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Arte e Tecnologia e suas vias de comercialização 
Darli Nuza1, Fátima Aparecida dos Santos2

Resumo

Este artigo apresenta alguns caminhos que a 

arte tecnológica tem traçado, buscando seu próprio 

nicho mercadológico e seus meios de inserção no 

Mercado de arte, logo, sua distribuição e comercia-

lização. Observa-se que o Mercado de Arte tradicio-

nal e seus mecanismos apresentam certa resistência 

à crescente demanda de processos criativos em Arte 

e Tecnologia e, consequentemente, absorve minima-

mente a comercialização desta vertente. Observan-

do as fricções que aparecem no encontro desses 

campos – Mercado de Arte e Arte e Tecnologia - e 

nas possibilidades que se configuram a partir deste 

encontro, é possível apontar outras vias de entrada 

da Arte e Tecnologia no mercado e, como as obras 

tecnológicas estariam sendo comercializadas crian-

do outras redes mercadológicas e assim, apontando 

uma possível (re)organização no circuito. 
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Abstract

This article presents some ways that techno-

logical art has traced, seeking its own market niche 

and its means of insertion in the art market, thus, its 

distribution and commercialization. It is observed that 

the traditional Art Market and its mechanisms present 

some resistance to the growing demand for creative 

processes in Art and Technology and, consequent-

ly, minimizes the commercialization of this aspect. 

Observing the frictions that appear in the meeting of 

these fields - Market of Art and Art and Technology - 

and in the possibilities that are configured from this 

meeting, it is possible to point out other routes of 

entry of Art and Technology in the market and, as the 

technological works would be commercialized creat-

ing other marketing networks and thus, pointing out 

a possible (re) organization in the circuit.
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Experimentos, subversão de artefatos tecnoló-

gicos, processos criativos, dentre outros; expandem 

as funções das novas tecnologias e desdobram a 

lógica estabelecida para as mesmas. Com isso, a 

distribuição e comercialização destas produções ar-

tísticas também se desdobram, fazem e perpassam 

outras vias. No campo das Artes, a obra é subme-

tida aos códigos de sua categoria – pintura, foto-

grafia, desenho, escultura - e, em sua maioria são 

completamente tateáveis, sólidas, palpáveis. Logo, 

para sua distribuição e comercialização há planos e 

critérios sólidos, regras consolidadas pela experiên-

cia, tempo e instituições. 

Claro que, as burocracias estabelecidas no 

sistema3 da arte variam de acordo com instituições, 

valores e preços, mas em sua maioria, se valem de 

regras como um documento/ nota comprobatória 

que ateste originalidade e atestado de compra e ven-

da. Algumas, por exemplo, podem passar por pro-

cessos mais rigorosos pela sua influência cultural, 

valor, precificação e instituição envolvida. Em meio 
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a esse processo, já estabelecido para/nas artes tra-

dicionais, a arte tecnológica subverte as regras já 

legitimadas no sistema de arte por se compor de 

outros limiares: a imaterialidade e efemeridade, por 

exemplo. Diante dos novos suportes e processos, é 

natural a necessidade de novas vias para distribui-

ção e comercialização destes.

Algumas vezes as vias se cruzam, mas percor-

rem caminhos diferentes. Outras vezes é preciso 

criar o próprio caminho enquanto se faz a caminha-

da. Por exemplo, obras virtuais que são apresen-

tadas em tempo real e se desdobra em fotografias 

impressas, usando a materialidade como registro e 

desdobramento poético. 

É uma breve tentativa de se configurar como 

produto palpável, um fragmento diante da liquidez 

da virtualidade que ainda encontra dificuldades para 

operar-se no mercado. (obras transitórias). Tempos 

transitórios. 

Então, há de se pensar em tecidos: panos trans-

parentes (em partes não4), sobrepostos, vertentes 

diferentes – não opostas - que possuem seus pontos 

de encontros. 

