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RESUMO 
Este artigo propõe a refletir com uma abordagem crítica, sobre as constantes 
transformações no campo das Artes Visuais, no que tange às diferentes abordagens e 
relações das obras de Arte Contemporânea para com o seu público, e como isso - somado 
às constantes transformações em uma sociedade que é cercada por tecnologias - modifica 
não só o modo de criação dessas obras, mas também o seu modo de disponibilização ao 
público fruidor, gerando assim novas possibilidades estéticas e a necessidade do 
desenvolvimento de novos processos curatoriais. 
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ABSTRACT 
This article proposes to reflect with a critical approach, about the constant changes in the 
field of Visual Arts , with respect to the different approaches and relations of contemporary 
art works to his audience, and how that - added to the constant changes in a society which is 
surrounded by technologies - change not only the form of creation of these works, but also 
their availability to the spectator public, thus generating new aesthetic possibilities and the 
need to develop new curatorial processes. 
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Na perspectiva atual, é possível perceber que o desenvolvimento tecnológico tem 

influenciado e modificado diversas instâncias da sociedade. Para alguns 

pesquisadores como Marc Augé (1994) e Stuart Hall (2015), uma das principais 

mudanças dizem respeito à superabundância factual, na qual informam que a 

sociedade atual recebe um número excessivo de informações ao mesmo tempo, e 

em todo o globo terrestre. Destaca-se então, que os recursos tecnológicos são agora 

responsáveis pela distribuição de novas ideias e percepções, pois a cultura de todo 

o mundo é transmitida em alta velocidade, de um ponto ao outro do planeta. Desse 

modo, ocorrem transformações que irão influenciar também o âmbito da cultura.  

Da cultura de massas, à cibercultura¹, percebemos mudanças circunstanciais no 

modo pelo qual os indivíduos são influenciados pelas tecnologias. Santaella (2003, 

p. 82), fala do surgimento de “mídias desmassificadoras”, que possuem como 

característica “minar os fatores de centralização, sincronização e padronização 

característicos dos meios de massa, ao promover maior diversidade e liberdade de 

escolha”. Essa autonomia é que irá ser responsável pela formação cultural de cada 

indivíduo, pois este irá escolher, entre as diversas opções, a cultura que irá 

consumir. Evidencia-se a partir disso, o quanto é importante pensar nas 

características da recepção e do consumo da cultura, no contexto contemporâneo.  

Como cultura, aqui propõe-se pensar no campo das Artes Visuais e mais 

especificamente, na Arte Contemporânea. Nela, diferente de ser apenas um objeto a 

ser apreciado, a obra artística intenta propor reflexões ao seu público fruidor, 

retirando-o de sua posição de passividade diante dela. Assim, a arte passa por um 

processo que, de acordo com Walter Benjamin (1955), “rompe a experiência 

aurática”, onde ela só poderia ser apreciada e entendida por indivíduos 

familiarizados aos processos artísticos; e dá lugar a uma arte que trabalhará com 

questões sociais, populares e que são compreensíveis por maior parte das pessoas.  

A morte da aura na obra de arte fala não tanto da arte quanto dessa 
nova percepção que, rompendo o envoltório, o halo, o brilho das 
coisas, põe os homens, qualquer homem, o homem de massa, em 
posição de usá-las e gozá-las. (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 82)  

Os teóricos Ascott e Berkeley – assim como outros, entendem o sistema da Arte 

Contemporânea como um modelo de comunicação onde a obra de arte funciona 

como a própria mensagem. Deve-se então entender, que diferindo da arte produzida 



 

2360 ARTE, CURADORIA E TECNOLOGIA: APROXIMAÇÕES ENTRE OBRA E PÚBLICO 
Manoela Freitas Vares / Bolsista de Apoio Técnino em Extensão – UFSM  
Simpósio 2 – A exposição de arte como espaço de comunicação 

 

anteriormente, os trabalhos artísticos contemporâneos não podem ser apenas 

analisados sob o ponto de vista de uma estética que cultua o gosto pela arte - ou o 

ponto de vista do belo, tradicionalmente falando - mas sim, por uma percepção 

acerca de suas reverberações em quem os observa, questiona e de que de algum 

modo, sente-se afetado por eles. 

