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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a peculiaridade dos processos de arquivamento do Festival de Arte Digital (FAD) de Belo Horizonte/MG. Esse processo é realizado

através de resultados parciais do projeto de pesquisa “Preservac&#807;a&#771;o e memória da arte frente à volatilidade: estabilidade versus instabilidade na arte digital”. A

questão do caráter volátil das obras de arte digital remete a problemas importantes de preservação e memória enfrentados no campo da arte digital. Para refletir sobre esses

problemas, nossa metodologia envolveu a realização de entrevistas com os curadores do Festival de Arte Digital, e, posteriormente foram feitas análises dessas entrevistas

(utilizando a análise do discurso como metodologia para tratamento desses dados), além de análises do banco de dados do festival e do seu acervo digital. Como resultado,

observou-se a ampliação da noção de acervo que é composto de catálogo, banco de dados, um acervo digital das obras expostas e o acervo digital dos próprios artistas que

participaram das edições. A especificidade dos processos de arquivamento se encontra na manutenção do seu banco de dados enquanto acervo e na incorporação do acervo

digital dos artistas como parte integrante do acervo do festival. Conclui-se que tal especificidade leva a uma possível caracterização relacional dessa forma de arquivamento que

poderá demandar uma intervenção arquivista para sua preservação no futuro (COOK, 1998). Se considerarmos a existência de um arquivamento automático devido às novas

tecnologias (GOBIRA, 2010), podemos inferir ainda que o FAD contribui para o desenvolvimento desta nova forma de arquivamento. Também, concluímos que a perceptível

escolha da curadoria do festival em se preservar a obra enquanto dados, quando pensada sob a perspectiva de Groys (2010), pode retomar os questionamentos entorno da

definição da arte.

Projeto 1


