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Resumo

Na idade da artificialização da experiência humana, o museu virtual surge como possibilidade de
ligação dos sujeitos: ligação aos artefactos, ao espaço replicado e aos próprios processos de criação.
No entanto, existe um espectro de experiência que se mantém irreplicável: a arte e as suas formas de
comunicação.
O presente ensaio procura questionar o modo como os museus virtuais ignoram a especificidade da
comunicabilidade artística, que só é possível no contacto físico dos sujeitos com as obras. Esta
forma de comunicabilidade não pode ser articulada com o empreendimento levado a cabo pelo
dispositivo contemporâneo que gere a afecção e sensibilidade humanas. Assim, tentaremos
demonstrar como encontro com a obra de arte não pode ser transposto para o universo da
virtualização, que procura prever cada reacção humana. Aliás, a recepção artística não pode ser
prevista. Enquanto questão de presença, a arte é a derradeira exigência de “aqui e agora”, num
mundo onde “aqui e agora” se funde em múltiplos estados de ser. De um modo reflexivo (nãonostálgico), a arte é exposta, aqui, como um dos últimos campos sem emparelhamento virtual
convincente. A nossa tarefa é demonstrar como as potencialidades intrínsecas ao museu virtual não
se ligam ao encontro da arte connosco - sujeitos numa experiência contemporânea confusa.
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Abstract

In the age of artificialization of the human experience, the virtual museum emerges as a new
possibility for human connection: connection with artifacts, with the replicated space and with the
dynamics of creation. Nevertheless, there is still a sort of experience that can’t be replicated through
the virtual sphere: art and its ways of communication.
This paper aims to question the way virtual museums forget to include the specificity of art’s
communicability, which is only possible when subjects contact physically with the works. This
form of communicability can’t be articulated with the workings of the contemporary apparatus that
manages human affection and feeling. Therefore, we will try to show how the encounter with the
work of art can’t be transposed to the universe of virtualization, which tries to predict every single
human reaction. Art’s reception can’t be predicted. As a matter of presence, art is the ultimate
request for “here and now” in a world where “here and now” is fused in multiple senses of being. In
a reflexive (non-nostalgic) way, art is exposed, here, as one of the remaining fields that doesn’t have
a convincing virtual double. Our task is to show how the inner potentialities of the virtual museum
don’t connect with art’s affectionate encounter with us - subjects in a confusing contemporary
experience.

Key-words: virtual museum; artistic communicability; contemporary; presence; affection.
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Introdução

Três jovens a correr pelos corredores do Louvre. Bande à part revela-nos o espaço do museu
como lugar de possibilidade: possibilidade de convivência do tradicional com o contemporâneo,
numa irrupção disfuncional que, hoje, parece impossível. A mítica cena do filme de Jean-Luc
Godard serve para introduzir a problemática do museu virtual, associando-a à vertente relacional da
arte. Ainda que rebuscada, a referência clarifica-se se aludirmos à importância que os corpos
assumem na relação com o museu de arte: existe uma força libidinal que se liberta no contacto
directo entre o Homem e a arte que, por agora, não é reprodutível tecnologicamente. Com este
exercício de escrita propõe-se demonstrar a existência de uma forma de comunicação propriamente
artística, que só é possível no encontro dos corpos com a arte. Esse contacto, que designaremos por
“comunicabilidade artística”, escapa a qualquer simulação digital, por muito perfeita que esta possa
ser. Correr pelo Louvre serve como exemplo dessa relação que só é possível na concretude do
espaço físico, sabendo-se a priori que qualquer dispositivo tecnológico que se proponha a
reproduzir o portentoso exemplo de Godard em bits falhará no que à significação do acto diz
respeito: podemos correr num Louvre virtual, mas a pujança do encontro fica por cumprir.
Importa esclarecer que o trabalho se centra na leitura e revisão da investigação existente sobre
museus virtuais. Nesse sentido, o exercício de circunspecção ao universo da arte é feito através de
obras centradas na medialidade, na relação entre comunicação e meios artísticos e, claro, nos novos
esquemas de produção associados à tecnologização da vida. Não se trata, aqui, de aferir modelos e
metodologias: questionam-se, sobretudo, as lógicas que presidem à transmutação do museu real
para o virtual. Em grande medida, a investigação que afere este processo de replicação não deslinda
as relações artísticas, descurando aspectos centrais como o exercício curatorial ou a descodificação
da intencionalidade autoral por detrás de uma exposição. É a estes aspectos, na sua vertente
globalizante, que nos dirigimos. Pelo caminho, passaremos pelos dispositivos de interactividade e
de design que, integrados nas tentativas de promoção do museu, se constituem como pilares da
relação entre as obras e o público. No meio de todos estes aspectos, destaca-se que o conceito de
presença é entendido como nódulo unificador da malha conceptual. A par de uma revisão de
literatura sobre a criação da sensação de presença em museus virtuais, a investigação encaminharse-á para um entendimento reflexivo da presentificação. Por isso, salienta-se, desde já, a âncora
metodológica deste trabalho: longe de afirmar a desconstrução da virtualidade museológica,
interessa-nos, sim, a criação de um enquadramento que integre as propostas artísticas e os novos
modelos de orientação da vida. É no cruzamento desses âmbitos que surgem pontos luminosos,
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passíveis de nos orientar pelos caminhos incertos da contemporaneidade. Como veremos, o museu
virtual não consiste num empreendimento isolado das contingências de mobilização total: é, antes
de mais, exemplo da forma como a experiência humana se orienta para dimensões espectrais, onde
o sensório se articula com uma manipulação do tempo e do espaço. Inevitavelmente, todas estas
questões terão que ser trabalhadas numa abordagem teórica, que se escreve em jeito de
empreendimento filosófico. Por isso, o ensaio é pautado pela vontade de reunir os vários planos de
definição do lugar actual da arte: entre o virtual e o real, a comunicabilidade artística desenha-se
como possibilidade híbrida, metamorfisando-se em vários percursos de sedução e conquista dos
públicos. Para darmos conta desta experiência não podemos limitar-nos a uma análise do
funcionamento dos museus virtuais, sendo necessária a referência ao âmbito propriamente artístico.
Todas estas palavras sobreviverão como estudo desse cruzamento entre arte e vida, feito a partir do
fio condutor da presentificação da experiência no contemporâneo.
Ao nível da estrutura, o trabalho encontra-se dividido em duas partes. Num primeiro
momento, tratar-se-á de definir o museu virtual, tal como é trabalhado na multidisciplinaridade da
investigação em presença. Neste ponto, a preocupação essencial é a delimitação do âmbito
conceptual, que nos revelará um conjunto de definições e problemáticas que, nos seus modos de
operacionalidade, excluem a comunicabilidade artística. No seio destas, emerge o que designamos
por “receptor emancipado”: uma figura que serve para introduzir a recepção da arte, ligada à
interactividade e à produção colaborativa de conteúdos.
Por fim, dedicar-nos-emos ao empreendimento crítico. É aqui que o cruzamento entre
experiência contemporânea e museu virtual é trabalhado especulativamente. Para isso,
começaremos por tratar a questão da materialidade e da afecção a partir do legado da modernidade:
da visão estética à aproximação entre arte e media, o percurso concorre para a identificação de um
dispositivo geral de gestão da afecção. Como veremos, o museu virtual encontra-se na ponta dessa
totalização da sensibilidade. Desta forma, entenderemos como a insuficiência da virtualização do
espaço museológico corresponde, na verdade, a uma insuficiência da presentificação: é o contacto
distanciado com a arte que esgota a sedimentação de um museu virtual de arte, apresentando-o
genericamente como replicação imagética.
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1. O Museu Virtual

