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RESUMO 
O Núcleo de Arte e Novos Organismos - NANO¹, vinculado a linha de pesquisa Poéticas 
Interdisciplinares do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro realizou em 2017 o 7º HIPERORGÂNICOS 
- ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E TELEMÁTICA. O Encontro 
tem caráter artístico/acadêmico e ocorreu em maio no Laboratório do Museu do Amanhã 
(Rio de Janeiro, Brasil). O evento é composto de dois momentos, sendo o primeiro, a 
realização de uma oficina aberta (OpenLab) com a participação de professores, alunos de 
graduação, pós-graduação, pesquisadores e artistas com duração de três dias, e o segundo 
um seminários com palestras de convidados. Ambas atividades foram realizadas de forma 
presencial e remota, em videoconferência via sistema telemático. Desde 2010, a proposta 
vem se destacando pela metodologia inovadora de levar a público atividades de laboratório 
no formato de oficina aberta onde artistas expõem seus processos artísticos e desenvolvem 
publicamente trabalhos que são exibidos/apresentados ao final do evento. Este artigo tem 
como objetivo discutir os conceitos que norteiam o projeto do Hiperorgânicos, a relação com 
a arte contemporânea, a triangulação arte – ciência- biotelemática, e descrever brevemente 
cada edição desde 2010. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
The Nucleus of Art and New Organisms - NANO, linked to the line of research 
Interdisciplinary Poetics of the Postgraduate Program in Visual Arts of the School of Fine 
Arts of the Federal University of Rio de Janeiro held in 2017 is the 7th HIPERORGANICS - 
INTERNATIONAL MEETING OF RESEARCH IN ART AND TELEMATICS. The meeting has 
an artistic / academic character and occurred in May at the Laboratory of the Museum of 
Tomorrow (Rio de Janeiro, Brazil). The event is composed of two moments, the first being an 
open workshop (OpenLab) with the participation of professors, undergraduate students, 
graduate students, researchers and artists with a duration of three days, and the second a 
seminars with Guest lectures. Both activities were carried out in person and remotely, in 
videoconference via the telematic system. Since 2010, the proposal has been highlighted by 
the innovative methodology of bringing to the public laboratory activities in the format of an 
open workshop where artists expose their artistic processes and publicly develop works that 
are exhibited / presented at the end of the event. This article aims to discuss the concepts 
that guide the Hyperorganic design, the relationship with contemporary art, the triangulation 
of art - science - biotelematics, and briefly describe each issue since 2010. 
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Arte, hibridação, biotelemática e transculturalidade. 

O tripé conceitual que dá suporte ao evento HIPEROGÂNICOS é estruturado sobre 

os eixos investigativos: arte, hibridação, biotelemática e transculturalidade. Os 

conceitos que articulam esse tripé são motivados pela necessidade de se pensar a 

arte em seu entrecruzamento com a ciência e as tecnologias da 

informação/comunicação, em especial naquilo que concerne novas possibilidades de 

conectividade entre organismos naturais e artificiais (questão inerente as inter-

relações homem-máquina) e o potencial telemático dessas possíveis interconexões, 

suportado pelas redes de comunicação contemporâneas.   

 

Uma das frentes de investigação que mais tem mobilizado grupos de pesquisa na 

atualidade, dentro e fora das universidades, são os processos em rede, distribuídos 

e interconectados em escalas que abrangem tanto o local quanto o global. Potencial 

já apontado por Roy Ascott (1990), pioneiro da arte telemática, as redes de base 

tecnológica refletem modelos de fluxos inerentemente orgânicos (Ascott 2003) cujos 

comportamentos são fontes de inspiração para criação, desenvolvimento e 

implementação de  novas possibilidades conectivas. Tais modelos orgânicos 

integrativos² têm constituído a base conceitual das investigações desenvolvidas no 

âmbito do NANO – Núcleo de Arte e Novos Organismos – UFRJ, cuja prática se 

articula nas experimentações com hibridação entre organismos naturais (atualmente 

plantas) e artificiais (sistemas telemáticos). Projetos como “Laboratorium Mapa D2”, 

idealizado e coordenado pela Profa. Dra. Ivani Santana, da Universidade Federal da 