Primeiro tecido: sistema tradicional de arte – em 

sua maioria baseada na /fisicalidade/presença da 

materialidade, tangíveis, ‘objetos palpáveis’ (telas, 

esculturas, desenhos, materiais mistos, objetos) - 

com regras e instituições estabelecidas e consoli-

dadas para comercialização.

Segundo tecido: Arte tecnológica, tecido em cons-

tante construção com linhas soltas que se comu-

nicam com o primeiro tecido e perpassa por seus 

mecanismos e lugares. Pixels, imaterialidade, virtual, 

simulação. Tessitura com pontas assimétricas, apon-

tando para outra lógica e formação de novos circui-

tos, outros bordados.

Pensando por esse viés, proponho aqui, olhar-

mos a reunião destas linhas e formação desse se-

gundo tecido. Algumas linhas serão encontradas em 

ambos os tecidos: instituições e artistas, por exem-

plo. Outras são composições da arte e tecnologia, 

urdidura do campo: imaterialidade, por exemplo. 

Aos poucos, entre essas linhas e tecidos, o mer-

cado de arte tecnológica vem fazendo sua própria 

urdidura. 

Aqueles que se aventuram a negociar, encon-

tram dificuldades de criar uma cultura de investimen-

to nesse tipo de arte pois o mercado é composto 

e baseado em regras voltadas para negociação da 

materialidade/objetos palpáveis/durável. Outras ver-

tentes da arte, também se aventuram e encontram 

seus percalços. A performance por exemplo, é uma 

linguagem que está diretamente ligada a efemerida-

de, onde o corpo é o principal material empregado 

para produção. 

Mas, mesmo com dificuldades visíveis no mer-

cado da arte, a arte digital, pouco a pouco, vem ga-

nhando espaço a partir de iniciativas, isoladas ou 

coletivas, que possibilitam a sua distribuição. Nesta 

urdidura que se compõe, diversos agentes tecem as 

linhas, conectam ações fazendo o tecido. Os cole-

cionadores por exemplo, por meio da compilação, de 

‘ações de coleta’, colecionam inúmeras linguagens 

e muitas vezes propõem todo o projeto e não só sua 

aquisição. 

Como é o caso dos colecionadores Maxine 

e Stuart Frankel, fundadores da The Maxine and 

Stuart Frankel Foundation, sediada em Michigan 

(EUA). Ambos são, diretamente responsáveis pelo 

financiamento da obra “Rain Room5” do estúdio co-

laborativo “rAndom International” criado em 2005 

por Hannes Koch, Florian Ortkrass e Stuart Wood. 

Rain Room é um campo de 100 metros quadrados 

de água caindo para os visitantes percorrerem e ex-

perimentarem como se sentiriam se controlassem 
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a chuva. Ao entrar na curva, o visitante ouve o som 

da água e sente a umidade no ar antes de descobrir 

milhares de gotas que respondem à sua presença 

e movimento - mapeando o corpo, sem molhá-lo - 

usando tecnologia de ponta. Rain Room já passou 

por exposições e foi possível graças ao apoio da 

Fundação Maxine e Stuart Frankel, formada pela 

dupla de colecionadores.

Hoje a obra está em instalação permanente 

na Sharjah Art Foundation, uma fundação de arte 

contemporânea  e cultural sediada em  Sharjah, 

nos Emirados Árabes Unidos.  Em uma palestra na 

SPArte6 – 2016, perguntei aos colecionadores Maxi-

ne e Stuart Frankel quais dificuldades encontraram 

na negociação desta obra. Responderam que foi um 

projeto ousado e mágico pois fugia das propostas 

comuns ao mercado, mas que, todo o trabalho tinha 

seus protocolos, os artistas disponíveis para ajustes 

e um manual com as diretrizes para realização. 

