/exhibitions/permanent/la-derniere-garde/ ), entre outros projetos dentro 
e fora do site. Comissariou exposições colectivas do LiMac em Madrid como  
El cuerpo fragmentado (2013), La llamada del destino (2014) ou Your Lazy Eye (2015).

li-mac.org
info@li-mac.org
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Arquivo dos Movimentos 
Contingentes, e o Mar Livre  · 2013
Hanna Husberg e Laura Mclean
(Finlândia/Suécia)  · (Austrália/Reino Unido)

SINOPSE DA OBRA

Arquivo dos Movimentos Contingentes questiona o modo como os dispositivos 
tecnológicos e a Internet podem preservar a cultura de uma nação deslocada, aju-
dando simultaneamente a promover a conexão de comunidades dispersas. 

Projecto seleccionado do Open Call a Projectos Artísticos unplace.

A plataforma web e simpósio exploram o desaparecimento das Maldivas sob o mar 
enquanto hipótese especulativa, embora provável e estimulante. Actualmente, 
enfatizam-se, nas leis e políticas nacionais e internacionais relativas às alterações 
climáticas, a mitigação e a adaptação, em detrimento da prevenção. O projecto de 
arquivo especula sobre as circunstâncias acidentais que os maldivos podem 
enfrentar enquanto povo permanentemente deslocado, procurando tirar partido do 
potencial humanitário e das consequências culturais deste cenário num contexto 
global. O ex-presidente das Maldivas estabeleceu a Austrália, a Índia e o Sri Lanka 
como locais potenciais na necessidade de relocalização, e a viabilidade desta pro-
posta, ou a falta dela, é um foco específico.

O Mar Livre é um filme-ensaio desenvolvido como parte do projecto e que ex plora as 
Maldivas como Estado constituído e desconectado dos fluxos culturais, políticos, eco-
nómicos e materiais do capitalismo tardio e das mudanças climáticas antropogénicas.
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APRESENTAÇÕES DO TRABALHO:

Jun / Nov 2013 — Pavilhão das Maldivas na 55ª Bienal de Veneza, Veneza, Itália.

Nov 2013 — UNESCO-COAL exposição Adapting in the Anthropocene, Paris, França. 

BIOGRAFIA HANNA HUSBERG

Nasceu em 1981 em Kangasala, na Finlândia. Vive e trabalha em Estocolmo, Suécia.

Hanna Husberg é uma artista licenciada pela ENSB-A, Paris, em 2007, e encontra-
-se actualmente a realizar um doutoramento em Práticas Artísticas na Academia de 
Arte de Viena. A partir da sua prática artística em projectos de vídeo e instalação, 
Hanna investiga como nós percebemos e nos relacionamos com o ambiente numa 
época de mudança climática antropogénica. Concebeu com Laura McLean o pro-
jecto curatorial e simpósio Contingent Movements Archive (Pavilhão das Maldivas, 
55ª Bienal de Veneza, Adapting in the Antrophocene, UNESCO, Paris). Entre  
os seus projectos mais recentes, encontram-se Human Meteorology (Galleri Mejan, 
Estocolmo, Chateau de Chamarande), e Being with (CEEAC, Estrasburgo). Hanna in-
tegra o Frontiers in Retreat, uma plataforma de pesquisa em Abordagens 
Multidisciplinares à Ecologia na Arte Contemporânea coordenado pelo HIAP, 
Helsínquia.

hannahusberg.com
contact@hannahusberg.com

BIOGRAFIA LAURA MCLEAN

Nasceu em 1984, em Sidney, na Austrália. Vive e trabalha em Londres, Reino Unido.

Laura McLean é curadora, artista e escritora. Graduada pelo Goldsmiths College  
e o Sydney College of the Arts, o seu trabalho examina a intersecção entre a arte 
contemporânea, a ciência ambiental, e a biopolítica. Os projectos recentes incluem 
O Mar Livre, HIAP, Helsínquia e o projecto curatorial e simpósio Arquivo dos 
Movimentos Contingentes, concebido em conjunto com Hanna Husberg, para  
o Pavilhão das Maldivas, Veneza e UNESCO, Paris; e Crisis Complex, concebido em 
conjunto com Sumugan Sivanesan, Tin Galpões Gallery, Universidade de Sidney. 
Tem publicado na imprensa e revistas on-line na Austrália e na Europa. Capítulos 
de livros incluem “Contingent Movements Archive” em Portable Nation: Maldives 
Pavilion Catalogue (Maretti) e Photomediations Machine; “Futurism Now: Structure 
and Process in Contemporary Art” em Changing the Climate: Utopia, Dystopia,  
and Catastrophe (Arena). É curadora adjunto da Artistic Bokeh, Viena.

laurarmclean@gmail.com
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Nome de Código: OSCAR  · 2015
GRUPO S.A.R.L. 
(Portugal)

SINOPSE DA OBRA

OSCAR - Organização Socio-Corporativa Auto-Reguladora exibe o decorrer de uma 
investigação no Facebook, permitindo ao visitante entrar no jogo de manipulações 
reversíveis.

