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RESUMO:  
 
Este artigo apresenta um estudo no contexto da arte, apontando outra proposição de galeria 
virtual para a produção em arte contemporânea, vinculada à arte digital. Para isto, 
considera-se a importância do ciberespaço no cenário das artes digitais para a investigação 
das mudanças no sistema da arte contemporânea, a partir das diferentes possibilidades 
virtuais e interativas neste novo modelo.  
 
Palavras-chave: arte contemporânea – mídias digitais – ciberespaço – interatividade – 
galerias virtuais 
 
 
ABSTRACT: 
 
This article presents a study in the context of art, pointing to another proposition virtual 
gallery for contemporary art production, linked to digital art. For this, we consider the 
importance of cyberspace in digital arts scene for the investigation of changes in the system 
of contemporary art, from the different possibilities in this new virtual and interactive model. 
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A tecnologia e a comunicação revolucionaram a vida contemporânea e esta 

revolução tem reflexo direto na arte contemporânea. A cada nova descoberta 

tecnológica, os artistas se aventuram em busca de experiências diversas e 

irresistíveis. Alguns autores como Michael Rush e Michel Archer, o primeiro 

especificamente nas mídias digitais, revelam obras, desvendam artistas e passeiam 

pela linha do tempo conduzindo aos caminhos sem volta da arte digital. Outros 

transitam pelos conceitos, experiências e expectativas que propiciam o ciberespaço, 

a cibercultura e as maneiras de aproximar-se das artes. Há aqueles que investigam 

as relações com artistas, público, mercado, comunicação e vida contemporânea, 

como Anne Cauquelin, Edmond Couchot e Pierre Lévy. E ainda os que trabalham 

sobre o contexto histórico do sistema de distribuição da arte e a relação de 

transformações entre artistas, movimentos, obras e espectadores, como Sônia 

Salcedo del Castillo. Por meio de algumas considerações destes teóricos podemos 
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começar a pensar outra forma de disponibilização da arte neste novo tempo, o 

tempo real do ciberespaço.  

Começamos esta caminhada com Michael Rush, que nos insere no universo 

digital, com a seguinte constatação:  

A velocidade com a qual este século criou um planeta eletronicamente 
conectado reflete-se na rápida expansão das práticas artísticas que vão 
além da escultura e pintura tradicionais, até a inclusão quase frenética de 
objetos do cotidiano no cenário da arte. RUSH, 2006, p.1. 

E, é por estas estradas que um espaço de intercâmbios e interatividade 

surge, um lugar onde o artista e o público passeiam, o ciberespaço, lugar de troca, 

de adaptações, via de mão dupla. Um espaço novo, que potencializa e abre caminho 

para a criação e produção em artes digitais, por isto, precisa ser investigado, a fim 

de que se possa extrair potencial máximo para a difusão da arte contemporânea. 

Estudar este processo é um dos pontos fundamentais para apontar outra forma de 

pensar a disponibilização da arte, em galerias virtuais, especificamente àquelas que 

expõem obras de artistas que trabalham com as mídias digitais, interativas ou não. 

Desta forma, fazemos uma abordagem de alguns conceitos para perceber o quanto 

é relevante este estudo para o campo, relativamente novo, das redes de 

distribuição/disponibilização da arte contemporânea no ciberespaço. A 

disponibilização compreende o ambiente onde o trabalho está, que pode ser um 

ambiente físico, para obras que requerem este meio, ou na rede quando for um 

trabalho disponível na internet.  

Ciberespaço e as mídias digitais: disponibilização e interatividade 

Como ponto inicial, buscamos nos aproximar de alguns conceitos em relação 

ao ciberespaço, suas relações com a arte contemporânea e seus sistemas de 

distribuição/disponibilização. Assim, compreenderemos qual é a abrangência e 

importância de desenvolver uma galeria neste meio ainda novo, bem como avaliar 

quais as melhores alternativas para esta construção. 

