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17 O projeto Existência Numérica foi 
selecionado no Programa Oi de 
Patrocínios Culturais Incentivados 
2017 e integrou a programação de 
nosso espaço a partir de setembro 
de 2018, mês que começou 
com a tragédia que devastou o 
Museu Nacional, um dos maiores 
patrimônios históricos e culturais 
do Brasil. A coincidência de tempos 
pode ser encarada como uma 
oportuna sincronia que nos convida 
a refletir sobre a importância 
da geração, da preservação e da 
disseminação de conhecimento.

O Oi Futuro é um centro cultural 
e também um museu — o Museu das 
Telecomunicações detém o maior 
acervo do setor do país — e, desde 
a criação, investe em pesquisa, 
fomento e apresentação de obras 
voltadas a artes, ciência e tecnologia. 
Da abertura, em 2005, aos dias 
de hoje, viemos promovendo a 
convergência entre várias áreas de 
conhecimento e a multiplicidade das 
expressões artísticas da atualidade.

Existência Numérica teve 
como curadora Doris Kosminsky, 
pesquisadora e professora da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), e foi resultado 
de intensa investigação sobre 
a complexidade da visualização 
de dados e suas aplicações no 
universo das artes visuais. Nessa 
coletiva, artistas do Brasil e 
do exterior exibiram trabalhos 
nos quais utilizam números e 
estatísticas para desenvolver 
sistemas criativos, mensurando 
realidades como o uso de 
bicicletas em grandes cidades, 
os fluxos migratórios no Rio 
de Janeiro e o investimento em 
ciência e tecnologia no Brasil.

A mostra pôde ser visitada 
entre os dias 17 de setembro e 18 de 
novembro de 2018 e atraiu milhares 
de visitantes, que, invariavelmente, 
ficaram impactados não só pela 
plasticidade das obras, mas 
também pela surpreendente 
facilidade com que liam informações 
e algarismos. Agora, registros desse 
projeto de excelência estão reunidos 
neste novo volume da Coleção Arte 
& Tecnologia.

Com a realização da exposição 
Existência Numérica e com seu 
desdobramento neste livro, o 
centro cultural Oi Futuro tenta 
responder, de maneira singular, ao 
desafio de atender às demandas 
da arte contemporânea, da 
sociedade e dos cidadãos. 

Boa leitura.

ROBERTO GUIMARÃES 
Gerente Executivo de Cultura 
do Oi Futuro



18 The project Existência Numérica 
(Numerical Existence) was 
selected in the 2017 Oi Cultural 
Sponsorships Incentives Program 
and was part of the programming 
of our space starting in September 
2018, the month that began with 
the tragedy that devastated the 
Museu Nacional, one of Brazil’s 
greatest historical and cultural 
heritages. This coincidence can 
be considered an apt moment for 
reflecting on the importance of 
the generation, preservation and 
spread of knowledge.

Oi Futuro is a cultural center 
and also a museum – the Museu 
das Telecomunicações has the 
largest telecommunications-
related collection in the country 

– and ever since its creation 
has been investing in research, 
encouragement and presentation 
of works concerning the arts, 
science and technology. From 
its opening, in 2005, until 
today, we have been promoting 
the convergence between 
different areas of knowledge 
and the current multiplicity 
of artistic expressions.

Existência Numérica was 
curated by Doris Kosminsky, a 
researcher and professor of the 
Universidade Federal of Rio de 
Janeiro (UFRJ) and was the result 
of intense investigations into the 
complexity of data visualization 
and its applications in the world of 
the visual arts. In this group show, 
artists from Brazil and abroad 
showed works in which they used 
numbers and statistics to develop 
creative systems, measuring 
realities such as the use of bicycles 
in large cities, the migratory flows 

in Rio de Janeiro, and investment 
in science and technology in Brazil.

The show ran from September 
17th to November 18th and 
attracted thousands of visitors, 
who were invariably impacted 
not only by the plasticity of the 
works, but also by the surprising 
ease with which they read 
information and numerals. Now, 
a record of this excellent project 
is featured in this new volume of 
the Coleção Arte & Tecnologia.

