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Processos curatoriais da primeira Bienal de Arte Digital:
percepções acerca da arte digital na era biotecnológica
Tadeus Mucelli1

Resumo

Este artigo aborda a experiência no processo 

curatorial da Bienal de Arte Digital2 do Festival de 

Arte Digital, realizada em 2018. A bienal através do 

tema linguagens híbridas, exibiu trabalhos com foco 

em arte e biotecnologia, bem como produziu um 

simpósio sobre o tema. O objetivo deste estudo é 

produzir reflexões acerca do papel da curadoria em 

arte tecnológica e suas implicações nas tomadas 

de decisão em meio a uma era das biotecnologias 

onde os processos políticos, éticos e artísticos se 

contradizem. Compõem o corpus dessa reflexão a 

menção a alguns dos trabalhos propositados e exi-

bidos na Bienal acompanhados de comentários e 

observações.
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Bienal de arte: digital

A Bienal de Arte Digital foi idealizada em 2015 

com o objetivo de celebrar no ano de 2018 os 10 

anos de atuação do FAD - Festival de Arte Digital, 

um dos pioneiros festivais sobre arte e tecnologia 

do Brasil. O projeto de exposição formato de bienal 

surgiu como proposta de verticalizar as reflexões 

para arte digital e suas derivações (computacional, 

eletrônica, híbrida)

O tema linguagens híbridas é fundamental para 

a compreensão das reflexões ao longo do artigo. O 

mesmo tem a premissa que a vida contemporânea 

processa dualismos ora do mundo real e ora um 

mundo simulado nos quais os sentidos sobre digital, 

analógico, o natural, artificial, real e virtual se entre-

laçam durante o percurso contemporâneo.

A tecnologia que já vem sendo percebida como 

um fator inerente à vida há várias décadas, ganha 

ainda maior destaque por meio do momento biopolí-

tico em meio a era da biotecnologia. Tudo é reapro-

priado no cotidiano, e a arte e suas linguagens são 

parte desse grande sistema social imersivo.

Artistas, pesquisadores e intelectuais produzem 

outras percepções, outros espaços, outras realida-

des modificando ao que consideramos como pre-

sente em dialética com o futuro vislumbrado. A so-

ciedade pós-digital (Kramer, 2014; Santaella, 2018) 

assim percebida, deixa de lado o olhar fixo da magia 

tecnológica para repensar novas condições de exis-

tência e transformações.

Desta forma é que a arte inserida no momento 

biotecnológico se apresentou nos espaços expositi-

vos da Bienal de Arte Digital, mas não somente por 

meio das performances e exibições de obras, mas 

também no simpósio por meio de pesquisadores de 

diversos campos como bioengenharias, filosofia, ar-

tes, ciências da computação entre outros.

A Bienal contou com importantes nomes nacio-

nais3 e internacionais4 que deram início às atividades 

artístico culturais através do Simpósio Internacional 

organizado no Teatro Oi Futuro, no Rio de Janeiro 

durante dois dias.

Cientistas-Artistas, Artistas-Cientistas, que par-

ticipam em seus países de importantes instituições 

de pesquisa deram fim às diferenças entre arte e 
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ciência por meio de temáticas sobre hibridismos. 

Foram contribuições generosas de conhecimento. 

Discutiram a contemporaneidade na sociedade de-

nominada como Pós-Digital a partir das imbricações 

em ciência biomolecular, educação, inovações em 

diversas áreas, sistemas cíbridos, híbridos e todo o 

entorno que envolve a sociedade biotecnológica na 

simbiose entre arte e vida.

Na primeira semana ocorreram as atividades 

das Performances audiovisuais. Foram 4 noites com 

atrações do Brasil e do exterior que levaram ao pal-

co do teatro Oi Futuro e para a plateia presente, o 

hibridismo como processos entre corpo e máquina 

e entre linguagem binária e moléculas bio-orgânicas.

