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RESUMO 
Este trabalho trata da preservação da arte digital no contexto contemporâneo e de 
algumas metodologias utilizadas na atualidade para manter a memória artística e cultural. 
São apresentadas questões que dificultam a criação de parâmetros para documentação 
das obras, como a grande variedade de suportes e materiais analógicos ou digitais, 
diferentes equipamentos tecnológicos utilizados, além de terminologias específicas para 
classificar estes projetos artísticos. Traz-se a experiência da DOCAM Research Alliance 
com o estudo de caso da obra Royal Canadian Mounted Police (1989), do artista Nam 
June Paik. 
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ABSTRACT  
This article deals with the digital art preservation in the contemporary context and some of 
methodologies used present-day to maintain the artistic and cultural memory. We present 
questions that hinder the parameters creation of digital artwork documentation, such as 
the great variety of media and analog or digital materials, different technological 
equipment used, as well specific terminologies to classify these artistic projects. Besides, 
we present the experience of DOCAM Research Alliance with the use study case of the 
Royal Canadian Mounted Police (1989), by the artist Nam June Paik. 
 
KEYWORDS 
Contemporary Art; Art and Technology; Digital Art; Preservation; DOCAM. 

 
 
 



 

 
LANDERDAHL, Cristina. Memórias instáveis, equipamentos tecnológicos e acesso às obras de arte digitais 
contemporâneas, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.3788-3799. 

3789 

Introdução 
Como pode-se garantir o acesso aos trabalhos realizados com a tecnologia digital 

através de sua preservação, se estes projetos se utilizam de tecnologias que logo 

estarão obsoletas? Como manter a memória de uma época, possibilitando o 

acesso aos projetos artísticos digitais da contemporaneidade? Este artigo traz 

algumas iniciativas empregadas na preservação da arte digital contemporânea 

por parte de instituições museais em conjunto com organizações independentes, 

além de algumas dificuldades encontradas neste percurso. 

Primeiramente, apresenta-se uma revisão da preservação digital no cenário atual, 

com algumas metodologias utilizadas. Em um segundo momento trata-se da 

DOCAM Research Alliance com o estudo de caso da obra Royal Canadian 

Mounted Police (1989), do artista Nam June Paik, descrevendo as etapas do 

processo utilizado na preservação deste projeto artístico e suas limitações. Como 

finalização, faz-se uma revisão do que foi exposto no artigo. 

Memórias instáveis e sua preservação 
Ocupar-se da preservação de obras de arte digitais é ocupar-se de memórias 

instáveis2. A arte digital explora fenômenos culturais contemporâneos através de 

diversas mídias, algumas vezes em rede (web), chegando ao público por meio de 

exposições em espaços expositivos ou museus, e até mesmo por computadores e 

dispositivos móveis ligados à web. O contexto artístico atual e os meios digitais, 

que participam do projeto artístico na criação e/ou exposição das obras, são 

pouco compreendidos, fazendo com que o conceito destas obras também não 

sejam totalmente apreendidos. 

Sob esta perspectiva, curadores, colecionadores, artistas e outros profissionais de 

diversas áreas do conhecimento estão empenhados em traçar um caminho 

possível para que essas obras sejam preservadas para o futuro, garantindo a 

memória e o acesso a estes trabalhos. A busca por estratégias fiáveis de 

preservação de obras digitais é crescente, pois as pesquisas ainda não atendem 

totalmente à demanda dos projetos artísticos produzidos. Assim, é necessária a 

especialização de profissionais de diversas áreas que se comprometam com a 

pesquisa e a implementação de métodos de preservação da arte digital, sendo 
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também imprescindível a existência de formas de compartilhamento e 

comunicação destas estratégias.  

As dificuldades enfrentadas na preservação da arte digital não se distanciam 

daquelas enfrentadas por instalações e outros trabalhos de natureza efêmera, 

como por exemplo, os ready-mades. Pode-se dizer que a arte contemporânea, 

neste caso a arte digital, mantém a discussão sobre a definição da arte, iniciada 

pela Arte Conceitual. 

No contexto de obras de arte digitais, para abordar sua preservação, é 

fundamental que se considere a condição do trabalho artístico na 

contemporaneidade, que se utiliza de meios digitais na sua elaboração e/ou 

exibição. Hardwares e softwares se tornam obsoletos em poucos anos, por isso 

não se pode mais ignorar a amplitude dos desafios que surgem, juntamente com 

as obras digitais e sua grande variedade de suportes tecnológicos. Deve-se  

ainda, pensar no papel dos museus neste panorama, que ao investirem em 

coleções de obras digitais devem reconhecer a fragilidade destes projetos 

artísticos e sua necessidade de investimento financeiro continuado para mantê-

los acessíveis ao longo do tempo. 

