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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo examinar a possibilidade de condução de um trabalho de 

conservação de uma obra de arte contemporânea que pode ser definida, no campo da 

história e crítica da arte, como Time-based media art, ou "Arte dos novos meios". Isso será 

feito a partir do estudo de caso da obra Chuveiros sonoros, do artista carioca Floriano 

Romano, pertencente ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Para a realização deste 

trabalho, é proposta a utilização, como estratégia de tratamento, dos conceitos da 

"Conservação evolutiva", tal como formulados pelo Dr. Lino Garcia. 
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ABSTRACT 

This article aims to examine the possibility of conducting a conservation work of a 

contemporary work of art that can be defined, in the field of history and art criticism, as Time-

based media art. This will be done from the case study of the show "Chuveiros sonoros", by 

the carioca artist Floriano Romano, belonging to the Contemporary Art Museum of Niterói. 

For the accomplishment of this work, it is proposed to use, as a treatment strategy, the 

concepts of "Evolutive conservation" as formulated by Dr. Lino Garcia. 
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Introdução 
A obra enfocada no estudo de caso possui componentes eletrônicos e mecânicos 

que atualmente não funcionam e que, portanto, inviabilizam a sua exibição dentro da 

proposta originalmente pensada pelo artista. Em 2014, o Dr. Garcia ministrou um 

curso de extensão universitária para o Curso de Conservação e Restauração da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no qual apresentou os pressupostos da 

"Conservação evolutiva", que em linhas gerais se adequaria como estratégia de 

tratamento de conservação para devolver o funcionamento pleno da obra, bem como 

possibilitar a atualização do sistema operacional, sem a substituição dos 

componentes eletrônicos, devido à obsolescência da mídia utilizada. O curso de 

extensão contribuiu significativamente para a formação dos alunos interessados 

nessa abordagem, que se revela uma interessante alternativa de procedimento de 

conservação de arte contemporânea, em um momento em que é raro ou não 

existem, no Brasil, pesquisas realizadas na área específica das chamadas "novas 

mídias". É importante frisar que atualmente as instituições museológicas brasileiras 

possuem número significativo de obras que utilizam equipamentos eletrônicos e 

mídias digitais. Sendo assim, é urgente a formação de profissionais e a 

disseminação de técnicas e metodologias que contemplem a conservação dessas 

obras.  

É sabido que a conservação de arte contemporânea requer a atuação de 

profissionais de diversas áreas, de forma conjunta e transdisciplinar, para que seja 

alcançado o objetivo comum. Desta maneira, a participação dos autores na proposta 

de conservação da obra em foco mostra-se pertinente. Nela, os autores – um 

professor e uma orientanda de Trabalho de Conclusão de Curso – realizaram a 

investigação história e crítica (os aspectos de exibição da obra dentro do contexto da 

curadoria e da conservação); enquanto o Dr. Garcia propôs uma intervenção de 

conservação e restauro, utilizando a fundamentação teórica da "Conservação 

evolutiva", por ele desenvolvida. A proposta de trabalho final, desenvolvida em 

conjunto, relativa a uma obra que possui componentes eletrônicos e utilizando os 

pressupostos da "Conservação evolutiva", representa, sob diversos aspectos, algo 

inédito no Brasil. Acredita-se, assim, que este trabalho de conservação marque um 

momento importante e possa constituir-se como paradigma para nortear futuros 
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tratamentos de conservação de arte contemporânea, no caso de obras que possuam 

componentes eletrônicos e novas mídias. 

O artista 

Floriano Romano é um artista que desenvolve sua pesquisa em um território hibrido, 

de difícil definição, e que transborda as fronteiras disciplinares das especificidades 

artísticas (FERREIRA, 2013). Segundo o artista, ele se apropria de objetos 

cotidianos – como rádios antigos, máscaras de proteção contra gases, do tipo dos 

utilizados na Segunda Guerra Mundial [Figura 1], móveis encontrados no lixo ou 

comprados em antiquários – como elementos visuais possuidores de memória e de 

função. Romano utiliza a estratégia da “gambiarra”1 – forma de construção de 

artefatos improvisados sem recursos técnicos formais – como parte de sua 

pesquisa, capturando sons também do cotidiano, das ruas, da natureza e das 

relações íntimas das atividades humanas [Figura 2].  