Bahia e “Ecotelemedia”, idealizado pelo Dr. Kjell Yngve Petersen da IT University of 

Copenhagen, Dinamarca, foram realizados em colaboração com o NANO em 2011 e 

tiveram em comum o foco na articulação de processos de criação com base em 

redes telemáticas para pesquisa de performances assistidas por tecnologias de 

informação e comunicação. O Hiperorgânicos é um modelo de laboratório aberto 

telemático que dá continuidade às investigações inauguradas no contexto dos 

projetos acima elencados. 

Estratégias  

O evento Hiperorgânicos vem se consolidando como uma atividade de pesquisa, 

desenvolvimento e extensão pela qual diversos grupos de pesquisa, seus 

colaboradores, artistas convidados, estudantes de graduação e o público têm a 
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oportunidade de uma intensa troca de experi ncias, informa  es, estabelecimento 

de novas redes e parcerias, no contexto de um laborat rio aberto em rede.     es 

como essa tem sido uma das miss es do N NO – N cleo de  rte e Novos 

Organismos, como laborat rio vinculado ao Programa de P s Gradua  o em  rtes 

Visuais da UF J.  inda nesse sentido, tal evento tem sido fundamental como forma 

de ativar redes colaborativas internacionais e estabelecimento de conv nios. 

 valiado com nota 6 pela   PE , o PPG V investe na internacionaliza  o das 

pesquisa do programa e cria  o de redes, atendendo assim as orienta  es do ME .  

                    

Busca-se experimentar po ticas que investiguem processos de imers o em 

ambientes interconectados   distancia. Uma das premissas do laborat rio   permitir 

aos seus participantes explorarem atrav s de processos individuais uma 

sensibilidade coletiva amparada pelas redes e pelas instala  es e seu entorno. Para 

o laborat rio   muito caro a id ia de ecologia h brida e a integra  o de diversos 

agentes (naturais e artificiais) para a emerg ncia do identificamos no conceito de 

“organismos est ticos” (N brega, 200 ).  s diferentes temáticas d o o tom das inter- 

rela  es entre artes visuais, musicais, tecnologia, ci ncia e natureza, que podem 

compor o cenário de eventos produzidos pelos artistas, investigadores, cientistas e o 

p blico que se reunem durante 3 dias de laborat rio aberto.  postamos nessa forma 

experimental, demonstrativa e dial tica para abordar quest es sobre arte, processos 

compartilhados, conectividade e a produ  o art stica.  

          

 s mesas temáticas do Hiperorg nicos s o propostas como f rum de discuss o que 

visa refletir sobre as práticas articuladas durante o laborat rio, assim como suas 

reverbera  es contempor neas. O intuito   estimular uma reflex o sobre a pesquisa 

contempor nea em arte, tendo como modelo sistemas laboratoriais abertos que nos 

ajudem a repensar a produ  o de conhecimento atrelada as práticas art sticas. Em 

especial, o simp sio tem por caracter stica a articula  o da pesquisa acad mica 

com a prática art stica como estrutura propulsora de um conhecimento vivo, 

permeado pelos ru dos, o improviso, e a inova  o.  
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Os participantes que prestigiam o Hiperorgânicos são artistas, pesquisadores em 

arte, curadores, representantes de galerias e museus, produtores culturais, 

professores e estudantes a partir de segundo grau nas áreas arte e arte aplicada 

(arquitetura, comunicação visual, design, produção artesanal, performance, 

cenografia, arquitetura, etc.), computação e informática aplicada (engenharias, 

mecatrônica, robótica, etc.), ciências naturais (ecologia, biologia, geografia, física, 

etc.), além é claro de desenvolvedores de máquinas e dispositivos eletrônicos 

tecnológicos que permeiam todo o processo. Em sendo um evento transdisciplinar, 

pode envolver grande segmento da produção cultural que se expande a cada dia, 

que se desenvolve espontaneamente pelo acesso facilitado a tecnologia, a um 

mercado de economia crescente, que ainda não encontra respaldo no sistema de 

fomento  governamental.  