A exposição Linguagens Híbridas ocupou todos 

os espaços do centro cultural Oi Futuro durante o 

mês de fevereiro de 2018. Desde o pátio externo, a 

biblioteca, passando pelas galerias 1, 2 e 3 até o o 

terraço. Os trabalhos exibidos além de convites di-

retos de participação foram selecionados após aná-

lise de 675 propostas enviadas através de chamada 

internacional de envio de trabalhos que se iniciou 

ainda em 2017. Foram meses de trabalho para que 

a equipe da curadoria convidada juntamente com a 

direção da Bienal, chegassem a seleção de 15 tra-

balhos a serem exibidos na cidade do Rio de Janeiro 

e posteriormente em Belo Horizonte.

A galeria 1 do primeiro andar dedicou às obras 

com foco na biotecnologia. A galeria 2 abordou o 

hibridismo pela perspectiva da arte digital nos traba-

lhos. A galeria 3, conduziu a temática do hibridismo 

por um olhar brasileiro sobre o tema através de tra-

balhos audiovisuais. O pátio externo na entrada do 

centro cultural e o terraço, tiveram trabalhos que se 

ocuparam em dialogar com o híbrido por meio da 

conexão com ambiente externo, as leis físicas e o 

natural urbano.

Durante quarenta e três dias mais de treze mil 

pessoas estiveram presentes na Bienal de Arte Di-

gital na cidade do Rio de Janeiro em meio a uma 

programação com diversas atividades.

A Bienal em circulação, seguiu para a cidade 

de Belo Horizonte entre março a e abril de 2018, 

ocupando o importante complexo arquitetônico do 

Conjunto Moderno da Pampulha, na Lagoa da Pam-

pulha, projetado por Oscar Niemeyer e atualmente 

contemplado como Patrimônio Cultural da Humani-

dade pela UNESCO.

O MAP - Museu de Arte da Pampulha recebeu 

pela primeira vez uma exposição de arte digital. 

Para o MAP, foi direcionada a exposição principal 

da Bienal de Arte Digital. A Casa do Baile, centro de 

referência em arquitetura e urbanismo recebeu parte 

da exposição com obra e performance inéditas.

A escolha do Conjunto Moderno da Pampulha 

foi proposital pela Bienal de Arte Digital justapondo 

as noções entre patrimônio e patrimônio digital, me-

mória e memória no digital.

Outros dois espaços na cidade de Belo Horizon-

te receberam atividades e obras artísticas da Bienal 

de Arte Digital. A casa Fiat de Cultura localizado no 

Circuito Cultural Praça da Liberdade e o Atmosphe-

ra, espaço de inovação e tecnologia. Ambos os lo-

cais receberam também pela primeira vez as obras 

de arte digital em seus espaços.

A Bienal traçou uma linha imaginária de norte a 

sul da cidade, conectando três dos mais importantes 

pontos de arte e cultura, envolvendo os principais 

espaços de exposições de arte e também de regi-

ões onde a tecnologia tem se desenvolvido por meio 

de inovação de empresas e entidades com foco na 

economia criativa.

Em Belo Horizonte, a Bienal de Arte Digital exi-

biu 17 trabalhos, sendo dois deles exclusivos como 

site-specific.

Prevaleceram as temáticas em torno do hibri-

dismo proposto como tema central, mas as concen-

trações das participações ficaram no entorno da so-
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ciedade Pós-Digital e suas implicações na arte e na 

vida social e política. Tecidos Biológicos, Inteligência 

Artificial, Arquitetura e novas tecnologias, engenharia 

biológica foram algumas das temáticas mais profun-

damente refletidas entre artistas, cientistas e público 

presentes

A Bienal de Arte Digital recebeu em Belo Hori-

zonte, mais de trinta mil mil pessoas durante os trin-

ta e três dias de atividades. Em números absolutos 

cerca de cinquenta mil pessoas visitaram a Bienal 

nas duas capitais.

Este breve resumo, faz parte da publicação da 

Bienal que elucida os acontecimentos, e as inten-

cionalidades alcançadas do projeto, dando forma e 

dimensão de uma Bienal que se propôs a discutir 

a era biotecnológica e as artes tecnológicas, que 

são o ponto de reflexão de nosso estudo a partir do 

processo curatorial e as implicações em que nele 

ocorrem.

