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Mezza

Projeto Virtual WWW.M@R.CO.SUR

Cyberpinturas e Cybergravuras

25 de novembro de 1998 a 11 de janeiro de 1999

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Praça da Alfândega s/n° Porto Alegre - RS - Brasil
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GONZALO MEZZA

"GRANDES EMOÇÕES PLÁSTICAS"i

A CRT tem o prazer de apresentar o trabalho inovador e criativo do artista plástico 
chileno Gonzalo Mezza. Partindo do computador (da arte no tempo digital), ele nos oferece 
uma mescla de emoções e tecnologias em sua exposição.

As obras de Mezza contemplam um emprego de imagens criadas a partir da infor
mática numa proposta plástica original, que utiliza uma nova linguagem, uma espécie de 
antecipação das formas de comunicação humana do futuro.

A exposição "Projeto Virtual WWW.M@R.CO.SUR" utiliza a tecnologia das teleco
municações e os conceitos do hiperespaço cibernético para expressar imagens, idéias e 
emoções numa forma de arte inovadora e em permanente estado de transformação.

É justamente esta mescla de arte e tecnologia, conceito e forma que motiva a CRT, 
em sua busca pela melhoria da comunicação, a promover a exposição de Gonzalo Mezza, 
proporcionando ao público gaúcho a oportunidade de apreciar seu trabalho. Porque esta 
interatividade entre artista e público, sob outro enfoque, é a mesma interatividade que a 
CRT busca estabelecer com seus clientes e acionistas através de seus serviços.

Estabelecer uma ligação entre as pessoas sob todas as formas de comunicação.

Esta é a missão e o orgulho da CRT.

Fernando Fournon Gonzalez Barcia 
Diretor Superintendente

M@R.CO.SUR IBERÊ 2001
Cyberpintura sobre tela blackout 
135 x 203cm CRT1997

mailto:WW.M@R.CO.SUR
mailto:M@R.CO.SUR


REPENSANDO A ARTE NO TEMPO DO DIGITAL

ARUNDO MACHADO

Dentre os artistas latino-americanos que participam do debate internacional sobre 

os rumos que a arte vem tomando nos últimos anos em decorrência da assimilação 

cada vez maior de processos científicos e tecnológicos, Gonzalo Mezza tem ocupado, sem 

dúvida, um lugar privilegiado. Utilizando, desde o início da década de 70, recursos tec

nológicos cada vez mais sofisticados (filme, vídeo, neon, projeções a laser, computador, 

redes telemóticas etc.) para a elaboração de seus trabalhos criativos, ele acabou por cons

truir uma perspectiva muito particular de enfoque da mediação técnica. Certamente, a 

obra desse importante artista chileno tem se mostrado afinada com os rumos tomados 

pelas poéticas tecnológicas no plano internacional, mas ao mesmo tempo se desloca deles 

em alguns aspectos significativos, uma vez que se deixa também contagiar pela intensa 

realidade desta parte do mundo bastante peculiar que habitamos.

É muito difícil falar de geografia quando se lida com obras desmaterializadas, que 

transitam sob forma de energia e podem estar disponibilizadas simultaneamente em qual

quer parte do planeta, via Internet, obras que inclusive não têm forma definitiva, poden

do ser modificadas pelos canais de difusão ou por todos aqueles que têm acesso a elas. De 

fato, é quase impossível identificar a grande maioria dos trabalhos que hoje transitam pela 

Net em termos de localização geográfica ou identidade local, pois tudo tende a se cole- 

tivizar e a se globalizar imediatamente após ser disponibilizado na rede mundial. Até a lín

gua tende a se tornar homogênea. No entanto, alguma coisa na obra de Mezza resiste a 

toda possibilidade de uniformização. Sempre permanece nela o traço de uma visualidade 

particular, que historicamente aprendemos a identificar como sendo "do sul", como os 

ícones e formas estilizadas de civilizações andinas, ou da Oceania, África e Ilha da Páscoa.

m

Esses ícones comparecem nas instalações de Mezza de uma forma que a Teoria da 

Gestalt não hesitaria em chamar de pregnante: eles definem uma intenção visual ou um 
campo de forças, cujas linhas gerais se mantêm intactas mesmo quando a obra é sub-

M@R.CO RAPANUI 2012
Cyberpintura sobre tela blackout 
135 x 203cm

metida a intervenções as mais desarticuladoras.

1997
Com a generalização do computador e da Net, tornou-se um lugar comum dizer 

que, a partir de agora, toda obra é sempre o resultado de uma gigantesca e imprevisí-
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M@R.CO.SUR ATLÂNTICO 2005
Cyberpintura sobre tela blackout 

135 x 280 cm 
1997

Coleção Dionisio Matas, Chile

M@R.CO.SUR PACÍFICO 2004
Cyberpintura sobre tela blackout 
135 x 280 cm
1997
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vel interação que se dá num processo coletivo de criação. Em outras palavras, uma obra 

de arte hoje não pode mais ser tomada como a expressão de uma subjetividade individual, 

mas como um processo cósmico total, comandado por uma espécie de hipersujeito (termo 

introduzido por Mario Costa). A Net seria então concebida como um organismo "vivo", no 

qual alguma espécie de consciência incontrolável, universal e coletiva estaria sendo engen

drada. Esse organismo "pensaria" e se "organizaria" através das miríades de interferências 

realizadas em seu corpo virtual por pessoas de todo o mundo.

Mas estaríamos de fato assistindo a uma completa dissolução do sujeito e de seu 

espaço/tempo, à superação do "artista" pela criação anônima e coletiva, ao apagamento 

do local e circunstancial em nome do geral e global? A obra de Mezza parece nos auto- 

questões sob um ângulo um pouco diferente. Talvez fosse melhor 

dizer que novas e mais complexas formas de subjetividade e de identidade estão agora 

nascendo para além dos dualismos simplistas eu/outro, indivíduo/coletividade, 

interior/exterior, aqui/lá. Afinal, como podemos pensar em interfaces, se não considerar- 

realidades diferenciadas para serem colocadas face a face, para dialogar? Num certo 

sentido, a Net é um organismo coletivo e universal, mas ao mesmo tempo é nela que as 

pessoas estão hoje desenhando suas identidades, construindo sua história, mapeando e 

filtrando campos de interesses, de desejo e de ação.

rizar a encarar essas

mos

Uma das imagens disponibilizadas por Mezza em seu Museu Virtual mostra uma 

Vênus de Milo como se fosse uma massa de gelo, flutuando entre os icebergs dos mares 

gelados da Antártida. Esse tipo de collage possibilitado pelo tratamento digital da imagem 

funciona quase como uma metáfora dos processos de mestiçagem hoje em andamento no 

chamado cyberespaço. Chamamos de mestiçagem todo processo de contaminação das 

fronteiras e das linguagens, bem como a apropriação e reciclagem dos materiais que jó cir

culam nas redes telemáticas. As imagens são compostas agora a partir de fontes as mais 

diversas, com base geralmente em outras imagens preexistentes e, nesse sentido, elas são 

entidades híbridas, constituídas por figuras em migração permanente. Na era dos 

satélites, já não estamos mais isolados do mundo e não podemos mais pensar as identi

dades como guetos incontamináveis, mas como um processo de diálogo em que eu e o 

outro nos transformamos mutuamente a cada contato. As identidades agora são menos 

fixas, menos precisas (esse traço é meu, ou de alguém que interferiu em meu trabalho, ou 

já estava anteriormente na imagem de que me apropriei?), mas talvez por isso mesmo 
mais intensas, pois só quando sou confrontado com a diversidade é que melhor me dou 

conta de minha singularidade. O mito grego no vértice do Cone Sul nos convida a pensar 

sobre quem somos e como podemos ainda nos definir como "nós" quando o movimento em 

direção à indiferenciação é cada vez maior.