With the holding of the 
exhibition Existência Numérica, and 
with its unfolding in this book, the 
Oi Futuro cultural center seeks to 
respond, in a singular way, to the 
challenge of meeting the demands 
of contemporary art, of society and 
of the citizens.

Good reading.

ROBERTO GUIMARÃES 
Executive Manager of Culture 
of Oi Futuro
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21 APRESENTAÇÃO

O avanço dos números sobre nossas vidas tem sido tema de ampla 
discussão na contemporaneidade, tendo em vista o exponencial aumento 
no volume de dados produzidos e compartilhados diariamente. Textos, 
imagens, informações, músicas e filmes, entre outros artefatos culturais, 
são digitalizados e traduzidos em números dentro de nossos pequenos 
retângulos de comunicação. Esses dados, somados aos que produzimos 
continuamente a cada interação digital — mensagem, postagem, like, 
deslocamento, pesquisa ou compra, on-line ou não —, produzem fluxos 
digitais em que ora navegamos, ora submergimos.

Petabytes, zettabytes, yottabytes... O próprio dimensionamento 
dessa massa de dados representa dificuldades. Quem é capaz de calcular 
a quantidade de dados produzida a cada dia? Como, então, dar conta de 
compreender esse universo de dados? Somem-se ainda as questões éticas, 
relativas à privacidade e ao emprego de dados, como auxiliar na revelação 
de desejos, tendências e também nas tomadas de decisão. Vivemos um 
tempo em que os algoritmos assumem, em segundos, decisões capazes 
de causar impacto à vida de milhares de pessoas. Por mais que se deseje 
acreditar no contrário, algoritmos e números não são artefatos neutros, 
e sim criações humanas, portanto falíveis e tendenciosas. De que forma 
essa nova realidade de dados pode mudar nossas vidas?

Para além das modificações na vida cotidiana, dados têm sido 
usados como tema e estrutura material para a criação de obras de 
arte. A arte sempre esteve relacionada a materiais e tecnologias 
do seu tempo, assim como a seu momento sociopolítico. Mas como 
a informação pode ser convertida em arte? Há tempos, o mundo já 
não é representado apenas por formas visíveis. Uma nova percepção 
é hoje oferecida com base na visualização de dados, capaz de fazer 
visível o invisível. Se os dados compõem a textura de nossa rotina, 
talvez sua visualização possa nos conduzir a novos posicionamentos 
e atitudes. É tempo de ouvir a voz dos números para traçar as 
estratégias necessárias à navegação em meio ao tsunami de dados 



22 da contemporaneidade, tempo de transcender o aspecto utilitário 
da representação e permitir encontrar uma poética nos dados.

A exposição Existência Numérica busca revelar a potência invisível de 
um cotidiano impregnado de dados que registram os hábitos de nossos 
contemporâneos, seres imersos na cultura digital. A exposição esteve em 
cartaz entre os dias 17 de setembro e 18 de novembro de 2018, no Centro 
Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro.

A curadoria de Doris Kosminsky propôs uma seleção abrangente sobre 
obras de visualização de dados ao investigar questões contemporâneas 
como imigração, transportes alternativos, incentivos financeiros em 
ciências e redes sociais, entre outros. A exposição contou com diversos 
artistas internacionais e brasileiros, como Alice Bodanzky, Barbara 
Castro, Luiz Ludwig, Till Nagel e Christopher Pietsch, com destaque para 
o português Pedro Miguel Cruz.

O presente livro amplia a noção de um catálogo expositivo para 
incluir trechos de publicações relevantes no campo da existência digital 
e, especificamente, da visualização de dados e informações. Encontra-
se dividido em duas partes. Na primeira, são apresentados trechos 
dos artigos organizados em três seções. Na segunda, há imagens e 
informações sobre as obras exibidas, além de biografias e entrevistas 
realizadas com os artistas participantes da exposição. 