Na discussão pretendida por este artigo inicia-

mos nossa proposta com as percepções ao longo 

do tempo da noção conceitual em torno do tema 

híbrido.

Hibridismos

Por mais amplo que possa parecer o tema 

abordado pela primeira Bienal de Arte Digital, assim 

denominada como Linguagens Híbridas, que inclui a 

arte computacional, eletrônica, através de dispositi-

vos diversos, entre eles os biodispositivos, a focali-

zação do tema ao conselho curatorial, formado de 

maneira multidisciplinar, sempre esteve delineado no 

entorno de dualismos e oposições. O computacional 

e o não computacional, o natural e o artificial, o real 

e virtual, o humano e o pós-humano, o digital e o 

pós-digital.

Falar em híbrido é permitir a inserção de diver-

sas contribuições de mistura. O hibridismo na bienal 

parte inicialmente da compreensão enquanto lingua-

gem. Em outras palavras, permitir dialéticas trans e 

interdisciplinares na abordagem dos trabalhos. Artes 

do vídeo, arte computacional, software arte, artes 

visuais mais tradicionais, arte sonora, performances 

entre diversas outras linguagens passam a ser in-

corporadas como unidades que se acoplam entre si.

No entanto, foi necessário compreender a am-

plitude que cerca o sentido híbrido, e estabelecer 

eixos norteadores evitando uma análise generalista 

sob a discussão pretendida da arte em meio a uma 

era das biotecnologias. 

Um deles focalizou em tratar da Bioarte, como 

ponto de destaque ou espinha dorsal das exposi-

ções (Rio de Janeiro e Belo Horizonte). Os trabalhos 

com focalização em biogenética, especulativos ou 

não, leia-se, engendrados em laboratórios com seus 

experimentos reais ou projeções distópicas de pos-

síveis narrativas foram considerados. Evidentemente, 

muitos destes não tiveram condições operacionais 

e políticas para sua exibição como veremos mais a 

frente sobre as implicações dos formatos a disso-

nância entre a teoria e prática curatorial.

Especialmente nesse eixo central, houveram 

as proposições de maior singularidade, alinhadas a 

proposição do tema da bienal, que previa o sentido 

de “novos acoplamentos às máquinas” ao mesmo 

tempo com o maior número de conflitos conceituais 

a cerca de subtemáticas como transhumanismo, an-

tiarte, antropoceno entre outros.

A compreensão sobre o híbrido pelos artistas 

também é diversa e multifacetada. Outros campos 

de inserção na exposição seguiram essa dinâmi-

ca de diferentes visões sobre as linguagens híbri-

das, como os processos autômatos das relações 

homem-máquina, inteligência artificial, alteridade, 

hiperfeminismo entre outros. Ressalta-se que este 

é um dos eixos ainda com maior ênfase da proposi-

tura dos trabalhos. E não é gratuita tal afirmação. É 
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preciso sempre perceber o papel do Documenta 10 

que tencionou exaustivamente com reflexões até os 

dias atuais as questões do corpo, do gênero e da 

tecnologia sob a temática geral do pós-humanismo. 

Há uma herança muito bem delineada deste tema e 

suas incursões.

Por fim, um terceiro eixo permaneceu em aberto, 

no acolhimento do que é compreendido mediana-

mente como arte digital, computacional e eletrônica 

ao grande público nos últimos anos por meio de 

diversas ações, festivais e seminários. Arte dos bits 

e bytes, dos processos de geolocalização, da visu-

alização de dados, da influência da videoarte e do 

audiovisual expandido, do motion graphics, da pixel 

art, entre outras formas de expressão do campo pro-

duziam um ambiente transitório entre o que compôs 

e ainda compõe o campo durante as últimas três 

décadas e o atual momento onde a distinção entre 

arte, arte digital, ciência e tecnologia, se diluem qua-

se que completamente.