HIPERORGÂNICOS 1 
A primeira edição de Hiperorgânicos foi realizada em 2010, no Prédio da Reitoria da 

UFRJ, Campus Universitário. Participaram os coordenadores Prof. Dr. Carlos 

Augusto Nóbrega (Gato Nóbrega)  e Prof.ª Drª Maria Luiza (Malu) Fragoso, alunos 

de graduação da Escola de Belas Artes (cursos de Licenciatura, Comunicação 

Visual, Desenho Industrial, Escultura, etc.), bolsistas de Iniciação Científica, alunos 

de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e 

convidados. O evento contou ainda com a presença dos artistas convidados: grupo 

Moleculares, para experimentações em image mapping 

(http://www.moleculagem.com/), o artista-pesquisador Ricardo Brazileiro 

(http://rbrazileiro.info/), responsável pelas orientações sobre circuit bending, hacking 

e osciladores eletrônicos. Esse evento foi realizado em um único dia de Oficina 

Aberta (OpenLab) com o apoio da Reitoria, da Escola de Belas Artes e do NANO. 
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Participantes do Hiperorgânicos 1 no Hall dos elevadores  

no prédio da Reitoria da UFRJ, Ilha do Fundão, 2010 
 

HIPERORGÂNICOS 2 

A segunda edição de Hiperorgânicos foi realizado no evento Cúpula dos Povos dia 

19 de junho durante  a Conferência Rio+20. O Encontro de caráter 

artístico/investigativo/acadêmico foi composto de um Laboratório Aberto (OpenLab) 

com a participação de professores, alunos de graduação, pós-graduação, 

pesquisadores e artistas.  O Open Lab propôs a criação de uma orquestra híbrida, 

composta de máquinas e plantas. Os participantes colaboraram com projetos 

complementares como o “ inema Planta” de Paola Barreto, “Vida  rtificial”de Kiko 

Barreto, e os mundos virtuais de Tania Fraga. O Núcleo Laboratorial NANO montou 

o laboratório na tenda de Comunicação, Criação e Produção Editorial, 

disponibilizando um sistema que possibilita o uso de plantas como sensores 

orgânicos. Na oficina trabalhamos em conjunto para criar conectividade entre os 

demais aparelhos e a produção de uma experiência sonoro-visual.  

 

Participaram da proposta localmente e/ou via discussões online: Ricardo Graça, 

Filipe Calegário, Henrique Barone, Jarbas Jacome, Kiko Barretto, Tatiana Teitelroit , 

Jerônimo Barbosa, Marcelo Maciel, Marco Amarelo Konopacki, Adriano Belisário , 

Cristiano Figueiró , Fernando Krum , Caio C Cruz , Edsom Barros, Gabriel Amorim, 

Surian, Marlus Mendonça , Giuliano Djahjah Bonorandi, Claudio Miklos, Ricardo Ruiz 
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"Orlando G. da Silva", Alan Fachini, Paloma Goulart, Henrique Foresti - Mineiro, 

Fernando Rabelo, Glerm Soares, Felipe Fonseca, Cinthia Mendonça, e Ricardo 

Brazileiro dentre outros. Essa mesma experiência foi repetida no dia 29 de junho na 

Casa da Gávea (RJ), para o evento Vigília Cultural Rio +20, do qual participaram 

Guto Nóbrega, Marlus Araujo, Malu Fragoso e Paola Barreto. 