Esta é uma das formas que viabiliza a comer-

cialização da arte tecnológica, derrubando o receio 

e algumas questões apontadas por galerias que se 

esquivam das “propostas tecnológicas”. Algumas 

apontam que produzir todo um protocolo ou guia, 

ainda é um grande risco, tendo em vista a obso-

lescência das tecnologias e dificuldades em rela-

ção a compreensão/(re)criação dos códigos, caso 

precise de manutenções, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, este posicionamento vai de encontro a uma 

fala - muito frequente – entre os artistas tecnólogos: 

“não estamos fazendo para eternizar, estamos pro-

duzindo para que seja visualizado, apreciado ‘para 

o agora’... se a obra perdura ou é efêmera e não há 

(re)exposição, ambas condições são válidas e acei-

táveis.” Esta proposição de respeito a efemeridade e 

despreocupação com a longevidade da produção é 

uma característica comum à artistas que produzem 

arte tecnológica e trazem à tona discursões sobre 

a unicidade, aura, materialidade, e permanência da 

obra de arte. 

Claro que, não é somente a longevidade da obra 

que a torna adequada ou inadequada para o merca-

do. Desde a sua constituição a obra perpassa por 

outras vias, com regras próprias, com parâmetros 

diferentes, inclusive, díspares dos circuitos já insti-

tucionalizados. É possível, como já dito que, os teci-

dos se cruzem, mas, ambos apresentam tessituras 

com suas diferenças e especificidades. É o caso de 

obras que são construídas para cidade (projeções 

mapeadas ou luminosos, por exemplo) feitas em es-

paço público e que perpassam o mercado tradicio-

nal de arte quando adentram as galerias - algumas 

vezes - mudando seu formato inicial, se adequando 

a espaço, projeto expositivo, dentre outros.

As galerias executam papel importante no cir-

cuito mercadológico. Expõem, financiam, agenciam 

e mediam relações e negociações entre clientes e 

artistas. Outros agentes como marchands, utilizam 

desse espaço para visitas, assessoria e assistência 

a possíveis compradores. Mesmo com esse poten-

cial, principalmente como mediadoras, algumas gale-

rias ainda nutrem certa resistência a arte tecnológica 

e sua possível comercialização. 

Grandes Feiras de Arte como por exemplo, a 

SPArte, considerada a maior feira de Arte da América 

Latina, atrai e expõe um grande número de galerias, 

mas com um número mínimo de arte tecnológica. 

Em conversa com alguns galeristas, pude perceber 

com clareza, a segurança de se comercializar arte 

moderna, como telas e esculturas, versus o risco de 

negociar obras que resultará em uma possível ob-

solescência. Compreendi também que, para alguns 

a obsolescência é sinônimo de dificuldades futuras 

com a obra, como encontrarem possíveis componen-

tes que substituam o atual com destreza e, isso pode 

acarretar em um possível “fim da obra”.
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Por outro lado, há galerias que, desde suas gê-

nesis foram pensadas como espaços para mediar, 

gerir e negociar arte tecnológica. Por exemplo, cria-

da em 2001 por Steven Sacks, a Bitforms Gallery 

(New York) gerencia artistas estabelecidos, em meio 

de carreira e emergentes, dedicados criticamente 

a novas tecnologias. Abrangendo a rica história da 

arte da mídia através de seus desenvolvimentos atu-

ais, o programa da galeria oferece uma perspectiva 

direta sobre os campos das formas de arte digital, 

internet, baseada em novas mídias.7 

Em sua página, a equipe Bitform é objetiva ao 

apoiar e defender coleções de obras de arte efê-

meras, temporais e digitais desde o início, inclusive, 

muitos dos seus artistas estão em coleções de mu-

seus e instituições que possuem uma perspectiva 

próxima ou alinhada com estas vertentes. O Museu 

Solomon R. Guggenheim, Nova York; o Centro de 

Arte e Mídia (ZKM), Karlsruhe; Centre Pompidou, 

Paris; Museu Stedelijk, Amsterdã; e Borusan Con-

temporary, Istambul, dentre outras instituições.8

Na imagem acima, uma das obras do artista Da-

vide Quayola (1982- ), representado pela Bitforms. 