E foi neste sentido que também foram conduzi-

dos os dois simpósios realizados na Bienal (Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte). O rompimento de frontei-

ras entre arte e ciência tem sido relatado não apenas 

pelos pesquisadores e teóricos, mas principalmente 

por artistas e suas obras. Ainda que possam existir 

e permanecer aos campos na prática das pesquisas, 

elas se tornaram na contemporaneidade membranas 

mais suscetíveis ao elemento “externo” que é recom-

binante e produz um rearranjo da produção técnica 

conceitual principalmente.

A naturalização das tecnologias em um pós-bio-

lógico naturalizado é de fato a produção de novas 

formas de vida. E sobre “coisas vivas” é ao mesmo 

tempo falar de arte. O eixo biotecnológico foi tradu-

zido para a conformação da produção de intercone-

xões entre arte, ciência e sociedade, em temáticas 

emergentes como tecnofobia, tecnofilia, autômatos, 

os hiperorganismos, as práticas de biohacking, a 

condição humana (Domingues, 2012) e as humani-

dades imaginadas no contexto da sociedade pós-di-

gital (Kramer, 2014), cíbrida (Domingues, 2003) e da 

arte disruptiva (Santaella, 2018).

A arte disruptiva para a bienal de arte digital é 

a produção crítica por meio das apropriações tec-

nológicas em uma não fixação do pós-humanismo 

ou do antropoceno. A crítica como elemento que 

transborda tais temáticas, reforçando uma busca das 

noções anteriores (do passado) para as discussões 

do presente e sua compreensão.

Com esse objetivo, a produção da experiência 

expositiva longe das afirmações conceituais, foram 

fatores da mediação para o entendimento do grande 

público, uma oposição ao formulado nos simpósios 

realizados. Essa mediação teve como princípio a 

condição pós-digital, dado como presente do coti-

diano e o lugar e papel funcional da Bienal em um 

mundo onde outros espaços e agentes sociais (em-

presas e corporações) produzem agenciamentos às 

subjetividades e as experiências sobre a vida e o 

mundo.

Expor e denunciar os “usos” foi também um 

dos pontos chave do processo curatorial. Perceber 

os enunciados que provocam o que vivenciamos na 

atualidade. Um traçado de como chegamos até esse 

momento social e político que arte é capaz de tradu-

zir. Questionar porque estamos imbricados em uma 

era da pretensão das biotecnologias, da inteligência 

artificial como domínios centrais de nossas vidas. E 

o porque continuam se apropriando de tudo que nos 

cerca. Incitar os sentidos lógicos e não lógicos sob 

as temáticas elencadas como híbridas. Provocar e 

denunciar. Ressalta uma condição conceitual a re-

trospectiva; retomar a denúncia do “senso comum”.

A crítica, o pensamento, deveria, portanto, ser 

vividos e experienciados principalmente e na própria 

bienal, o que retira o caráter hermético às artes em 

tempos de linguagem binária ou biológica. A curado-
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ria como um todo buscou estes diálogos do imagi-

nado e pensado, para o vivido e experimentado em 

roteiros de um “observador” pela Bienal, que não se 

definiam de forma hierárquica ou sequencial. Daí o 

hibridismo corporificado e a organicidade do proces-

so de curadoria que se atravessam sem fronteiras a 

serem definidas.

Ressaltou-se para o momento da Bienal que a 

discussão mais potente era assumir o Pós-Digital 

(como algo presente e vivido em sociedade) para es-

tes “apontamentos do presente”. Que fosse possível 

levar a narrativa expográfica para este “lugar” que 

remete a memória enquanto busca no passado da 

produção crítica (porque chegamos até aqui?), e os 

apontamentos do futuro que já se fazem no presente 

(compreender o contemporâneo?).

Arte na era biotecnológica

O caminho trilhado em torno do tema lingua-

gens híbridas produziu algumas percepções gerais 

ao conselho curador da Bienal, na medida que as 

propostas materializam para além das concepções 

descritas teoricamente por seus propositores, e 

a produção das obras em si no espaço narrativo 

expográfico que esteve em duas distintas cidades 

brasileiras em meio a arquiteturas também distintas 

(Oi Futuro, Rio de Janeiro e MAP, Belo Horizonte). O 

olhar globalizante e universal sobre a produção bio-

tecnológica e como o mundo e as sociedades per-

cebem essa produção. As condições da produção 

de arte em uma era das experiências cognitivas e da 

suposta imaterialidade e não memória, mesmo sob 

acúmulos massivos. E a perspectiva brasileira acer-

ca desse universo, na visão crítica e experiencial.

