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RESUMO

Este recorte de pesquisa tem como objetivo analisar um projeto de arte generativa e sua relação com a preservação e memória da arte digital em repositórios online. As diferentes

formas de arte digital são caracterizadas por diversas dificuldades de armazenamento e acesso futuro. Uma arte que é gerada por um software específico pode não ser

reproduzida em alguns anos por não termos um hardware que consiga executar o mesmo software. Neste resumo apresentamos a investigação do projeto autoral code2pixels, a

partir do seu processo de produção e arquivamento. Iniciado em Agosto de 2015 o projeto gerou imagens a partir de algoritmos. Alguns possuem uma variação baseada em

processos aleatórios e/ou estocásticos e outros são cálculos exatos para geração de padrões regulares. Esse projeto começou a ser preservado no repositório online GitHub em

Outubro de 2015 e desde então é atualizado constantemente. O GitHub é um serviço online de versionamento e compartilhamento de código. Sua documentação nesse site

ajuda a preservar os algoritmos em si, porém, a plataforma através da qual o projeto é desenvolvido (chamada Processing) está em constante evolução, podendo gerar conflitos

entre os códigos atuais com suas versões futuras. O Processing foi criado no Massachusetts Institute of Technology (MIT) para ensinar programação em um contexto visual,

principalmente para artistas e designers. Através de experimentos realizados, sabemos que para algoritmos com processos estocásticos ou aleatórios é virtualmente impossível

conseguir guardar uma obra que foi gerada e armazenada como imagem digital ou algum outro formato estático. Em nossa proposta analisamos algoritmos generativos

(estocásticos) e “algoritmos exatos” (cálculos que sempre chegarão no mesmo resultado) para fim de demonstrar a diferença no processo de preservação e memória dessas

peças. A diferença é que os processos estocásticos sempre produzirão algo diferente, quanto os processos exatos sempre produzirão o mesmo resultado.
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