Quayola cria espaços híbridos de pintura e escultura 

animada que, envolve uma prática de desempenho 

audiovisual, desenho, fotografia e programação de 

software. Agenciado pela galeria Bitforms, Quayola 

teve acesso excepcional e raro à arte e arquitetura 

de igrejas, teatros e museus na Europa, como a Ca-

tedral de Notre Dame. Em seu trabalho, obras-primas 

e coleções originais tornam-se telas cruas, enquanto 

Quayola ancora uma exploração baseada em vídeo, 

colagem, dentre outros. No Brasil, Quayola já ex-

pôs em São Paulo e Rio de Janeiro e desenvolve e 

comercializa seu trabalho, colaborando em projetos 

musicais, orquestras, dentre outros9.

Figura 1. Strata series. By Quayola. Strata #3. Video pro-
jection. Dimension Variable. 2009

10

Dentre obras comercializadas pela Bitforms es-

tão esculturas digitais, instalações de som e vídeo, 

obras híbridas e software art. As obras são vendidas 

com manual e garantia. Outras obras são vendidas 

em CD com assinatura do artista, seguida também 

de manual. Com o crescimento das vendas da Bitfor-

ms, Sacks abriu em 2005 uma galeria online para 

software art. No momento o site está inativo. Neste 

mesmo ano, a galeria Bitforms superaram US $ 1 mi-

lhão em receita de revenda e consignação, levando 

os críticos a considerarem Sacks o rei da comercia-

lização da arte digital.11

Outra instituição que, também é considerada 

pioneira na comercialização de arte tecnológica é 
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a Galeria Postmasters. Criada em 1984, situada em 

New York está com seus 33 anos agenciando traba-

lhos inovadores no campo da arte. No site da galeria, 

seus diretores Magdalena Sawon e Tomas Banovi-

ch são objetivos e arrojados quanto ao interesse e 

expectativas pela campo da arte tecnológica e sua 

comercialização

“Queremos nos dar a oportunidade de mostrar 

a arte que o mercado ainda não está engolindo 

por inteiro. Queremos continuar promovendo o 

trabalho com conteúdo desafiador, que pode le-

var tempo para ser amado, apreciado e adquiri-

do. Queremos procurar arte por artistas - velhos 

e jovens - que nos confunda e que não conhe-

cemos ou entendemos. Não queremos antecipar 

o mercado e tentar atender às suas demandas. 

Queremos desafiar o mercado e talvez ensiná-lo. 

Afinal, vendemos algumas coisas impossíveis no 

passado. Queremos pesquisar em profundidade 

e largura para colecionadores que compartilham 

essa visão.
12

”

As vendas também perpassam mídias como 

CDs que são vendidos com manuais e assinatura do 

artista. Oferecem suporte direto e apontam possível 

migração do dispositivo como em casos de venda 

de vídeos/filmes. Em 2014, devido seu crescimento, 

a Postmasters foi considerada a principal galeria de 

arte com inteligência pelo Village Voice, na categoria 

“Best art gallery”. Um ponto inovador da galeria é ter 

em suas mostras e catálogo de vendas, artistas jo-

vens. Desde pintores, artistas de produção híbridas, 

até artistas digitais e de novas mídias como o artista 

Rafaël Rozendaal.13

O artista Rafaël Rozendaal (1980- ) é repre-

sentado pela galeria Postmasters.  É um artista vi-

sual holandês-brasileiro que vive em Nova York. É 

também palestrante e produz webart e videoinsta-

lação, gravura e escrita, dentre outras vertentes. É 

considerado um dos primeiros artistas a vender si-

tes como objetos de arte. Seus sites são vendidos 

para colecionadores, galerias, anônimos. 

Como ele mesmo propõe “...meu trabalho é pú-

blico por natureza e quero manter dessa forma...”, 

Rozendaal ressalta suas obras como públicas e to-

talmente acessíveis para visualização, fazendo seus 

compradores assinarem um contrato para manter o 

site ativo e acessível ao público.