Assente na bipartição entre real e virtual, o museu desdobra-se na duplicidade da experiência:
de um lado encontra-se uma existência física, do outro uma simulação, com novas potencialidades
associadas. Fora dessa duplicidade, surge a névoa de incertezas a que estamos acostumados quando
a distinção entre real e virtual emerge. Se o virtual é o plano de reunião das potencialidades, o real
marca a sua actualização. No entanto, atestar-se-á que o problema da divisão binária evolui para
questões cuja resolução não pode ser simplificada.
O museu virtual traz para primeiro plano novos paradigmas sobre a funcionalidade do espaço,
que tendem a passar por modelos de interactividade e design. Estes, por sua vez, convocam aquilo
que Rute Muchacho associa à libertação do museu: “O espaço fechado em si próprio, criado com o
objectivo principal de preservar e salvaguardar um património, está a alterar-se para ser capaz de
transmitir um conceito e de possibilitar aos diversos públicos experiências sensíveis através da
interligação com o objecto museal” (Muchacho, 2000, p. 1541). Dá-se um processo de
desmantelamento da unicidade da experiência: o espaço físico não sofre uma completa
obsolescência, mas deixa de delimitar um percurso único, que o visitante deveria seguir para
compreender o que é proposto no espaço da exposição. Esta nova realidade heteróclita promete
experiência: experiência de ligação, de presentificação da arte e, sobretudo, de adequação à
multiplicidade de sujeitos que dela usufruem. Por isso, parecerá importante definir o museu virtual
antes de anunciar as contingências e os limites das suas propostas, de forma a que se entenda o
espectro de actuação prometido pelos seus defensores. Para efeitos de circunspecção da análise, o
trabalho pensa os museus de arte como trabalhando nas duas vertentes: física (real) e virtual.
Excluir-se-ão os estudos focados em museus que existem apenas virtualmente, uma vez que o
processo de virtualização da arte só pode ser pensado quando é feita uma análise comparativa das
duas modalidades.

1.1. Definições

No artigo Virtual museums: First results of a survey on methods and tools, Stella Sylaiou
define o museu virtual como uma colecção digital que pode ser apresentada online, numa rede
interna (intranet) ou num CD-ROM. No que às exposições virtuais diz respeito, a definição
enquadra-as no âmbito puramente informativo, dentro ou fora do espaço concreto. Da leitura do
texto ressalta a visão de que o museu virtual não procura substituir o físico, aspirando à pura
3