MM

M@R.CO.SUR NOÉ 2010
Cyberpinturo sobre tela blackout

135 x 203cm
1997
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M@R.CO. SUR MURUROA 2017
Cyberpintura sobre telo blackout 

135 x 203cm 
1997

M@R.CO. SUR MURUROA 2013
Cyberpintura sobre tela blackout 
135 x 203cm
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pida por contingências externas ao trabalho. Borges já dizia, a seu tempo, que o conceito 

de obra acabada só diz respeito à religião ou ao cansaço. Os atuais eventos que ocorrem 

no cyberespaço apenas dão evidência estrutural àquilo que estd na raiz de todo processo 

criativo.

A obra mais recente de Mezza (por exemplo, o projeto M@R.CO.SUR, que 

sendo desenvolvido desde 1995 e foi apresentado na XXIII Bienal de São Paulo) busca hoje

em nossas sociedades forte-

vem

apontar soluções inovadoras para a reconsideração da arte 
mente centralizadas pela tecnologia. A idéia que parece ancorar o projeto do artista é

trajeto do homem não destrói as anteriores, 

não necessariamente predatórios, mas de
aquela segundo a qual uma nova etapa 

mas se superpõe a elas, produzindo resultados 
maior complexidade. Em lugar de simplesmente sentenciar a morte da pintura, do museu,

no
Se pudéssemos resumir tudo num parágrafo, poderiamos dizer que o trabalho mais 

recente de Mezza possibilita compreender melhor o complexo processo de interação de 

todas as inteligências e sensibilidades que possibilitam a ocorrência da experiência estéti

ca contemporânea. O artista hoje é uma espécie de regente de uma orquestra invisível for

mada por um número varióvel de agentes criativos. Isso implica, é claro, uma desmistifi- 

cação de certos valores convencionais ou até mesmo arrogantes, inspirados na idéia de 

"obra" como produto acabado concebido por um gênio criativo individual, que ocuparia 

uma posição superior na hierarquia das competências do fazer artístico. Quando Mezza 

disponibiliza seus computadores e trabalhos para quaisquer visitantes de suas instalações 

ou quaisquer navegantes da Internet, quando abre a possibilidade de outros artistas e 

usuários ocuparem parte do espaço de seus trabalhos, ele estó, na verdade, inscrevendo 

seu trabalho num processo de diálogo, em que nenhuma das partes produz uma determi

nação final. Isso não quer dizer necessariamente que a arte foi colocada nas mãos de 

todos, que qualquer um pode fazer arte, como às vezes se lê e se ouve em discursos duvi

dosos sobre uma suposta democratização da arte. Se, de fato, muitos dos resultados obti

dos nas instalações de Mezza resultam de uma complexa interação e jamais poderiam ter 

sido premeditados ou planejados pelo artista, por outro lado também jamais poderiam 

emergir a partir de uma utilização apenas convencional dos dispositivos técnicos, dentro 

dos seus padrões "normais" de funcionamento. Se os resultados têm qualidades que 

podemos considerar, num sentido novo, estéticas, é porque o "regente" soube extrair o má

ximo da conjugação de fatores.

ocorrência da arte, Mezza nos colocada galeria de arte, do lugar específico para a 

questões mais inteligentes e também mais afinadas com uma 
Como fazer com que o museu, fisicamente instalado num lugar (numa cidade, num pais,

consciência ecológica.nova

continente), possa dialogar com a Net? Como interligar os eventos imateriais, não-num
localizóveis e globalizados da Net com a instalação e a performance localizadas 

espaço determinado, para onde as pessoas devem fisicamente acorrer? Como a ciiaçâo 

individual, materializada numa pintura por um artista singular, pode encontrar um novo

num

ambiente de fruição e uma nova modalidade de "espectador", baseados não mais na

assimilação transformante? O projeto atual de Mezza busca areverencia passiva, mas na 
realização de obras, eventos, instalações, ou campos de acontecimentos simultaneamente

fazer qualquer distinção de princípio entre uma areanos espaços físico e eletrônico, sem 
reservada para a arte (o "cubo branco" da galeria de arte) e um ambiente supostamente

rede podemnâo-artístico (a Net). Assim, imagens ("artísticas" ou não) disponibilizadas 
ser acessadas num evento público com lugar e tempo definidos para compor um espetácu-

na

rrepetível. Inversamente, pessoas de qualquer parte do mundo, na velo singular, local e i

gando pela Internet, podem interferir sobre eventos que acontecem fora da Net, num espaço

uma bienal), e eventualmente ter de volta o resultado de sua inter-público (um museu, 

venção.ü

Falamos muitas vezes em "obras" por vício de linguagem, mas é evidente que esse 

termo não pode, no contexto da obra de Mezza, ser entendido no sentido tradicional, como 

alguma coisa que se completou, que está acabada e pode ser colocada em circulação com 

a rubrica de um autor. As "obras" são agora processos abertos, em contínuo progresso, que 

vão acumulando resultados, os quais, por sua vez, alimentam novos ciclos. Outros artistas

resposta ao gesto primeiro do

Agora, saber se a "obra" obtida através desse processo é criação do artista que a 

concebeu ou dos visitantes que nela interferiram constitui uma questão irresolúvel e por 

isso mesmo obsoleta. Há cada vez menor pertinência em encarar os produtos e processos 

estéticos contemporâneos como individualmente motivados, como manifestações de estilo 

de um gênio singular, do que como um trabalho de interação, socialmente motivado, em 

que o resultado não pode consistir em outra coisa que um jogo de tensões entre os mais 

variados agentes e fatores, uma economia simbólica de natureza dialógica. O artista 

talvez seja nesse processo uma força catalisadora, que faz as coisas acontecerem numa 

direção não-previsível (isto é, não-programada, livre de finalidades industriais) e sobretu

do numa perspectiva de ampliação, de incremento da taxa de complexidade da cultura.

1m

podem interferir na obra originalmente oferecida como 
artista de partir de obras já anteriormente existentes. Além disso, o público presente tanto

espaço virtual da Net pode também intervir no 

trabalho de Mezza é "reinstalado", ele já é algo diferente e
no espaço físico da instalação quanto no 

processo. Cada vez que um

resultados das últimas montagens. Mas talvez essa seja condição de todaumaincorpora
obra de arte de qualquer tempo, pois, a rigor, uma obra jamais "termina", ela é interrom-
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PROJETO VIRTUAL INTERATIVO WWW.M@RCOSUR

GONZALO MEZZA

Minha obra no cyberespaço, espaço público e museológico, desde 1970, represen

ta a mutação e o trânsito que a humanidade está experimentando com a proximidade do 

novo milênio.

As artes visuais nâo estão alheias a esta passagem do material ao virtual. A nova 

ordem geopolítica e multicultural entre continentes afetados pela democratização dos 

gigantescos avanços dos novos meios de comunicação, cada vez mais inteligentes, altera 

a natureza do pensamento a percepção do tempo e espaço dos aparatos reprodutivos das 

clássicas belas artes. Como no renascimento, o artista recupera seu status de artesão in

telectual, científico e técnico.