 
Figura 1: Floriano Romano (1969) 

Mascaras sonora (2016) 
Mascara de borracha, arduino, auto-falante 

Fonte: foto do autor 

 

O artista retira a função original dos objetos de que se apropria, quebrando sua 

lógica de produção, e os ressignifica, somando a eles toda sorte de gambiarras 

sonoras e eletrônicas, para que eles sejam mediadores de experiências politico-

poéticas. Sendo assim, sua obra é de fácil acesso ao fruidor, tocando diretamente o 

público, por conter na sua poética elementos do repertório intelectual da massa. 
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Suas exposições tentam transformar os espaços públicos e privados, buscam se 

comunicar com o público trazendo questões urgentes do mundo, configuram-se 

como propostas de uma nova escuta, que almeja provocar uma abertura no cenário 

social, para que o espectador também possa se transformar como cidadão. A 

atuação política proposta pelo artista é a da ocupação dos espaços públicos – para 

Romano, o encontro é um ato político. Sua pesquisa não está preocupada 

diretamente com as questões da política realizada, no senso comum, pelos políticos 

brasileiros, mas sim em pertencer ao espaço público por intermédio das relações do 

encontro e da transformação dos indivíduos. 

 
Figura 2: Floriano Romano (1969) 

O estrangeiro (2013) 
Móvel, alto-falantes, gravações caseiras 

Fonte: Mario Grisolli 
 

A obra 

A obra intitulada Chuveiros sonoros [Figura 3] é constituída por peças apropriadas 

da indústria, como chuveiro, torneira e tubulação de água; por partes realizadas por 

profissionais, como por um torneiro mecânico; por uma base que geralmente é 

apresentada com ralos, em espaços de exibição fechados, e pela caixa onde ficam 

os componentes eletrônicos; finalmente, por componentes eletrônicos adaptados 
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pelo artista – ele usa um potenciômetro de rádio, um rádio tipo MP3 de fabricação 

chinesa (muito popular) conectado a um flash drive com as musicas gravadas, um 

amplificador de carro, um transformador para fornecer energia e um alto-falante 

acoplado à saída de água do chuveiro. 

 
Figura 3: Floriano Romano (1969) 

Chuveiros sonoros (2008) 
Chuveiro de aço, amplificador, alto-falante e gravações caseiras 

Fonte: Mario Grisolli 

 

A instalação da obra na sala de um museu, no cubo branco, gera uma sensação de 

estranhamento no visitante, que é tentado a intervir na obra e a participar dela, 

abrindo o registro do chuveiro. Nesse momento, cria-se uma tensão, pois a presença 

de um chuveiro dentro de um espaço museológico, onde normalmente é proibido 

chegar perto dos objetos, é algo inusitado. Nesse instante encontra-se o ponto 

nevrálgico da proposição artística, o momento de transposição da barreira 

psicológica provocada pela instituição e a quebra da relação entre as esferas pública 

e privada. O visitante aciona o registro do chuveiro e espera sair água, porém, em 

vez de se molhar, ele escuta o som de músicas populares gravadas durante os 

banhos de chuveiro de pessoas anônimas. A experiência dessa espécie de banho 

de som, que expõe um momento íntimo aos olhos dos outros visitantes, gera uma 
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abertura do espaço público do museu para as relações íntimas e pessoais, tornando 

público e privado uma só coisa. 

O dano 

O artista, em entrevista realizada para a elaboração deste artigo, fala a todo 

momento da incorporação da estratégia da gambiarra como atitude de resistência, 

na construção de seus objetos. Ele segue fielmente postulados que se caracterizam 

pela adaptação, pela improvisação, pelo domínio superficial das funções específicas 

dos materiais apropriados, entre outros. A gambiarra representa algo oposto ao 

duradouro; e, dessa maneira, o funcionamento do objeto artístico se torna precário e 

efêmero, seja pela fragilidade das adaptações mecânicas, seja pela rápida 

obsolescência dos componentes eletrônicos utilizados na construção da obra. Ou 

seja, quando a obra é exposta em um museu, ela rapidamente para de funcionar, ou 

tem que ser acionada por um monitor do museu, para que possa permanecer mais 

tempo funcionando. Obviamente, essa intermediação realizada pelo monitor não dá 

ao espectador a oportunidade de ter a experiência artística na sua totalidade. 

A primeira parte da obra a quebrar é o registro de água. Na verdade, o que quebra é 

o potenciômetro acoplado ao registro, que fica na parte interna da caixa, onde estão 

os componentes eletrônicos. O potenciômetro foi projetado para ser acionado por 

dedos, e por isso todo o controle de volume de som é sensível e frágil [Figura 4 e 5]; 

no entanto, quando o fruidor vê o registro, ele utiliza a força necessária para colocá-

lo em uso – pois ele possui uma memória funcional da utilização de registro –, e 

essa força, aplicada com a mão, é muito superior que à aplicada com os dedos no 

potenciômetro, o que causa a quebra desse componente e inviabiliza a continuidade 

da experiência artística. 
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Figura 4: Detalhe da obra Chuveiros sonoros 

Fonte: Mario Grisolli 

O segundo dano não é tão imediato como o anterior, mas pelo fato de o artista 

utilizar componentes eletrônicos de baixo custo e de uso popular (COTS, 

Commercial Off-The-Shelf), com certa frequência eles param de funcionar. 