Como veremos a seguir entre os trabalhos sele-

cionados e não selecionados, buscou-se percorrer o 

eixo central do sentido híbrido e suas aproximações 

entre arte e ciência. E através dos sub-eixos uma 

complementaridade heterogênea do que poderia vir 

a ser as visões sobre a arte em meio às biotecno-

logias.

Tão importante quanto os trabalhos exibidos, 

os artistas e obras não selecionados para exibição 

contribuem de maneira muito significativa para com-

preendermos esse universo da arte e tecnologia, 

em meio aos processos curatoriais em condição de 

mudança constante, o que gera tempo e espaço de 

reflexões e construção de críticas distintas entre um 

processo sistematizado de curadoria por meio de 

conselho curatorial. A sistematização mencionada 

se refere proposição de conceitos que edificavam 

as escolhas a partir de análises individuais de cada 

trabalho e posteriormente levadas à prova de análi-

se de todo o coletivo. O argumento teórico-prático 

atrelados às questões da gestão curatorial sempre 

produziram os pareceres.

Os trabalhos a seguir são um recorte mínimo 

das 675 proposições recebidas. Os três primeiros 

referem-se a trabalhos pré-selecionados, mas não 

exibidos, em contraposição aos dois últimos traba-

lhos que foram selecionados e exibidos.

Um destes três primeiros trabalhos é a obra 

Lurid Transience do coletivo Skunk Control, grupo 

de artistas, engenheiros, cientistas e educadores de 

Victoria University, Australia. O Trabalho propõe um 

lugar distópico onde os campos transparentes se 

abrem em cores vibrantes, onde o invisível se torna 

visível e onde as respostas às perguntas diferem 

dependendo do seu ponto de vista. Este é um lugar 

onde a mudança é rápida, as ideias florescem e as 

epifanias despertam do sono para se comunicar. 

Este é o mundo que habita pensamentos alegres 

e o mundo onde a biologia e a tecnologia se unem 

criativamente.

Explorar a paisagem em constante mudança 

onde a noite a eleva e onde a luz a envolve. Olhar 

através das “janelas rotativas” da instalação é olhar 
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para um mundo que tem muito a oferecer e muito 

a dizer.

Um ato de descoberta. A instalação envolve 

mecatrônica, eletrônica, tecnologias alternativas de 

modo a alcançar ambientes onde esses sentimen-

tos possam ser experimentados, de modo a levar o 

público a se aventurar no processo de perguntas.

A instalação considera uma paisagem de um 

campo de flores (mecanicamente abrindo e fechan-

do) que na primeira aparição parece transparente 

e imóvel. Quando visto, no entanto, através de uma 

série de discos rotativos, ele se transforma em um 

mundo etéreo que muda de cor. (Birrefringência é 

uma propriedade ótica de um material frequentemen-

te encontrado na natureza, em asas de borboleta, 

exoesqueletos de insetos). A paleta de cores alcan-

çada é infinita.

Figura 1. Lurid Transience - Skunk Control - Divulgação - 
Bienal de Arte Digital

A instalação é feita em várias camadas, uma 

das quais compreende, com efeito, uma grande cai-

xa de luz LED. A luz emitida desta caixa de luz é 

polarizada. Esta luz polarizada então interage com 

a paisagem artesanal e mecatrônica que é de natu-

reza birrefringente. A luz que agora sai da paisagem 

abre caminho para um sistema de filtros giratórios e 

depois para o observador. O que o observador vê é 

uma paisagem que muda constantemente de cor. A 

paleta de cores é infinita e altamente vívida.

O trabalho traduz a possibilidade de um mun-

do criado, reproduzido, replicado, em que a fissura 

antropocênica do ambiente não é capaz de minar a 

produção do invisível em visível.