Hoje, a vanguarda está em todas as partes, livre do poder hegemônico dos 

Estados. O cyberespaço é o marco de um novo suporte para a energia criadora do pen

samento contemporâneo.

Com suas infinitas conexões em rede, a Internet potencializa novos vínculos cole

tivos, conectando cada ser humano com seus semelhantes, sem limites de fronteiras e cen

tros de poder. Verdadeiros oceanos de neurônios digitais do conhecimento abertos ao 

desafio do novo século como metáfora de vida, solidariedade e relacionamento, sendo que 

dificilmente a humanidade sobrevivería sem ele ao novo milênio.

Desmascarando o ego das ideologias elitistas da estética ocidental, a arte não 

deve ser pensada em oposição à nova indústria cultural. A informática e a tecnologia são 

poderosos instrumentos criados pelo homem inteligente para desmistificar teorias 

supostamente universais do belo, mostrando que, na realidade, tais teorias não passam de 

visões de classe sobre códigos socialmente compartilhados de comunicação e de mercado.

O novo paradigma, a cybercultura de redes, é uma mutação antropológica nunca 

vista. Cada neurônio é um link para criar um mundo mais justo que navega entre as galá

xias infinitas desde o tempo do Bigbong.

INSTALAÇÃO GALERIA CTC
Cyberpinturas, hipertexto,computadores, internet
Santiago, Chile
1998

Cada chips é um cheque ao sistema antropofágico das artes contemporâneas.

Porto Alegre, MCMXCVIII S.XX
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M@R.CO KAHLO PACÍFICO 2007
Cyberpintura sobre tela blackout 

135 x 203cm

M@R.CO. SUR TORRES 2006
Cyberpintura sobre tela blackout 
135 x 203cm

19971997
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GALERIA DE INTERVENÇÕES WWW.M@R.CO.SUR

Cybergravuras

Intervenções realizadas via Internet ou no espaço museológico por artistas E 
público interessado em participar da obra interativa de Gonzalo Mezza, dando 
origem ao Projeto Museu Virtual WWW.M@R.CO.SUR (1995 a 1998)

GALERIA DE INTERVENÇÕES WWW.M@R.CO.SUR 
Instalação Galeria CTC

280 x 600 x 1300 cm 
Santiago - Chile 

1998

mailto:WW.M@R.CO.SUR
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! ZI.Azul 2002Tod@ Io data
Galeria Fundação Banco Patrício 
Buenos Aires - Argentina 1995

ffsd 2192PROJETO WWW.M@R.CO. SUR 
Galeria CTC - Santiago - Chile - 1998

PROJETO WWW.M@R.CO. SUR 
Galeria CTC - Santiago - Chile - 1998

E. Langer 2155

r r r r-J KBP :

Mercado Público -1 Bienal do Mercosul 
Porto Alegre - RS - Brasil - 1997

Rosa Maria2085Patrício Farias 2080Usina do Gasômetro - I Bienal do Mercosul 
Porto Alegre - RS - Brasil - 1997

Arturo Tapia cybercafé 2027XXIII Bienal de São Paulo 
São Paulo - Brasil 1996

Lenara 2022XXIII Bienal de São Paulo 
São Paulo - Brasil 1996

XXIII Bienal de São Paulo 
São Paulo - Brasil 1996

Mauro Fuke 2007Mara 2197XII Festival de Arte Cidade de Porto Alegre 
Atelier Livre - Porto Alegre - RS - Brasil 1998
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INSTALAÇÕES

'

INSTALAÇÃO M@R.CO.SUR 2 -1 BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL - MERCADO PÚBLICO
Virtual interativa via Internet, computadores, hipertexto, vídeo, pintura digital, gelo e carvão

530 x 1020 x 320 cm 
Porto Alegre - RS - Brasil 1997

INSTALAÇÃO M@R.CO.SUR 2 -1 BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL - USINA DO GASÔMETRO
Virtual interativa via Internet, computadores, hipertexto, vídeo, pintura digital, gelo e carvão

530 x 1020 x 320 cm 
Porto Alegre - RS - Brasil 1997

PROJETO I BIENAL DE ARTES VISUAIS DO MERCOSUL
Cyberpintura sobre tela blockout 
135 x 190 cm
Porto Algre - RS - Brasil 1997
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* INSTALAÇÃO M@R.CO.SUR XXIII BIENAL DE SÃO PAULO
Virtuol interativa via internet, computodores, 

hipertexto, pintura digital 
Lado Pacífico (Frente) e Lado Atlântico ( Verso) 

480 x 1080 x 750 cm 
Sâo Paulo - Brasil 1996

INSTALAÇÃO XXIII BIENAL DE SÃO PAULO M@R.CO.SUR
Detalhe
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I
PROJETO LASER MEZZA - NILO PALÁCIO DA MOEDA
Raio laser, computadores e luz 
Santiago - Chile 1994

INSTALAÇAO VIRTUAL AZ. BORDE DEL SIGLO XXI
Pinturas digitais, computadores 

Sala Matta, Museu Nacional de Belas Artes 
Santiago - Chile 1994

INSTALAÇÃO PALÁCIO DA MOEDA
Raoio laser, computadores e luz 
Santiago Chile 1994

INSTALAÇÃO VIRTUAL AL BORDE DEL SIGLO XXI
Pinturas digitais, computadores 

Sala Matta, Museu Nacional de Belas Artes 
Santiago - Chile 1994



Gonzaio Mezza

1949 Nasceu em Santiago do Chile, em 22 de fevereiro.

1967 Viaja a New York, USA.
1970 Reside em Barcelona, Espanha.
1977 Reside em Copenhague, Dinamarca.
1980 Volta a Santiago, Chile.
1997 Reside atualmente em Porto Alegre, Brasil.

FORMAÇÃO
o

■1 1969 Pintura, Faculdade de Belas Artes. Universidade do Chile.
1974 Desenho Gráfico. Escola de Desenho EINA. Barcelona, Espanha.
1977 Mestrado, Instituto de Meios Audiovisuais - IMA. Barcelona, Espanha
1978 Fotografia. Video. Espanha, Dinamarca.
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@net1 .corn-^Web page: http://www.inteligente.cl/mezza e-mail: gmezza
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EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS EXPOSIÇÕES COLETIVAS
1992
Contemporary Art From Chile. Massachussetts 
University Art Gallery, Massachussetts, USA.

Instalação Santa Teresa e El Cristo de Velázquez. 
Galeria Monte Carmelo, Santiago, Chile.

Projeto Instalação Deshielo en Sevilla + Polo Sur, Sala 
Negra, Instituto Chileno Norte-americano,
Santiago, Chile.

Projeto Corpos Pintados, Rússia, Itália, USA.

1991
Contemporary Art From Chile. Américas Society 
Gallery, New York, USA.

Impressionnen Chilenischer Kunstler. Spaniches 
Kulturinstitut, Munchen, Alemanha.

Corpos Pintados. Sala Matta. Museu de Belas Artes, 
Santiago, Chile

1990
Instalação x Manet. Galeria Época, Santiago, Chile.

Instalação Museu Aberto.
Museu de Belas Artes, Santiago, Chile.

Instalação Muro de Berlim, Goethe Institut,
Santiago, Chile.