complementaridade: “Virtual museums that are an engaging medium with great appeal to various’
groups can promote the ‘real sites’ by providing information about museum exhibitions and offer an
enhanced display of museums’ artefacts through emerging technologies” (Sylaiou et al.,2005, p. 6).
Isto significa que, na qualidade de arquivo onde se reúne informação, o museu virtual prima pelo
seu carácter táctil e pela criação de um sujeito que é, simultaneamente, produtor e receptor: a
informação disponibilizada pode cruzar-se em múltiplos planos, invertendo-se qualquer lógica de
subordinação da imagem ao texto ou vice-versa. Num outro estudo, a autora aponta várias
dimensões intrínsecas a esta experiência: “imageability in panoramic images”, “interacting with
texts and scalable images”, “searching utility for images and texts”, “simulation and navigability
in a virtual museum space” e “personalized exploration of a video archive” (Sylaiou et al., 2013).
A título de exemplo, o site do Rijksmuseum dispõe de uma secção designada “Rijks Studio”, onde o
utilizador pode criar o seu próprio espaço de reunião de obras e conhecer detalhes específicos sobre
a colecção (Anexo 1). Como percebemos, todas estas dimensões são interactivas: o visitante pode
fazer zoom no espaço, deambular pelas salas, pesquisar informação e analisar em detalhe um
fragmento de um artefacto invisível a olho nu. O museu virtual é, segundo a autora, o espaço da
possibilidade complementar: não esgota o espaço físico, soma-lhe potencialidades.
Por outro lado, Mikkel Nohr Jensen assume o modelo de envolvimento do utilizador (user
engagement model) como sendo insuficiente para analisar as práticas museológicas de cariz virtual.
Focado nas questões de herança cultural, Jensen desenvolveu um estudo sobre os níveis de
envolvimento do público em museus virtuais, afirmando a priori que estes novos espaços de
disseminação podem ser relevantes na manutenção de narrativas culturais. Na sua análise, os
museus virtuais são mais do que colecções digitais que reúnem informação, criando condições de
socialização e criação artística e assumindo um outro encontro com os artefactos. Alia, ainda, ao seu
estudo um trabalho de caracterização da experiência no virtual: a análise de Martin R. Kalfatovic,
cuja premissa orientadora é a criação de uma exposição online de sucesso1 (Kalfatovic apud Jensen,
2011, pp. 21-22). Neste estudo, Kalfatovic descreve as exposições estéticas como aquelas que se
organizam em torno da beleza dos objectos, acrescentando que também existem exposições
emotivas, evocativas, didácticas e de entretenimento. Tanto a abordagem de Jensen como a de
Kalfatovic partem de uma visão específica sobre o museu: enquanto receptáculo de uma experiência
propriamente cultural, o museu virtual é entendido nos moldes de agregação de informação. A sua
arquitectura deve pensar a transposição das colecções, colocando-as em circulação. Reforça-se a

1

Kalfatovic, M. (2002). Creating a Winning Online Exhibition. American Library Association.
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motivação central de que o espaço virtual deve expandir a visita a públicos cuja deslocação ao
espaço concreto é difícil ou impossível. Percebe-se que, enquanto complemento da experiência
“autêntica”, o espaço virtual é a alternativa desejável, assentando numa aplicação da
“reprodutibilidade técnica” à própria realidade espacial: depois de colocar as obras em circulação, a
técnica pretende difundir o próprio museu, retirando-lhe a “aura”.
Focada nas questões de comunicação, Rute Muchacho apresenta-nos a aspiração de abertura
ao grande público como o principal empreendimento do museu contemporâneo. Dentro dessa
orientação, a virtualidade e a utilização das TIC possibilita a criação de um espaço “sem muros”,
contra o já conhecido “espaço fechado em si próprio” que é o museu tradicional. Para a autora é a
utilização eficaz da Internet que permite ao utilizador-visitante criar uma experiência
verdadeiramente produtiva: “O visitante deixa de ser um sujeito passivo, que apenas reage à
mensagem transmitida, passando a ser incentivado a interagir com o espaço” (p. 1543). Assim, o
espaço museológico virtual pode ser definido como local de emancipação do visitante, que faz uso
das ferramentas disponibilizadas pelas plataformas institucionais para descobrir apenas aquilo que
pretende conhecer. Dir-se-á até que a componente “artística” associada ao design do site pode
desviar a atenção do público para dimensões menos importantes da experiência, no museu virtual.
Em última instância, Machado salienta que os profissionais dos museus tendem a ignorar “que
estão a utilizar directrizes de acordo com os seus conhecimentos museológicos”, quebrando com a
expectativa de familiaridade do grande público. A solidificação de um museu virtual concorre para
uma generalização da recepção que, à partida, integra o próprio processo de produção: se, de facto,
o espaço do museu deve ser concebido para ser descodificado por todos, então a significação e sua
premissa criadora também se alteram. Todos juntos devemos, agora, receber e criar objectivamente.
Na maturação das várias perspectivas encontradas, assumem-se alguns aspectos comuns. Em
primeiro lugar, o museu virtual tende a ser perspectivado como espaço agregador, passível de criar
um sujeito multifacetado, que explora as várias dimensões que lhe são oferecidas: da exposição de
conteúdo sobre o museu e as colecções à utilização de ferramentas de experimentação didácticas, o
visitante embarca numa experiência mais ou menos imersiva, onde as lógicas de disposição dos
objectos museológicos se alteram. Para além disto, todos os textos o enquadram na preservação de
artefactos reais, libertando-os dos constrangimentos ligados ao seu manuseamento, conservação e à
própria vigilância. Num espaço virtual, o visitante pode trabalhar com objectos que outrora estariam
guardados numa vitrine ou protegidos por um dispendioso dispositivo de segurança. Do ponto de
vista de quem pensa as exposições, a localização das peças passa a produzir sentido enquanto
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variável no meio de muitas outras. A sua dispersão no espaço e possibilidade de combinação infinita
permitem a criação de um lugar de liberdade que estava vedado ao receptor.
Sublinha-se, ainda, que as perspectivas generalizadas sobre o museu virtual concorrem para a
facilitação da mediação. É a expectativa do público que interessa aquando da construção de um
espaço virtual. Por isso, parecer-nos-á mais que óbvia a compatibilização da experiência real com a
virtual: tal como o museu concreto tende a orientar-se para a satisfação geral do grande público,
também o museu virtual deve obedecer a essas lógicas de mercantilização da cultura. Sobre este
aspecto, Gilles Lipovestsky acrescenta um apontamento interessante: os museus “devem,
doravante, ser geridos como empresas, atraindo em massa os “clientes”, meter em marcha as
várias etapas do marketing e das operações de comunicação” (Lipovetsky, 2011, p. 37). Isto não
acontece exclusivamente no projecto de criação de um museu virtual. No entanto, este
empreendimento encontra-se na ponta da corrente de uniformização da promoção da cultura. A
visualização de uma exposição virtual, por exemplo, no MoMA espoleta e intensifica a vontade de
visitar o “verdadeiro” museu, contribuindo para a sua manutenção enquanto marca. Há, aqui, um
empreendimento de expansão cultural do museu, compaginado com a leitura benjaminiana da arte
na modernidade: o museu como local de peregrinação e de testemunho da “aura” dos artefactos, que
perde essa força mística em detrimento da sua diluição total na experiência virtualizada. Aquilo que
o museu virtual faz é acentuar a máquina de abstração da vida.