Trabalho Web-specific para a exposição unplace.

A vigilância, a normatização e a regulamentação sofreram novas formas de apre-
sentação, mas não estão ausentes das redes sociais e dos espaços virtuais: coloca-
mo-nos voluntariamente numa espécie de edifício transparente onde o poder  
é exercido por todos os outros que nos rodeiam. OSCAR [Organização Socio-
Corporativa Auto-Reguladora] é a delegação portuguesa de uma agência de inves-
tigação com créditos, referências e um passado sólido, que tem uma existência 
virtual, de forma a “proteger a identidade quer dos clientes, quer dos agentes, para 
salvaguarda da sua segurança”. A agência abriu um website e tem página de 
Facebook. O website apresenta uma tessitura burocrática, com inúmeros departa-
mentos e um catálogo vasto, repercutindo o sistema de localização imediata e qua-
driculamento característico deste tipo de organização. O Facebook reproduz  
a actividade de um agente no processo de uma investigação. Os seguidores da 
página são convidados a percorrer os meandros dos microssistemas de vigilância  
e controlo acompanhando, em tempo real e durante a exposição unplace, a investi-
gação em curso. S.A.R.L.



Catálogo Digital unplacearte em rede: lugares-entre-lugares

7978

BIOGRAFIA S.A.R.L. GRUPO

O grupo SARL nasceu em 2011, Portugal.

A sua actividade de grupo não encaixa nos formatos habituais de colectivos artísti-
cos, mas desenvolve-se de forma muito coesa e orgânica, em questionamento  
e negociação contínuos, sabendo que o inimigo é parte intrínseca de nós mesmos. 
O grupo SARL desafia a autenticidade, as noções de apropriação e expropriação, 
utilizando as ferramentas institucionais de validação. Tupperwars e Quarto Escuro, 
exposição Mandei-o matar porque não havia razão, Torre do Tombo e Espaço 
Avenida, Lisboa (2011), RAR.et GLORIA, Coffee Talks, Zurich (2012). SARL criou  
e mantém activos diversos personagens fictícios – agentes infiltrados, como célu-
las – no Facebook.

www.oscar.org.pt
oscarunplace@gmail.com
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Visitas Temáticas
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Como estão as tecnologias digitais a reconfigurar o espaço público? Até que ponto 
o virtual supõe uma rede dominante? De que modo a Internet molda preocupações 
políticas, sociais e culturais de artistas e activistas?

O período inicial de exploração artística online reporta aos primeiros anos da 
Internet, na década de 90, sobretudo com o movimento net.art. Foi o fascínio pelo 
meio em si, a cultura de código aberto e acesso livre, sondando novas técnicas  
e possibilidades de criação: o hipertexto e o hiperlink, a telemática e a interacção,  
a realidade virtual e aumentada. Para estes artistas, a utilização da rede previa um 
alcance sem precedentes para os seus trabalhos e consolidava uma estratégia de 
insubmissão aos agentes culturais e de consumo da arte como objecto fetichista. 
No entanto, o panorama actual tende a afastar-se dessa visão optimista ao consi-
derar as consequências culturais, políticas e sociais que construção da aldeia glo-
bal [Marshal McLuhan] acarreta. É por essa razão que as recentes estratégias 
artísticas se movem inversamente entre o material e o imaterial, focando-se mais 
nas transformações que a Web acarreta, e os conteúdos que lhes estão subjacen-
tes, do que propriamente na tecnologia em si. Muitos autores apelidam o actual pe-
ríodo de Pós-Internet Art, referindo-se não tanto a um tempo “depois” da Internet, 
como o prefixo parece querer sugerir, mas antes a uma permanência da cultura de 
rede on e offline, um estado de espírito de internet [Karen Archey e Robin Peckham]. 
Verifica-se hoje uma constante perturbação e diluição de limites: a intimidade  
e a exposição, o público e o privado, o local e o global, o virtual e o real. Os projec-
tos artísticos apresentados nesta temática situam-se nesses lugares de fronteira  
e assumem uma postura de análise crítica, evidenciando estruturas de poder e do-
mínio camuflados na rede.