Museu de Arte Contemporânea de San Juan de Puerto 
Rico. Porto Rico.

La Maison d 'Amerique Latine, Paris, França.

1989
Instalação No + Cruces Chile + Berlim,
Museu Staatlichen Kunsthalle. Berlim, Alemanha.

Instalação "Las mil y una noches de Ia Maja Desnuda y 
de Goya - Dada". Arte & Indústria, Museu de Belas 
Artes, Santiago, Chile.

Museu de Arte Contemporânea, Caracas, Venezuela.

Imagens do Silêncio. Museu de Arte das Américas, 
Washington, USA.

1988
Fotokina (Coleção Polaroid), Colônia, Alemanha. 
No-Pintura, Galeria dei Cerro, Santiago, Chile.

1987
Chile Vive, Video-lnstalação, Centro de Cultura,
Madri, Espanha.

1986
Instalação Rapa Nui. Galeria Plástica 3, Santiago, Chile.

1983
Instalação Ecológica. Museu Nacional de História 
Natural, Santiago, Chile.

1982
IX Bienal de Paris, Grupo de Avanzada, Envio Chileno, 
Paris, França.

Galeria Época, Coletiva x Nicanor Parra,
Santiago, Chile.

II Bienal Internacional de Arte, Valparaiso, Chile.

1998
Cyberpinturas e Cybergravuras,
Projeto Virtual M@R.CO.SUR 4
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli/MARGS 
Porto Alegre, RS, Brasil.

Galeria Edifício CTC.
Projeto Virtual WWW.M@R.CO.SUR 3 
Santiago, Chile.

1997
Museu de Arte Contemporânea de Valdivia/MAC.
Pintura Contemporânea Chilena, Valdivia, Chile.

1998
Projeto Norte Grande II, Centro Extensão Universidade 
Católica, Santiago, Chile.

Projeto Norte Grande II,
Palácio Astoreca, Iquique, Chile.

Projeto Norte Grande II,
Pinacoteca Universidade de Concepción,
Concepción, Chile.

IV Bienal Nocom, Instalação A + A = E + A
Museu Municipal de Arte Moderna/MMAM, Mendoza,
Argentina.

1997
I Bienal de Artes Visuais do Mercosul,
Instalação Virtual, M@R.CO.SUR 2 
Usina do Gasômetro + Mercado Público,
Porto Alegre, RS, Brasil.

1996
XXXIII Bienal Internacional de São Paulo.
Instalação Virtual M@R.CO.SUR, São Paulo, Brasil.

1995
Instalação Virtual América Ásia Pacífico Via Internet, 
Museu de Arte Contemporânea/MAC.,
São Paulo, Brasil.

XI Bienal Internacional de Arte, Valparaiso, Chile. 
Instalação, Harn Museum Gainesville, Florida, Miami. 
Chili 94, Genebra, Bélgica.

Arte Zofri 1994, Iquique, Chile.

10 pintores em Iquique, Galeria Amigos da Arte, 
Santiago, Chile.

II Bienal De Vídeo & Artes Eletrônicas,
Museu de Arte Contemporânea, Santiago, Chile.

1994
Projeto Mezza-Nilo, Instalação Laser, Palácio da 
Moeda, Santiago, Chile.

Homenagem a José Danoso, Sala Gabriela Mistral, 
Santiago, Chile.

Coletiva, Galeria Plástica Nova, Santiago, Chile.

Chile Artes Visuais Hoje , Palais de Glasse,
Buenos Aires, Argentina.

1993
Um Marco pela Terra, Caracas, Venezuela.

Um Marco pela Terra, Buenos Aires, Argentina.

Políptico a Santa Teresa de los Andes al borde dei 
Paraiso, Arte & Indústria,Instituto Cultural de las 
Condes, Santiago, Chile

Trienal Andi - Americana,
Centro de Extensão Universidade Católica,
Santiago, Chile.

Galeria de Arte Moderna, Santo Domingo,
República Dominicana.

1996
Museu de Arte Contemporânea de Valdivia/MAC, 
Valdivia, Chile.

Fundação Banco Patrícios. Tod@ La Data 
Instalação Oceanos Virtuais, Buenos Aires, Argentina.

Galeria Gabriela Mistral, Projeto Chile - Imagem, 
Santiago, Chile.

Galeria Bolsa de Arte.
Instalação Pinturas Virtuais, Porto Alegre, RS, Brasil.

1995
Galeria Anibal Pinto. Pinturas Digitais, Temuco, Chile.

Galeria de Ia Rivera.
Projeto Museu Virtual, Santiago, Chile.

1994
Museu Nacional de Belas Artes, Sala Matta. 
Instalação Virtual em Direção ao Século XXI, 
Santiago, Chile.

1992
Galeria Praxis.
Pinturas Digitais & Transferências Pós-modernas, 
Santiago, Chile.

Projeto Instalação Deshielo Sevilla + Polo Sur,
Museu de Arte Contemporânea, Santiago, Chile.

1990
Galeria de Arte Nexo.
Neo-Instalação, Chile + Berlim, Santiago, Chile.

1987
Galeria Arte Atual.
Neo-Instalações & Variações Polaroid, Santiago, Chile.

1983
Galeria Sur, Retrospectiva Conceituai Santiago,
Ponto Zero/lnstalação Computacional, Santiago, Chile.

1974
Museu Picasso. Homenagem a Picasso,
Instalação Multimeios, Barcelona, Espanha.

1970
Galeria Casa de Ia Luna, Pinturas/Objetos,
Santiago, Chile.

MCMLXXIV VARIAÇÕES SOBRE PICASSO COM PALOMA PICASSO
Instalação - Pintura digital e video.
260 x 406 x 700 cm.
1974 a 1994

mailto:M@R.CO.SUR
mailto:WW.M@R.CO.SUR
mailto:M@R.CO.SUR
mailto:M@R.CO.SUR


1985
I Salão Fotop, Primeiro Prêmio Arte, Chile
1986
II Salão Fotop. Primeiro Prêmio Modelo, Chile.

1988
III Salão Fotop.
Primeiro Prêmio Bodegón, Chile.

1988
III Salão Fotop.
Primeiro Prêmio Efeito Especial, Chile.

1981
Concurso Cosmocentro, Apumanque.
Primeiro Prêmio Fotografia, Chile.

1989
Gráfica Publicitária, Segundo Prêmio, Chile.

1981
Instalação N - S - E - O de Chile.
Sala Chile, Museu Nacional de Belas Artes,
Santiago, Chile.

Primeiro Encontro Vídeo-Arte. Instituto Chileno-Francês, 
Santiago, Chile.

1980
Instalação Cruz dei Sur. VI Colocadora Nacional de 
Valores, Museu de Belas Artes, Santiago, Chile.

1979
Instalação Deshielo Venus 1-2-3.
Instituto Cultural de Ias Condes, Santiago, Chile.

1977
Filme Forum Cine. Madri, Espanha.

1975
Envio Aéreo Postal. Anual Avant Garden Festival,
New York, USA.

1974
Multimídia Instalação. Museu Picasso,
Barcelona, Espanha.

1973
Congresso Mundial de Desenhistas, ICSID,
Toquio, Japão.

1972
Projeto Instalação Deshielo Venus 1 
Museu Belas Artes, Santiago, Chile.

1971
Instalação Vacuflex 3 Land. Art. Cala San Miguel,
Ibiza, Espanha.

1971
Instant City. Film. 16mm. Color 40 min. Espanha.
1971
Huellas Corporales. Antoni Muntadas. Super 8, color, 
3min. Espanha.