1.2. O Receptor Emancipado

Que fazer com os sujeitos que procuram o inevitável contacto com a obra de arte?
Inegavelmente, o estatuto do receptor também se altera à medida que a virtualização do museu
acontece. Dir-se-á mesmo que é a partir do lugar da sua experiência que qualquer definição de
museu virtual é proposta: é a si que o design das plataformas se dirige e é em si que os níveis de
interactividade são medidos. É a sua sensação de presença no museu virtual que é aferida e, como
tal, é ele que delimita a potencialidade, actualizável ou não, condensada na teorização de uma
instituição museológica virtual.
Jonathan Steuer, em Defining VR: Dimensions Determining Telepresence (1992), apresenta a
realidade virtual a partir de uma conceptualização da tele-presença. Para o autor, a dimensão de
virtualidade da experiência está na combinação de estímulos sensoriais e na forma como os sujeitos
(utilizadores) interagem com o ambiente. Enquanto resultado do dispositivo tecnológico e do
6

receptor, a criação da sensação de presença num espaço virtual decorre de duas dimensões:
“vividness” e “interactivity”. Dentro do nosso estudo, o foco principal dirige-se para a
interactividade, anunciando-a como paradigma do que definimos antes enquanto dimensão
relacional da arte - o encontro com a obra no seio do espaço museológico. Steuer define a
interactividade como a extensão da participação do utilizador na alteração da forma e do conteúdo
do ambiente mediado, em tempo real (Steuer, 1992). Assim, qualquer realidade virtual é interactiva
se existir margem de manobra para manipular as contingências do seu funcionamento: o utilizador
cria enquanto recebe, fazendo uso de ferramentas que lhe são disponibilizadas pelo próprio sistema
de interacção. Mais do que anunciar-se nas novas possibilidades de relação com os dispositivos
tecnológicos, o utilizador de ambientes virtuais instaura para si um outro estatuto epistemológico,
condensando-se como senhor das suas vontades e mestre daquilo que só ele conhece. Sobre este
aspecto, importa relembrar que a lógica computacional é, em si mesma, uma mescla metarepresentativa: a computação é, segundo a definição primordial de Turing, uma codificação do
código, integrando todos os processos do real na abstracção lógica e matemática. A interactividade
surge como retorno de uma primeira leitura ou (retro)acção de qualquer coisa que foi mastigada,
primeiro, pela computação. Consequentemente, o receptor emancipado é, na verdade, produto de
uma leitura dupla: aquela que é feita pelo dispositivo tecnológico de simulação do museu e só
depois a sua.
No entanto, como seria de esperar, nada disto se confirma sem desconfiança. Mais: a
desconfiança é acentuada quando é feita a transposição para o universo da arte. Que mecanismos de
interactividade possam potenciar novas ligações com a arte ninguém rejeita. Aquilo de que se
desconfia é a anunciação de um modelo emancipatório, em que o utilizador - neste caso, o visitante
do museu virtual - é co-criador. Admite-se a abertura de um espaço de acção e pensamento
iminentemente livres. Por isso, aquilo que se joga na criação da figura do “receptor emancipado” é
uma nova relação do Homem com a arte: a centralidade da visão cai por terra, dando espaço ao
multi-sensorial, que abarca, desde logo, a produção colaborativa, a partilha, a reacção a estímulos,
etc. E não é necessária a transposição para o virtual para confirmar estas lógicas de funcionamento
artísticas: exposições como The Happy Show, de Stefan Sagmeister (Anexo 2), procuram envolver o
público nessa enfabulação generalizada de que detém uma espécie de controlo sobre o que é criado
ou sobre o que pode receber da exposição. Num espaço virtual, esse impulso para a interacção é
aumentado, incentivando-se cada vez mais que o utilizador abdique da experiência contemplativa. A
contemplação, no imaginário colectivo, alia-se às estruturas elitistas de produção da arte. Numa era
do nivelamento generalizado, a arte tenderá para a inteligibilidade e para a produção de
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conhecimento acessível a todos. É por isso que o “receptor emancipado” emerge: ele é o paradigma
do novo público que consome arte - sedento por controlo e, simultaneamente, divertimento.
2. Comunicabilidade artística