Visitas temáticas
Redes de Poder e de Controlo

ENREDADOS

O sentido supostamente democrático na difusão da informação partilhada através 
das redes sociais pode ser mera questão de aparência. Pelo menos é essa a visão 
do colectivo Art is Open Source, que quer contornar os perversos sistemas de ma-
nipulação de dados protagonizados por estas grandes empresas tecnológicas. 
Para isso cria ferramentas de visualização alternativas como é o caso de Cairo em 
Tempo Real (2014), que exibe o tráfego de publicações na cidade do Cairo. Espaço 
público real e espaço público virtual às vezes atravessam-se, mas o jogo vídeo da 
batalha de camelos Nekh (2011), de Ahmed El Saher, caricatura uma certa passivi-
dade diante do computador. Este trabalho, eminentemente político, é uma metáfora 
irónica para a realidade dos episódios violentos da revolução egípcia e o modo 
como são encarados pela sociedade global.Arquivo dos Movimentos Contingentes 
(2014-em curso), que resulta da colaboração entre artista Hanna Husberg e a escri-
tora e investigadora Laura McLean, especula sobre as consequências da catástrofe 
climática nas Maldivas e o seu impacto no povo que habita as ilhas, denunciando  
a ausência de políticas prevenção. O website funciona como um registo deste pro-
blema, através da documentação de vídeos e ensaios. Na hipótese do desapareci-
mento do território, o virtual configura uma alternativa de preservação da cultura de 
uma nação desenraizada do seu lugar.

GEOPOÉTICA E GEOPODER

Muitos trabalhos têm vindo precisamente a explorar os softwares de mapeamento 
numa perspectiva “topocrítica”, ora fazendo recurso destes instrumentos virtuais 
numa óptica de globalização do espaço, ora denotando contradições na represen-
tação geográfica. Paula Levine, ao querer simular uma situação real no espaço com 
base nesta representação imagética, concebe OMuro-OMundo (2011), que permite 
ao utilizador plasmar parte do muro da Cisjordânia na sua cidade. Tanto GeoGoo 
(2008) de dupla pioneira da net.art JODI, como Postais do Google Earth (2010), de 
Clement Valla, se apropriam do Google Maps e Google Earth. O primeiro confronta-
-nos com o programa hackeado e, ao inviabilizar a sua utilização, oferece ao espec-
tador uma experiência de caos estético, gerada pela movimentação dos símbolos  
e geometrias destes novos interfaces. O segundo desnuda o funcionamento  
do Google Maps partir da recolha de imagens insólitas captadas por satélite. São 
desenhos virtuais da superfície terreste que transparecem uma mudança radical na 
visão da geográfica do mundo, pensando também nestas novas cartografias como 
formas de poder.
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PERDER O CONTROLO

O grupo português S.A.R.L. alimenta uma lógica feita de paradoxos mais ou menos 
evidentes, através da sobreposição de temporalidades e de camadas de informa-
ção entre o real e o fictício, que confundem e desorientam o espectador. Quando 
as relações entre objectos, processos e corpos são mediadas por tecnologias digi-
tais e manipuladas pelo código, torna-se quase impossível distinguir a realidade da 
sua simulação. Estamos perante uma hiper-realidade [Baudrillard], o espaço sem  
a sua origem, a condição e a trama do conhecimento em rede. No projecto web- 
-specific Nome de Código: Óscar (2015), protecção de privacidade e vigilância são 
duas faces da mesma moeda. O utilizador do Facebook é convidado a acompanhar 
e participar numa narrativa de investigação e, eventualmente, mudar o seu rumo, 
entrando num jogo que implica articular e abalar signos rígidos e reflectir sobre es-
truturas de controlo e de poder. Talvez seja por isso que Momento de Silêncio 
(2007) de Wilfredo Prieto, um projecto actualizado pelo DIA Art Foundation para  
a exposição unplace, proponha ao utilizador a desintegração do espaço tecnológi-
co, nem que seja durante uns breves instantes. Ao espectador unplace, lançamos  
o desafio de testar e pensar os prós e contras do espaço público virtual.

