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Metodologias:                                                                            
                              
Discussões de bibliografias e conceitos realizadas em
seminários entre os bolsistas e orientadora.

Coleta de obras a partir da rede de internet: 
Em sites institucionais de museus e eventos, 
sites de artistas ou coletivos, 
galerias on-line, espaços de conexões e periódicos virtuais. 

Em uma pasta virtual dados como:
 imagens das diversas camadas do site, 
 resumo  sobre o funcionamento e proposta da obra,
 endereço da página principal, 
 nome do artista ou coletivo, 
 país de origem e as datas de acesso e criação,
são organizados de acordo com a temática.

Resultados:

Foi organizado um blog para a 
divulgação dos dados pesquisados.

territorialidadeterritoriality.blogspot.com 
se propõe colaborativo, estando aberto a 
indicações de sites pelos usuários.

Para a divulgação do  blog  foi enviado 
um flyer, on-line, a pesquisadores e 
artistas. 

Além disso, foram inseridas Tags - 
palavras-chave que relacionam o blog a 
uma busca na rede. 

Introdução:

Web arte são obras cuja existência se realiza especificamente na rede internet. Geralmente, esse 
projetos são produzidos pelo artista em uma equipe interdisciplinar. Questões como: interatividade, 
funcionamento em tempo real, imaterialidade e transitoriedade, próprias da rede, são freqüentemente 
integradas. Através do blog territorialidadeterritoriality.blogspot.com o grupo de pesquisa Territorialidade e 
Subjetividade: cartografia e os novos meios tem o objetivo de disponibilizar o banco de dados dos sites 
de Web Arte relacionados ao conceito de territorialidade nas seguintes abordagens: cartografia, 
paisagem, cidade e memória.

E-mail para contato: thaisleite2@hotmail.com

Conclusão:
O novo regime da imagem e sua estética rompem com certos pressupostos básicos do sistema de
pensamento tradicional da arte, questionando os conceitos de autoria individual, de permanência
e de originalidade da obra.  Estas  características  esclarecem  o quanto  o fazer  artístico é um
processo em expansão e que se inter-relaciona com os meios sociais, políticos  e culturais  da
contemporaneidade, tanto em um contexto local, quanto global.
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