2.1. Materialidade e afecção

Suportar uma obra de arte é anunciá-la, defini-la nas contingências de uma materialidade que
lhe serve de amparo. A modernidade propõe a perfeita coincidência da essência da arte e da
dimensão técnica dos seus meios. Nesse exercício de definição, enformam-se-lhe os contornos de
expressão, adquiridos na promíscua conjugação da materialidade do suporte e das propostas
essenciais que daí decorrem. Por exemplo, assumir-se-á que aquilo que é próprio da Pintura - a
visualidade - concorre para a delimitação abstracta das formas e cores num quadro2. A
especificidade artística passa a definir a obra e vice-versa: a arte sustenta-se nas propriedades
específicas dos seus meios, criando-se uma linguagem artística que, na sua essência, é medial. Deste
modo, percebemos que a visão moderna da arte reporta a uma aproximação com os meios, que
redundará, mais à frente, nas manifestações contemporâneas que conhecemos: arte hipermedia,
transmedia, mixed-media, etc.
No entanto, se falamos de experiência e de percepção, o suporte deixa de se associar apenas a
uma pretensão criadora ou a um impulso ontológico de definição da arte. Desde Greenberg que esta
se liga especulativamente à sua dimensão técnica, perscrutando caminhos que extravasam a
representação ou a pura experiência estética. A esse legado associamos, agora, um outro dado de
análise: a estimulação da alteridade prostrada diante de uma obra, no encontro do sublime com o
concreto - o espectador e a sua recepção da arte. É no intervalo entre o público e a obra que se
desenha um programa especificamente contemporâneo, iniciado no movimento de aproximação
entre arte e técnica. Maria Teresa Cruz alude a essa aproximação, retomando o fio condutor
moderno: “a estética representou um ensaio de modulação da afeccionalidade em geral, que
permitiu enquadrar aspectos malditos da experiência moderna, como os do prazer, das paixões e
das sensações, transformando-as na bem-dita e bem-vista, mas também bem abstracta
“sensibilidade”” (Cruz, 2000 , p. 1). A estética colocou os corpos ao dispor, gerindo as suas
conexões e desconexões dentro do universo da afecção. Essa disposição variável introduz a
2

Clement Greenberg constitui-se como autor central na problematização da relação entre arte e técnica. O seu ensaio
Modernist Paiting (1960) introduz a questão da especificidade artística, ligada ao medium. Nesse sentido, cada
disciplina artística definir-se-ia, na modernidade, pelas propriedades intrínsecas do seu meio: há um refluxo da arte para
dentro de si, que se caracteriza pelo facto de o suporte corresponder à essência das obras.
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possibilidade de esvaziamento, de “estetização total”, compaginados com a aparelhagem técnica e
sua intrusão na cultura contemporânea. Aliás, o programa estético é condensador de uma visão que
se globalizou e expandiu em todo o Ocidente: a de que arte e técnica são necessariamente
experiências distintas. Tudo isto parecerá desprendido do real. Porém, aquilo a que fazemos
referência não poderia ser mais concreto: dentro da “economia disciplinar do pensamento
moderno”3, a gestão estética da afecção introduz um ponto de contacto entre arte e técnica que é
confirmado, hoje, pelo desejo de criação de experiências artificiais. Por sua vez, estas assumem a
finalidade de disposição da sensibilidade humana, que continua a ser manipulável. É neste contexto
que o museu virtual surge, aliando-se a um universo mais vasto que aproxima e distancia corpos,
incrustando-lhes possibilidades de simulação, contacto. O receptor da obra de arte não é apenas
público: emerge, como já vimos, a figura do “receptor emancipado”, sentado à beira do comando
das operações de afecção na relação com a arte. Parecer-nos-á, por isso, que reprodução e
divulgação das obras num espaço virtual se caracteriza por um simples processo de replicação. Por
oposição, as condições próprias de experiência da arte obrigam-nos a um olhar cuidadoso sobre os
dispositivos tecnológicos que pretendem construir um museu de arte virtual.
Bernard Stiegler, no ensaio The Proletarianization of Sensibility, descreve a obra de arte como
um trabalho pujante que salta sobre o espectador. Aqui, uma obra só é afirmada enquanto tal na
medida em que afecta o seu receptor, aproximando-o de um plano de existência imanente. Stiegler,
assumindo que os “mistérios” da arte passam sempre através dos seus instrumentos, declara que
cada obra de arte possui a estrutura de uma revelação: “This dimension (mystagogical
performativity) - which is not that of existence, even though it does not come from an elsewhere or
from a world beyond existence, either - leaps forth (se projette) from immanence and into
it” (Stiegler, 2017, p. 9). Segundo esta perspectiva, a experiência artística é da ordem da crença e do
juízo reflexivo (incapaz de ser provado), tal como a estética tinha anunciado. Na descrição de uma
segunda viragem da sensibilidade - a do digital -, a arte voltar-se-ia para a reconstituição da figura
do amador, que surge como potencial de reconstrução da arte ao nível dos efeitos: ele é aquele que
não é indiferente ao poder da obra, acrescentando-lhe mistério e actualidade. Vemos como todos
estes aspectos procuram descrever a experiência comum face a um objecto de natureza artística, ou
seja, criando a sensação espontânea de arrebatamento, independente das preferências. Ora, aquilo
que é verdadeiramente interessante na análise de Bernard Stiegler é a extracção de uma relação
inequívoca entre arte e técnica, fora da questão problemática da especificidade dos media. Aquilo
3