 
Experimentações sonoras com PD (Pure Data e plantas)  

Casa da Gávea, 2012 
 
HIPERORGÂNICOS 3 

  terceira edi  o do “Hiperorg nicos” foi composto por um laborat rio aberto 

(OpenLab) e um simpósio internacional, realizado no Palácio Capanema (RJ) entre 

os dias 16-19 de outubro de 2012. Esta foi uma iniciativa do NANO – Núcleo de Arte 

e Novos Organismos, com o patrocínio da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e apoio da FUNARTE, da RNP 

e da Escola de Belas Artes da UFRJ. A proposta teve por finalidade proporcionar: 

um espaço laboratorial colaborativo onde foram aplicadas metodologias de pesquisa 

e criação artística, substanciadas por trocas locais e telemáticas entre artistas e 

pesquisadores durante três dias consecutivos. Em seguida, um simpósio para 

discussão e trocas de  vivências durante um dia de mesas redondas. Participam do 

evento artistas e pesquisadores convidados de oito estados brasileiros (Df,  J,  P, 

MG, PB, B , PE,   ) e seis pa ses (Gr cia, Dinamarca,  hina, Holanda, Inglaterra e 

M xico). O  imp sio abordou quest es com base em tr s eixos temáticos  

tecnologia, poética e política e os seguintes subtemas: Organismos distribuídos; 

Laboratórios em rede; Topologias do Afeto. Conexões, Hibridações e Poética; 

Sistemas Emergentes Sensíveis; e, Novas Paradigmas para Uma Política. 

 

Durante a 3ª edição do Hiperorgânicos foi possível mapear e agregar artistas, 

pesquisadores e realizadores que transitam pelo terreno da investigação sobre 
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hibridação natural-artificial e no estudo de hiperorganismos no contexto 

contemporâneo da arte e tecnologia. É um campo novo e extremamente rico pela 

possibilidade de disseminar conhecimentos e de se colocar no centro das questões 

mais relevantes da sociedade contemporânea que discutem ecologia humana e 

desenvolvimento sustentável, trazendo ainda  foco e convergência no contexto das 

pesquisas artísticas.  

 
HIPERORGÂNICOS 4 
O “Hiperorg nicos /  oncha / Ressonâncias. Simpósio Internacional e Laboratório 

Aberto de Pesquisa em Arte, Hibridação e Bio-Telemática” foi um evento composto 

de laboratório aberto para pesquisa telemática que culminou com um simpósio 

internacional e atividades performáticas. Todos os convidados compareceram ao 

evento, incluindo os dois convidados internacionais – o português Luis Girão e a 

artista mexicana Leslie Garcia –, cada qual contribuindo a sua maneira para o 

sucesso do evento. Tivemos um primeiro dia de montagens no qual a estrutura 

principal do evento, um terrário conectado telematicamente à rede foi disposto na 

área central do laboratório aberto. Em colaboração com a musica foi montado um  

sistema de oito canais de áudio para sonificação dos processos praticados no 

evento. A estrutura do terrário e sistema de áudio foram instalados juntamente com 

telas para projeção de imagens que circundaram o ambiente de forma que tanto os 

dados dos processos assim como demais parâmetros e projeções de vídeo, 

interações visuais e mapeamento do espaço expositivo pudessem ser visualizados.  

Esse mesmo espaço de interação com os terrários foi também monitorado por um 

sistema de câmeras infra vermelhas que permitiram um mapeamento espacial do 

ambiente, informando ao sistema sobre a posição e interação dos participantes com 

o terrário. Todos os dados produzidos localmente fora enviados ao servidor local que 

estava conectado à internet e aberta a interações remotas. Dessa forma foi possível 

colocar em prática as parcerias articuladas com os pólos internacionais desse 

evento: The Sonic Arts Research Centre (SARC) na Queen's University Belfast, com 

participação internacional de Professor Pedro Rebelo e Laboratório de Creaciones 

Intermedia na Faculdade de Belas Artes em San Carlos, Valência – Espanha, com 

participação do artista DeCo. Os dois laboratórios remotos enviaram dados de 

processos que foram sonificados durante os 3 dias do laboratório aberto.  
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!
 

Laboratório Aberto durante Hiperorgânicos 4. 
 
