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Arte Digital Trabalho de Margarida Sardinha 

41  Um encontro entre a arte que se 
faz no mundo virtual e a fisicali-
dade e fruição do mundo real. Eis a 
proposta do The New Art Fest, um 
novo festival de Lisboa, que se reali-
za no eixo Rato/Cais do Sodré, com 
extensões a outras zonas da cidade, 
entre 3 e io de Novembro. "O desafio 
é conseguir reunir pessoas à volta de 
obras de arte e propostas artísticas e, 
em simultâneo, estabelecer pontos 
com os universos virtuais onde 
estes artistas criam", afirma, ao 
JL, António Cerveira Pinto, diretor 
artístico do festival. Dai o mote da 
primeira edição: "Onde os mundos 
material e virtual se cruzam". 

The New Art Fest assenta na que 
é designada por "post internei art", 

desenvolvida por criadores que se 
formaram num mundo com acesso 
generalizado às novas tecnologias e à 
internei. Na realidade virtual desen-
volveram as suas obras, recorrendo 
a todas as plataformas, incluindo 
redes sociais. Hoje, no entanto, ex-
plica Cerveira Pinto, esses criadores 
"sentem necessidade de saltar cá 
para fora". Aos conceitos imate-
riais sucedem-se concretizações 
físicas, com esculturas, instalações, 
intervenções públicas e concertos. 
"Vivemos em dois mundos para-
lelos, o virtual e o real, que têm 
muitas coisas em comum e pontos 
de contacto, mas também naturezas 
radicalmente diferentes. Como os 
artistas são de carne e osso querem 

A arte entre o real e o digital 

muitas vezes ver as suas obras a três 
dimensões", acrescenta o diretor 
artístico. Um dos exemplos mais 
ilustrativos deste festival é o concer-
to Live Code, de Alexandra Cárdenas 
e Ryan Kirkbride. Vai ser produzida 
música em tempo real através do 
recurso a ambientes de programação 
informática que descrevem padrões 
de música, ao mesmo tempo que se 
manipulam samples e sons digital-
mente sintetizados. 

Híbrido é, na opinião de 
Cerveira Pinto, a palavra que 
melhor descreve o The New Art 
Fest. "A tecnologia já não é uma 
novidade, nem um problema. 
É uma realidade. Nesse sentido 
queremos dar a conhecer zonas 
invisíveis da nossa sociedade e da 
criação artística, já que muitos dos 
instrumentos a que recorremos 
hoje, a começar nos smartphones, 
têm como base horas e horas de 
trabalho de código informático". 

A utilização de espaços imprová-
veis é outra das apostas do festival. 
Algumas lojas do Chiado vão ser 
apropriadas por artistas, numa 
parceria que pode vir a ser aprofun-
dada em edições futuras. Na tela da 
fachada do Mercado da Ribeira vão 
ser projetadas curtas-metragens. A 
primeira edição dó The New Art Fest 
não quis ainda perder o comboio 
do Web Summit, a grande confe-
rência internacional de tecnologia 
que nos próximos anos realiza-se 
em Lisboa, e assinou uma parceria  

que tem como objetivo divulgar o 
trabalho dos artistas convidados. 
Álvaro Seiça, André Sier, Catarina 
Vaz, Hugo Madureira, João Bacelar, 
João Vilhena, John E Simon Jr., 
Margarida Sardinha, Miguel Palma, 
Miguel Santos, Pedro dos Reis, 
Pedro Zamith, Rui Martins e Ryan 
Kirkbride são alguns dos 25 nomes 
em destaque. As suas obras vão ser 
apresentadas em várias secções: 
Bit Street, com um circuito urbano 
de arte digital (montras e painéis 
digitais TOMI), Bending, uma expo-
sição no Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência (MNHNC), de 
3 a io de novembro, com "projetos 
artísticos materiais comprometidos 
com a reengenharia metafórica da 
complexidade tecnológica atual; 
Continuum, um ciclo de projeções 
audiovisuais, também no MNHNC, 
Seconde City, que abre um canal 
de realidade aumentada no centro 
histórico de Lisboa. No último dia, 
io, um seminário sobre arte e inves-
tigação situa estas criações através 
de testemunhos na primeira pessoa 
e de leituras críticas. Às u, conver-
sa com o artista Rudolfo Quintas a 
propósito da sua performance sonora 
Daridess, com passagem pelas "novas 
propostas artísticas que desafiam a 
experiência da arte, testam novos 
imaginários e expandem as possi-
bilidades dentro do campo da arte 
contemporânea". Às 14 e 3o, mesa 
redonda com Adelaide Ginga (cura-
dora MNAC - Museu do Chiado), José 
Oliveira (investigador New Media), 
Leonel Moura (artista e teórico), 
Nelson Zagalo (professor assisten-
te na Universidade do Minho) e 
António Cerveira Pinto em tomo da 
arte cognitiva avançada. Visões de 
um futuro que se vive hoje. .n. 