Cruz, T. (2000). Da nova sensibilidade artificial. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/cruz-teresasensibilidade-artificial.pdf
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que está em jogo é a criação de uma dinâmica cultural que, na aparência de esvaziamento da
experiência, continua a dar espaço ao arrebatamento e à crença, que são as formas gerais da
experiência da arte.
Essa condição acidental da arte salta de cada obra, confrontando o receptor com uma força
incapaz de ser descrita pela universalidade de um juízo provável. A obra é esse reduto da imanência,
caracterizado pela libertação de uma força libidinal que actua sobre os sujeitos. É por isso que
Stiegler nos diz que o juízo que reduz a obra a “interessante” ou “desinteressante” não se aplica às
situações em que esta vai ao encontro do seu espectador. A linguagem da arte não pode reduzir-se a
esse nódulo descritivo que é a conceptualização objectiva: ela é a transmissão defeituosa que nunca
servirá para descrever procedimentos ou esquemas de acontecimento. Tal como Stiegler dá conta, a
obra de arte só o é na medida em que o receptor acredita nela. Arrebatamento e intimidade no
contacto com qualquer coisa que salta sobre si e sobre o outro - eis o trabalho da obra de arte sobre
os sujeitos que com ela se encontram.
Designaremos por “comunicabilidade artística” este contacto em germinação presente na arte.
A experiência de encontro descrita por Bernard Stiegler aproxima-se do que Jean-François Lyotard
define no texto Algo como: comunicação… sem comunicação (1997): há uma “sentimentalidade”
que reporta ao sensus comunis kantiano, ou seja, à ideia de que a obra veicula qualquer coisa de
imediato porque não é inteligível e que reporta à partilha numa comunidade. Por isso, aceder ao site
do Rijksmuseum não é reportar a essa comunidade. Para Lyotard, a comunicabilidade associada à
obra de arte é incompatível com os modos de produção contemporâneos: “O que advém do
sentimento estético, quando situações calculadas são propostas como estéticas?” (Lyotard, 1997, p.
115). O que advém é, pois, uma inversão na modalidade de presença. Porquê? Porque, como
percebemos, é a presença - dos corpos, dos sujeitos e das obras - que suscita e confirma as
possibilidades da arte.

2.2. Da Presentificação

Estar imerso e interagir. As pretensões contemporâneas de relação com a arte parecem
resumir-se a um contacto permanente com a obra. Esse contacto, longe de se esgotar na aplicação
de novas técnicas de produção e exposição, faz-se de pontes. A ligação, aquando da integração no
fluxo que é a própria contemporaneidade, faz reluzir os olhos de todos aqueles a quem foi dito, em
criança, que nunca deveriam tocar numa obra de arte. Agora crescidos, os sujeitos podem tocar,
produzir, receber, estar imersos e interagir. No entanto, nada nesse toque é contacto, no sentido de
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arrebatamento imprevisível, tal como foi definido por Bernard Stiegler e Lyotard. Ainda que a
virtualidade aspire ao estar imerso e interagir total, a força da presentificação da arte mantém-se do
lado de cá da experiência.
Em O Ocidente Mundializado, Gilles Lipovetsky caracteriza a contemporaneidade a partir do
conceito de “cultura-mundo”, que serve de invólucro teórico para um conjunto de transmutações e
práticas que suavizam as diferenças e as agregam debaixo da economia neo-liberal. Nesse contexto,
o universo da arte é entendido a partir do eixo que une expansão museológica e mercantilização
cultural: “Depois da utopia cultural, o museu como empresa cultural que casa lógica artística e
lógica gestionária, que adopta os métodos em vigor nas empresas com fins lucrativos” (Lipovetsky,
2011, p. 37). Dir-se-á mesmo que a mobilização técnica da arte a transforma em mercadoria, posta
em circulação e reduzindo o conjunto de significados interiores a operações de cálculo de valor
capitalizável. A questão da mercantilização da arte é trazida à frente ao nível dos efeitos da
mobilização técnica da experiência humana. Quando nos referimos à criação de espaços
transnacionais, onde as lógicas de coabitação espacio-temporais entram em quebra, dirigimo-nos
sempre a um problema de disposição da experiência dos corpos. Sabemos que é da gratuitidade da
sua manipulação que a contemporaneidade se ocupa. Nesse sentido, o museu que abre portas a
milhões de sujeitos sem que estes estejam dispostos fisicamente no mesmo local é o museu da
mobilização máxima da afecção, que, paradoxalmente, tende cada vez mais para o esvaziamento.
Por isso, temos reunidos no mesmo ponto duas dimensões diferentes: de um lado, está a
artificialização do museu de arte, com a motivação do acesso universal; do outro, surgem as lacunas
da virtualização, que resultam no esgotamento daquilo que é “comunicado” pela arte. Por isso é que
teóricos como Rute Machado aconselham os designers de museus virtuais a conceber espaços
inteligíveis ao grande público: muita informação implica sempre redução da escala de
complexidade. Na construção destes espaços, a prioridade continua a ser a reconstituição da
disposição de objectos e a apresentação facilitada de conteúdo expositivo. Por oposição, a arte
evoluiu4, ao longo dos tempos, para caminhos onde a comunicabilidade não é qualquer coisa dada:
a representação e a narrativa deixam de ser objecto de preocupação dos artistas, que passam a
interessar-se por ligações e espaços heteróclitos.
A presentificação dá-se no contacto, na possibilidade de desvelamento de qualquer coisa que
é devir. Para além de um estar lá, é a reunião num cá que pode interessar na análise do contexto
artístico. Bernard Stiegler refere-se à obra de arte como trabalho de choque com o outro, numa