Tecnologic Nature da artista Daria Jenolek, trata 

de uma pesquisa de arte do Royal College of Art, 

que investiga a imitação, recriação e aumento dos 

fenômenos naturais em nossa vida cotidiana. O filme 

especulativo, a instalação interativa e o site em VR 

mostram como os fenômenos atmosféricos podem 

aparecer em ambientes fechados: luzes do polo nór-

dico aparecem na geladeira, arco-íris no chuveiro e 

sol artificial brilhante em nossas janelas. O projeto 

visa criar uma discussão sobre o futuro do híbrido 

de natureza e tecnologia, a fim de encontrar novas 

soluções para o antropoceno.

A natureza tecnológica é um filme especulativo 

que questiona o status quo da degradação da natu-

reza e o aumento da quantidade de tecnologia. Ao 

passar mais tempo dentro de casa com tecnologia, 

perdemos a conexão com a natureza selvagem que 

teria um impacto positivo em nosso bem-estar. Como 

resultado adicional, há evidências de que perdemos 

um verdadeiro sentimento por questões maiores, 

como a mudança climática, através da desconexão 

com a natureza selvagem. O projeto resultou da ex-

periência da artista em viver com objetos que imitam 

artificialmente fenômenos da luz natural - como reló-

gios solares artificiais, máquinas de arco-íris e má-

quinas de auroras - por um período de seis meses, 

para explorar sua natureza.

O curta-metragem visa criar uma nova mentali-

dade para o híbrido da natureza biofísica tradicional 

e a natureza da tecnologia.

O ponto de partida do filme sugere que não 

precisamos de máquinas especiais para recriar a 

natureza, especialmente porque nossos objetos do 

dia-a-dia são todos tão capazes de criar fenômenos 

definidos como naturais.
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Figura 2. Tecnologic Nature - Daria Jenolek - Divulgação 
- Bienal de Arte Digital

O trabalho reforça a condição dos humanos em 

viverem com a crescente quantidade de tecnologia 

e a exploração inconsequente da natureza biofísica 

em tempos de aprendizado de máquina.

Artificial Life de Amy Whiteley é uma obra com 

algumas premiações (Hendrik Valk Prize, Rokolektiv, 

Fiber Festival, festival Innovate e o festival InScien-

ce).

O trabalho é uma interpretação pessoal da 

artista sobre fenômenos espirituais. Além disso, a 

instalação concentra-se na tecnologia mistificadora, 

usando fios, aparelhos e tomadas expostos fisica-

mente conectados aos mortos (animais mortos).

Conforme a própria artista menciona, “(…) como 

não crente, eu também desejo uma forma de vida 

após a morte, como designer de interação, acredi-

to que essas noções podem ser realizadas com a 

ajuda da tecnologia.” Inspirada pelo famoso roman-

ce Frankenstein, um circuito eletrônico analógico 

foi criado usando animais falecidos como fonte de 

energia. O animal morto (doado por um centro lo-

cal de resgate de animais) é a chave do circuito, 

gerando formas visuais vermelhas e azuis na tela 

de um monitor. Sem essa fonte, o monitor não seria 

alimentado nem produzirá nenhum recurso visualizá-

vel. A pretensão é colocar em questão lado a lado a 

tecnologia e a espiritualidade.

Inspirada também por Albert Einstein sobre 

como “a energia não pode ser criada ou destruída, 

só pode mudar de uma forma para outra”, a artista 

define um circuito “análogo” de energia de uma for-

ma a outra.

As conexões tecnológicas intensificadas com 

a vida após a morte são frequentes e usualmente 

especulativas. Convivemos sob a era do direito ao 

esquecimento e direito a morte.

Artificial Afterlife da artista Amy Whiteley, se en-

caixa perfeitamente nessa abordagem, construindo 

um sistema que é tecnicamente eficiente, mas que 

também funciona simbolicamente.

O cenário contraditório torna-se ainda mais 

aberto a interpretações, exceto pela dura realidade 

da inevitável presença da morte.

Figura 3. Artificial Afterlife - Amy Withley - Divulgação - 
Bienal de Arte Digital

Entre dois dos trabalhos exibidos e destacados 

para esse artigo elencamos Bombyx chrysopoeia de 

um dos pioneiros artistas da Bioarte Joe Davis (MIT). 