1974
Torax Loop. Antoni Muntadas. Super 8, color, 3min. 
Espanha.

1974
Arlequines de Picasso. Super 8, color, 10 min. Espanha.

1974
Picasso Gênio Múltiplo. Instalação Multimídia,
9 projetores, 7 min. Espanha.

VIDEOGRAFIA

1998
Projeto Virtual Galeria CTC, color, 8 min. Chile.

1997
I Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Color, 20 min. 
vhs. Porto Alegre, RS, Brasil.

1994
A + A = A + E . H.8, color, 30 min. Chile.
Mezza Museu Virtual, Sala Matta, H.8, color, 5 min. Chile.

1992
América + Europa = Ásia + África. H.8, 19 min. Chile.

1990
Chile + Berlim. 1/2", color, 10 min. Chile.

1987
La Virgen de San Cristóbal. 1/2", color, 30 min. Chile.

1985
La Familia. H.8, color, 120 min. Chile.

1983
Paisaje Intercontinental. Diskete 5, Chile.

La Cruz de Hiroshima. 1/2" color, 20 min. Chile.

1981
Vídeo-lnstalação a João Paulo II. 1/2" Beta.2h. Chile 
Latitud 00.00 Punto Cero. 3/4", 7 min. Equador.

1980
Instalação Cruz dei Sur. 3/4" color, 11 min. Chile. 
Deshielo Venus 1-2-3. 3/4" color, 20 min. Chile.

1979
Instalação 0 -13 -7- 9 .
1/2", 3 monitores, color, 1 h. Chile.

Isla Negra. 1/2" color, 3 min. Chile.

Leppe v/s Duchamp. 3/4" color, 20 min. Chile.

Bienal de São Paulo. 3/4" color, 6 min. Brasil.

Instalação Cordillera de los Andes. 3/4" color, 20 min. 
Chile.

MUSEUS E COLEÇÕES PÚBLICAS

Museu George Pompidou. Paris, França.

Museu Nacional de Belas Artes. Santiago, Chile. 
Museu Chileno de Arte Moderna. Santiago, Chile. 
Centro de Desenho ADI/FAD. Barcelona, Espanha. 
Museu de Arte Contemporânea. Santiago, Chile.

Museu Espanhol de Arte Contemporânea.
Madri, Espanha.

International Polaroid Collection. Cambridge,USA.

Coleção Chileno Britânica de Cultura. Santiago, Chile. 
Museu de Arte Moderna/MAM. Chiloé, Chile.

MAC Museu de Arte Moderna/MAC. Valdivia, Chile.

Fundação Banco Patricios. Buenos Aires, Argentina.

Pinacoteca Aldo Locatelli. Porto Alegre, Brasil.

Galeria Renato Magalhães. São Paulo, Brasil.

Galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre. RS, Brasil.

Museu de Arte das Américas. Washington, USA.

Projeto Medicei. Museu Nacional de Belas Artes. Chile.

Coleções Particulares. Chile, Espanha, Estados Unidos, 
Brasil.

Galeria CTC. Chile.

Coleção Ladeco, IBM, Reifschneider, El Mercúrio, Xerox, 
Revista Cosas.

M@R.CO VERA REGINA 1997
Cyberpintura sobre tela blackout
135 x 203cm
1997
Coleção Particular, Porto Alegre.

2-3.

PRÊMIOS

1994
XXIII Bienal Internacional de Arte Valparaiso. 
Prêmio Camilo Mori, Chile.

1980
VII Bolsa Nacional de Valores,
Primeiro Prêmio Gráfica
Museu Nacional de Belas Artes, Santiago, Chile.

1988
III Bienal de Gráfica.
Grande Prêmio UTI, Chile.

1990
VI Salão Fotop 
Grande Prêmio, Chile.

1972
Menção ICSID, Filme. Tokyo, Japão.

FILMOGRAFIA

1970
L Inflable de Ponsati. Super 8 color 7 min. Espanha.

1971
Vacuflex 3, Land. Art (Mezza Muntadas). 16mm. 
Color 6 min. Espanha.

M@R.CO.SUR. PACÍFICO 1996
Cyberpintura sobre tela blackout
135 x 203cm
1997
Coleção Companhia de Telecomunicações do Chile - CTC .
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ENGLISH VERSION RETHINKING ART IN THE DIGITAL ERABIBLIOGRAFIA SELECIONADACirkus. 3/4" color, 20 min. Chile.

1977
Marilyn Monroe x Andy Warhol. 3/4" color, 7 min. 
Dinamarca, Chile.

1977
Neruda + Alberti. Video-tape 1/2"PB, 30 min. 
Barcelona, Espanha.

1975
Naum Jum Paik x Performance Charlotte Moorman. 
1/2"PB, 30 min. Madri, Espanha.

1974
Cadaques Canal Local. Projeto vídeo Antonio 
Muntadas, Sony 1/2" PB, 4h. Espanha.

1972
Acción Subsensorial II. Antonio Muntadas. Video-tape 
PB 30 min. Espanha.

1972
Deshielo Venus de Milo 1-2-3. Vídeo-Tape PB, Chile.

1971
I 'Art Vivant de Ponsati. 7 min. Vídeo-Tape PB, Espanha.

Arlindo Machado.
Moscoso.Patricia. "Gonzalo Mezza Artista Multimídia". 
Revista Cultura, Ministério Secretaria Geral do 
Governo, Chile, janeiro 1995, n9 12, capa, pp. 2.

As a result of the ever increasing assimilation of scien- 
tific ond technological processes, Gonzalo Mezza undoubtedly 
occupies a privileged space omong Latin-American artists who 
take part in the debate on the course that art has been taking over 
the last fewyears. Deploying since the early '70s ever more sophis- 
ticated technological resources, such as film, video, neon, laser 
projections, computers, Computer networks, etc., for the elabora- 
tion of his Creative works, Mezza ended up constructing a peculiar 
perspective of technical mediation. Undoubtedly, the work of this 
important Chileon artist has proved to run parallel to the course 
taken by international technological poetics, while at the same 
time vorying from them in some meaningful aspects, as his work 
also lets itself be influenced by the intense reality of this peculiar 
part of the world in which we live.

Rabagliati, Sonia. "Instalación Laser para Los Nuevos 
Tiempos" Revista Desenho, Santiago, Chile, agosto 
1994, n926, pp. 106 - 107.

Pickett, Axel. "Hay una revolución de Ia imagen en el 
Mundo" Revista Cosas, Santiago, Chile, julho 1994 
pp. 156 -157.

Bluth Alejandra. "La Pintura dei Siglo XXI".
Revista Siglo XXI, El Mercúrio, Chile, setembro de 1995.

Abell Soffia, Carolina - "XXIII Bienal de São Paulo"
Artes & Letras, El Mercúrio, Chile, 13 de outubro 1996.