NEKH · 2011

Ahmed El Saher (Egipto)

CAIRO EM TEMPO REAL · 2013

AOS – Art is Open Source (Itália)

POSTAIS DO GOOGLE EARTH · 2011

Clement Valla (França / EUA)

GEOGOO · 2008

JODI (Bélgica/Holanda)

OMURO-OMUNDO · 2011

Paula Levine (Canadá/EUA)

UM MOMENTO DE SILÊNCIO · 2007

Wilfredo Prieto (Cuba)

ARQUIVO DOS MOVIMENTOS CONTIGENTES, E O MAR LIVRE · 2013

Hanna Husberg (Finlândia/Suécia) e Laura Mclean (Austrália/Reino Unido)

NOME DE CÓDIGO: ÓSCAR · 2015

Grupo S.A.R.L. (Portugal)

Obras incluídas  
nesta Visita Temática
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O que significa estarmos conectados? Até que ponto pode o virtual alterar e ampliar 
a percepção e experiência do real? Que potencialidades a cultura de rede oferece 
no modo como nos expomos e relacionamos com os outros?

Num momento em que a Internet invadiu o quotidiano, esbatendo as fronteiras  
entre o estar dentro e fora da World Wide Web, importa pensar a construção e a re-
presentação da realidade a partir de acções moldadas pelos dispositivos tecnológi-
cos. A banalização destes interfaces trouxe mudanças profundas nas dinâmicas 
cognitivas e relacionais porque estenderam os corpos, o seu domínio sensorial  
e, simultaneamente, encurtaram o tempo e o espaço, desenvolvendo um conheci-
mento totalizante e globalizante do mundo. Acompanhando o tão falado paradigma 
da hiperconectividade, a Internet art tem trabalhado os espaços de permanente 
mediação com um apurado sentido crítico, a partir de estratégias de ficção e inte-
racção. No museu sem lugar, o virtual acomoda obras e processos que implicam, 
muitas vezes, a participação activa dos públicos. A noção de comunidade e a defi-
nição de um novo perfil do espectador online apontam ainda para a necessidade 
de repensar o carácter socio-político do museu, bem como a experiência da arte 
em rede. Os projectos artísticos apresentados nesta temática revelam experiências 
tecnologicamente mediadas e que acontecem num espaço intersticial, a um tempo 
real e virtual.

ESPAÇOS FICCIONADOS

Em CidadEspelhadas (2015) o olhar da artista brasileira Giselle Beiguelman sobre  
o território urbano é interposto pelo olho- câmara do seu iPhone e iPad. O acto de 
ver, (sobre)valorizado na hierarquia dos sentidos - sobretudo pelo excesso de ima-
gens na sociedade contemporânea -, torna-se também uma experiência de toque  
e manuseamento da máquina, de “ver com as mãos”. O processo faz-se em interva-
los de tempo e lugares de passagem (ou não-lugares): primeiro a captação, depois 
a manipulação (o foco, a tonalidades, os filtros, o zoom). O resultado é um álbum  
de imagens caleidoscópicas, geradas pela sobreposição e fractura de várias toma-
das de vista. Produzindo um efeito de ricochete, as fotografias mostram um movi-
mento de visão e re-visão da grande cidade (São Paulo).

Visitas temáticas
Espaço(s) de Ficção e Interacção

É também desafiando a percepção que se posicionam o Museu de Arte 
Contemporânea de Lima (LiMac), fundado por Sandra Gamarra em 2002 e coorde-
nado por Antoine-Henry Jonquères e o Museu Improvável de Imagem e Arte 
Contemporânea (MIIAC), desenvolvido por João Paulo Serafim desde 2005. Estes 
museus não existem senão virtualmente. São museus fictícios, imaginados para 
preencher espaços não ocupados pelas instituições efectivas: o LiMaC responde  
à ausência de um museu de arte contemporânea em Lima, Peru; o MIIAC é uma 
“máquina de pensar a imagem” dentro e fora do museu. Ambos apresentam exposi-
ções temporárias, possuem um arquivo ou acervo e até o desenho arquitectónico 
de um espaço possível, confundindo e subvertendo os meios de exposição e re-
cepção. O carácter marcadamente institucional no aspecto das respectivas páginas 
web é mais uma ironia para baralhar e reflectir os papéis e a atuação dos agentes  
e instituições culturais. No contexto do unplace o LiMac e o MIIAC inauguram duas 
novas exposições: Solo Show (2015) é uma experiência interactiva que especula 
sobre a acessibilidade dos públicos nos museus e Rio (2015) expõe os trabalhos  
de Bárbara Assis Pacheco e abre um ciclo de exposições com artistas convidados.

PROBLEMAS DE CONEXÃO

Há duas propostas que evidenciam a Internet como uma poderosa, mas também 
perigosa ferramenta de transmissão e assimilação dos acontecimentos.

