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Em outubro de 2010, 
dois artistas visuais 
até então desconheci-
dos decidiram inva-
dir o MoMA, em Nova 
York, e expor seus 

trabalhos nos seis andares da re-
nomada instituição. A ocupação, 
planejada durante semanas pelo 
holandês Sander Veenhof e pelo 
americano Mark Skwarek, foi ba-
tizada com um nome desafiador 
— "WeARinMoMA" — e aconte-
ceu de forma silenciosa, no dia 9 
daquele mês, sem que a polícia 
nova-iorquina tomasse qualquer 
conhecimento dela. 

Gerada de forma virtual, a inva-
são usou uma tecnologia de ponta 
conhecida como realidade au-
mentada (AR, em sua sigla em in-
glês). A distância, via GPS, a dupla 
de artistas acionou comandos de 
informática e fez com que deze-
nas de peças tridimensionais pro-
duzidas por eles e por outros 30 
artistas convidados surgissem na 
tela dos celulares e tablets de 
quem circulava pelo MoMA na-
quele dia. Para vê-las, bastava 
que os aparelhos estivessem co-
nectados a um aplicativo que es-
tava disponível de forma gratuita 
na internet. E, como o grupo já ha-
via alardeado nas redes sociais 
que faria uma intervenção no mu-
seu, muitos dos visitantes haviam 
baixado o programa e estavam 
conectados a ele. 

Divulgação/Museu do Louvre 

0 NOVO guia de visitação do Louvre roda num Nintendo DS: mapa em 3D 

No Brasil, instituições ainda não 
dominam sequer audioguias 

• Enquanto a realidade aumentada ajuda grandes museus do 
mundo a popularizar seus acervos, conquistar novos públicos e 
ganhar um certo lustro de modernidade, os museus do Brasil ain-
da engatinham em questões tecnológicas como audioguias. 

— Nós estamos muito longe da realidade aumentada e dos 
QR codes — reconhece José do Nascimento Júnior, presiden-
te do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). — 0 que existe 
no Brasil em termos de interatividade é aquela que faz parte 
do circuito expositivo, que ajuda a compor uma obra, como 
acontece no Museu da Língua Portuguesa e no Museu do Fu-
tebol, em São Paulo. Nossa luta em termos de tecnologia ain-
da é, acredite, muito mais simples: com audioguias. 

Segundo Nascimento Júnior, só a partir de 2008, quando o 
Ibram promoveu um programa de qualificação de museus para o 
turismo, que entidades do porte do Museu Histórico Nacional, no 
Rio de Janeiro, ganharam seu primeiro guia falado. 

— E, se fizermos uma avaliação dos museus brasileiros em 
um quesito ainda mais básico, o bilinguismo, a situação se 
revela ainda pior — ele diz. — Só 25% dos museus do Brasil 
têm alguma infraestrutura bilíngue. É hora de aproveitar a on-
da da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos para reverter 
esse quadro. 

E, para isso, Nascimento Júnior informa que o Ministério 
da Cultura vem negociando com o Ministério do Planejamen-
to um repasse de R$ 200 milhões que serão investidos nas 
instituições culturais existentes nas 12 cidades da Copa do 
Mundo de 2014: 

— Estamos confiantes de que essa verba vai sair. Esperamos 
que o anúncio seja feito em junho. 

Arte conectada 
SIMULAÇÃO de exposição de QR codes feita pelo holandês Sander Veenhof para o Stedelijk Museum, em Amsterdã: em 2010, o artista invadiu o MoMA de NY com uma mostra virtual que acabou vendida ao museu 
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— Criamos o sétimo andar do 
MoMA — lembra Veenhof, em en-
trevista ao GLOBO. — Ao inserir 
dezenas de peças virtuais, fami-
liarizamos muita gente com as 
possibilidades criativas ligadas à 
realidade aumentada e provamos 
que já não há fronteiras que não 
possam ser cruzadas. 