A primeira seção das publicações, Visualização, aborda de forma 
direta a visualização de dados e informações. Em O que é visualização? 
(2010), Lev Manovich apresenta definições e princípios fundamentais da 
prática de visualização de informações. Design e redesign em visualização 
de dados (2015), de Fernanda Viégas e Martin Wattenberg, discute 
aspectos específicos da crítica e da visualização de dados e o emprego do 
redesign no papel da avaliação. Em Visualização de dados: materialidade 
e mediação (2011), Sara Diamond expõe a importância do acesso às fontes 
de dados e do emprego das ferramentas adequadas à sua análise, além da 
necessidade de pensar a visualização como uma tecnologia. Ben Fry, no 
artigo Aprendendo com Lombardi (2009), apresenta o artista conceitual 
Mark Lombardi, que, entre 1994 e 2000, criou diagramas, chamados de 
Estruturas Narrativas (Narrative Structures), em que representava 
temas complexos como falências bancárias, corrupção governamental e 
crime organizado.

A segunda seção, Questionamentos, ocupa-se de questões paralelas, 
normalmente abordadas em outros campos do conhecimento, mas 
relacionadas à sociedade digital e à visualização de dados. Em Abordagens 
das ciências humanas para exibição gráfica (2011), Johanna Drucker trata 
do desafio de repensar as ferramentas digitais de visualização com base 
nos princípios das humanidades. Mimi Onuoha, em Sobre conjuntos de 
dados ausentes (2015), levanta questionamentos acerca de dados que não 
chegam a ser coletados. Como seria a visualização de dados feminista? 
(2015), de Catherine D’Ignazio, considera que a visualização de dados é 
construída do ponto de vista do conhecimento socialmente situado, do 



23 qual mulheres e minorias são excluídos. Hermano Vianna, ao abordar 
os impactos culturais da inteligência artificial no Brasil, em Inteligência 
artificial antropófaga (2017), investiga a possibilidade de uma forma de 
pensar brasileira.

A terceira seção, Existência, se estende sobre as questões do corpo, 
da individualidade, da subjetividade e das identidades no ambiente digital, 
buscando novas abordagens e perspectivas baseadas no humano. Em 
Humanismo de dados, a revolução será visualizada (2017), Giorgia Lupi 
aborda a visualização de dados sobre o aspecto da personalização. No 
artigo A vida no banco de dados: a visibilidade do corpo informacional 
e a previsão de individualidades (2005), César Pimentel e Fernanda 
Bruno discorrem sobre o corpo do ponto de vista de um sistema 
informacional, cuja morada seria o banco de dados. Roy Ascott, em A 
ambiguidade do self: vivendo em uma realidade variável (2009), aborda 
a transitoriedade do eu. Em Consciência numérica (2018), Guto Nóbrega 
discorre sobre a capacidade humana de experienciar o mundo com base 
em atravessamentos e amplificações oferecidos pelas tecnologias da 
informação e por suas redes. No artigo O flâneur da informação: um 
novo olhar sobre a busca de informações (2011), Marian Dörk, Sheelagh 
Carpendale e Carey Williamson procuram ir além de analogias e 
metáforas empregadas nas ciências da computação e da informação, 
de forma a desenvolver uma nova perspectiva pela curiosidade, pela 
reflexão e pela imaginação. Nesse contexto, o flâneur dos estudos 
culturais fornece uma perspectiva inspiradora, centrada no ser humano. 

Ainda que números e algoritmos estejam em franca ascendência sobre 
a natureza e a humanidade, é importante não deixar de compreendê-los 
como tecnologias de construção de mundos. Apesar de os dados serem 
gerados e processados por meio da computação, procuramos evidenciar 
sua natureza humana e criativa com a presente seleção de textos. A coleta 
e a visualização de dados estão impregnadas pela experiência, pela história 
e pelo ponto de vista de seus criadores, e podem ser vistas como um 
processo autoral. Esperamos que o conjunto desses textos contribua para 
revelar a nossa visão sobre a visualização de dados enquanto linguagem de 
criação artística como apresentada na exposição Existência Numérica.