Peter Weibel, crítico e pesquisador especialista em arte, ciência e tecnologia, e 

diretor e CEO do ZKM (Alemanha), ressalta sua visão do museu na 

contemporaneidade: 

[...] Eu defino o museu como um sistema de suporte que tem 
contrato com duas gerações de artistas: uma com os artistas 
contemporâneos para auxiliar criação de seus trabalhos artísticos; 
outro com a geração morta de artistas para prevenir que suas 
obras desapareçam. Uma missão é fazer as obras de arte 
aparecerem e outra função é fazer com que não desapareçam. 
[…] (WEIBEL, Peter, 2009, p. 87, tradução nossa). 

 

Ainda de acordo com Weibel (2009), a indústria é um dos inimigos dos artistas, 

profissionais e instituições que preocupam-se com preservação digital, pois as leis 

de consumo induzem à renovação dos aparatos tecnológicos em não mais de 

cinco anos, sem contar com as necessárias atualizações constantes de softwares, 

que são requeridas para o bom funcionamento das máquinas e obras. 
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O processo de preservação de uma obra de arte digital, envolve pensar em 

estratégias de programação e exposição que consigam fazer com que esta obra 

se mantenha legível, acessível, decodificável3 e sensível. Por isso é tão 

importante a participação do autor da obra, sendo fundamental para permitir a 

melhor compreensão de seu conceito no caso de uma recriação. 

Preservar obras significa manter a memória cultural de uma época, demandando 

um código de ética e elevando esta problemática a uma questão econômica. Para 

maior efetividade no contexto digital, devem ser feitas ações continuadas de 

atualizações destas obras, tendo o cuidado para não resultar em obras 

completamente diferentes da original, dependendo das escolhas feitas pela 

equipe de profissionais envolvidos nas ações. 

Jon Ippolito, pesquisador e curador do Solomon R. Guggenheim Museum, 

comenta que a estratégia de preservação adotada pelos museus entre os séculos 

XVIII e XX era a de armazenamento das obras, técnica esta que não atende às 

necessidades das obras de arte digitais contemporâneas. Atualmente uma das 

metodologias utilizadas é a da emulação, que é a criação do ambiente antigo e 

original da obra em um computador atual, tornando a obra acessável pelo artista, 

curador, colecionador ou público. Também podem ser utilizadas as estratégias de 

migração, reinterpretação, preservação da tecnologia, entre outras4. Todas estas 

metodologias estão em desenvolvimento contínuo, sendo provisórias e paliativas, 

necessitando novo manejo em algum momento. 

DOCAM Research Alliance 

A DOCAM Research Alliance - Documentation and Conservation of the Media Arts 

Heritage, iniciada por Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology 

e mantida pelo Social Sciences and Humanities Research Council of Canada – 

SSHRC, é uma associação internacional para a documentação e conservação 

dos projetos artísticos que se utilizam de meios tecnológicos, constituído por vinte 

instituições. Tem estudado vários fatores relativos à efemeridade do patrimônio da 

arte digital, analisando mídias digitais e analógicas como fitas de vídeo, fitas 

cassete, áudios, vídeos, de maneira detalhada, para propor caminhos e 

instrumentos que permitirão aos artistas, curadores, colecionadores e museus a 
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melhor alternativa para documentação e preservação das obras de arte digitais. 

Existem diversas razões para a fragilidade desta produção, que estão sendo 

identificados a partir da sua documentação e catalogação, possibilitando um 

reconhecimento do projeto artístico de maneira mais eficaz. Os problemas que 

atingem este tipo de produção artística estão aumentando cada vez mais pela 

rápida obsolescência da tecnologia na qual estes trabalhos estão sendo 

instaurados ou expostos. Esta obsolescência obriga, muitas vezes, à 

reformulação de partes das obras, redefinindo conceitos de autenticidade e 

integridade destes trabalhos e reconhecendo que fazem uso de mídias instáveis, 

sendo importante ressaltar que a essência destas obras está no seu 

comportamento, no seu conceito e nos efeitos que produz, e não na natureza dos 

materiais utilizados na sua instauração5. Novos métodos e instrumentos são 

exigidos para a identificação e entendimento do que é necessário para se 

preservar a arte digital contemporânea, sendo necessário também revisar os 

métodos de documentação a serem utilizados. 

É de fundamental importância o estabelecimento de guias e métodos para 

profissionais envolvidos nos processos de conservação, restauração, 

catalogação, documentação e mediação6, para que se possam tomar decisões 

efetivas quanto ao melhor método de preservação. A documentação da obra é de 

grande relevância, estando estruturada a fim de demonstrar as especificidades de 

cada uma delas. O mesmo se aplica à sua catalogação, que precisa descrever  o 

trabalho e seus componentes de maneira minuciosa, considerando, inclusive, as 

mudanças tecnológicas que devem ocorrer durante a vida útil da obra. 