Lévy analisa as relações humanas, as mudanças na sociedade a partir do 

desenvolvimento tecnológico e das possibilidades do ciberespaço, e prevê, já em 

1999, as potencialidades deste meio.  
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(...) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que 
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. (LÉVY, 1999, p. 17) 

E mais adiante sustenta uma nova tese de que o crescimento rápido do 

ciberespaço:  

(...) é fruto de um verdadeiro movimento social, com seu grupo líder (a 
juventude metropolitana escolarizada) suas palavras de ordem 
(interconexão, criação de comunidades virtuais, inteligência coletiva) e suas 
aspirações coerentes. (LÉVY, 1999, p.123) 

A partir deste novo espaço, surge uma nova cultura, denominada cibercultura, 

ou seja, a partir de um espaço de comunicação, se desenvolve uma cultura aberta, 

disposta a receber, passar e trocar informações. Esta cultura engloba os meios de 

comunicação tradicionais até então existentes e ainda permite interagir e abastecer 

o novo sistema midiático.  

Endendemos que o ciberespaço também é o lugar dos amantes da arte, dos 

artistas e dos curiosos, próprio para intercâmbios. Mas, este novo espaço, de 

maneira alguma, elimina o contato interpessoal, esta nova forma de comunicação 

aproxima ao invés de afastar. Existe, no ciberespaço a possibilidade de 

disponibilizar dados dos artistas e obras, gerando visibilidade, e de acesso do 

público, proporcionando a aquisição de conhecimento. Um clique ultrapassa as 

barreiras geográficas e as fronteiras culturais, da galeria, do museu, então, em 

tempo real o público está logo ali, pronto para interagir.  

Porém, esta facilidade de acesso não abandona as instituições, nem as 

pessoalidades. Agora o que o ciberespaço faz é despertar o interesse para ir 

realmente até o artista, a obra, a exposição. Pierre Lévy ainda relata, a importância 

do ciberespaço para a difusão destas formas tradicionais:  

Quanto mais difundidos os elementos recombináveis do museu imaginário, 
mais foram fundados prédios abertos ao público cuja função era abrigar e 
expor a presença física das obras. Ainda assim se estudássemos o destino 
de determinado quadro célebre, descobriríamos que foi apreciado mais 
frequentemente como reprodução do que como original. Da mesma forma, 
os museus virtuais provavelmente nunca farão concorrência aos museus 
reais, sendo antes suas extensões publicitárias. Representarão, contudo, a 
principal interface do público com as obras. (LÉVY, 1999, p.154)  
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Outra contribuição relevante em relação ao ciberespaço vem de Anne 

Cauquelin e diz respeito a sua análise dos quatro incorporais estóicos, o tempo, o 

lugar, o vazio e o exprimível, e suas relações com o ciberespaço. Nesta obra ela 

aponta ainda que é difícil classificar as obras e práticas diversas deste novo meio. 

No ciberespaço o tempo é o tempo real, onde emissor e receptor comunicam-se 

instantaneamente; o lugar é repleto de links, rizomas, extensões e neste lugar o 

sujeito é um nômade. O sujeito passeia, não tem paradeiro, é um visitante de várias 

casas. “O aqui e o lá confundidos, a distância abolida, (...)” (CAUQUELIN, 2008, 

p.158).  

Já o exprimível se anuncia no virtual pela interatividade. E o vazio, com suas 

alternâncias e infinitas possibilidades de conexões, é quem dá sustentação a tudo o 

que envolve o ciberespaço, pelas ligações que escolhe. Por meio destes conceitos 

podemos visualizar o que envolve o espaço cibernético. A autora resume sua teoria 

em relação ao ciberespaço:  

O espaço cibernético é um espaço de ligações, atravessado por fluxos que 
transportam mensagens, palavras, imagens e sons com a rapidez cujo 
nome em linguagem computacional é ‘tempo real’. Ligações instantâneas, 
nunca estáveis, evoluindo sem parar, projetadas em uma espécie de vazio, 
do qual elas seriam, de algum modo, a textura. (CAUQUELIN, 2008, p.169)  

Compreender o ciberespaço é também entender termos que dizem respeito 

especificamente a este meio, como: realidade virtual e interatividade. Por 

realidade virtual, entendemos um ambiente que acontece dentro da máquina, ao 

qual nos conectamos e trocamos dados. A interatividade é o que mantém este 

ambiente, é a relação entre o usuário e os elementos que compõe o computador 

e o ambiente virtual.   