4

Evolução no sentido não evolutivo, isto é, sem dizer respeito a uma lógica de progressão natural.
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espécie de arrebatamento profundo. Ora, só podemos falar de presença num museu virtual se este
choque for possível. Não é a divulgação ou a acumulação de obras, a verosimilhança ou
inverosimilhança da reconstituição do espaço museológico que deve ser tida em conta numa análise
deste género. Se falamos de presença e de estar lá, temos que integrar o plano de imanência
associado à obra. Tudo o resto conta apenas como máquina de acumulação. Mais: quando nos
dirigimos à pujança desse contacto entre receptor e obra, referimo-nos sempre a uma dimensão de
comunicabilidade intrínseca. Talvez seja esse o aspecto verdadeiramente desolador dos padrões de
replicação actuais: ficam-se pela apresentação serial de imagens que, entre si, não estabelecem
pontes de significado.
Inevitavelmente, os trabalhos mais próximos da virtualização artística estão confinados ao
museu concreto. O problema da ligação ao espaço mantém-se na aparelhagem que, na
contemporaneidade, resiste à sua reprodução no ciberespaço ou noutros mecanismos virtuais. Aliás,
aquilo que é valioso nesta resistência é que ela se dá numa altura em que a relação entre arte e
técnica se suavizou. Do ponto de vista dos meios, os artistas fazem uso de múltiplos dispositivos
tecnológicos e as suas obras tendem para caminhos semelhantes aos da cultura. Acrescente-se que a
arte já tinha trabalhado, muito antes da prolixa expansão e diluição cultural dos novos media, as
condições de funcionamento da vida na idade do digital. No entanto, é a disponibilidade para aceder
à arte que se mantém problemática: por muito tecnologicamente desenvolvida que seja uma obra, o
seu embate com o receptor continua a precisar do encontro físico. Os dois corpos estão implicados:
arte e Homem devem encontrar-se para que esse plano de imanência surja e se torne visível.
A arte é questão de presença. Lyotard, no texto anteriormente citado, apresenta a oposição
entre passibilidade e actividade como esclarecedora, no contexto actual:
O requisito de uma actividade ou “inter-actividade” prova, ao contrário, que seria necessário uma
maior intervenção, e que acabámos, portanto, com o sentimento estético. Não pedíamos
“intervenções” ao observador quando pintávamos, queríamos alegar uma comunidade. O que
visamos hoje não é esse sentimentalismo que ainda encontramos no mais pequeno esboço de um
Cézanne ou Degas, é, pelo contrário, que o sujeito que recebe não receba, que ele não se deixe
perturbar, é a sua auto-constituição enquanto sujeito activo, em relação ao que lhe é dado: que se
reconstitua imediatamente e se identifique como alguém que intervém. (Lyotard, 1997, p. 121)

A passibilidade é, para o filósofo francês, a possibilidade de encontro espontâneo, o tal
arrebatamento de que Bernard Stiegler também fala. A angústia contemporânea face ao desencontro
com a arte é, portanto, resultado de uma incapacidade de gerir a máquina da afecção a que estamos
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sujeitos. Falar em modulação em 3D, em “simulation and navigability in a virtual museum space”
ou em interactividade numa realidade virtual é definir a experiência de contacto com a arte - porque
é essa a finalidade de um museu de arte - a partir do cálculo. O cálculo opõe-se sempre ao
imprevisto, ao choque e à leitura ligada a uma comunidade sensível. Calcular a experiência artística
é contê-la e se, inevitavelmente, o choque essencial acontecer é porque algum erro de programação
ocorreu: como sabemos, arrebatamento e cálculo não costumam andar de mão dada. Citemos, de
novo, Lyotard: “Supõe-se que os espíritos estão angustiados por não intervirem na produção do
produto. É porque pensamos a presença segundo a exclusiva modalidade da intervenção
dominadora. Não ser contemplativo é uma espécie de ordem implícita” (Lyotard, 1997, p. 122). A
hegemonia dos processos de computação, aos quais se associa a virtualização de toda a experiência
humana, não jogam com a comunicabilidade artística. Aquilo que preside a esta afirmação não é
uma ontologia da obra de arte, mas sim uma leitura dos processos comunicacionais em questão: é
ao nível do espaço e do tempo que o museu virtual falha. Seja numa exposição virtual do MoMA ou
na deambulação pelos corredores do Rijksmuseum proporcionada pelo Google Arts & Culture, o
receptor nunca está perante um acesso à comunicabilidade do sensível: a sua afecção é gerida para a
produção de qualquer coisa que, antes de o ligar ao mundo virtual, desliga-o da experiência
artística.

