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síntese histórica

Um dos primeiros exemplos de arte interactiva, foi 
na década de 20, quando Marcel Duchamp exibiu 
uma determinada obra intitulada de “ Rotary Glass
Plates”, no qual exigia ao seu fruidor ligar á 
máquina e ficar a uma distância de um metro, 
sendo uma ilusão óptica ( aproximando-se a uma 
espiral).

Este conceito floresce novamente na década de 60, 
ficando-se a dever em parte por motivos políticos. 
Contudo foi criticada pela sociedade de então, 
achando desapropriado o facto do artista transferir 
unicamente um poder criativo à obra e dar uma 
parte ao fruidor do processo criativo.“Rotary Glass Plates”, 

Marchel Duchamp
1920 
http://photos1.blogger.com/x/blogge
r/2087/2437/1600/162383/placa%2
0de%20vidro%20rotativa.jpg



síntese histórica

Em 1968 em Londres dá-se a exposição “cybernetic serenity” 
organizada por Max Bense e Jasia Reichardt, onde expõem 
pela primeira vez obras criadas com a ajuda do computador, e 
onde surge a polémica: 
-Pode o computador criar obras de arte? 
-As obras criadas com a ajuda do computador possuem valor 
estético?

http://www.computerkunst.org
/Praesentation_London/backgro
und6.jpghttp://www.akademie-solitude.de/stuttgart1960

http://www.akademie-solitude.de/stuttgart1960
http://www.akademie-solitude.de/stuttgart1960
http://www.akademie-solitude.de/stuttgart1960


síntese histórica

Na década de 70 os artistas começaram a usar as novas tecnologias, 
tal como o vídeo e os satélites para experimentação de performances 
ao vivo e interacções através da difusão directa do áudio e vídeo. 

Em 1985 deu-se as exposição “ Les Immateriaux” organizada por J.F. 
Lyotard, enfatizando os problemas filosóficos pós-modernos acentuados 
pela transformação do mundo material, pelas massas e filtrados pelas 
tecnologias onde a matéria se torna invisível, impalpável, e reduzida as 
ondas telemáticas. 

Este tipo de arte tornou-se fenómeno nos anos 90, ficando-se a dever 
em parte á interactividade homem-máquina e a aparição das 
tecnologias apropriadas. Junto com isto veio um novo tipo de arte-
experiência. No qual a Ars Electronica ”e a ZKM” têm tido um papel 
fundamental na sua divulgação. 

http://www.inegevers.net/writer/publ-
practices-that-matter.html



Arte Interactiva como integração 
na Sociedade

Este tipo de arte está inserida nas 
ditas artes Multimédia ou 
Electrónicas, na qual é designada 
por um variado mundo de artistas 
que experimentam cada vez mais as 
potencialidades estéticas das novas 
tecnologias. 

“D-Tower” (2003) 
G.S. Serafijim e Lars Spuybroek,
Doetinchem, Países Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:D-
Tower_Doetinchem.jpg

Este desafio não consiste em 
experimentar simplesmente novos 
materiais ou novos efeitos especiais 
a empregar na última criação, mas 
antes enfrentar mudanças de 
carácter estrutural relacionados 
com a definição corrente dos 
termos “arte”, “artista” e 
“consumidor cultural”.



Arte Interactiva como integração 
na Sociedade

Neste tipo de arte, envolve á 
participação do fruidor, onde alguns 
até conseguem fazer com que este 
ande pela obra, outros incluem 
computadores e sensores para 
responder aos movimento, sons, 
calor e outros tipos de estímulos. 
Cria-se assim uma necessidade do 
fruidor interagir com este tipo de 
obra. 

http://www.interface.ufg.ac.at/christa-
laurent/WORKS/IMAGES/HAZE_PICTURES/HAZE07
.jpeg



Arte Interactiva como integração 
na Sociedade

O potencial destinatário torna-se co-autor e as obras tornam-se um 
campo aberto a múltiplas possibilidades, susceptíveis de 
desenvolvimento imprevistos em uma co-produção de sentidos.

“A interacção é considerada um fenómeno internacional e 
transnacional, acarretando inúmeras formas de ajuste cultural capazes 
de edificar redes de relações humanas desprovidas de discriminação” 
(Citando-Frank Popper) 

http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/FRAMES/FrameSet.html



Arte Interactiva como integração 
na Sociedade

Ficando claro que o produto resultante desta interacção, criará no 
fruidor uma marca futura e que nunca poderá ser vivenciada duas 
vezes da mesma maneira, tal com a interacção com este tipo de arte.

http://www.cosmopolis.info/index3.htm

http://piliaemmanuele.files.wordpress
.com/2009/03/d_toren_doetinchem_g
reen_photo_hugh071.jpg
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