A DOCAM Research Alliance é formada por uma estrutura multidisciplinar  

baseada em 5 eixos: Conservação, Documentação, Catalogação, História de 

Tecnologias e Terminologia6. O Comitê de Conservação e Preservação da 

DOCAM Research Alliance estuda diversas obras de arte digitais, externando 

questões relativas ao uso da tecnologias nestes projetos artísticos, fazendo o 

reconhecimento do que o constitui e verificando em quais circunstâncias ele pode 

ser considerado como o mesmo trabalho após a aplicação dos procedimentos 

empregados na sua preservação. 
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Através de estudos de caso, a DOCAM Research Alliance reuniu características 

das obras de arte, analisando os processos aplicados, havendo também a opção 

de ser feita somente uma documentação do projeto artístico por não haver 

condições de preservação da obra sem que ocorram modificações significativas a 

partir do conceito e organização original. Com estas considerações, retornam as 

preocupações ética de autenticidade e integridade da obra. 

 

Reprodução de diagrama do site http://www.docam.ca/en/conservation-guide.html (tradução 
nossa). 

 

A figura acima especifica os fatores considerados pela DOCAM Research Alliance 

quanto à autenticidade da obra, que são os materiais originais utilizados e sua 

inscrição histórica e cultural; além dos fatores relativos à integridade, sua função, 

seu conceito, seu comportamento, a experiência relativa ao público e a estética 

da obra. A observação de todos estes fatores garantem a credibilidade da 

preservação da obra de arte digital, mantendo o propósito original do artista. 

Foi também desenvolvido o Cataloguing Guide for New Media Collections, que 

tem como objetivo sistematizar os parâmetros para a classificação, documentação 

e catalogação das obras de arte digitais, além de facilitar o entendimento da 

prática do artista em cada projeto. Este material foi preparado pelo Comitê de 

Conservação e Preservação da DOCAM Research Alliance, com profissionais 

http://www.docam.ca/en/conservation-guide.html
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Émilie Boudrias, Alexandre Mingarelli e Olfa Driss, sob a direção de Richard 

Gagnier8. Buscando uma automação dos processos de documentação das obras, 

um questionário foi enviado por este Comitê da DOCAM Research Alliance para 

cem instituições museais da Europa, Estados Unidos e Austrália, a fim de 

compilar informações juntamente com relatórios de estudos de caso e discussões 

realizadas por estes profissionais e juntamente com as organizações que 

participam deste grupo. Os problemas percebidos por eles através da aplicação 

deste questionário foram recorrentes, como a rápida obsolescência dos materiais 

e equipamentos que constituem os projetos artísticos; a não existência de termos 

adequados para a caracterização, descrição das obras digitais, sendo utilizados 

ainda sistemas de catalogação de obras analógicas, como pintura, escultura e 

desenho, entre outras. 

No estudo de casos das obras, também realizado pelo mesmo comitê da DOCAM 

Research Alliance, foram identificadas grande diversidade de problemas, sendo a 

maioria deles decorrentes do uso de tecnologias computacionais, como 

diversidade de plataformas, softwares, entre outros aspectos, refletindo as 

dificuldades encontradas por curadores, colecionadores e artistas na preservação 

das obras de arte digitais. 
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Nam June Paik (1932-2006) 
Royal Canadian Mounted Police, 1989 

Vídeo instalação 
Coleção do The Montreal Museum of Fine Arts. Foto: MMFA, Christine Guest. 

 

Uma das obras estudadas pelo Comitê de Conservação e Preservação da 

DOCAM Research Alliance foi a vídeo-instalação do artista Nam June Paik, Royal 

Canadian Mounted Police (1989), que faz parte da coleção do The Montreal 

Museum os Fine Arts9. Consiste na representação de aparelhos de televisão 

modernos e antigos, montando um cavalo de madeira, onde estas televisões 

passam na tela uma mesma fita de vídeo. Acima da escultura está um chapéu, 

tomando a forma de um oficial de cavalaria. 
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A primeira dificuldade foi encontrada no início do processo, a obra foi doada ao 

Museu de Belas Artes de Montreal por colecionadores, e não adquirida 

diretamente do artista, não sendo possível fazer-se sua documentação com as 

intenções do autor, métodos utilizados e expectativas futuras para o projeto 

artístico. Nesta situação, as metodologias possíveis para a preservação da obra 

foram discutidas entre os profissionais envolvidos e consideradas sem a 

participação do artista, sem sua opinião sobre as técnicas de preservação ou 

materiais adequados para possibilitar a migração dos materiais originais e 

manutenção do projeto artístico. Foi considerado somente o posicionamento dos 

técnicos envolvidos no processo, suas pesquisas e indicações, a partir do estudo 

do autor, mas sem sua validação. 