3. Conclusões

Arte e técnica têm estado ligadas de forma promíscua desde a Antiguidade. Que essa relação
se tornou problemática na modernidade já sabemos. Agora, o contemporâneo devolve-nos a
possibilidade de unir o universo da experiência artística ao da técnica, mais não seja pela lógica
cinematográfica funcionar em quase todos os aspectos da vida: zoom in e zoom out, corte e
colagem, visualização e anestesia dos sujeitos são processos que ditam um cruzamento total da arte
na vida através da tecnologia. Nesse sentido, o museu virtual, na sua matriz lógica, aspira à ruptura
com a presentificação física. Por muito que a investigação associe este espaço museológico a um
lugar de complementaridade, o museu virtual dificilmente procurará esgotar-se na promoção do seu
simétrico, aspirando, sim, à passagem para um universo artístico novo.
Na senda da problemática da presença, reportamos, de novo, ao texto de Lyotard, que
questiona o seguinte: “A componente “tele” não perturbará a presença, o “aqui-agora” das
formas e a sua recepção “carnal”?” (Lyotard, 1997, p. 122). Independentemente do pendor
nostálgico da sua escrita, o filósofo coloca as derradeiras questões do problema da virtualidade: não
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é tanto a possibilidade da sua concretização que está em causa, mas a completa diluição na vida,
anulando-se irreversivelmente todos os modos de recepção da arte. A construção de um museu
virtual onde toda a comunicabilidade artística se cumprisse faria ruir a argumentação deste ensaio.
No entanto, aquilo que parece dar-se é a constatação da incompatibilidade essencial das duas coisas:
comunicabilidade artística não convive com a programação da experiência. Quanto muito,
admitimos a possibilidade de hibridação, isto é, a de criação de obras que funcionem numa
modalidade tecnológica deste género. No entanto, a sua apresentação passará pelo museu concreto,
pelo choque com os corpos e, claro, pelo “aqui e agora” da presença física.
Assim, extraímos como conclusão a necessária valorização da lógica relacional da arte. Entre
os modelos que reproduzem o espaço físico, que reconstituem as paredes do MoMA e as
ferramentas disponibilizadas para produzir sentido virtualmente, o museu de arte fica pelo caminho,
abandonado à sua finalidade comunicacional, sem lugar nos paradigmas virtuais. Nesse sem fim de
experiências contemporâneas, onde receptor e produtor se cruzam e onde as reacções são
calculadas, o arrebatamento perde-se: outrora pedra-de-toque da experiência artística, a
comunicabilidade artística cristaliza-se enquanto forma do passado. Agora, no meio da “culturamundo”, sobrevive apenas a máquina geral da afecção, que puxa pela interactividade em todos nós.
Devemos sentir, fazer, misturar-nos nos papéis que desempenhamos perante uma obra de arte,
ocupando aquilo que Isabel Babo designa por “natureza híbrida e artificial da afectação ou da
experiência” (Babo, 2015, p. 95). Tal como referimos no início do trabalho, não é tanto o
dispositivo tecnológico que é pensado, mas a lógica que a ele se prende e o transforma num
precioso software de manipulação do sentir. A leitura das várias definições de museu virtual levanos a concluir que o sonho está por cumprir, surgindo apenas como desejo futuro de ter tudo ao
mesmo tempo: suaviza-se a complexidade comunicacional da arte, replicando as lógicas
museológicas virtualmente. Aquilo que é esquecido por Jensen, Kalfatovic, Muchacho e Sylaiou é
que o museu de arte é, em si mesmo, um espaço distinto: ali, onde somos arrebatados, não é a
produção de conhecimento objectivo que importa. Não interessará cruzar imagem e texto se isso
não estiver mesclado numa obra. As ferramentas de que o utilizador dispõe servirão, por agora,
como complemento necessário ao estudo, ao aprofundamento, à inteligibilidade dos factos sobre
qualquer coisa. De resto, o mundo da arte continua a permanecer in loco, pronto a ser desbravado
pelo visitante concreto - esse sujeito em vias de extinção, num mundo onde o estímulo
esquizofrénico o arrasta para todo o lado, exceptuando o museu de arte.
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Anexos
Anexo 1. “Rijks Studio”.

Fig 1. Exemplos de colecções patentes no “Rijks Studio”.

Fig 2. Ferramenta de recorte, partilha e ampliação de uma obra disponibilizada online.
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Anexo 2. The Happy Show, de Stefan Sagmeister, MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e
Tecnologia), 2018.

Figs. 3 e 4. Instalações interactivas.
A exposição The Happy Show é a proposta itinerante do designer Stefan Saigmeister para
apresentar conceptualmente a felicidade. Assente nos padrões de vida ocidentais, o percurso
definido pelo artista passa pela integração de obras em vídeo e instalações interactivas. As figuras 3
e 4 procuram envolver o público em jogos de afecção: no primeiro caso, o receptor deve retirar uma
pastilha do tubo correspondente ao nível de felicidade que quantifica para a sua vida; no segundo
exemplo, deve montar a bicicleta, gerando um circuito de energia que ilumina um conjunto de
frases. A referência à exposição pretende demonstrar que as lógicas de interacção e estímulo
permanente não se cingem ao contexto virtual.
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