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As tecnologias digitais e a internet estão cada vez mais presentes nos processos artísticos contemporâneos.
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 através das seguintes abordagens: cartografia, paisagem, cidade e memória. Para abranger
este conteúdo foram coletados sites a partir da própria rede de internet: em sites institucionais de museus e eventos, sites
de artistas ou coletivos, galerias on-line, espaços de conexões e periódicos virtuais. Além disso, foram discutidos, entre
bolsistas e orientadora, bibliografias que tratam de conceitos referentes à pesquisa, essas referências também foram
coletadas na rede ou indicadas pela orientadora. O Banco de dados já havia sido iniciado pelas bolsistas anteriores e o
trabalho desenvolvido por mim e pela outra atual bolsista foi de revisar as informações já coletadas e ampliar o número
de sites. Ao encontrar um trabalho de web arte, de acordo com o assunto da pesquisa, cada bolsista coleta imagens das
diversas camadas do site, organiza estas em uma pasta virtual, faz um resumo explicando o funcionamento e a proposta
da obra, registra o endereço da página principal, o artista ou coletivo, o país de origem e as datas de acesso e criação em
um documento, separando-o nas quatro categorias de abordagem estabelecidas. Com este material foi organizado o
blog, colocando apenas duas imagens para ilustrar cada site, mas o link de acesso é dado como alternativa para aqueles
que tiverem maior interesse sobre cada trabalho. O blog se propõe colaborativo, estando aberto a indicações de sites
pelos usuários para sua ampliação. Para sua divulgação 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. (PiBic)