 
Figura 5: Detalhe da parte interna da obra Chuveiros sonoros 

Fonte: foto do autor  

 

Proposta de intervenção 
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Uma atuação sobre esse dano precisa intervir na interação registro-potenciômetro. 

O espectador deve interagir com o registro exatamente do modo como faz em sua 

casa, mas para isso deve-se garantir mecanicamente a proteção do potenciômetro. 

Há diferentes soluções para esse problema, e nenhuma prejudica o aspecto e a 

interatividade da obra; dito de outra maneira, ambas as soluções são transparentes 

à obra. É necessário aqui fazer uma consideração sobre o termo "aspecto". A 

definição de "aspecto", segundo o Dr. García, parte do pressuposto de que a 

imagem – como, por exemplo, pinturas do século XIX – está intrinsicamente ligada 

ao suporte (a matéria), de que toda a parte visual, ou seja, o aspecto, está 

diretamente ligado ao material empregado pelo artista – no caso do exemplo, a tinta 

óleo, o verniz e o suporte têxtil. Contudo, na "Arte dos novos meios", ou Time-based 

media art,2 o aspecto (a imagem) depende de um suporte que necessita de energia 

elétrica para que a imagem exista; em outras palavras, para a imagem produzida por 

um projetor de slides existir, não basta que existam apenas a máquina (suporte), 

mas também que haja energia para a luz da máquina reproduzir a imagem em outro 

suporte, como em uma parede ou uma tela de projeção. Desta maneira, a imagem 

ou o aspecto não está necessariamente no suporte [Figura 6].3  

 
Figura 6: Ilustração da definição de aspecto e estrutura 

 

O segundo dano, a obsolescência, exige a recriação da obra segundo alguma 

metodologia de "Conservação evolutiva", como a A3 (GARCÍA E MONTEIRO, 2013), 

que permite sua posterior evolução. A metodologia A3 estrutura a infraestrutura 

tecnológica que funciona como suporte com um conjunto de peças que interagem 

entre si, mediante protocolos bem definidos, de maneira tal que as partes possam 

mudar sem que se afete o funcionamento do sistema global. A obra em questão é 
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tecnologicamente simples e cada interface analógica de áudio está perfeitamente 

definida. A parte mais conflitante é o reprodutor de MP3 de fabricação chinesa, que 

igualmente pode ser recriado por qualquer reprodutor de áudio, sem que se afete o 

aspecto. O importante é garantir o seu modo de funcionamento. O reprodutor é 

ativado por meio de um interruptor (na verdade, para completar sua ergonomia com 

o registro do chuveiro, ele deveria ser ativado a partir do registro; o que também 

permitiria que fosse ajustado o volume do amplificador). O conteúdo do áudio não 

deve estar disponível apenas em MP3, mas em um formato sem compressão, que 

permita sua posterior reprodução em outros aparelhos de reprodução. Em geral, o 

WAV4 é um formato muito simples, que pode migrar para diferentes (e futuros) 

formatos, sem perda de qualidade. O reprodutor deve mudar, tem que mudar e deve 

ser compatível com as dimensões e características do áudio (estândares). A obra 

não possui muitos problemas de conservação, porque todas as interfaces são 

estândares e, no pior dos casos, se algum dos estândares passar a ser 

descontinuado, pode ser substituído por um novo estândar, sem afetar o 

funcionamento integral da obra. É importante destacar que nenhum dos 

componentes forma parte do aspecto da obra, todos servem apenas como suporte. 

Conclusão 

O estudo de caso apresentado neste artigo poderá servir como paradigma para 

futuras propostas de tratamento de conservação de obras de arte que possuam 

componentes e equipamentos eletrônicos, também conhecidas com Time-based 

media art, ou "Arte dos novos meios". A estratégia metodológica da "Conservação 

evolutiva" amplia as possibilidades de tratamento de conservação e traz para o 

centro da discussão a necessidade da colaboração de diversos profissionais, sob a 

orientação do conservador. A estratégia da "Conservação evolutiva" é uma opção 

frente aos procedimentos de reparo que atualizam as mídias, mas que não levam 

em consideração os protocolos de conservação, documentação e guarda das obras. 