It is very difficult to speak about geography when deal- 
ing with dematerialized works—works that move about in the form 
of energy and may be made ovailoble on a simultoneous basis via 
the Internet to any part of the planet—works that don't have a def- 
inite appearance; which can be modified by their transmission 
channels or by those who have access to them. In fact, it is almost 
impossible to identify the great majority of works that nowadays 
move about in the Internet in terms of geographical origin or of 
local identity, for everything tends to become collective and global 
right after having been made available in the World Wide Web. 
Even the language tends to become homogeneous. Nevertheless, 
something in Mezza's works tends to resist every chance to 
become uniform. They always keep the mark of a specific visual 
quality that we have learned to identify historically as "belonging 
to the south," just as the icons and stylized forms of Andean or 
South Pacific, African or Easter Island civilizations belong to the 
south. Appearing in Mezza's installations under a form that 
Gestalt theory would not hesitate in calling pregnant, those icons 
define a visual purpose or a field of forces whose general outlines 
remain intact even when the works ore submitted to the most dis- 
junctive of interventions.

"Ney Latorraca visita Bienal” Revista Caras Brasil, 
18 de outubro 1996, n942.

Palacios, Rosário. "Mezza, La Desmaterialización dei 
Arte". Revista Vivienda & Decoración Diário El 
Mercúrio, Chile, 28 de setembro 1996.

MUSEU VIRTUAL
Ivelic, Milan. "Instalação M@R.CO.SUR ",
Catálogo Países XXIII Bienal Internacional de São Paulo, 
1996.1997

CD Room em processo.
Schultz, Margarita."La imagen Informática" Revista 
Heterogenesis de Suécia, 16 julho 1996.1989 a 1998

Três discos óticos, Syquest 128 Mb.

Oito discos removíveis, Syquest 270 Mb.

Mellados Pastor, Justo. "Instalação M@R.CO.SUR. 
Usina do Gasômetro + Mercado Público ",
Catálogo I Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Porto 
Alegre, 1997.

With the widespread use of computers and the Internet, 
it has become commonplace to say that every work is always the 
result of a gigantic and unpredictable interaction that takes place 
under the form of a collective creation process. In other words, a 
work of art nowadays can no longer be understood as the expres- 
sion of an individual subjectivity, but as a total cosmic process led 
by o kind of hypersubject (a term introduced by Mario Costa). The 
Internet would then be conceived of os a "live" organism, in which a 
kind of uncontrollable universal and collective conscience is being 
engendered. This organism purportedly "thinks" and "organizes" 
itself through countless interferences performed in its virtual 
body by people from around the world.

Veras, Eduardo. "A cyberbienal já começou". Jornal 
Zero Hora capa do Caderno de Cultura, 24 de setembro 
de 1997.

CURSOS E PALESTRAS
M@R.CO.SUR. W. LAM 2003
Cyberpintura sobre tela blackout
135 x 203cm
1997
Coleção Francisco Saver, Santiago.

1998
Cyberespaço e Espaço Público. Festival de Arte Cidade 
de Porto Alegre, Atelier Livre, Porto Alegre, RS, Brasil.

1987
Faculdade de Estética, Universidade Católica do Chile.

1995
Artista e sua obra. Faculdade de Desenho 
Universidade Diego Portales.

1995
Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, Atelier Livre, 
Porto Alegre, RS, Brasil.

1994
Faculdade de Arte, Universidade do Chile.

1994
Universidade Católica, Centro de Extensão/DIGIGRAF 
Chile.

"Mezza em T@da Ia Data na galeria Banco Patricios” 
Revista La Maga, 1996,ns25.Buenos Aires, Argentina.

Schultz, Margarita. El Gólem Informático, " Gonzalo 
Mezza, estética dei tecnoarte", Editorial Almagesto, 
Buenos Aires, 1998.

But ore we really watching the complete dissolution of 
the subject and of its space and time, the demise of the "artist" in 
favor of an ononymous and collective form of creation, the extinc- 
tion of the local and circumstantial in the name of the general and 
global ? Mezza's body of works seems to allow these issues to be 
viewed from a slightly different perspective. Perhops it would be 
more accurate to say that new and more complex forms of subjec
tivity and identity are being spawned thot go beyond simplistic 
dualisms Self/Other, individuol/community, inside/outside, 
here/there. After all, how can we think about interfaces, if we can- 
not conceive of differentiated realities to be placed face to face to

MUSEU VIRTUAL
http ://www.Inteligente.cl/mezza

e - mail:
gmezza@net Tcom.br 
mezza@inteíigente.cl
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strike a dialog? In a certain sense, the Internet is a collective and 
universal organism, but at the same time it is in the Internet that 
people
mapping and filtering fields of interest, of desire and action.

understood in the conventional sense, as something that has been 
completea, that is finished and that may be placed in circulation 
under an authors signature. "Works" are now open processes in 
continuai progress that accumulate results which, for their turn, 
feed new cycles. Other artists ore allowed to interfere in the piece 
originally offered as a response to the artist's initial gesture of 
departing from previously existing "works." Moreover, the viewers 
in attendance both at the installations physical space and in the 
virtual space of the Internet are olso allowed to intervene in the 
process. Each tirne a work by Mezza is "reinstalled," it is already 
something different as it embodies the results of the most recent 
assemblies. But then, this may be a condition of every work of art 
of any time in history, for, strictly speaking, a work is never "ended," 
it is interrupted due to circumstances externai to it. Argentinean 
writer Jorge Luis Borges wrote, for his turn, that the concept of a 
finished work is meoningful only in the context of religion or of 
weariness. Events currently taking place in cyberspace merely pro- 
vide the structural evidence for that which is at the root of every 
Creative process.

VIRTUAL PROJECT WWW.M@R.CO.SUR
designing their identities, constructing their history,are

Gonzalo Mezza

My work in cyberspace, Museums and Public Spaces 
since 1970 represents the transformation and transition process 
that humanity is experiencing as the new millennium approaches. 
The visual arts are not aloof from this passage from the material 
to the virtual realm. The new geopolitical and multicultural order 
among continents affected by the democratization of the huge 
advancements performed by ever more intelligent means of com- 
munication alter the nature of the perception of time and space of 
the reproductive apparatus of the classical fine arts. As in the 
Renaissance, the artist recovers his status as intellectual, scientific 
and technical craftsmon.

One of the images Mezza mede ovailable in his Virtual 
Museum shows a Venus de Milo as if it were a block of ice, float- 
ing among the icebergs in the freezing seas of the Antarctic. This 
type of collage, made possible through digital image processing, 
almost functions as a metaphor of the hybridization processes cur
rently going on throughout cyberspace. By hybridization I mean 
every process of contagion of frontiers and languoges, as well as 
the appropriation and recycling of materiais that have circulated 
through the Computer networks. Nowadays images are composed 
setting out from the most varied of sources, generally based on 
other preexisting images ond, in that sense, they may be viewed as 
hybrid events, constituted as they are by images in a permanent 
State of migration. In the age of satellite telecommunications, we 
are no longer isolated from the world and we can no longer think 
identities as uncontaminable ghettoes, but as o dialogue process 
in which the self and the other modify one another at each 
renewed contact. Identities now are not as binding, they are less 
precise (is this my line or does it belong to someone who intervened 
in my work, or was it already in the image which I appropriated?), 
and yet, perhaps for those same reasons, they are more intense, 
for it is precisely when I am confronted by diversity that I best 
become aware of my singularity. The Greek Love Goddess myth at 
the tip of the South Cone leads us to think about who we are, and 
how we can still define ourselves as "we" at a time when the move- 
ment toward indiscrimination is becoming increasingly stronger.