DORIS KOSMINSKY
BARBARA CASTRO
LUIZ LUDWIG 





25 FOREWORD

The ubiquity of numbers over our lives has been the theme of extensive 
discussion in contemporaneity, in light of the exponential increase in the 
volume of data produced and shared daily. Texts, images, information, 
songs, films and other cultural artifacts are digitalized and translated into 
numbers within those small rectangles we use for communication. These 
data, added to those we continuously produce at each digital interaction 

– when we send or post messages, give “likes”, move around, research or 
make purchases, whether online or not – produce digital flows in which we 
sometimes navigate and sometimes submerge.

Petabytes, zettabytes, yottabytes... Even the dimensioning of this 
massive data presents difficulties. Who is able to calculate the quantity of 
data produced each day? How, then, can we come to understand this world 
of data? There are also ethical questions related to privacy and the use of 
data, as an aid in the revelation of desires, trends and also decision-making. 
We live at a time in which algorithms make decisions, in seconds, that can 
impact the life of thousands of people. For as much as one may wish to 
believe the opposite, algorithms and numbers are not neutral artifacts, but 
rather human creations and therefore fallible and biased. In what way can 
this new reality of data change our lives?

Beyond the modifications in our daily life, data have been used as a 
theme and material structure for the creation of artworks. Art has always 
been related to the materials and technologies of its time, as well as its 
social and political moment. But how can information be converted into art? 
For some time now, the world is no longer represented only by visible forms. 
A new perception is offered today based on data visualizations, capable 
to make the invisible visible. If data comprises the texture of our routine, 
perhaps its visualization can lead us to new stances and attitudes. It is 
time to listen to the voice of the numbers to trace the strategies needed 
for navigation amidst this tsunami of data in contemporaneity. It is time 
to transcend the utilitarian aspect of this representation in order to find 
poetics in the data.



26 The exhibition Existência Numérica seeks to reveal the invisible power 
of a daily life impregnated with data that register the habits of our 
contemporaries – beings immersed in the digital culture. The exhibition ran 
from September 17th to November 18th, 2018, at Centro Cultural Oi Futuro, 
in Rio de Janeiro.

The curatorship by Doris Kosminsky proposed a wide-ranging selection 
of works of data visualization to investigate contemporary questions such 
as immigration, alternative transportation, financial incentives in the 
sciences and social networks, among other issues. The exhibition enjoyed 
the participation of different international and Brazilian artists, such as 
Alice Bodanzky, Barbara Castro, Luiz Ludwig, Till Nagel and Christopher 
Pietsch, with a special highlight on Portuguese artist Pedro Miguel Cruz.

The present book enlarges the notion of an exhibition catalog to include 
passages of relevant publications in the field of digital existence and, 
specifically, of the visualization of data and information. It is divided into 
two parts. The first part contains passages from articles, organized in three 
sections. The second part presents images and information on the works 
shown, as well as biographies and interviews conducted with the show’s 
participating artists.

The first section, featuring the publications, entitled Visualization, takes 
a direct approach to the visualization of data and information. In What Is 
Visualization? (2010), Lev Manovich presents definitions and key principles of 
the visualization of information. Design and Redesign in Data Visualization 
(2015), by Fernanda Viégas and Martin Wattenberg, discusses specific 
aspects of the criticism and visualization of data and the use of redesign 
in the role of evaluation. In Data Visualization: Materiality and Mediation 
(2011), Sara Diamond explains the importance of access to data sources and 
the use of suitable tools in their analysis, as well as the need to think about 
visualization as a technology. Ben Fry, in the article Learning from Lombardi 
(2009), introduces the conceptual artist Mark Lombardi, who, from 1994 to 
2000, created diagrams called narrative structures, in which he represents 
complex themes such as bank failures, governmental corruption and 
organized crime.