Eu gostaria de olhar para os atributos de um novo paradigma para a 
arte, uma teoria de campo que substituiria a estética modernista 
formalista. Ela toma como foco não as formas, mas o 
comportamento; não um modelo de informação do envio/recebimento 
de mensagens em uma linearidade unidirecional, mas o 
interrogatório de probabilidades do espectador […] onde a 
responsabilidade final pelo significado pertence ao espectador. 
(ASCOTT & BERKELEY, 2003, p. 178, tradução nossa)  

A Arte Contemporânea é então, uma arte que busca uma maior aproximação com o 
seu público. Para isso, recorre aos mais diversos recursos, como a utilização de 

objetos e questões cotidianas, a sua expansão de espaços tradicionais como 
galerias e museus para espaços não tradicionais, e além disso, destaca-se também 

a busca de uma participação mais efetiva dos indivíduos na sua própria realização 

enquanto obra. Essa proximidade é responsável por uma mudança na própria 
função social da arte: mais diversificada e na tentativa de ser mais aberta, ela irá 

abranger novos públicos, e com isso, é necessário aos curadores de suas mostras 
repensar também o seu modo de distribuição e recepção.  

A abertura das obras à participação do espectador, mais do que uma 
‘contribuição’ espontânea dos artistas, é resultado histórico da luta 
de classes: representa a democratização e a redistribuição da 
iniciativa social, exigidas mais do que aos artistas, à sociedade toda, 
pela ascensão das classes populares. (CANCLINI, 1984, p. 41–42)  

Um dos “embreantes” da Arte Contemporânea, o próprio artista Marcel Duchamp, já 

acreditava que a completude da obra se faria apenas pela contribuição do público, 

sendo assim, dependente de sua presença. Desse modo, convém destacar a 

tendência cada vez maior de os artistas incitarem uma participação do público em 

suas obras: é o caso da obra 18 Happenings em 6 partes (1959), de Allan Kaprow, 

na qual o artista fornece inclusive informações sobre o funcionamento da obra, 

provocando o público a interagir de acordo com suas instruções. 
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Fig. 1 – Allan Kaprow 

18 Happenings em 6 partes, 1959 
 

Ao refletir que nos projetos participativos a obra de arte só atinge sua completude no 
momento em que o público interessa-se em modificá-la, é preciso reconhecer a 

necessidade de os curadores, além de selecionarem e apresentarem as obras, 
também pensarem em maneiras de expor ao público a necessidade de sua 

participação para a completude do processo da obra. Assim, não só o modus 

operandi do artista passa por renovações – é preciso que se faça uma mudança 
também na crítica de arte, nas suas curadorias e nos modos expositivos pelos quais 

as pessoas irão vivenciar diferentes experiências e percepções, alertando também 

sobre a necessidade de desenvolvimento de uma nova estética. Conforme Didi-
Huberman (1998), Freud afirma que o lugar da estética está no “lugar que suscita a 

angústia em geral”. Mas que é essa angústia? Nesses casos, trata-se do momento 
em que o fruidor coloca-se diante da obra e é levado por ela a refletir sobre sua 

mensagem, a inquietar-se diante de algo, de um objeto que quer lhe dizer alguma 

coisa através de sua interação: a experiência da obra é justamente a busca de um 
significado, e talvez de um resultado para essas ações. 

O advento da arte e tecnologia 

Nas tentativas da obra de arte a adequar-se cada vez mais e chamar a atenção do 

público ao aproximar-se dele, percebemos que esta tende a dialogar com as 

mudanças que ocorrem na sociedade. Conforme Michael Rush (2006, p. 162), “a 
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marcha inexorável do mundo para uma cultura digital (ou computadorizada) inclui a 

arte em seus passos”. Assim, percebemos que os artistas começam a utilizar-se 

também dos recursos tecnológicos existentes para conceber suas criações. Desse 

modo, a obra que é disponibilizada ao público não se propõe a ser fixa: em sua 

dinamicidade – permitida pelas tecnologias digitais – ela pode ser continuada 

através da interação do seu fruidor.  

