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Na web, você é o artista

GUILHERME    RAVACHE

E m 1913, o artista Mareei Du-
champ (1887-1968) cortou l
metro de linha branca de cos-

tura, segurou-a horizontalmente pe-
las pontas a l metro de altura de uma
tela retangular pintada de azul e dei-
xou-a cair. Fez o mesmo com outras
duas linhas. Depois que caíram ao
acaso, ele as lixou na tela com verniz.
"Não era uma obra importante, mas
abria o caminho que me permitiria es-
capar dos métodos de expressão as-
sociados desde longa data à arte", dis-
se Duchamp. No mesmo ano, o artis-
ta fixou uma roda de bicicleta num
banco de madeira e decretou que
aquilo era arte. Começava uma re-
volução nas artes plásticas. Dali em
diante, tudo poderia virar arte.

Quase um século depois, acontece
uma nova revolução: é a arte colabo-
rativa, também conhecida como wi-
kiarte. Ela pode surgir em tela, vídeo,
escultura, foto ou em celulares e soft-
wares de computador. O dado novo
é que o autor individual é substituído
pela multidão que divide o poder, a
autoria e o mérito da obra. Em ou-
tras palavras: qualquer pessoa com
acesso a computador pode se tornar
um artista. Até você.

O conceito de arte colaborativa é o
mesmo que inspira milhares de pessoas



a participar da Wikipédia, a enciclopé-
dia aberta da internet: todos podem con-
tribuir, a participação é anônima e não
há retomo financeiro. A recompensa es-
tá no prazer de participar e no reconhe-
cimento da comunidade de artistas.

No Brasil, um dos pioneiros na arte
em colaboração é o site Re:combo. Na
década de 1990, um grupo de amigos
músicos não encontrava tempo para en-
saiar e criar suas composições. Então
gravavam os sons em CDs e enviavam
uns aos outros para trocar opiniões. Em
2000, com o acesso à internet, levaram
a idéia de troca para o site que criaram.
As músicas ficam disponíveis e qual-
quer um pode usá-las - desde que sem
fins comerciais -, reeditando, acrescen-
tando e recombinando para criar obras.
Hoje, além de músicas, o site mostra ví-
deos, fotos, imagens e textos. "O con-
ceito é criar uma obra de arte aberta,
como no Linux", diz o designer Marcos
Vinícius Marson, do Re:combo.

A exemplo dos adeptos do sistema Li-
nux, software criado por uma colabora-
ção mundial de voluntários liderados
pelo finlandês Linus Torvalds, os divul-
gadores da arte coletiva defendem o có-
digo aberto. No Linux, isso significa que
todos têm acesso às linhas de progra-
mação e podem aprimorar o sistema. O
pagamento é a chance de criar algo me-
lhor. Na arte, isso pode tanto ser uma
oportunidade como uma ameaça. Opor-
tunidade por gerar um novo modelo a
explorar. Ameaça por questionar os mo-
delos atuais, em que o lucro com a ven-
da da obra é a força motora do siste-
ma de remuneração. Existe ainda uma
discussão sobre quanto a arte e os có-
digos abertos podem ser criativamen-
te sustentáveis, sem um comando cen-
tralizado nem motivação financeira.

A idéia que permeia a wikiarte cresce
vertiginosamente na internet. No mun-
do das artes, nomes de peso - como o
designer americano Joshua Davis, >
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que cria complexos softwares para pro-
duzir imagens artísticas - apostam no
modelo wiki. Com obras em museus no
mundo inteiro e um currículo de tra-
balhos para empresas como BMW e No-
kia, o artista oferece de graça e com có-
digo aberto todo software que concebe.
O artista americano Mark Napier, ba-
dalado no circuito da arte de vanguar-
da, também defende o sistema. "A ar-
te cresce através de atividade de uma
comunidade trocando idéias e técnicas",
disse a ÉPOCA. Ele afirma, porém, que
arte é "algo pessoal" e tem dúvidas so-
bre o sucesso comercial do sistema.

Galerias virtuais, como o rizhome.org,
se multiplicam pela internet, mas sem
fins lucrativos. Uma iniciativa pioneira

Joshua Davis distribui programas
e vende imagens que fez no computador

foi posta em prática pela Bitforms, re-
de de galerias em Nova York e Seul, na
Coréia do Sul. Ela investe em arte di-
gital e vende as obras dos artistas que
representa, mesmo os virtuais. Em 2005,
a Bitforms faturou mais de US$ l mi-
lhão. O segredo foi ter solucionado o
problema da manutenção das obras -
obstáculo semelhante ao enfrentado
pela videoarte. Imagine manter um mo-
nitor de TV ou um computador funcio-
nando por décadas ou séculos.

A solução foi simples: depois de cria-
da, a obra ela é transferida para um qua-
dro. Joshua Davis também imprime as
imagens que cria para vendê-las em
edições que limitam o número de repro-
dução de uma obra. Os quadros dele
custam, em média, US$ 500. Na Bit-
forms ainda é possível criar e comprar
uma obra de arte de software para es-
tampar as paredes de casa.

Uma das forças que tomam mais fá-
cil o trabalho dos wikiartistas é uma
nova geração de sites, conhecidos co-
mo Web 2.0. Um exemplo é o Wri-
tely.com, um processador de textos on-
line que pode ser usado de dentro da
janela do navegador da internet. Ele
permite que diversas pessoas, em di-
ferentes computadores, trabalhem num
texto ao mesmo tempo. Da mesma for-
ma, sem estar instalados na máquina
de um único usuário e acessados a dis-
tância, esses sites de serviços - que não
são necessariamente colaborativos -
podem se tornar uma poderosa ferra-
menta de criação coletiva.

É justamente no ponto forte - o fa-
to de milhares de pessoas criarem ao
mesmo tempo - que está o maior pro-
blema dos modelos colaborativos da
wikiarte ou do software livre. Ninguém
sabe quem é o autor. Há o risco de al-
guém dizer que inventou um "peda-
ço" da obra e tentar receber direitos
autorais. Os defensores do sistema wi-
ki apontam como solução o Creative

Commons, um sistema de direitos au-
torais alternativos. Ao aderir a qual-
quer iniciativa colaborativa, o parti-
cipante se compromete a abrir mão de
seus direitos." A premissa para partici-
par de projetos wiki é aceitar o mo-
delo do Creative Commons", diz Ro-
naldo Lemos, um dos criadores do si-
te colaborativo brasileiro Overmun-
do, onde textos de anônimos divulgam
a cultura brasileira.

A nova revolução está dando seus
primeiros passos. Ela tenta dar uma
resposta ao novo mundo que surgiu
com a chegada dos computadores. Co-
mo Mareei Duchamp fez quase um sé-
culo atrás, quando reinventou a roda
de bicicleta. •

PARA SABER MAIS SOBRE
ARTE COLABORATIVA

www.recombo.art.br
Oferece imagens, músicas
e textos explicativos, além
de debates sobre o tema

www.overmundo.com.br
Divulga a cultura brasileira
e prega o código aberto

www.rhizome.org
É uma galeria virtual de
trabalhos de arte digital

www.joshuadavis.com
O site do artista oferece obras e
programas

www.potatoland.org
O site de Mark Napier traz obras
e software para baixar

www.wumingfoundation.com
O grupo italiano escreve livros
comunitariamente e veicula o
conteúdo pela web
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