Joe e seus parceiros criaram um Bicho-de-seda 

(Bombyx mori) modificado geneticamente.

Esses Bichos-de-seda produzem seda que con-

tém silicateína, uma proteína biomineralizada extraí-

da da esponja marinha (Tethya aurantia). A esponja 
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usa silicatina para formar o endoesqueleto de sílica 

(vidro) a partir do ácido silícico, a forma mais abun-

dante de sílica solúvel na água do mar.

Nos bichos-da-seda modificados, o gene da sili-

catina é fundido com um gene da fibroína, a proteína 

principal da seda. Neste experimento aproveitaram o 

fato de que a silicateína é uma proteína promíscua e 

absorve outros metais se não houver sílica no meio 

circundante.

A seda produzida pelo bicho-da-seda genetica-

mente modificado são primeiramente “desgomadas”, 

um processo tradicionalmente usado para remover a 

sericina, um revestimento de cera que aparece natu-

ralmente na seda. As fibras da seda são então trata-

das com um agente quelante para remover vestígios 

de metal acumulados pela proteína híbrida no pro-

cesso de construção do casulo do bicho-da-seda.

Finalmente, as sedas transgênicas são expostas 

a soluções contendo metais pesados dissolvidos. 

Como resultado, essas fibras de seda absorvem me-

tais selecionados, como ouro ou platina. Com este 

método, muitos outros metais e compostos metálicos 

podem agora ser integrados com sedas silicatadas 

para produzir fibras com materiais de propriedades 

sem precedentes tanto para a arte como para a ci-

ência. 

Estes podem ter uma série de aplicações. Uma 

possibilidade é que as sedas geneticamente modi-

ficadas possam ser utilizadas para absorver radio-

nuclídeos e outras substâncias nucleares presentes 

em acidentes como o de Chernobyl e Fukushima. Ao 

mesmo tempo, a noção de que os bichos-de-seda 

podem ser criados com a capacidade de tecer se-

das compostas de ouro metálico recorda episódios 

de magia e lendas que marcaram a nossa história. 

Conforme afirma Joe Davis, “confia-se na arte para 

trazer os sonhos à luz e, nesse sentido, estes bi-

chos-da-seda criam um outro trama, tecidos e fun-

cionalidades em que jamais poderíamos imaginar 

anteriormente”.

Figura 4. Bombyx Chrysopeia - Joe Davis et al - Divul-
gação - Bienal de Arte Digital

O trabalho de Joe Davis foi doado para o acervo 

da Bienal de Arte Digital e simboliza empiricamen-

te a indistinção entre arte e ciência, representada 

pelo próprio currículo do artista e seus trabalhos 

pioneiros.

Caravel foi o trabalho exibido do artista Brasilei-

ro Ivan Henriques radicado na Holanda. O trabalho 

é derivativo de um outro projeto Symbiotic Machine. 

Caravel usa tecnologia de célula de combustível mi-

crobiana (MFC) para colher eletricidade de bactérias 

anaeróbicas e componentes orgânicos na água. A 

forma hexagonal tem a função de combinar e unir 

outros caravels para criar uma superfície maior e 

operar como um enxame. Caravel tem uma grande 

estrutura hexagonal, consistindo de um conjunto de 

13 hexágonos menores e 6 trapezoides. Os trapezoi-

des são recipientes para plantas aquáticas. Algumas 

plantas de água são invasivas, mas algumas delas 

têm a capacidade de filtrar a água, ou seja, Pistia. 

Dentro dos trapézios, as plantas estão em um siste-

ma controlado que impedirá a proliferação em toda 
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a superfície da água e, ao mesmo tempo, ajudará na 

filtragem junto com célula de combustível microbiana 

(MFC).

Os seis hexágonos menores na borda dos 

“robôs” Caravel são flutuadores. Os outros sete 

colocados no centro são as baterias orgânicas e 

os dispositivos de filtragem. No contexto da Water.