A representação virtual se distingue da representação escrita ou da 
representação icônica por vários traços característicos: a universalidade do 
código de base (o numérico), o elo operatório entre linguagens formais e 
imagem, a calculabilidade, a capacidade de simulação e de visualização 
concreta de modelos abstratos. O virtual permite agir sobre o real com 
auxílio de representações ‘eficazes’ do mundo. A imagem virtual não é uma 
imagem do mundo, é a janela de um mundo ‘intermediário’ no qual se pode 
imergir, no qual se pode encontrar os outros, e no qual se pode agir sobre o 
mundo real por intermédio de todo tipo de captores e realizadores. (Quéau, 
2000, p.85) 
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Para Couchot as imagens numéricas parecem ser tão verdadeiras, por 

simularem o real e envolverem o espectador, mas na verdade são virtuais. E em 

relação a esta realidade analisa:  

É um ambiente cuja existência é apenas computacional. Um ambiente 
virtual. O epíteto “virtual” atribuído à imagem numérica interativa qualifica o 
conjunto de cálculos que estão na origem de seu nascimento. (COUCHOT, 
2003, p. 174) 

Cauquelin também esclarece o uso correto do termo virtual e faz referência a 

um sistema, onde tudo o que está inserido neste sistema é chamado virtual, assim 

diz que (CAUQUELIN, 2008, p.169): “a realidade virtual é o tipo de realidade 

produzida pelo sistema digital.”  

A pesquisadora Franciele Filipini dos Santos visualiza o ciberespaço e o 

ambiente virtual como um espaço de divulgação/exposição e acrescenta um 

conceito que contribui à nossa construção:  

É a partir da especificidade do virtual que se pensa o ciberespaço, ou seja, 
este espaço de encontro, de presenças simultâneas como espaço de 
divulgação/exposição para as produções artísticas (independente da 
linguagem utilizada) e como sistema de criação/exposição para a produção 
de Arte e Tecnologia (obras interativas ou não). (SANTOS, 2009,  p.66) 

Couchot percebe as mudanças em relação a participação, quando propõem 

aos modos de interatividade, onde num primeiro momento revela a interatividade 

como “exógena”, ou seja, um “diálogo” entre o homem e a máquina, entre eles 

estão, mouse, teclado, tela e uma série de captores e ligações que fazem o contato 

do homem com a máquina. Mais adiante discorre sobre o modo “endógeno” da 

interatividade, onde os objetos numéricos reagem entre si e com o usuário 

(COUCHOT, 2003, p.167): “Criam-se assim, objetos dotados de uma espécie de 

percepção (...). Estes atores trocam mensagens entre si, assim como com os 

usuários.”  

Esclarecidos estes termos, continuamos na busca pelas oportunidades que o 

ciberespaço oferece ao sistema de distribuição/disponibilização da arte 

contemporânea. Em relação ao mercado da arte, Cauquelin (2008) prevê a livre 

entrada dos espectadores no espaço dos criadores, e aqui temos uma contribuição 

interessante, na visualização da potencialidade deste meio para criação e a difusão 

das obras e artistas no ciberespaço. Ela vê no elo entre o que o ambiente artificial 
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dispõe - seus objetos, suas extensões ou visitantes - e o ambiente real, o verdadeiro 

centro do trabalho para os artistas. É assim que ela percebe como é possível entrar 

e sobreviver neste espaço virtual/real, cheio de atrativos ao artista. 