HIPERORGÂNICOS 5 

O evento Hiperorg nicos 5, realizado em setembro de 2014 sob a temática “ brigos 

 ens veis”. O foco temático daquele ano derivou da pesquisa Telebiosfera, apoiada 

pelo CNPq, que previa em seu escopo a construção de dois domos 

biotelecomunicantes. Um desses domos foi construído e instalado durante o 

Hiperorgânicos para testes, tendo servido de base  para projeções de dados, 

imagens mapeadas, e simulações, por exemplo, do projeto BRISA (Walmeri Ribeiro, 

Patrícia Caetano e Guto Nóbrega). Como fonte principal de estímulo para as 

experimentações sonoras e telemáticas um terrário em forma pentagonal foi 

instalado em associação com o domo de maneira a permitir testes de interatividade 

de caráter híbrido. Um sistema de projeção em espelho semi-esférico foi testado 

para as simulações imagéticas no domo, assim como uma superfície interativa foi 

desenvolvida para permitir uma arquitetura responsiva as interações e estímulos 

provocados no terrário.  

 

Como informamos, uma parte dos recursos da FAPERJ foi investido na organização 

e realização das mesas temáticas do Hiperorgânicos 5. O evento desse ano teve 

como diferencial a sua realização no contexto do CAC4, congresso de arte 

computacional produzido concomitante ao Hiperorgânicos. Os dois eventos 

somaram forças que permitiram uma considerável visibilidade nacional e 

internacional para todo o projeto. O simpósio do Hiperorgânicos tomou a forma de 
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mesas temáticas realizadas ao longo dos 3 dias do evento, intercaladas às mesas 

do CAC4, usufruindo por essa razão da vinda do Prof. Roy Ascott e seu grupo de 

pesquisa, o Planetary Collegium. O tema das mesas do Hiperorgânicos 5, “Field 

and Flow. Neeting the Nature of Nature”, sugerido pelo Prof. Roy Ascott, norteou um 

discussão mais ampla e coerente entre os dois eventos e pontuou toda a discussão 

das mesas. Os resumos foram publicados nos anais do CAC4, que encontra-se 

agora em finalização para impressão. 

 
Domo do projeto Telebiosfera apresentado durante o Hiperorgânicos 5. 

 
 

 
HIPERORGÂNICOS 6 
O 6º HIPERORGÂNICOS  foi realizado no Solar do Jambeiro, em Niterói (RJ), com a 
colabora  o da UFF e trouxe como tema central “TransBO D ”. O foco desta 
edição foram os fluxo de dados que cada vez mais permeiam o cotidiano em 
diversas formas  expressivas que,  amalgamadas aos processos vitais, ampliam a 
noção do vivo para al m dos limites comuns. “TransBO D ” explorou a subvers o 
de fronteiras, a noção de emergência e buscou observar aquilo que não se contém e 
fomentando um corpo/recipiente que ultrapassa certo modelo biológico e que ainda 
assim pode conter o (trans)bordar de uma rede. Experimentou e discutiu a 
ampliação dos limites daquilo que convencionalmente tem nos determinados 
humanos, assim como colocou em questão até que ponto somos representados, 
amplificados ou, talvez, confrontados com novas formas de coexistência num 
universo entrelaçado entre fluxos vitais e numéricos. O que nos parece estar em 
questão é a já preconizada emergência de uma segunda natureza (Ascott [1995] 
2003) nas suas mais diversas formas dialógicas com as quais temos interagido, 
sejam estas manifestações sonoras, cinemáticas, robóticas, sobretudo sistêmicas. 
São para tais fenômenos que dirigimos nossa atenção durante os 3 dias de 
laboratório aberto e simpósio, para o qual foram convidados artistas, pesquisadores, 
pensadores e o público para ativar uma rede criativa e reflexiva sobre tal tema. 
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Projeto S.H.A.S.T. apresentado durante Hiperorgânicos 6,  
com colaboração de Marlus Araújo  
na visualização usando óculos Rift 

 

HIPERORGÂNICOS 7  

O Hiperorg nicos 7 , sob o tema “   es Transensoriais”  visou fomentar a ação 

colaborativa entre laboratórios de investigação artística, científica e tecnológica da 

Escola de Belas Artes (EBA) da COPPE, da FAU e do Museu do Amanhã, mais 

especificamente, atividades de extensão do Laboratório de Métodos Computacionais 

em Engenharia (LAMCE), Laboratório de Realidade Virtual (Lab3D) – ambos da 

COPPE, do Núcleo de Arte e Novos Organismos (NANO), Laboratório da 

Visualidade e Visualização (LabVis) da EBA, Laboratório LAMO 3D / FAU/ UFRJ e o 

Laboratório do Museu do Amanhã para realização de evento transdisciplinar no 

campo de interseção entre arte, ciência e tecnologia.  