O que se destaca aqui, é que essas tecnologias abrem a possibilidade de novos 

métodos de participação e interação com as obras, gerando novas experiências. Na 

nova forma de interação, que não é mais controlada pelo artista – como ocorre na 

obra de Kaprow – o público deve escolher como e de que modo irá interagir e o 

quanto doará de seu tempo e sua atenção à obra, que só será completa através de 

sua atuação. Nicolas Bourriaud (2009, p. 114) nos confirma, ao dizer que “o sentido 

da obra nasce do movimento que liga os signos emitidos pelo artista, mas também 

da colaboração dos indivíduos [....]”. Para referenciar, disserta-se sobre uma obra 

referencial dessa arte: o projeto La Plume et Le Pissenlit (1990), de Edmond 

Couchot, Michel Bret e Marie-Hélène Tramus, que conta com uma tela de projeção 

onde é possível ver a imagem de uma flor dente-de-leão, e um dispositivo onde é 

solicitado ao público soprar, para que através da sua interação a obra modifique-se 

e se conclua em seu funcionamento: como resultado, as plumas espalham-se tal 

qual a experiência real com a flor.  

 
Fig. 2 – Edmond Couchot, Michel Bret e Marie-Hélène Tramus 

La Plume et Le Pissenlit, 1990 
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Nesse momento, é importante destacar que apesar da importância de sua atuação, 

nem todo o público deseja de fato interagir com essas obras. Ao visitar algumas das 

principais exposições de arte e tecnologia pelo país – como as realizadas para um 

público especializado, nos Encontros Internacionais de Arte e Tecnologia (#10.art, 

#11.art, entre outros), de que participam pesquisadores e alunos de artes visuais; e 

também exposições que são destinadas ao público comum, sem formação ou 

interesse específico em artes, como o FILE (Festival Internacional de Linguagem 

Eletrônica) – percebe-se que além da pouca recepção por parte de um público que 

ainda desconhece e ainda possui a opinião de que objetos de arte devem ser 

exclusivamente belos, verifica-se que muitos passam rapidamente pelas obras, e na 

maioria dos casos, sem interagir, limitando-se a observar um outro que está 

interagindo e entendendo assim, superficialmente o seu funcionamento. 

Presume-se que os motivos para isso variam como a falta de interesse e de 

identificação com o tema, vergonha da observação de outros, ou até a falta de 

tempo na visitação de uma exposição, entre outros. Nesse sentido, convém citar 

John Dewey (2010), quando este fala que a experiência da obra é provida por um 

interesse e que existem dois fatores que podem a limitar: o “excesso do fazer” ou o 

“excesso de receptividade”. 

O gosto pelo fazer, a ânsia de ação, deixa muitas pessoas, sobretudo 
no meio humano apressado e impaciente em que vivemos, com 
experiências de uma pobreza quase inacreditável [...] As 
experiências também têm seu amadurecimento abreviado pelo 
excesso de receptividade. Nesse caso, o que se valoriza é o mero 
passar por isto ou aquilo, independente da percepção de qualquer 
significado. (DEWEY, 2010, p. 123) 

Assim, entende-se que existem adequações a serem feitas para a completa fruição, 

ou experiência, da obra. Do mesmo modo que, anteriormente, Robert Morris 

implacavelmente tecia críticas de que suas obras jamais poderiam ser apreciadas 

por meio de fotografias, e de que o público necessitava estar presente na exposição 

para poder “sentir” seus objetos minimalistas, é preciso reconhecer que no caso das 

obras em arte e tecnologia, o público precisa estar interessado por elas, e desse 

modo, atraído à sua interação. 

Como seria possível então, nesse contexto, chamar a atenção do público para que 

sua participação nesses processos seja ampliada? Se se mudam os modos de 
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criação e produção, por que não mudar a ideia de recepção da obra de arte? Se de 

fato existem novas práticas artísticas e novas relações do público com a obra, por 

que a curadoria ainda é tradicional na maior parte das exposições? Segundo 

Canclini (1984, p. 207), “produzir uma nova arte implica tanto produzir novas obras 

como produzir novas condições sociais para recebê-la e fruí-la”. Desse modo, o 

curador, como parte integrante dessa indústria e agente das mudanças sociais 

propiciadas pela arte, é o responsável também, por oferecer uma modificação – ou 

ampliação talvez – das experiências que o público terá da obra. 

