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Arte digital nos projetos curatoriais: 
Uma análise do projeto da 11ª Bienal do Mercosul
Natascha Rosa de Carvalho1

Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir como as 

estratégias curatoriais são pensadas para as obras 

de arte digital. Para tanto, é feita uma revisão do con-

ceito de curadoria, enquanto atividade inserida no 

sistema das artes, a partir do período pós-moderno 

e, portanto, ligada à arte contemporânea. De acordo 

com o pensamento do teórico Hans Ulrich Obrist 

(2014), a curadoria muda conforme as mudanças 

da arte, e diante da pluralidade assumida pela arte 

nos dias atuais, compreendemos que o curador 

deve não somente acompanhar as mudanças da 

arte, mas, sobretudo, incluir as mais diversas lingua-

gens e especificidades da arte contemporânea em 

seus projetos curatoriais. Nesse contexto, buscamos 

compreender como a arte digital é contemplada no 

projeto curatorial da 11ª Bienal do Mercosul, reali-

zada de abril a junho de 2018, na cidade de Porto 

Alegre (Rio Grande do Sul). 
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Abstract

This article aims to discuss how curatorial strat-

egies are designed for digital art works. For this, a 

review of the concept of curatorship, as an activity 

inserted in the system of the arts, from the postmod-

ern period and, therefore, linked to contemporary art 

is made. According to the thinking of theorist Hans 

Ulrich Obrist (2014), curatorship changes according 

to the changes of art, and in view of the plurality 

assumed by art today, we understand that the curator 

must not only follow the changes of art, but above all 

, to include the most diverse languages   and speci-

ficities of contemporary art in its curatorial projects. 

In this context, we seek to understand how digital art 

is contemplated in the curatorial project of the 11th 

Mercosur Biennial, held from April to June 2018, in 

the city of Porto Alegre (Rio Grande do Sul).
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O exercício da curadoria, tal como é conheci-

do hoje, passou a fazer parte do sistema das artes 

por volta da metade do século XX, com o advento 

do período pós-moderno e da arte contemporânea. 

Antes disso, ao curador era reservada a atividade 

de cuidar e preservar obras de arte em um museu 

ou acervo. Segundo Fernando Cocchiarale (2006, 

p.71), “ninguém precisava de um curador no período 

modernista”, pois a arte moderna carregava caracte-

rísticas tão definidas que as exposições e os artistas 

à época “não precisavam de um curador para con-

ceituar o evento e escolhê-los”. 
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Compreende-se que a arte contemporânea, 

devido suas múltiplas possibilidades, requer uma 

figura específica para desempenhar esse papel do 

curador como um ordenador. Desse modo, o campo 

de atividades da curadoria de arte foi ampliado para 

a concepção de exposições em todas as etapas que 

essa atividade compreende, desde a pesquisa sobre 

determinado tema ou artista, definição de aborda-

gem, seleção de obras, planejamento de expografia, 

de montagem, desenvolvimento de argumento e pro-

jeto curatorial. 

Sobre a atividade do curador, Hoffmann afirma 

que “a capacidade de pôr em discussão novas pro-

postas, de ser um indivíduo de algum modo criativo, 

se tornou tão importante quanto o zelo pelos obje-

tos produzidos por artistas” (HOFFMANN, 2017, p. 

16). De forma semelhante, o curador Bitu Cassundé 

acrescenta que “não se pode confundir o trabalho 

de um curador com o de um mero ordenador de 

espaço expositivo, mas [...] como um profissional 

que se posiciona criticamente acerca da pesquisa 

executada” (In TEJO, 2011, p. 62). 

Consoante a ambos os pensamentos, entende-

-se a curadoria de arte contemporânea não somente 

como uma atividade de preservação ou organização 

de um conjunto de obras, mas, sobretudo, como um 

exercício crítico-criativo que envolve múltiplas ativi-

dades, desenvolvidas de modo comprometido a par-

tir de aspectos históricos, políticos e sociais. Há de 

se considerar que este papel atualizado do curador 

tem relação direta entre o período contemporâneo e 

a arte produzida nesse contexto. 