Nam June Paik (1932-2006) 
Royal Canadian Mounted Police, 1989 

Vídeo instalação 
Coleção do The Montreal Museum of Fine Arts. Foto © 2008, DOCAM. 

Vista da parte traseira da escultura 

 

Na montagem da obra, foi encontrado outro obstáculo: a utilização de tubos de 

raios catódicos. Esta é uma tecnologia pouco disponível na atualidade, mas 
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fundamental para a obra, não podendo ser substituída. Foi considerado que, para 

uma maior longevidade da obra, seria indicado avaliar outros procedimentos de 

conservação, como armazenamento, migração ou emulação. Após analisar todo o 

contexto da obra, ponderando os fatores de integridade e autenticidade, os 

profissionais do Comitê de Conservação e Preservação concluíram que as 

possíveis técnicas a serem empregadas, neste caso, seriam a migração e a 

emulação, que garantiriam a restauração por mais algum tempo, mas não de 

maneira permanente. 

Assim como os tubos catódicos, fitas de vídeo também foram utilizadas na obra, e 

estão se tornando obsoletas, pois os aparelhos utilizados na sua leitura estão 

pouco disponíveis. Outros fatores também podem acelerar o processo de 

deterioração das fitas de vídeo, como por exemplo o excessivo uso das mesmas, 

variações de temperatura e umidade, armazenagem incorreta dos materiais e até 

mesmo sua vida útil limitada, sendo necessário fazer uma migração, neste caso a 

remasterização, para formatos mais recentes. O Guia de Conservação da 

DOCAM Research Alliance esclarece que, na época, esta migração do vídeo foi 

considerada somente de maneira teórica. 

Em última análise, sobre a preservação da obra de Paik, foi constatada a 

dificuldade em manter a obra acessível pela utilização de materiais que estão 

desaparecendo, sendo primordial modificar a tecnologia utilizada originalmente. 

Paik, que morreu em 2006, não foi consultado com relação à troca dos tubos 

catódicos por outra tecnologia mais adequada aos tempos atuais, não sendo 

possível questionar se esta troca manteria suas intenções artísticas. A decisão 

final foi tomada após o conhecimento de alguns documentos de colaboradores do 

autor, indicando a permanência do material original, pois o corpo do trabalho foi 

focado na experimentação com o tubo catódico. 

 

Acesso às das obras digitais 
A partir deste estudo realizado da obra Royal Canadian Mounted Police (1989), 

do artista Nam June Paik, tratado neste artigo, foram pensadas questões de 

preservação da arte digital. O que deve ser feito para prolongar o acesso a estes 
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projetos artísticos, métodos de preservação de obras de arte digitais trabalham 

com o estudo de equipamentos tecnológicos, analógicos e digitais, hardwares, 

softwares, sensores, telas, compilação de informações e dados, entre outros. 

Mas, além disso tudo, o conceito da obra como projeto/processo10 precisa ser 

mantido, e a heterogeneidade de materiais e técnicas utilizadas pelos autores nos 

diferentes tipos de projetos artísticos são fatores que agravam a problemática da 

criação de parâmetros para descrição e caracterização das obras e sua posterior 

preservação. 

Padrões e normas devem criados, mas também modificados com o passar do 

tempo e das novas práticas utilizadas pelos artistas, atualizando guias e 

glossários para melhor entendimento geral das obras por parte de artistas, 

curadores, museus, colecionadores e público. Isto exige um acompanhamento e 

análise constante das partes envolvidas no sistema das artes, com uma troca de 

informações entre eles, reunindo experiências e minimizando falhas. Este 

processo deve iniciar no autor, com a documentação do seu fazer artístico, 

materiais e métodos utilizados, conceito, objetivos, equipamentos analógicos e/ou 

digitais, e ainda sua impressão para o futuro. 

O trabalho conjunto de diversas áreas do conhecimento, envolvendo o campo das 

artes e da tecnologia da informação, terão como resultado a preservação de 

obras, memórias do nosso tempo para o futuro. 

 

Notas 

1 
Giselle Beiguelman, no texto Reinventar a memória é possível, do livro Futuros Possíveis. 

2 
Idem. 

3 
Artigo apresentado no #15ART (2016), que descreve alguns métodos de preservação utilizados na 

atualidade. 
4 

www.docam.ca 
5 

Idem. 
6 

Ibidem. 
7 

Informações coletadas do site www.docam.ca 
8 

Informações e fotos coletadas do site www.docam.ca 
9 

Nara Cristina Santos, 2004. 
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