O que se propõe é que as tecnologias também possam ser pensadas como 

fórmulas, para modificar os modos de disponibilização pelos quais o público recebe 

e frui a obra, de modo a auxiliar modelos de exposições emergentes. É o que 

acontece na mostra Entre Sensíveis Pixels: espaço, tempo, agora, realizada em 

2013 no Estúdio Galeria Mamute em Porto Alegre-RS, com a curadoria de Débora 

Aita Gasparetto.  

Nesse acontecimento, além da exposição física no espaço da galeria, evidencia-se 

que é também criado um site apresentando informações sobre a exposição, e que 

disponibiliza todas as obras selecionadas à fruição de quem o acessa. Nele, é 

possível observar as fotografias, vídeos e até interagir com os trabalhos 

participativos de todos os artistas selecionados para a mostra, mesmo estando longe 

do local expositivo. 

 
Fig. 3 – Acesso virtual à mostra Entre Sensíveis Pixels: espaço, tempo, agora, 2013 
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Do mesmo modo que a tecnologia é capaz de levar a obra (como é o caso de 

linguagens como a fotografia, o vídeo ou até mesmo a gamearte, que situa-se 

completamente em um espaço virtual) até um público que não necessariamente está 

presente no local expositivo, promovendo uma maior divulgação e proximidade com 

o público – que pode inclusive vê-la nos dois locais – acredita-se que os recursos 

tecnológicos poderiam ainda, ter outros usos bastante úteis à novas práticas de 

curadoria. 

Atendendo à questão específica de melhorar a experiência, aumentando a interação 

do público para com as obras, pensa-se que que as tecnologias podem ser também 

utilizadas como recursos de mediação, para transmitir ao público maiores 

informações sobre o artista, seu contexto e sobre o processo de criação da obra. De 

acordo com Umberto Eco (1969, p. 171), o único instrumento para julgar a obra é 

“justamente a adequação entre as possibilidades fruitivas e as intenções 

implicitamente manifestadas pelo autor”. A partir disso, considera-se que ao obter 

um maior conhecimento sobre o que está presenciando, o possível interator poderia 

criar um maior interesse pela obra, elaborando empatia e sentindo-se representado 

pelas questões presentes na obra. Pondera-se também que ele, ao atingir uma 

maior identificação para com o trabalho artístico, tornar-se-ia mais propenso a 

investigar o seu funcionamento e as possibilidades de sua interatividade, o que 

resultaria provavelmente, em uma experiência mais completa. 

Considerações finais 

Ao observar as frequentes modificações que ocorrem nas artes visuais e sua 

história, ao longo do tempo, é necessário aceitar também as mudanças ocorridas 

nas funções de cada um dos agentes que intervém nesse campo, e suas 

reverberações. Se se muda o modo de produzir e também o papel social do artista, 

é preciso mudar também o modo de distribuição de suas obras-mensagens. Assim, 

o curador de arte deve identificar que é preciso evidenciar a importância cada vez 

maior do público nos processos artísticos, incentivando o seu envolvimento para 

com eles.  

Na atual sociedade, com o grande número de recursos tecnológicos sendo criados a 

todo momento, sugere-se que se promovam alterações nos processos curatoriais a 
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partir do uso desses dispositivos, como facilitadores de uma relação entre o público 

e obra. Nesse artigo, demonstra-se o caso de uma exposição na qual as obras 

podem ser transmitidas através da rede internet, para diferentes pessoas que 

estejam em qualquer lugar do mundo, até mesmo que essas localizem-se muito 

distantes do seu local expositivo; mas acredita-se que, com o constante 

desenvolvimento de tecnologias, muito mais há de ser explorado em novas 

curadorias. 

 

Notas 

¹ Cibercultura é a cultura que inicia-se a partir da comunicação e entretenimento virtual, possibilitados pelo uso 
de computadores e da rede internet. “A cibercultura expressa o surgimento de um novo universal, diferente das 
formas que vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global 
qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15). 
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