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“In the world of the web, durability is synonymous with accessibility 
— if something can’t be accessed, it doesn’t exist. Here, we disen-
tangle the two in order to consider access independent from ques-
tions of resilience”. [3]

...“the archive gives to the subject the hope of surviving one’s own contempora-
neity and revealing one’s true self in the future because the archive promises to 
sustain and make accessible this subject’s texts or artworks after his or her 
death”... [1]
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“the archive is not about memory at all; it is rather a powerful agency 
to separate the redundant from present by violent selection”. [2]

Identidade

...”the archive gives to the subject the hope of surviving one’s own contemporaneity and revealing one’s true 
self in the future because the archive promises to sustain and make accessible this subject’s texts or 

artworks after his or her death”... [1]

Resiliência

A desconstrução do conceito de arquivamento para encontrar o ponto de partida das 
histórias através de fotografias ligadas com uma mesma história e então, poder referen-
ciar ideias completamente opostas à perdida da memoria.

Conjunto de ferramentas interativas nas quais fica aberto o convite ao utilizador para 
contar os seus próprios relatos, criar consciência e assim possíveis mudanças no modo 
de agir no futuro, arquivos na espera para serem ativados em novas circunstâncias, no só 
para a consulta, mas para o raciocínio desde outro olhar (contemporaneidade no futuro).

Arquivo
Audiovisual

Não é possível definir ou prever uma aplicação 
principal para essa tecnologia, mas um bom candi-
dato seria a integração de "depósitos de dados" di-
versos e independentes numa aplicação coerente.

Relatos 
 resiliênciade

“Different people have different technical resources and capabilities, but everyone can
contribute to an archive”. [4]