Sobre esta relação, Moacir dos Anjos afirma:

Uma das características da arte contemporânea 

é não se definir por ideias fechadas, mas sim 

como linhas de força, como campos de signifi-

cação, e que, a depender do contexto a que são 

vinculadas, podem assumir ênfases diversas. O 

papel da curadoria, diante disso, é tentar esta-

belecer sentidos provisórios para uma determi-

nada produção artística. É fazer aproximações 

contingentes e ressaltar sentidos possíveis das 

obras; estabelecer diálogos, criar âncoras, con-

textualizar. (In TEJO, 2011, p. 61)

Em relação à multiplicidade da arte contempo-

rânea, Anne Cauquelin (2005) afirma que “o que en-

contramos atualmente no domínio da arte seria muito 

mais uma mistura de diversos elementos; [...] dispo-

sitivos complexos, instáveis, maleáveis, sempre em 

transformação” (CAUQUELIN, 2005, p. 127). Essa 

constante transformação compreende, consequente-

mente, modificações nas atividades envolvidas dire-

tamente no sistema da arte, como a curadoria. Hans 

Obrist afirma que “a curadoria muda com a mudança 

da arte” (OBRIST, 2014, p. 48). 

Diante disso, o curador deve acompanhar essas 

transformações contemporâneas, adequar a prática 

curatorial às especificidades que venham a surgir no 

campo da arte. Mais do que isso, entende-se que 

o curador deve considerar os diversos discursos e 

linguagens, os novos meios e mídias, e, consequen-

temente, inclui-los nos projetos e estratégias cura-

toriais. Considera-se, então, um desafio, mas, aci-

ma de tudo, um compromisso da curadoria de arte 

contemporânea abordar as diversas possibilidades 

artísticas – aqui vamos nos deter à arte digital – em 

eventos de arte, assim como as bienais.

Em relação às mídias digitais incorporadas à 

arte, Christiane Paul traz a pertinente consideração:

A nova artemídia em suas múltiplas manifesta-

ções tornou-se parte importante da prática ar-

tística contemporânea que o mundo da arte não 

pode se permitir ignorar, mas acomodar essa 

forma de arte dentro das instituições e do sis-

tema da arte levanta numerosas questões con-
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ceituais, filosóficas e práticas. (In DOMINGUES, 

2010, p. 341)

Ora, compreende-se que as múltiplas possibi-

lidades da arte digital estão inseridas no contexto 

atual de tal modo que não deveriam ser desconsi-

deradas em uma curadoria contemporânea que se 

proponha a uma abordagem ampla e plural. Por 

outro lado, percebe-se que uma série de questões 

de ordem prática e também teórica surge a partir 

da inclusão dessas manifestações artísticas, o que 

exige mais envolvimento por parte da curadoria. No-

vas possibilidades surgem reconfigurando o cenário 

da arte contemporânea. Para o autor Michael Rush 

(2006), “os conhecimentos visuais não mais se limi-

tam ao “objeto”. Eles precisam abranger o universo 

fluido (RUSH, 2006, p. 165)”. A partir dessas con-

siderações, compreendendo a arte digital enquanto 

um segmento da arte contemporânea, partimos para 

a proposta deste artigo, a análise do projeto curato-

rial da 11ª Bienal do Mercosul a fim de compreender 

como essa manifestação artística está presente na 

exposição. 

A 11ª Bienal do Mercosul , realizada de 06 de 

abril a 03 de junho de 2018 na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu 70 artistas sob a 

temática “ O Triângulo do Atlântico”. Com curadoria 

de Alfons Hug e Paula Borghi, o evento aconteceu 

em seis espaços: Santander Cultural, Memorial do 

Rio Grande do Sul, Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli (MARGS), Igreja Nossa Senhora 

das Dores, Quilombo do Areal da Baronesa, todos 

na cidade de Porto Alegre, e na Casa 6, na cidade 

de Pelotas. Sob o título poético, a proposta desta 

bienal é dar à luz a relação entre a América, África 

e Europa, os três continentes separados, ou unidos, 

pelo Oceano Atlântico. 

