
 Redes sociais de arte, como DeviantArt.
com, ArtistsWanted.org e Behance.net, permitem a 
exposição de artistas desconhecidos e a interação 
desses com uma comunidade cada vez maior. Cada 
website possui públicos alvo diferentes, mas todos 
tem um objetivo em comum: promover artistas 
desconhecidos. 
 Um grande exemplo disso é o concurso “Art 
Takes Times Square” (A Arte Toma a Times Square) 
feito pelo ArtistsWanted.org  que teve como 

ganhadora Vicki 
DaSilva, 52 anos, 
uma professora 
substituta de uma 
cidade do interior 
dos EUA que 
vem produzindo 
arte – mais 

especificamente light graffiti - há 30 anos, porém 
nunca teve suporte de museus ou galerias. Ela 
terá sua obra, ‘never sorry’, uma homenagem ao 
dissidente e artista chinês Ai Weiwei, exposta em 
um billboard de 23 andares na Times Square. 
 O fato de uma artista amadora ter sua obra 
exposta na Times Square, devido a um concurso 
de  uma  rede  social, demonstra como a internet 
vem possibilitando novas abordagens à arte. 
Onde antes só havia papéis tradicionais e bem 
especificos, que geralmente envolviam diplomas e 
especializações, agora os papéis se ampliam, junto 
com as possibilidades. Os museus, curadores e 
especialistas eram responsáveis, únicos, por reunir 
os melhores artistas, e portanto, havia um crivo 
muito menos democrático. Hoje, em grande parte, 
os usuários são os reponsáveis pela promoção de 

determinados artistas, também usuários, havendo 
portanto, uma exigênca muito menor do que 
haveria em autoridades institucionalizadas. 
 Isso não quer dizer que a arte tenha 
perdido seu valor, só significa que existem mais 
oportunidades para aqueles fora do meio artístico. 
Segundo Jeffrey Deitch, diretor do Museu de 
Arte Contemporânea de Los Angeles “há uma 
necessidade crescente de curadores e conhecedores 
de arte para dar sentido a isso [onda de criatividade 
online] para as pessoas”.
 Esse novo tipo de exposição não se limita 
a artistas amadores em busca de reconhecimento, 
mas abre espaço também 
para designers, por 
exemplo, que hoje 
buscam oportunidades 
de trabalho ao expor suas 
peças. Essa é a idéia da 
rede Behance.net que 
permite o cadastro de 
portfolios de designers de qualquer local do globo. 
 A tecnologia torna possível que qualquer 
um crie basicamente qualquer coisa. E as 
possibilidades se tornam infinitas. Tanto é que não 
param de surgir novas formas de arte. Hoje se pode 
falar de Arte Digital, Net Arte, Arte de Software, 
Arte Móvel, etc. Sem contar os tipos de arte que 
ainda não encontraram sua definição. 
 Nesse contexto, as redes sociais focadas 
em artes ampliam o modo de se fazer, observar 
e promover  a arte. Elas permitem que artistas se 
conectem de modo instantâneo, produzam arte 
colaborativamente, e gerem, por vezes, novas 
formas de lidar com a arte.■

Redes Sociais Dão Visibilidade 
a Artistas Desconhecidos

As redes sociais inseridas no contexto atual de interatividade e 
conectividade abrem novas possibilidades no meio artístico para 
pessoas “comuns”, modificando assim a maneira de se lidar com a arte. 

“Hoje, em grande 
parte, os usuários 

são os reponsáveis 
pela promoção 

de determinados 
artistas”
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