
Português Bio

Tadeus Mucelli, é artista, curador, pesquisador e diretor de projetos em arte e tecnologia. 
Possui graduado em Gestão de Organizações do Terceiro Setor pela Universidade do 
Estado de Minas Gerais por meio da Faculdade de Políticas Públicas (UEMG/FAPP). 
Mestre em Artes pelo programa de pós-graduação stricto sensu da Universidade do 
Estado de Minas Gerais com temática sobre a “Visualização e Materialização das Artes 
Digitais” e Doutorando em Ciências da Informação pela UFMG.

Nos anos de 2013/2014/2015 dedicou-se em pesquisas sobre a “Instabilidade do Digital” 
resultando em diversas ações e produtos, como seminários, livro e artigos, além da 
participação em eventos nacionais e internacionais.

Atua nas artes digitais desde 1998. É fundador e idealizador do Festival de Arte Digital – 
FAD em Belo Horizonte (desde 2007) e da Bienal de Arte Digital (2018) no Rio de janeiro.

Atua nas área de Arte e Tecnologia, principalmente no âmbito arte eletrônica, novas 
mídias e empreendimento tecnológico. Produtor musical e audiovisual autodidata, com 
trabalhos publicados no Brasil e no exterior.

Organizador das publicações; FAD catálogo e ensaios (2011), FAD retrospectiva com 
ensaios científicos (2012),e Configurações do Pós-Digital: Arte e cultura tecnológicas 
(2017 Ed.UEMG). Atua também na concepção, direção artística, consultoria e gestão de 
projetos de cultura que envolvam novas mídias e cultura digital. 

Como pesquisador, está desenvolvendo em seu doutoramento através da Universidade 
Federal de Minas Gerais, as relações metodológicas no campo da ciência da informação 
com vistas a produção de memória digital e patrimônio digital no âmbitos das 
humanidades digitais e dos estudos da informação em artes tecnológicas.

Em 2012 foi contemplado pelo prêmio de incentivo a arte pela FUNARTE – Artes Visuais. 
Em 2014, foi contemplado pelo 1º Prêmio Brasil Criativo, por meio do Ministério da 
Cultura e da Secretaria de Economia Criativa – Expressões Culturais / Arte Digital pelo 
projeto da EAT – Escola Criativa em Arte e Tecnologia.
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English Bio

Tadeus Mucelli, is an artist, curator, researcher and project director in art and technology. 
Holds a degree in Management of Third Sector Organizations from the Universidade do 
Estado de Minas Gerais through the Faculdade de Políticas Públicas (UEMG / FAPP). He 
holds a máster degree in Arts through the postgraduate program of the Universidade do 
Estado de Minas Gerais, with the thematic Visualização e Materialização das Artes Digitais 
(Visualization and Materialization of Digital Arts, literally translated) and a Ph.D in 
Information Sciences by ECI / UFMG.

In the years 2013/2014/2015 was dedicated to research on the "Instability of Digital" 
resulting in various actions and products such as seminars, book and articles, as well as 
participation in national and international events.

Mucelli has been working in the digital arts field since 1998. He is the founder of the Digital 
Art Festival – FAD in Belo Horizonte (since 2007). He works with Arts and Technology, 
mainly in the field of electronic art, new media and technological enterprise. 

Self-taught musical and audiovisual producer, with works published in Brazil and abroad, 
he is also organizer of the publications of the FAD catalog and essays (2011), FAD 
retrospective with scientific essays (2012) and Configurações do Pós-digital: Arte e Cultura 
Tecnológica (Ed. UEMG, 2017). 

As a researcher, he is developing in your PhD through the Federal University of Minas 
Gerais (UFMG) the methodological relations in the field of information science with a view 
to the production of digital memory and digital heritage in the areas of digital humanities 
and information studies in technological arts.

In 2012 he was awarded the prize for art promotion by FUNARTE – Visual Arts (National 
Prize). In 2014, he was awarded by the 1º Prêmio Brasil Criativo, through the Ministry of 
Culture and the Creative Economy – Cultural Expressions/Digital Art through the project 
EAT – Escola Criativa em Arte e Tecnologia.
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