 

*Este texto foi publicado originalmente no formato de Poster na 18
a
 Jornada de Conservación de Arte 

Contemporáneo, 2017 em Madri. Dada a importância do assunto, acredita-se que as questões no texto expostas 
necessitam ser retomadas e discutidas com os pares brasileiros, uma vez que estas são de interesse para os 
estudantes e profissionais que atuam no campo de conservação.  
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Notas 

                                                      
 
1
 No sentido de improviso, improvisação, gambiarra é o próprio ato de constituir uma solução improvisada. No 

contexto da cultura material, "gambiarra é o procedimento necessário para a configuração de um artefato 
improvisado. A prática da gambiarra envolve sempre uma intervenção alternativa, o que também poderíamos 
definir como uma 'técnica' de re-apropriação material: uma maneira de usar ou constituir artefatos, através de 
uma atitude de diferenciação, improvisação, adaptação, ajuste, transformação ou adequação necessária sobre 
um recurso material disponível, muitas vezes com o objetivo de solucionar uma necessidade específica. 
Podemos compreender tal atitude como um raciocínio projetivo imediato, determinado pela circunstância 
momentânea." Como processo, a gambiarra pode ser considerada uma forma alternativa de design. "O uso 
informal do termo [como improviso] denota uma propensão cultural relacionada ao que se costuma chamar de 
jeitinho brasileiro. É uma manifestação não exclusiva, porém típica e muito presente na cultura popular 
brasileira." (Boufleur, 2006, p. 25) 
2
 Termo retirado de entrevista realizada com a conservadora do Guggenheim, Joanna Philiips. "Among the 

descriptors identifying a traditional artwork are its dimensions, measured as height by length by depth. With many 
contemporary artworks, these physical dimensions are variable. Time-based media is a term that we use to 
summarize those artworks that have duration as a dimension, e.g. 'four minutes and 33 seconds.' Typical 
examples of this category are video and sound artworks, film or slide-based installations, software-based art and 
other forms of technology-based artworks, many of which can also be regarded as installation art. The 
Guggenheim collection contains several hundred time-based media artworks, including works by Marina 
Abramovic, Matthew Barney, Bruce Nauman, Nam June Paik, Jason Rhoades, and many other important 
contemporary artists." Traduzindo: "Entre os indexadores que identificam uma obra de arte tradicional estão suas 
dimensões, medidas como altura, comprimento e profundidade. Em muitas obras de arte contemporâneas, essas 
dimensões físicas são variáveis. A mídia baseada no tempo é um termo que usamos para resumir aquelas obras 
de arte que têm duração como uma dimensão, ex. 'quatro minutos e 33 segundos.' Exemplos típicos dessa 
categoria são as obras de arte em vídeo e som, as instalações baseadas em filmes ou em slides, a arte baseada 
em software e outras formas de obras de arte baseadas na tecnologia, muitas das quais também podem ser 
consideradas obras de instalação. A coleção do Guggenheim contêm várias centenas de obras de arte com base 
no tempo, incluindo obras de Marina Abramovic, Matthew Barney, Bruce Nauman, Nam June Paik, Jason 
Rhoades e muitos outros artistas contemporâneos importantes." Cf.: <https://www.guggenheim.org/ 
blogs/checklist/what-is-time-based-media-a-q-and-a-with-guggenheim-conservator-joanna-phillips> 
E em outra fonte: "The term 'time-based media' describes any artwork that has both physical and temporal 
dimensions. Contemporary artworks that include video, film, slide, audio, or computer-based technologies are 
referred to as time-based media works because they have duration as a dimension and unfold to the viewer over 
time. Sometimes time-based media is also referred to as new media." Traduzindo: "O termo 'mídia baseada no 
tempo' descreve qualquer arte que tenha dimensões físicas e temporais. As obras de arte contemporâneas que 
incluem vídeo, cinema, slide, áudio ou tecnologias baseadas em computador são referidas como obras de mídia 
baseadas no tempo, porque elas têm a duração como uma dimensão e se desdobram para o espectador ao 
longo do tempo. Às vezes, a mídia baseada no tempo também é chamada de nova mídia." Cf.: 
<http://www.conservation-wiki.com/wiki/Time-Based_Media> 
3
 Sobre a Figura 6. “Objeto” de restauração. Do lado esquerdo, a fórmula tradicional (segundo a Teoria da 

Restauração de Brandi, só se restaura a matéria que funciona como aspecto e estrutura). Do lado direito, a 
fórmula contemporânea, correspondente as teorias atuais de restauração, muito mais funcionais. Na arte digital, 
o objeto se desarticula; só é material o suporte, que funciona como estrutura, e ocasionalmente a imagem, que 
funciona como aspecto. A matéria está para um lado e a imagem pode estar para o outro. É representada em 
preto a matéria; em branco com linhas contínuas, o imaterial; com linhas descontínuas, o que pode ser material, 
imaterial ou uma combinação de ambos. 
4
 <https://pt.wikipedia.org/wiki/WAV> 
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