E talvez seja por esse traço que o caracteriza que a arte do virtual, longe de 
ser o parente pobre da arte com A maiúsculo, possa ser pensada como uma 
espécie de modelo para a atividade artística em geral. Poderíamos até 
mesmo nos arriscar a levantar a hipótese de que a atividade que se 
desenvolve no ciberespaço é, ela própria, uma atividade artista, qualquer 
que seja o conteúdo daquilo que é conectado. (CAUQUELIN, 2008, p.196)  

Entendendo alguns aspectos do ciberespaço, seus conceitos em relação a 

arte, a possibilidade de sobrevivência do artista neste meio, a nova cultura que ali 

surge, podemos presumir um futuro no qual devemos adotar técnicas de adaptação 

para sobreviver. Chegamos num ponto onde não há mais como voltar atrás, pois a 

tecnologia integra todos os campos de nossa vida, então precisamos desenvolver 

estratégias que nos diferenciem neste meio comum a todos. Para os artistas, além 

de criar utilizando a linguagem tecnológica e as mídias digitais, chega a hora de 

pensar na distribuição/disponibilização das suas obras neste meio. Assim, podemos 

observar as obras que chamam atenção no ciberespaço, observando a linha do 

tempo das mídias digitais. 

Neste contexto, Michael Rush (2006) conta como os artistas vêm trabalhando 

com as novas tecnologias e traz as tendências que dominaram as novas mídias, 

desde a utilização dos meios de comunicação de massa até as formas mais 

interativas do ambiente virtual. Rush resgata os principais artistas e obras da história 

das mídias digitais na arte contemporânea. É interessante perceber que com o 

passar do tempo, com a evolução dos meios de comunicação de massa e da 

tecnologia, alguns artistas passam a utilizar novas técnicas que se aproximam da 

interatividade. O que estes artistas buscam é levar a arte ao público e promover um 

contato maior entre, artista, obra e público. 

E o principal marco para as mídias digitais relacionado a este trabalho, 

acontece nos anos 90, com o surgimento das câmeras digitais, mais baratas e das 

novas técnicas de edição em vídeo e fotografia, mas sobretudo com o uso do 

computador, quando surgem  também novos modos de relação entre artistas e 

meios de comunicação, modos que habilitam novas maneiras de criação cujo 

ambiente virtual traz criações de artistas que se arriscam por com computadores, 
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games, animação, arte digital e uma série de novas experiências sensoriais e 

interativas. 

O que fica claro entre os artistas contemporâneos que trabalham com 

tecnologias digitais é a tentativa de fazer o público interagir, de democratizar a arte, 

dividi-la, a fim de que as obras estejam abertas à interatividade e participação. Neste 

sentido, o ciberespaço é o ambiente que melhor expressa esta tentativa, 

proporcionando interatividade em tempo real. 

O que estes artistas do ciberespaço precisam é de um espaço de 

divulgação/exposição que realmente se ajuste às suas produções. Assim, é pela 

análise destas questões, que seguimos em busca da maneira mais adequada para 

pensar uma galeria virtual vinculada às mídias digitais que inclua artistas, público e 

obras. 

Galerias: da realidade à virtualidade 

Para chegar às galerias do ciberespaço é preciso mapear as formas como a 

arte foi exposta e distribuída pela história recente e Castillo (2008) nos ajuda nesta 

retomada. A autora faz um apanhado histórico em relação à construção e arquitetura 

do sistema de exposição tradicional, resgatando fatos e transformações que 

ocorreram nas concepções expositivas, desde os salões do século XIX até o final do 

século XX, constatando que esta trajetória abre espaço para a flexibilidade das 

exposições, o que ela assemelha a “caixa preta do teatro”. 

Por mais que a autora dedique-se à questão dos museus, sua principal 

contribuição para nossa reflexão está na abordagem sobre as relações mutantes 

entre artistas, movimentos, espaços e público, suas evoluções, distribuição e 

recepção. E neste contexto Castillo aponta um marco para a produção artística em 

relação ao espaço da galeria e a recepção da obra, no movimento Minimalista, em 

uma exposição de Frank Stella, na galeria Castelli, o momento em que o cubo 

branco se transforma:  

Note-se que, desde Stella, o espaço da galeria presentificava-se, e, dessa 

maneira, a ausência de significado espacial pressuposta pelo conceito do 

cubo branco começava a ruir. Vale observar ainda que estas novas 

experiências espaciais minimalistas somavam forças para demolir a idéia de 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

228 

que no espaço da galeria a fruição do objeto artístico tem seu parâmetro na 

verticalidade das paredes. (CASTILLO, 2008, p.161) 

A partir desta constatação percebe que o Minimalismo ampliou o campo 

expositivo pela flexibilidade, ampliando o limite das galerias e espaços tradicionais. 