The second section, Questionings, is concerned with parallel questions, 
usually dealt with in other fields of knowledge, but related to digital 
society and the visualization of data. In Humanities Approaches to Graphic 
Display (2011), Johanna Drucker considers the challenge of rethinking the 
digital visualization tools based on humanities principles. Mimi Onuoha, in 
On Missing Data Sets (2015), poses questions about data that are never 
collected. What Would Feminist Data Visualization Look Like? (2015), by 
Catherine D’Ignazio, considers that the visualization of data is constructed 
from the point of view of the socially established knowledge, from which 
women and minorities are excluded. Hermano Vianna, approaching the 
cultural impacts of artificial intelligence in Brazil, in In Defense of an 
Anthropophagic Artificial Intelligence (2017), investigates the possibility of a 
form of Brazilian thinking.



27 The third section, Existence, concerns questions about the body, 
individuality, subjectivity and identities in the digital environment, seeking 
new approaches and perspectives based on humans. In Data Humanism, 
the Revolution Will Be Visualized (2017), Giorgia Lupi approaches the 
visualization of data on the aspect of personalization. In the article Life in 
the Database: The Visibility of the Informational Body and the Prediction 
of Individualities (2005), César Pimentel and Fernanda Bruno discuss the 
body from the point of view of an informational system, whose dwelling 
is the database. Roy Ascott, in The Ambiguity of the Self: Living in a 
Variable Reality (2009), approaches the ambiguity and transitoriness of 
the self. In Numeric Consciousness (2018), Guto Nóbrega discusses the 
human capacity to experience the world based on the intercrossings and 
enlargements offered by the information technologies and networks. In 
the article The Information Flaneur: A Fresh Look at Information Seeking 
(2011), Marian Dörk, Sheelagh Carpendale and Carey Williamson seek to go 
beyond analogies and metaphors employed in the sciences of computing 
and information, to develop a new perspective on curiosity, reflection and 
imagination. In this context, the flâneur of the cultural studies furnishes an 
inspiring perspective, centered on the human being.

Currently, as numbers and algorithms are in rapid ascendancy over 
nature and humanity, it is important to understand them as technologies for 
world building. Despite the fact that data are generated and processed by 
computers, we have sought to evidence their human and creative nature with 
the present selection of texts. The collection and visualization of data are 
impregnated by experience, history and the point of view of their creators, 
and can be seen as an authorial process. We hope that this collection of texts 
contributes toward revealing why we treat data visualization as a language 
of artistic creation in the exhibition Existência Numérica.

DORIS KOSMINSKY
BARBARA CASTRO
LUIZ LUDWIG 
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A exposição Existência Numérica traz  
para o Oi Futuro a visualização de dados  
com o objetivo de discutir questões presentes  
na sociedade atual e no avanço tecnológico,  
tais como: subjetividade, vigilância e a própria 
noção de verdade. A visualização de dados 
enquanto linguagem artística emergente,  
ao distanciar-se de uma prática pragmática, 
permite que se aborde poeticamente a 
complexidade e as ambiguidades da sociedade.
Esse livro expande o propósito da exposição 
e reúne textos de importantes pesquisadores 
no campo da visualização de dados e da arte.

The exhibition Existência Numérica 
(Numerical Existence) brings data 
visualization to Oi Futuro with the 
aim of discussing questions posed 
by current society and the advance 
of technology, such as: subjectivity, 
surveillance and the very notion 
of truth. By distancing itself from 
pragmatic practice, as an emerging 
artistic language, data visualization 
allows for poetic approaches to the 
complexity and ambiguities of society.  
This book expands the purpose of the 
exhibition and brings together texts 
from leading researchers in the field of 
data visualization and media art.

IS
B

N
 9

78
-8

5-
94

97
-0

35
R

io
 B

oo
k’

s
IS

B
N

 9
78

-8
5-

99
24

7-
6-

48
O

i F
ut

ur
o


	CAPA_existencianumerica
	existencianumerica-WEB-DEMO
	existencianumerica-WEB-DEMO02
	CAPA_existencianumerica