Analisando, em primeiro lugar, o texto da cura-

doria, divulgado no folder da mostra, consegui-

mos destacar alguns objetivos. Um dos focos da 

exposição, segundo os curadores, são os “pontos 

de contato que propiciam o encontro entre as cul-

turas indígena, europeia e africana e formam um 

novo amálgama americano”, e a “reflexão sobre o 

quanto o êxodo do Atlântico Negro alimentou um 

vigoroso processo de crioulização, que levou a um 

intenso trânsito de religiões, idiomas, tecnologias, 

artes e culturas”. Ainda que a proposta seja clara, 

e contemporânea por si só, não há menção sobre 

as linguagens artísticas presentes na mostra. Por se 

tratar de um tema abrangente, que pretende discu-

tir as consequências da imigração entre culturas e 

continentes, percebe-se uma grande possibilidade 

de compor uma exposição diversa em linguagens, 

estilos e discursos. 

Já no catálogo da exposição, o texto da cura-

doria se expande, e além dos textos de abertura e 

de convidados, cada um dos 70 artistas e suas res-

pectivas obras são apresentados. Somente nesse 

texto específico de cada artista/obra aparecem as 

linguagens e especificidades de cada trabalho que 

compõe a bienal. Dessas, destacamos três que se 

compreende enquanto arte digital. 

Alcance (2018) – André Severo (Porto 
Alegre, 1974)

A obra em questão faz menção direta ao ocea-

no Atlântico, questão relevante no projeto curatorial. 

Exposta no MARGS, a videoinstalação ocupa toda a 

extensão de uma sala escura, onde são projetados 

em sequência cinco vídeos preto e branco em que o 

mar aparece em atividade, rompendo ondas contra 

rochas, juntamente com o som das águas, compon-

do, assim, uma atmosfera inquietante no espaço. 

Conforme o texto do catálogo: 
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Alcance (2018) obra em sequência de sua li-

nha em produções audiovisuais e de registro 

de ações vivenciadas diretamente na paisagem. 

Trata-se de uma videoinstalação em uma sala 

de 20 x 6m, no MARGS. Na imensa parede lon-

gitudinal, são projetados cinco vídeos digitais 

(P&B) com paisagens marinhas – o mar em con-

fronto com rochedos (filmes apropriados, cedi-

dos por colaboradores de vários continentes). 

No lado oposto, também apropriadas pelo artis-

ta, estão nove marinhas de artistas atuantes em 

meados do Séc. XX: cinco pinturas do MARGS e 

quatro da coleção Oscar Cardoso Saraiva. São 

filmes, pinturas e espaço de articulação que têm 

a imagem, o tempo e a memória como elemen-

tos latentes de sua estruturação. (Catálogo 11ª 

Bienal Mercosul, grifo nosso)

Figura 1. Alcance, 2018 – André Severo. Detalhe da obra. 
Fonte: Catálogo 11 Bienal Mercosul 

Mushin Market Intersection, 2016 – 
Edward Burtynsky (Canadá, 1955) 

Com dimensões de 4,26 x 7,46 metros, a foto-

grafia digital exposta no Santander Cultural traz a 

vista de cima de um bairro da cidade de Lagos, na 

Nigéria. Na imagem, que ocupa toda uma parede, 

pode-se observar uma série de telhados de zinco 

enferrujados, alguns prédios na avenida principal, 

carros em ruas de asfalto e outras de chão batido. 

Caso o artista tivesse suprimido o local exato da 

fotografia, poder-se-ia atribuir a imagem a qualquer 

grande cidade, em um dos três continentes, que 

carregue em sua estrutura esse aspecto urbano 

contrastante.

Nesta Bienal do Mercosul, Burtynsky exibe uma 

megafoto – a captura digital em grande formato 

– integrante de uma série de fotografias aére-

as realizadas na Nigéria, em 2016. Conforme 

a revista New Yorker, ao realizar estas imagens 

naquele país, o artista descreveu a capital, La-

gos, como uma “superprova da globalização” 

(“hyper-crucible of globalism”). (Catálogo 11ª 

Bienal Mercosul, grifo nosso)

Figura 2. Mushin Market Intersection (Lagos, Nigeria), 
2016 - Edward Burtynsky. Detalhe da obra. Fonte: Catálo-
go 11 Bienal Mercosul 

Liberty series (2016-2017) Omar Victor 
Diop (Senegal, 1980)

A série de fotografias do artista africano Omar 

Diop debate a questão da liberdade em diferentes 
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momentos históricos para o povo africano através de 

fotografias manipuladas digitalmente. O artista repro-

duz as fotos como se tivessem sido tiradas à época 

em que se referem, tanto pelos elementos de cena, 

quanto em relação ao apelo do seu olhar, clamando 

por liberdade. 