Emergência (2013) decorre de uma urgência ética que aliás atravessa todo o per-
curso do artista chileno Alfredo Jaar, denunciando situações concretas de hegemo-
nia política e social, numa lógica e estética da resistência. Neste caso concreto,  
o website afirma-se como um alerta para a epidemia da SIDA em África e a neces-
sária intervenção mundial. Já Uma Curta- Metragem Sobre a Guerra (2009), da du-
pla Thompson & Craighead, exibe a perturbação das notícias que circulam em rede. 
A mediação faz o longe ficar mais acessível ainda que, quase paradoxalmente, não 
o traga para mais perto, sustendo-o num estado virtual. Será que estamos prepara-
dos para as consequências da ‘googlização’ num futuro próximo?
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ESPAÇOS INTERACTIVOS

Com Radio Nouspace (2013), John Barber rejeita a ditadura da imagem, valorizando 
a Internet como meio privilegiado para coleccionar, preservar e difundir som e re-
gistos áudio. Se Barber concebe suporte para a comunidade de ouvintes, Perry 
Bard cria uma plataforma de colaboração à escala global, ao desenhar um progra-
ma que permite fazer uploads de imagens e vídeos que se apropriam do filme de 
Dziga Vertov O Homem da Câmara de Filmar (1929), organizando-as e colocando-
-as lado-a- lado às cenas da versão original do filme. Pela participação de  
O Remake Global (2007,) o espectador torna-se co-autor do trabalho que reinter-
preta a obra cinematográfica pioneira do cinema-verdade e traduz o quotidiano 
russo dos anos 20 com o dos nossos dias. Ao contrapor temporalidades, esta obra 
de arte em rede, amplamente nomeada, aponta para uma nova linguagem na era 
da Internet, dimensionada pela multidão, enquadrada num cenário pós-cinemato-
gráfico [Steven Shapiro].

Para finalizar a visita e completar a mostra de obras que promovem novos regimes 
de interactividade e autoria, Lua (2012) - que nasceu da colaboração entre os céle-
bres Ai Weiwei e Olafur Eliasson -, convida a deixar uma marca. A reprodução ima-
gética deste satélite da Terra é metáfora para o sonho, o inatingível, mas é também 
reflexo da realidade. Por isso, a superfície lunar é habitada por identidades inscritas 
que se conectam numa experiência de mobilização em massa - “a ideia de que  
a lua representa algo de inconsciente na sociedade”, conforme explica Ai Weiwei. 
Estes projectos em rede só fazem sentido se disseminados, provocando fenóme-
nos de acção e reacção. Ao espectador unplace, lançamos o desafio de colocar  
as ideias em órbita.

LUA · 2012

Ai Weiwei e Olafur Eliasson (China)

EMERGÊNCIA · 2013

Alfredo Jaar (EUA)

CIDADESPELHADAS · 2015

Giselle Beiguelman (Brasil)

RIO (MIIAC) · 2015

João Paulo Serafim (Portugal)

RADIO NOUSPACE · 2013

John F. Barber (EUA)

UMA CURTA-METRAGEM SOBRE A GUERRA · 2009

Thomson & Craighead (Reino Unido)

O HOMEM DA CÂMARA DE FILMAR: O REMAKE GLOBAL · 2007

Perry Bard (Canadá)

SOLO SHOW (LIMAC) · 2014-2015

Sandra Gamarra (Peru/Espanha) & Antoine-Henry Jonquères (França/Espanha)

Obras incluídas 
nesta Visita Temática
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Ficha Técnica
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Rita Xavier Monteiro

ARTISTAS

Ahmed El Saher

Ai Weiwei & Olafur Eliasson

Alfredo Jaar

Art is Open Source

Clement Valla

Giselle Beiguelman

MIIAC - João Paulo Serafim  
e Bárbara Assis Pacheco

JODI

John Barber

Paula Levine

Thomson & Craighead

Wilfredo Prieto

Perry Bard

LiMaC - Sandra Gamarra  
& Antoine-Henry Jonquères

Hanna Husberg & Laura McLean

S.A.R.L. Grupo

INVESTIGAÇÃO
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Rita Xavier Monteiro
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TEXTOS
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Angelica Vergel
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Clement Valla

Giselle Beiguelman

Hanna Husberg & Laura McLean

João Paulo Serafim

JODI

John Barber

Paula Levine

Marcello Pisú

Thomson & Craighead

Wilfredo Prieto

Perry Bard

Sandra Gamarra & Antoine-Henry 
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Sara Tucker

S.A.R.L. Grupo
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