Mais adiante lembra a Land Art e a I Galeria Televisual em Berlim, nos anos 60, 

como um novo conceito de exposição, rompendo os limites das galerias e a idéia da 

venda, colocando a TV como um novo espaço expositivo. Outros momentos também 

marcaram a transformação dos espaços expositivos, como as instalações, que 

colocavam o espectador a experimentar sensações dentro das obras, por meio de 

ambientações cheias de significados e participações. 

Os Happenings e Performances, também ajudaram, nos anos 70, a romper as 

barreiras dos espaços fechados, (CASTILLO, 2008, p. 194): “Esse espírito de 

liberdade parece não só ratificar as propostas artísticas relacionadas ao lugar, mas 

acima de tudo, radicalizá-las”. Michel Archer ainda contribui para a história da 

relação dos artistas com as galerias onde lembra que em meados dos anos 70:  

O sistema comercial de galerias era, evidentemente, apenas uma parte de 
uma economia de mercado capitalista mais ampla. Inevitavelmente, havia o 
conflito de quando a arte que expressava sua rejeição desse sistema era 
forçada a depender dele para ser exibida, apreciada e consumida. A arte 
pública desenvolveu-se, em parte como resultado de um desejo de 
contornar este dilema. Usando locais alternativos como lojas, hospitais, 
bibliotecas e a própria rua como espaço para exposição e os meios de 
comunicação – televisão, rádio e publicidade – como caminho mais direto 
para um público mais amplo e igualitário, a arte pública deu as costas para 
as galerias. (ARCHER, 2001, p. 144) 

A Performance ajudou a arte a sair dos espaços tradicionais e ganhar as ruas 

e o público. Porém, nem todos os artistas pensavam assim, alguns exploravam suas 

potencialidades, como os adeptos do Conceitualismo e Pós-minimalismo. O 

Conceitualismo, como aponta Castillo (2008) não pretendia colocar suas obras em 

museus ou galerias, pois questionava este sistema, por isso, inseria objetos do 

cotidiano nas obras, assim como Warhol e Duchamp, abusando da linguagem e 

aproximando-se do público. Mas, logo depois o sistema tradicional vendia as obras 

conceituais por valores consideráveis. 

Michel Rush ainda contribui para estas constatações em relação aos espaços 

de exposição nos anos 70:  
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Ironicamente, embora grande parte da arte de instalação do final do século 
XX tenha raízes em uma atitude antimuseu que caracterizou os anos 60 e 
início dos anos 70, são os museus e as galerias o lugar principal para ela; 
esta ‘arte contextual’, como poderíamos chamá-la, precisa de um contexto 
institucional para ser vista. (RUSH, 2006, p.110) 

Assim, pouco a pouco, o sentido da galeria moderna foi ficando para traz e a 

variedade das obras, experimentações dos artistas e recepção do público e foi 

dando nascimento ao conceito de teatro “caixa preta” de Castillo, ou seja, uma 

galeria flexível, que deixava de ser neutra e passava a ganhar importância no 

contexto da obra. E assim, se construía este novo momento para os palcos e 

personagens da arte, encenando uma nova fase expositiva, pois esta era a vez de 

um “pluralismo artístico, lançando as bases híbridas da arte contemporânea e 

reciprocamente, da indústria cultural.” (CASTILLO, 2008, p. 223)  

Ainda segundo Castillo (2008) agora estes espaços eram abertos a 

exposições passageiras e não fixas, ocasionando uma aceleração na produção 

artística e no ritmo da exposição. Modificando também as formas de percepção do 

público e fazendo com que este se relacione e experimente a obra.  