O comprador então possue o nome de domí-

nio do trabalho adquirido. Tanto o artista quanto o 

comprador assinam um contrato para que o traba-

lho permaneça publicamente acessível. O nome do 

proprietário é colocado no código-fonte e no título 

da página da web. É o caso por exemplo, da obra 

abaixo. 

Figura 2. www.ifnoyes.com - Rafaël Rozendaal. 2013 
| Vendido para coleção de Benjamin Palmer e Elizabeth 
Valleau.14

Rozendaal disponibiliza também, o Art Website 

Sales Contract que é um documento público que 

pode ser usado por qualquer artista ou colecionador. 

A intenção do artista é, além de manter sua obra 

pública por meio do contrato, colaborar nas compras 

e vendas de sites públicos. Em 2013, o site http://

www.ifnoyes.com da Rozendaal foi vendido em um 

leilão na Phillips (leiloeiros) em Nova York por US 

$ 3.500. 

http://www.ifnoyes.com
http://www.ifnoyes.com
http://www.ifnoyes.com
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Figura 3. Art Website Sales Contract. Rozendaal 
15

Em seu texto crítico sobre Rozendaal e sua for-

ma de produção e comercialização de arte, o cura-

dor Marti Manen16 destaca um diferencial no trabalho 

do artista: “Os sites do Rozendaal não oferecem in-

formações; elas são a ‘informação’, uma espécie de 

construção abstrata que acontece e está acontecen-

do, às vezes com interação do usuário, às vezes com 

o usuário mantendo uma distância observacional”. 

Junto a outros diferenciais, o curador ressalta ques-

tões importantes como “Por que é tão difícil definir 

sites como peças de arte? Nós os aceitamos como 

obras de arte? Por que a história da Net.art é obscu-

ra e amplamente desconhecida? Por que é tão difícil 

manter um registro do tempo e da história na rede?” 

Estas são questões que exigem não só observação e 

reflexão, mas também ações que rompam com mitos 

e resistências a respeito de arte tecnológica, alimen-

tadas no mercado de arte.

E por último - não menos importante – a Art 

Micro Patronage, uma plataforma criada por Eleanor 

e Oliver Hanson, para financiamento de processos 

artísticos. Nesta plataforma, é exibida on-line, ex-

posições mensais de trabalhos digitais, com novas 

mídias e híbridos. À medida que os visitantes na-

vegam pelas exposições, eles podem tornar-se mi-

cro-patronos das produções ali apresentadas, com 

pequenos valores monetários. Os clientes recebem 

um link e uma imagem como reconhecimento por 

sua disposição financeira e podem acompanhar os 

trabalhos que eles patrocinaram. A ideia de patro-

nagem, foi vista em outros momentos da História da 

Arte e atualmente, também auxilia na produção de 

arte tecnológica, mas, com um outro ponto: o foco 

é a doação e não a propriedade. Os autores da pla-

taforma, apontam com clareza a necessidade de se 

pensar outras vias para o financiamento e conse-

quentemente o sustento dos artistas. Finalizo estes 

exemplos de possíveis vias de comercialização de 

arte tecnológica, com a fala - em forma de desabafo - 

dos autores da plataforma, Eleanor e Oliver Hanson, 

sobre o financiamento de artistas para produção de 

arte 

“...como apreciadores on-line, somos encoraja-

dos a mostrar nossos agradecimentos compar-

tilhando ou repostando, com a promessa de que 

a notoriedade traz segurança financeira. Não es-

tamos totalmente convencidos dessa lógica. É 

preciso haver uma luz no fim deste túnel, porque 

ser “amado” ainda não paga as contas. É por 

isso que construímos uma maneira alternativa 

de mostrar apreço, uma maneira que permite 

que os criadores continuem fazendo coisas 

maravilhosas. Com o AMP, queremos facilitar o 

máximo possível o suporte a um ótimo trabalho. 

Eleanor e Oliver Hanson.”
17
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