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Desde a sua criação em 1987, a relação entre tecnologia, cultura e arte é um 
dos focos de atuação do Instituto Itaú Cultural. O recurso a novos media 
e tecnologias nas artes visuais contemporâneas conquistou o seu espaço 
e sua importância dentro do sistema artístico e, neste sentido, foi natural 
que o instituto decidisse formar uma coleção que reunisse obras que têm 
especificamente origem na confluência da arte e da tecnologia.

As itinerâncias da Coleção de Arte e Tecnologia do Itaú Cultural têm 
por objetivo divulgar esta forma de expressão artística junto de diversos 
públicos. Para além da difusão, o projeto tem como objetivo fomentar a 
produção de arte tecnológica através da exibição de obras unanimemente 
consideradas como primordiais. O conjunto dos trabalhos expostos agora 
enfatiza poéticas de interação – cibernéticas – tanto com os visitantes 
como entre elementos das próprias obras. Como resultado, os trabalhos 
selecionados propiciam uma visão mais poética e menos experimental 
desta área.

Esta exposição permite-nos, a partir de temas e pontos de vista 
diversificados, abordar, por antecipação ou já como testemunho 
direto, todos os deslizamentos e quebras que percorrem a prática e o 
conhecimento científico e humanista, conduzindo-nos da biologia à 
ética, da arte à prática social e política. O público tem a possibilidade de 
interagir com as obras, percebendo-as assim como exemplos práticos de 
uma reflexão e contribuindo para diluir também as fronteiras entre obra e 
corpo, entre autor e espectador.
– João Pinharanda, Diretor do maat

O Itaú Cultural é uma das organizações mais ativas no cenário cultural 
brasileiro. Completando 35 anos de existência, movimenta a cultura, 
fomenta a arte e desenvolve programas de formação a partir da premissa 
de inspirar e ser inspirado pelo poder transformador das pessoas. A sua 
atuação inclui frentes virtuais (plataforma de streaming, escola virtual e a 
mais ampla base de dados sobre arte e cultura brasileira – a Enciclopédia 
Itaú Cultural –, além de outros conteúdos acessíveis no sítio itaucultural.
org.br) e presenciais (espetáculos, mostras, seminários, exposições, etc.). 
Para a circulação da sua coleção de obras de arte, que é considerada o 
maior acervo institucional da América Latina, com mais de 16 mil itens – 
pertencentes ao Banco Itaú –, são realizadas exposições itinerantes com 
instituições parceiras relevantes.
– Alfredo Setubal, Presidente do Itaú Cultural

Conheça mais sobre  
o Itaú Cultural



LAb[au]
PixFlow #2, 2007 

Escultura em forma de consola composta por 
quatro monitores alinhados verticalmente. 
Um programa simula um campo vetorial no qual 
o movimento de partículas forma fluxos dependen-
tes da evolução da sua densidade. A interação que 
se desenrola no campo vetorial leva a comporta-
mentos das partículas totalmente imprevisíveis. 

GILBERTTO PRADO
Desertesejo, 2000–2014 

Este projeto é um ambiente virtual interativo 
multi-utilizador construído em VRML (Linguagem 
para Modelagem de Realidade Virtual), que explora 
de forma poética a extensão geográfica, ruturas 
temporais, a solidão, a reinvenção constante e a 
proliferação de pontos de encontro e partilha.

CHRISTA SOMMERER  
E LAURENT MIGNONNEAU
Life Writer, 2006

Quando as teclas de uma antiga máquina de 
escrever são usadas, os caracteres são marcados 
na folha. Ao retornar o cilindro da máquina, as 
letras transformam-se em criaturas artificiais 
que parecem flutuar. As criaturas baseiam-se 
num algoritmo genético que determina os seus 
comportamentos e a necessidade de novas letras 
para reproduzir novos seres. Ao ligar o ato de 
datilografar ao da criação de vida, a pessoa que 
usa a máquina participa na geração de um mundo 
entre o analógico e o digital.

JON MCCORMACK
Eden, 2000–2010

Ecossistema virtual em que pequenas criaturas 
circulares evoluem por meio de um algoritmo 
genético. Capazes de emitir sons, com o tempo 
as criaturas desenvolvem comportamentos 
não previstos pelo seu criador, como usar sons 
diferentes para atraírem a atenção das pessoas e, 
assim, obterem alimento.

REGINA SILVEIRA
Odisseia, 2017

Ambiente imersivo em realidade virtual em 
que se percorrem labirintos tridimensionais no 
interior de um grande cubo suspenso no céu. 
Apesar de visualmente agradável, a experiência 
traz desorientação, pois é preciso andar em pisos, 

paredes e tetos do labirinto, que se quebram com 
a passagem. Ao visitante resta apenas seguir em 
frente, procurando a saída para o céu azul.

MIGUEL CHEVALIER
Ultra-Nature, 2008

Um jardim virtual criado para interagir com o 
público. A flora é composta inicialmente por seis 
variedades de plantas digitais coloridas que evoluem 
de acordo com um ciclo definido pelo seu código 
genético. Por meio de sensores, as plantas seguem 
os movimentos dos visitantes e são polinizadas 
pelos seus gestos, influenciando o seu crescimento  
e a sua multiplicação de forma imprevisível.

EDMOND COUCHOT E MICHEL BRET
Les Pissenlits, 2006

A força e a duração do sopro do espetador 
determinam os movimentos das sementes de um 
dente-de-leão, que realizam trajetórias complexas. 
O conceito de primeira interatividade – baseado 
na relação homem-máquina, em modelos de 
estímulo e resposta, ação e reação – transparece 
nesta obra clássica, que até hoje influencia 
artistas do mundo inteiro.

REJANE CANTONI  
E DANIELA KUTSCHAT
OP_ERA: Sonic Dimension, 2005

Instalação concebida como um instrumento 
musical virtual sob a forma de um cubo preto 
aberto, preenchido por centenas de linhas 
luminosas que podem ser tocadas. Afinadas com 
a tensão adequada, essas cordas vibram com 
uma frequência (de luz e de som) que varia de 
acordo com sua posição relativa e com o modo 
de interação do participante.

RAQUEL KOGAN
Reflexão #3, 2006

Instalação na qual a imagem de várias sequências 
de números é projetada na parede de uma sala 
escura. A projeção é refletida num espelho de água 
rente ao chão. A obra é interativa, com as pessoas 
acionam o teclado que regula a rapidez da projeção. 
Desta forma, cria-se um movimento contínuo, mas 
nunca repetido, como se os números subissem 
sucessivamente de um espelho para outro. 

PixFlow #2

↑

↑

Desertesejo

Li
fe
 

Wr
it
er

Eden

Odisseia

Les Pissenlits

Ultra-Nature

OP_ERA:  
Sonic Dimension

Reflexão #3
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Av. Brasília, Belém
1300-598 Lisboa

+351 210 028 130
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maat@edp.pt

Consulte o nosso site  
para mais informações
www.maat.pt
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