J

Nowadays, the avant-garde is everywhere, free from 
the hegemonic power of the State. Cyberspace provides the 
base for the Creative energy of contemporary thought.

new

If it were possible to sum it all up in a single paragraph, 
it could be said that Mezza's most recent work makes it possible to 
better understand the complex process of interaction between all 
of the minds and sensitivities that make the advent of contempo
rary aesthetic experiences into a reality. Today's artists may be 
compared to the conductor of cn invisible orchestra made up of a 
variable number of Creative agents. This analogy entails, of course, 
the demystification of a number of conventional-even arrogant 
values inspired in the idea of "work" as a finished produet that has 
been conceived by an individual Creative genius who holds a posi- 
tion of superiority in the hierarchy of artistic skills. When Mezza, 
makes his computers and works ovailable to the visitors of his 
installations or to Internet travelers, when he makes it possible for 
others to occupy a part of the space of his works, he is really insert- 
ing his. work into a dialog process where none of the parts pro- 
duces a final determination. This is not to mean that art has been 
placed within the reach of every one, orthat any one can make art, 
as it is sometimes heard or read in questionable discourses about 
a purportea democratization of art. If on the one hand many of the 
results obtained in Mezza’s installations are the result of a complex 
interaction and could never have been premeditated or planned 
by the artist, on the other hand, they never could have emerged 
out of a merely conventional deployment of technical resources 
within their "normal" functioning parameters. If the results display 
qualities that we may view, in a new sense, as aesthetic, that's 
because the "conductor" knew how to make the best out of the con- 
junction of factors.

With its endless network links, the Internet potentiates 
new collective associations, connectíng each human being with his 
or her peers, unhindered by frontiers and centers of power. A true 
ocean of the digital neurons of knowledge, the Internet is open to 
the challenge of the new century as a metaphor of life, solidarity 
and relationship. It would be unlikelythat humanity would survive 
the next millennium without it.

M@R.CO RAPANUI 2008
Cyberpintura sobre tela btockout 
135 x 203cm

Unmasking the self of elitist ideologies of Western aes- 
theties, art should not be viewed in opposition to the new cultural 
industry. Computer science and technology are powerful tools of 
human intelligence which may be instrumental in the demystifica
tion of supposedly universal theories of beauty, thus able to show 
that, in reality, such theories are only class-determined views on 
socially shared codes of Communications and market formations.

Mezza's most recent work (project M@R.CO.SUR, for 
instance, which has been in progress since 1995, and which was 
shown at the XXIII Bienal de Sào Paulo) seeks to point to innovative 
Solutions to the issue of how to rethink art in our highly technology- 
centralized societies. The idea on which the project seems to be 
grounded is that a new stage in the course of mankind does not 
destroy the previous ones, but it superposes itself to them, pro- 
ducing results that are not necessarily predatory, just more com
plex. Instead of simply determining the death of painting, of the 
museum or the art gallery, of the specific ploce for the occurrence 
of art, Mezza formulates more intelligent issues that are also more 
in tune with a new ecological awareness. How to have a museum 
that is physically installed in a locality(a city, a country, a continent) 
dialog with the Internet? How to interconnect intangible, unlocaliz- 
able, globalized Internet events with the installation and perfor
mance located at a given space to where people must physically 
flow? How can the individual art work, materialized in a painting 
by an individual artist, find a new fruition environment and a new 
type of "viewer" no longer intent on adopting a passive reverential 
stance, but rather predisposed to undergo transformational assim 
ilation processes? Mezza's current project seeks to perform works, 
events, installations or event fields simultaneously in physical and 
electronic spaces without distinguishing in principie between an 
area reserved for art (the "white cube" ofthe art gallery) and a sup
posedly non-artistic environment (the Internet). Thus images (be 
they artistic or not) made ovailable in the Web may be accessed at 
a public event with defined hours and place to compose a unique, 
local and unrepeatable event. Conversely, any one from anywhere 
in the world who navigates in the Internet may interfere on events 
that take place outside it, in a public space (a museum, a biennial), 
and may even have the result of their intervention in return.

1997

Network cyberculture—the new paradigm-constitutes 
a never before seen anthropological mutation. Each neuron is a 
link toward the creation of a more just world that navigates 
among infinite galaxies since the time of the big bang.

Each chip represents a check on the anthropophagite 
system of contemporary arts.

Porto Alegrre, MCMXCVIII S.XX

As for knowing whether the "work" obtained through 
that process is the creation of the artist who conceived it or of the 
visitors who interfered in it constitutes an insoluble question, and 
for that very reason, an obsolete one. It is becoming increasingly 
less relevant to view contemporary aesthetic produets and 
processes as individually motivated -as the manifestations of style 
of a unique genius, rather than as a socially motivated work of 
interaction, in which the result can only consist of an interplay of 
tensions between the most varied agents and factors, a symbolic 
economy dialogic in nature. The artist involved in this process may 
become a catalyst that makes things happeri in an unpredictable 
direction (i.e., in a non progr.ammed way, free from industrial pur- 
poses) and, most important of gII, within a perspective of expan- 
sion, in a direction that leads to Increase in the complexity rate of 
the culture.

GONZALO MEZZA

Internet Web Resume Virtual Museum 
http ://www.lnteligente.cl/mezza 
gmezza@net 1.com.br

Born in Santiago, Chile, 22 of febrery 1949.

1967 Traveis to New York, USA.
1970 Lives in Barcelona, Spain.
1977 Lives in Copenhagen, Denmark.
1980 Returns to Santiago, Chile.
1997 Currently lives in Porto Alegre, Brazil.

M@R.CO SUR MATTA 2002
Cyberpintura sobre tela blockout
135 x 203cm
1997

We often speak of "works" as a language habit, but in 
the context of Mezza's oeuvre, it is clear that this term cannot be
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1991
Contemporary Art From Chile. Américas Society Gallery. New York,

Impressionnen Chilenischer Kunstler. Spaniches Kulturinstitut. 
Munchen", Germany.

Painted Bodies. Matta Room. Museum of Fine Arts. Chile.

1990
Installation x Manet. Galeria Época, Chile.

Instqllation Open Museum. Museum of Fine Arts. Chile.

Installation Berlin Wall. Goethe Institute. Chile.

Museum of Contemporary Art. San Juan de Puerto Rico.

La Maison d Amerique Latine. Paris, France.

1989
No + Cruces Chile i Berlin Installation. Museu Staatlichen 
Kunsthalle. Berlin, Germany.

Las mil y una noches de Ia Maja Desnuda y de Goya Dada Arte - 
Indústria Installation. Museum of Fine Arts. Chile.

Envio. Museu de Arte Contemporânea. Caracas, Venezuela.

Images of Sílence. Museu de Arte de las Américcs. Washington, USA.

1988
Fotokina (Polaroid collection). Kõln, Germany.

No-Pintura, Galeria dei Cerro, Chile.

1987
Chile Lives, video instalation, Cultural Center. Madrid, Spain.

1986
Rapa Nui Installation. Galeria Plástica 3, Group exhibit. Chile.

1983
Ecological Installation. National Museum of Natural History. Chile.

1982
Grupo de Avanzada, Envio Chileno, Paris Biennial. France.

Galeria Época (Coletiva x Nicanor Parra). Chile.

2nd International Biennial of Art. Valparaiso, Chile.

1981
First Video-Art Meeting. Franco-Chilean Institute. Chile.

N - S - E - O de Chile Installation. Chile Room, National Museum 
of Fine Arts. Chile.