Mas o mais interessante de to-
da a experiência foi a reação que 
o MoMA teve frente à invasão e 
ao efeito dominó que ela provo-
cou. Em vez de se enfurecer com 
Veenhof, Skwarek e seus convi-
dados, a diretoria do museu 
aplaudiu o atrevimento e incor-
porou as peças virtuais à sua co-
leção. Hoje, quem circula por lá 

consegue vê-las através do celu-
lar. E, por conta disso, diversos 
museus dos Estados Unidos e da 
Europa pararam para repensar 
sua relação com a tecnologia. 
Desde então, muitos se debruça-
ram sobre a realidade aumenta-
da e lançaram projetos vanguar-
distas. 

O sisudo sistema Smithsonian, de 
Washington, instalou em sua expo-
sição sobre os Neandertais, no Mu-
seu de História Natural da capital 
americana, diversos QR codes (os 
quadradinhos enigmáticos que pa-
recem códigos de barras, mas que 
servem, na verdade, para ativar a 
realidade aumentada). A experiên-
cia foi um sucesso. Em dias, a se-
ção, que tradicionalmente desper-
tava pouco interesse dos mais jo-
vens, ficou lotada, e seu tempo de 
visitação cresceu em mais de qua-

tro vezes. A explicação é simples: 
quando os visitantes apontavam 
seus smartphones e tablets para os 
QR codes, eram remetidos a um site 
em que liam mais sobre o hominí-
deo paleolítico e onde podiam si-
mular seus rostos como sendo um 
deles — cheios de pêlos. As ima-
gens podiam ser (e foram ampla-
mente) compartilhadas na internet. 
O museu contabilizou em fama e em 
publicidade. 

Há cerca de um ano, o Broo-
klyn Museum, em Nova York, 
instalou em suas galerias QR co-
des que remetem o visitante ao 
making of das obras e à monta-
gem das exposições. Era um tes-
te para ver como o público rea-
gia, e a resposta foi positiva, 
conta Shelley Bernstein, a dire-
tora de tecnologia: 

— O QR code é bom porque é 

gerado de graça pela internet. 
Só precisamos filmar ou fotogra-
far o making of. Para um museu 
que não tem um o r ç a m e n t o 
grande, pode ser uma boa ferra-
menta para se reinventar. 

Do outro lado do mundo, o Su-
kiennice Museum, na Cracóvia, 
Polónia, foi mais longe e deu vi-
da virtual a alguns de seus qua-
dros. Para tanto, contratou ato-
res locais que, vestidos e ma-
quiados a caráter, transforma-
ram a cena das telas em peque-
nos teatros virtuais. O burburi-
nho em torno do aplicativo New 
Sukiennice chegou à internet e à 
televisão polonesa e rendeu ao 
museu um aumento de 20% em 
sua visitação. A ideia, que apro-
ximou a arte polonesa do século 
XIX dos jovens, deu à direção de 
marketing da instituição alguns 

dos principais prêmios do país 
no universo da museografia. 

Nem o bicentenário Louvre fi-
cou para trás. Em abril, trocou 
seu tradicional sistema de audio-
guia por um moderno guia de vi-
sitação que roda num Nintendo 
DS, o console portátil da gigante 
japonesa dos videogames. No no-
vo audioguia, o mapa do Louvre 
aparece em 3D, e o visitante se lo-
caliza nele em tempo real. 

— É difícil fazer com que o tem-
po do museu, um tempo adminis-
trativo lento, coexista com o da 
tecnologia. E ainda temos dificul-
dades com o 3G e o wi-fi pois nos-
sas paredes são grossas e atrapa-
lham o sinal — pondera Agnès Al-
fandari, responsável pelo setor 
multimídia do Louvre. — Mas a 
tecnologia é, sem dúvida, o cami-
nho a ser seguido. 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 maio 2012, Segundo Caderno, p. 1.