Seu trabalho busca uma perspectiva internacio-

nal que não deixa de vista o patrimônio visual 

africano, numa inter-relação entre artes plásti-

cas, fotografia de moda e fotografia publicitária. 

Os figurinos que cria para as suas séries, em 

que ele mesmo atua e é inserido digitalmente 

várias vezes, são impecavelmente executados, 

conferindo às imagens um ar verdadeiro, com 

aspecto vintage. Nesta Bienal do Mercosul, o 

artista apresenta oito fotografias de sua mais re-

cente série, Liberty – Uma Cronologia Universal 

dos Protestos Negros (2017). Nestas obras ele 

relembra, interpreta e justapõem momentos das 

lutas, campanhas e manifestações dos negros, 

episódios separados no tempo, na geografia ou 

na importância. Porém, os coloca na mesma 

cronologia: a busca frenética pela liberdade. 

(Catálogo 11ª Bienal Mercosul, grifo nosso)

Figura 3. Thiaroye (1944), 2016 – Omar Victor Diop Fonte: 
Catálogo 11 Bienal Mercosul 

Do ponto de vista da diversidade de possibilida-

des que a arte contemporânea oferece, a curadoria 

da 11ª Bienal do Mercosul traz múltiplos artistas e 

diversas formas de abordagem da temática proposta. 

Entretanto, ao considerar as linguagens artísticas, 

observamos poucas obras de arte digital, com des-

taque às três mencionadas acima. A videoinstalação 

Alcance estabelece “uma relação com o espaço e o 

meio”, uma vez que estava em uma sala própria, re-

servada especialmente para a instalação (GIANETTI, 

2006, p. 210). O espaço estendido, com luz baixa e 

som alto, proporciona ao público uma ambientação 

favorável para perceber o mar como o quarto perso-

nagem deste triângulo entre continentes. Entende-

-se que, ao escolher essa instalação para compor 

a exposição, a curadoria deve ter sido confrontada 

por questões em relação ao espaço em que ela se-

ria acomodada, aos equipamentos de áudio e vídeo 

necessários para sua montagem e execução, e até 

mesmo em relação ao seu lugar na expografia junto 

às outras obras. 

Se comparada à série Liberty, a fotografia 

Mushin Market Intersection possivelmente exigiu um 

trabalho extra por parte da expografia, devido o seu 

tamanho de mais de sete metros de largura. Aqui, 

compreendemos que a série do artista senegalense 

se configura como uma linguagem tradicional em 

relação ao espaço expositivo, pois ainda que tra-

ga a questão digital em sua poética, não apresenta 

pontos complexos em relação à sua montagem. Já a 

mega fotografia do artista canadense certamente en-

volveu diversas questões de ordem prática até a sua 

colagem definitiva no espaço do Santander Cultural. 

Entende-se “O Triângulo do Atlântico” como um 

eixo temático que favorece o debate em torno de 

diversas questões contemporâneas, como trocas 

e tensões culturais, miscigenação, globalização, 

assim como outras questões que tocam em pontos 

delicados da sociedade, como racismo, escravidão 
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e colonização. Essa grande quantidade de subte-

mas contidos no eixo central da proposta propicia 

à curadoria uma infinidade de possibilidades quanto 

às manifestações artísticas, entretanto, como já men-

cionado, percebe-se pouca diversidade em relação 

à arte digital.

Compreende-se que, ainda que a arte digital 

esteja inserida no contexto da arte contemporânea, 

há um aspecto tradicional latente que privilegia 

linguagens clássicas ou culturalmente aceitas em 

eventos como as bienais. No projeto curatorial da 

11ª Bienal do Mercosul o tema aparece de maneira 

tão imperativa, que as manifestações artísticas pa-

recem pouco exploradas, uma vez que se encaixam 

na proposta temática. Por outro lado, um tema que 

compreende a troca entre diversos povos, culturas 

e línguas ao longo dos séculos, se caracteriza como 

uma possibilidade bastante ampla para abordar as 

mais diversas manifestações da arte contemporânea, 

como a arte digital. 
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