Cauquelin também é importante neste processo histórico com seus 

personagens e reflexões, considerando a arte contemporânea o regime da 

comunicação, reflete sobre a transição da arte moderna - ou como ela chama: o 

regime do consumo – à arte contemporânea. Para a autora uma das diferenças 

entre os dois regimes está no espaço entre o criador e seu público, onde se percebe 

que na arte contemporânea os dois se aproximam, interagem e quanto maior for a 

“rede de comunicação” dos produtores, maior o resultado para o artista. E neste 

processo relata que, (CAUQUELIN, 2005, p.67) “(...) os atores mais ativos são os 

que dispõem de uma grande quantidade de informações, provenientes do conjunto 

da rede, e o mais rapidamente possível.” Ou seja, quanto maior a rede de contatos, 

mais rápido chega às pessoas que colocam preço e difundem o trabalho dos 

artistas. E se a galeria líder escolher um determinado artista e fizer parte da rede, 

torna-se um consenso. 

Cauquelin (2005) destaca três figuras, que chama de embreantes, ou seja, 

que primeiro se destacaram por seus pensamentos e atitudes: Marcel Duchamp, 

Andy Warhol e Léo Castelli.  A terceira figura destacada por Cauquelin é o galerista 

Léo Castelli, que serve de inspiração para os novos modelos de galerias virtuais, 
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principalmente pelo conceito de informação e internacionalização. Uma galeria 

virtual deve ser o objeto de desejo dos artistas das mídias digitais, como era a Léo 

Castelli para os artistas da pop arte e de outros movimentos. Mas, para isto precisa 

atrair o público pela diferenciação e interatividade, aproximando artista e usuário. 

Parece que chegamos onde os artistas queriam estar, um espaço de 

exposições livre para o público interagir. Chegamos ao ciberespaço. No ciberespaço 

a velocidade dos contatos tornou-se quase instantânea, quanto mais informação, 

para um grande mailling, mais visto, mais comentado, mais procurado, mais 

acessado, maior o número de seguidores e mais valorizado.  

Porém, diferente das galerias reais, as virtuais, ainda precisam se 

desenvolver e muito, aproveitar as novas formas de comunicação que não param de 

surgir como as redes sociais, que crescem e aproximam pessoas do ambiente todo, 

seja em relações de amizade ou por afinidade de assuntos. E temos que tomar 

cuidados com a forma como as galerias expõem as obras. 

Em relação às galerias e museus virtuais Cauquelin faz sua crítica:  

Falar de obra virtual ou galeria virtual quando se expõem na internet obras 
já realizadas é um abuso de linguagem. Aliás, a maior parte dos museus 
chamados virtuais nada tem de virtual: eles apenas permitem visualizar uma 
sequencia de fotografias e de visões panorâmicas; neste caso, o que se 
chama de “virtual” é a possibilidade que tem o visitante de escolher o que 
ver clicando um nome em um menu. (CAUQUELIN, 2008, p.130) 

Realmente, muitas das galerias que visitamos on-line, são na verdade sites 

de galerias, sem interatividade, apresentam fotos ou vídeos, mas não chegam a 

interagir com os usuários, fazendo com que participem da obra. Além de não 

apresentar um visual atrativo, a navegação é complexa cheia de links que não levam 

a lugar algum, não pelo menos a algum lugar de interatividade. Mas, por outro lado, 

já existe uma caminhada positiva por parte de tradicionais meios expositivos, de 

novos espaços para a comunicação da arte digital e de alguns sites de museus e 

galerias, que já conseguem entender o sentido de interatividade e acrescentar as 

novas formas de distribuição. 

Porém, ainda há um preconceito dos galeristas e críticos com as mídias 

digitais, talvez por não perceber uma maneira de tornar isto rentável. Rush, traz o 

exemplo da crítica e curadora americana Regina Cornwell, que sugere que não há 
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lugar nas instituições tradicionais da arte para manifestações interativas, sendo o 

lugar delas as universidades. 