 

Os campos de investigação do evento foram a performance, arte sonora, interfaces 

vestíveis, ecologias híbridas, transculturalidade, bioarte, intervenções, telemática, 

vídeo, robótica, arquitetura, biofeedback, microcontroladore, gambiarras, DIY. O foco 

foi traçado para a utilização de tecnologias de reconhecimento de gestos (em 

especial, com a adoção do kinect) para criação de obras artísticas; utilização da 

realidade aumentada para permitir a experiência do usuário em cenários 

improváveis; a realização de experiências no campo telemático, desenvolvimento de 

arquiteturas que potencializem a noção de presença em campo aumentado e em 

rede; experimentação e interação com materiais inteligentes para construção de 

interfaces vestíveis; a experimentação com sistemas híbridos em que a relação 

sistêmica e sensorial entre organismos naturais e artificiais seja explorada nos eixos 
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arte, cênica e tecnologia. Imagens, vídeos e descritivo dos artistas e palestrantes 

podem ser encontrados do endereço http://nano.eba.ufrj.br/hiper7/. 

Hiperorgânicos 7 - Registro dos artista e processo no Laboratório do Museu do Amanhã. 

 

Hiperorgânicos 7 -  egistro do p blico no trabalho “N s  belhas”  
 Laboratório do Museu do Amanhã. 

 

 

 

http://nano.eba.ufrj.br/hiper7/
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Hiperorgânicos 7 -  egistro do p blico no trabalho “ Telebiosfera”  
 Laboratório do Museu do Amanhã. 

 

Acreditamos que ao reunir arte e ciência e fazer uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis, por meio de um pensamento lúdico e sensível, novos horizontes se 

abrem e possíveis universos se antecipam. Na interseção arte, ciência e tecnologia, 

vemos um campo potencial para pensar um mundo que se tornou complexo de 

forma demasiada, cujo avanço tecnológico abre portas à vontade humana, ao 

mesmo tempo em que esta também se dobra, por vezes, a lógica programada das 

máquinas e dos sistemas por ela operados. Esse vem a ser o mote de todo 

Hiperorgânicos. 

 
 

Notas 

1 NANO é um núcleo laboratorial de pesquisa em arte, ciência e tecnologia, fundado em 2010 pelo 
professor, artista e pesquisador Prof. Guto Nóbrega e está vinculado a linha de pesquisa Poéticas 
Interdisciplinares do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

2
 A aplicabilidade de tais modelos aos processos de criação artística foi assunto de doutoramento do autor 

(Nóbrega 2009) cuja pesquisa investigou e teceu uma nova rede epistemológica para as inter-relações do 
complexo artista-objeto de arte-observador, tendo em vista as possibilidades contemporâneas de 
experimentação estética abertas pelo uso de tecnologias nas artes. Segundo a tese, tais inter-relações poderiam 
ser entendidas sob a  tica de um “campo integrativo” (ibid.) cujos vetores operam forças (formais, funcionais e 

afetivas) oriundas dos demais componentes desse complexo e suas redes. Tal modelo, de natureza 
essencialmente orgânica, expande conceitos de campo apontados por Roy Ascott (1966; 1967, 1980) e 
incorpora teorias do vivo derivadas de autores como Humberto Maturana e Francisco Varela (1980), George 
Canguilhem (1992), Mae Wan Ho (1993) e Fritz-Albert Popp (1986) para pensar a arte como um organismo 
estético emergente da relação entre sistemas naturais e artificiais.  
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