War e em colaboração com os cientistas da LabMET 

da Faculdade de Bioengenharia da Universidade de 

Ghent, Ivan Henriques desenvolveu uma estrutura 

robotizada móvel flutuante que colhe e armazena 

sua energia a partir de pilhas de combustível micro-

bianas. As células de combustível microbianas, ou 

MFC, são dispositivos que usam bactérias nas águas 

residuais como catalisadores para oxidar a matéria 

orgânica e gerar eletricidade. A energia colhida dos 

MFC é aplicada para mover a estrutura robótica e, ao 

mesmo tempo, para limpar o ambiente poluído com 

a ajuda de plantas purificadoras de água integradas 

na estrutura.

Figura 5. Caravel - Ivan Henriques - Divulgação - Bienal 
de Arte Digital

O desenvolvimento deste protótipo faz parte da 

evolução das biomáquinas construídas anteriormen-

te pelo artista Ivan Henriques, que são formas híbri-

das entre organismos vivos e máquinas criando um 

vetor evolutivo entre máquinas e natureza.

O mundo nem tão utópico das Caravel do artista, 

promove a discussão e reflexão da ação humana no 

meio ambiente. É uma resposta de crítica veemente 

ao uso das tecnologias no contexto biopolítico.

Considerações

O processo curatorial da primeira Bienal de Arte 

Digital se deu a partir de um conselho composto 

por membros da academia, do circuito de produção 

de arte, curadoria, crítica, educação e mediação em 

artes além de artistas. Ao longo de quatro meses de 

um total de dezoito desde a concepção do projeto 

foram desenvolvidas mais de quatrocentas horas de 

encontros na análise individual e coletiva de mais 

de seiscentos trabalhos propostos entre brasileiros 

e estrangeiros. Conforme já mencionado foram de-

finidos eixos norteadores e vetores conceituais que 

dessem luz as análises das propostas, transitando 

por campos da filosofia, artes, engenharias.

O que se percebeu ao longo do tempo foi a 

produção de alguns diálogos possíveis que perme-

aram por exemplo a produção de crítica e denúncia 

do presente (a era biotecnológica). O contexto re-

trospectivo como caminhos que trouxeram esse pre-

sente. As novas dimensões e perspectivas de uma 

sociedade de consumo dinâmico de tecnologias, 

informação e artes. O acúmulo e a reminiscência 

diante das políticas do arquivo o do anti-arquivo. O 

híbrido que não cessa em diversas frentes de análise 

técnica-científica, social e política

Ora espaços de influência estiveram na pers-

pectiva da arqueologia da mídia, ora as linguagens 

transtemporais problematizam o campo. Ora a au-

sência da estética da arte foi suplantada pela estéti-

ca da tecnologia. Ora a arte contemporânea retoma 

a propositura da discussão como campo de defesa e 
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reivindicação. Ora o virtuosismo tecnológico esteve 

presente onde a arte teve fim. Ora a política e uma 

filosofia da tecnologia contemporânea conduziram à 

novas perguntas.

No pequeno recorte de alguns dos trabalhos 

citados neste artigo é possível perceber a presença 

destes espaços de influência. O delineamento de ei-

xos e recortes anteriormente mencionados também 

se faz presente nos exemplos. Em alguns momentos 

como um duelo travado entre a condição humana em 

meio a sociedade biotecnológica. Um pós-humanis-

mo e um “consenso” antropoceno persistente. Entre 

otimistas e pessimista percebemos tanto nos artistas 

quanto nos processos de curadoria uma tentativa da 

tradução e interpretação das realidades.

A questão permanente é que a tradução de tais 

realidades coloca tanto artistas quanto curadores, 

por mais alicerçados que estejam, em condições de 

dúvida e contradições. Traçar uma narrativa coesa, 

é um desafio impossível para a arte tecnológica na 

atualidade, diante da própria incapacidade de produ-

zir bases filosóficas e conceituais que transcendam 

o ideal imaginário construtivista social (da tecnologia 

como algo subjetivo a nós mesmos) ou assumindo 

que arte e tecnologia são processos de produção 

política conscientes, a própria prática social.
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