A crítica e curadora americana Regina Cornwell enfatiza que provavelmente 
seus esforços não serão aceitos de imediato nas fortalezas artísticas usuais 
como museus ou galerias comerciais. ‘Já que o ambiente artístico é visto 
como um mercado’, ela escreve, ‘é compreensível que não tenha 
praticamente nenhum interesse em tecnologia interativa’. (RUSH 2006, p. 
206) 

Acreditamos que realmente sempre há lugar para o novo na universidade, 

lugar de experimentar, mas que no ciberespaço a arte interativa pode ocupar o 

espaço de uma galeria virtual.  

Não importa quando ou se, os laços tradicionais de arte como museus ou 
galerias aceitarão a presença intangível da arte digital interativa, o fato é 
que uma mudança irrefutável ocorreu na forma de se vivenciar a arte (para 
não dizer de sua criação). A interatividade é uma nova forma de experiência 
visual. (RUSH 2006, p. 210)  

Em entrevista à Trópico em 2002, Christiane Paul (curadora de novas 

mídias do Museu Whitney de Nova York e escritora do livro Digital Art 

world of Art - 2008) fala sobre o lugar da web arte. Nesta entrevista deixa claro 

que quem cria para a web, cria para um público global e que sua distribuição 

também deve ser considerada desta forma. E ainda deixa clara sua posição de que 

a web arte é arte sim e que os espaços tradicionais de exposição devem ser 

receptivos a ela, mesmo que muitos web artistas a tenham escolhido para se opor 

ao sistema tradicional de arte.  

Os artistas e críticos precisam reconhecer a importância deste novo espaço 

de interatividade, devem valorizar, para serem apreciados e reconhecidos pelo 

grande público. Segundo Cauquelin, na cyberart (CAUQUELIN, 2008, p.131) “Nem 

nomes de autores, nem obras são conhecidos pelo público. Os lugares de exposição 

ou de informações são ignorados ou resgatados ao acaso na web.” Neste meio tudo 

é muito recente, por isto, se basear em princípios que deram certo no passado e 

adaptá-los a este tempo parece interessante. 

Atualmente a arte digital vem ganhando destaque em festivais específicos 

para este tipo de obra e recebe trabalhos de artistas do ambiente todo. O site 

http://www.festivaldeartedigital.com.br de um destes festivais permite a 

apresentação de obras interativas ou não, por meio de fotos e vídeos e de obras que 
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se constroem pelas mãos do visitante, com a digitação de uma palavra, um 

movimento no mouse, ou um clique que gera uma manifestação artística.  Este site 

oferece links para obras de artistas e ao clicarmos em galeria, somos encaminhados 

direto para exposições em arte digital. 

Outros sites de festivais de arte digital são importantes para avaliarmos  qual 

é a melhor forma de construção de uma galeria virtual para abrigar a arte destas 

exposições virtuais e reais. Entre eles: http://www.file.org.br/; um Festival 

Internacional de Linguagem Eletrônica que conta com mais de 2.000 trabalhos nas 

áreas de net arte, web arte e trabalhos interativos, desenvolvimento de projetos na 

área de arte e tecnologia desde o ano 2000, um festival que colocou o Brasil no 

panorama internacional das artes digitais. 

Ainda é cedo para apresentar uma nova proposição de galeria virtual, pela 

complexidade e variedade da rede, mas o principal ponto é considerar que esta 

galeria nunca vai estar fechada. Com a evolução constante e acelerada das 

tecnologias digitais e do ciberespaço a galeria deve estar aberta a se transformar, 

seja em relação às novas mídias que surgirão, à interatividade, às formas de 

remuneração para o artista, à sua relação com público e artista e, sobretudo, às 

redes de comunicação nas quais ingressa e suas formas de disponibilidade. Sendo 

assim, antecipamos que a galeria virtual, vinculada às mídias digitais, deverá se 

atualizar, acompanhando seu tempo, num espaço mutante, o ciberespaço. 
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