1980

Cruz dei Sur Installation. 6th National Values Placement Exhibit. 
Museum of Fine Arts. Chile.

1979
Installation Deshielo Venus 1-2-3. Cultural Institute de las 
Condes. Chile.

1977
Film Forum. Cinema. Madrid, Spain.

1972
Installation Project Deshielo Venus 1 ' 2 ' 3. Museum of Fine 
Arts. Chile.

1975
Envio Aéreo Postal. Annual Avant Garden Festival. New York, USA.

1974
Multimedia Installation. Picasso Museum. Barcelona, Spain.

1973
World Design Congress, ISCD. Tokyo, Japan.

EDUCATION GROUP EXHIBITS

1971
1969 Painting, School of Fine Arts. University of Chile.
1974 Graphical Design, Escuela de Diseho EINA. Barcelona, 
Spain.
1977 Master's degree, IMA, Audio-Visual Media 

Institute. Barcelona, Spain.
1978 Photography and video. Spain, Denmark.

1998
Norte Grande II project. Extension Center ofthe Catholic 
University. Santiago, Chile.

Norte Grande II project, Palácio Astoreca. Iquique, Chile.

Norte Grande II project, Pinacoteca Universidade de Concepción. 
Concepcíon, Chile.

IV Bienal Nocom, Instalação A + A = E + A Museo Municipal de Arte 
Moderno/MMAM. Mendoza, Argentina

1997
I st Visual Arts Biennial - Mercosul. M@rcosur 2 Virtual 
Installation. Usina do Gasômetro + Mercado Público. Porto 
Alegre, Brazil.

Palácio Astoreca. Iquique, Concepción University Art Museum.

1996
33rd International Biennial of São Paulo.

1995
II th International Art Biennial. Valparaiso, Chile.

Ham Museum Gainesville. Florida, Miami.

Chile 94. Geneve, Belgium.

Zofri Art 1994. Iquique, Chile.

Ten Painters in Iquique. Amigos dei Arte gallery. Santiago, Chile.

II Biennial of Electronic Arts & Video. Museum of Contemporary 
Art. Chile.

MAC Museum of Contemporary Art. Virtucl Installation America 
Asia Pacific Via the Internet. São Paulo, Brazil.

Museum of Contemporary Art. II Biennial of Electronic Arts & 
Video. Chile.

1994
Installation Laser Palacio de Ia Moneda. Mezza-Nilo Project. 
Santiago, Chile.

Hommage to José Danoso, Gabriela Mistral Room. Santiago, 
Chile.

Group Exhibit, Galeria Plástica Nova. Santiago, Chile.

Visual Arts in Chile Today, Polais de Glasse. Buenos Aires, 
Argentina.

1993
Envio Un Marco por Ia Tierra. Venezuela, Argentina.

Arte & Indústria, Políptico a Santa Teresa de los Andes al borde 
dei Paraiso, Instituto Cultural de las Condes.

Andean-american Triennial, Extension Center, Catholic University. 
Galeria de Arte Moderna. Santo Domingo.

1992
Contemporary Art From Chile. Massachussetts University Art 
Gallery. USA.

Santa Teresa and Velózquezs El Cristo Installation. Monte 
Carmelo gallery. Chile.

Deshielo en Sevilla + Polo SUR Installation project. Black Room, 
Chile/US Institute. Chile.

Painted Bodies. Rússia, Italy, US.

Installation Vacuflex 3 Land. Art. Cala San Miguel. Ibiza, Spain.

AWARDS

1994 Camilo Mori Pnze. 21 st Valparaiso International Art 
Biennial.

1990 Grand Prize. 6th Fotop Salon. Chile.

1989 Second Prize. Gráfica Publicitário. Chile.

1988 First Prize, Special effects. Fotop. Chile.

1988 First Prize, Bodegán. 3rd Fotop Salon. Chile.

1988 Grand Prize. 3rd UTI Graphics Biennial Chile.

1986 First Prize, Model. 2nd Fotop Salon Chile.

1985 First Prize, Art. 1 st Fotop Salon Chile.

1981 First Prize, Photography. Cosmocentro Contest. 
Apumanque.

1980 First Prize Gráfica VII. Bolsa Nacional de Valores - National 
Museum of Fine Arts.

1972 ICSID Mention, Film. Tokyo, Japan.

SOLO EXHIBITS

1998
Cyberpinturas e Cybergravuras,
Virtual Project M#R.CO.SUR 4
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli/MARGS.
Porto Alegre, RS, Brasil.

Galeria CTC. Virtual Project WWW.MôA.CO.SUR. 3. Santiago, 
Chile.

Nocom Biennial. A+A E+A Installation. MMAM -Municipal 
Museum of Modern Art. Mendoza. Argentina.

1997
MAC Valdívia. Contemporary Chilean Painting. Valdivia, Chile.

1996
MAC Museum of Contemporary Art. Valdivia, Chile.

Fundação Banco Patrícios. Tod@ La Data Installation Virtual 
Oceans. Buenos Aires, Argentina.

Galeria Gabriela Mistral. Chile-lmage Project. Santiago, Chile.

Galeria Bolsa de Arte. Virtual Paintings Installation.Porto Alegre, 
Brazil.

MUSEUMS AND PUBLIC COLLECTIONS

Georges Pompidou Museum. Paris, France.

National Museum of Fine Arts. Santiago, Chile.

Chilean Museum of Modern Art. Santiago, Chile.

ADI / FAD Drawing Center. Barcelona. Spain.

Museum of Contemporary Art. Santiago. Chile.

Spanish Museum of Contemporary Art. Madrid, Spain. 
International Polaroid Collection. Cambridge, USA. 
Chileno Britânico de Cultura collection. Santiago, Chile. 
Museum of Modern Art. Chiloé. Chile.

Museum of Modern Art. Valdivia. Chile.

Banco Patrícios Foundation, Buenos Aires. Argentina. 
Aldo Locatelli Painting Collection. Porto Alegre, Brazil. 
Renato Magalhães gallery. Sõo Paulo, Brazil.

Bolsa de Arte de Porto Alegre gallery. Brazil.

Museu de Arte de Las Américas, Washington. USA. 
Medicei Project, National Museum of Fine Arts.

Private Collections: Chile, Spain, USA, Brazil.

Ladeco , IBM, Reifschneider, El Mercúrio, Xerox, R. Cosas 
Collection.

1995
Galeria Anibal Pinto. Digital Paintings. Temuco, Chile.

Galeria de Ia Rivera. Virtual Museum Project. Santiago de Chile.

1994
National Museum of Fine Arts. Virtual Installation Towards the 
21 st Century. Matta room. Chile.

1992
Galeria Praxis. Digital Paintings & Postmodern Transfers. Chile.

Deshielo Sevilla + Polo SUR Installation. Museum of 
pontemporary Art. Chile

1990
Galeria de Arte Nexo. Neo-lnstallation Chile+Berlin. Chile.

1987
Galeria Arte Atual. Neo-lnstallations & Polaroid Variations. Chile.

1983
Galeria Sur. Conceptual Retrospective Santiago Zero Point/Cyber 
Installation. Chile.

1974
Museu Picasso. Homage to Picasso. Multimedia Installation. 
Barcelona, Spain.

1970
Galeria Casa de Ia Luna. Paintings/objects. Santiago, Chile.
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