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A montra da semana 
A primeira edição do The New Art Fest começa na quinta- 

-feira e leva a arte digital para sete montras do Chiado. 
Mauro Gonçalves antecipa-lhe aquele que vai ser um 

fim-de-semana de compras. 

HA UMA NOVA GERAÇÃO de 
artistas emergentes que já não 
dispensa a internet e a robótica 
para criar, e há outros tantos, 
ja mais crescidinhos, a trocar 
a tela e os pincéis pelo mundo 
virtual. Mas nem sempre os 
museus e galerias dão espaço 

aos novos suportes artísticos. 
Ao primeiro argumento junta-se 
um outro: a velha geleia de levar 
a arte para fora dos circuitos 
convencionais. E porque não 
montras de lojas do Chiado? Mais 
escarrapachado no quotidiano 
alfacinha é dificil. Aqui, entra a 

idas aos imadores 

Entrada livre 

Chiado 

Ocupart, especialista em expor 
o trabalho de artistas nos locais 
Mais inusitados. O projecto 
mantém-se fiel à causa e organiza 
o The New Art Fest'16, com 
mais de 40 artistas espalhados 
pelo centro da cidade. entre eles 
André Sier. Pedro Zamith. Miguel 
Palma, João Vilhena e Leonel 
Moura, durante oito dias. 

"Este é o primeirodesafio 
do festival: tomar como dado 
principal este novo mundo e os 
seus nativos", explica António 
Cerveira Pinto, um curador 
atento às novas vagas. "A arte e a 
tecnologia encontraram-se. Há 
artistas a trabalharem cientistas 
e blologose é preciso mostrar° 
que os mais novos andam a criar 
com base nestesuportedigitar. 
acrescenta. 

Aos que usam a tecnologiacomo 
ferramentaiunta-sea arte que 
aconteceonline(chamam-lhearte 
pós-intemet). Está no YouTube. 
no Vimeo e no Snapchat, mas a 
partirde quinta-feira, e até 10 
de Novembro, o festival traz um 
cheirinho dela para °Chiado. 

O roteiro começa na Rua do 
Carmo, na montra da Perfumes& 
Companhia.e sobe em direcção ao 
Largo Camões. Tous. vistaAlegre,  

Fabrica Featti res e Diesel abrem 
alas para a arte e, no easo da Sá 
da Costa, vai ser preciso entrar 
para ver mais. Ver nàp, ouvir. Há 
símbolos apenas dec:od ificáveis 
pela aplicação do festival e, de 
repente, tudo o que se ouve é 
poesia pe%oana pela voz deJoão 
Vilaret. 

Parte doprograma 
nãoatrandona o ci rcuito 
convencional. Há artistaspara 
descobrir no Museu Nacional 
de História Natural eda Ciencia. 
já para não falar nosonazes 
quevãoestarespalhados porai. 
Parece que tudo neste festival foge 
à regra, a comecarpáts montras. 
Na volta, ainda consegue adiantar 
ascompras de Natal, massempre 
com a arte por perto,* 
—) Chiado a Museu Nacional *Histeria Natural 
e da Cianeto (Ter-Sec 10.00 1 7.00 e Sab-Dom 
11.0048,001. Me 10 de Novembro 
Coitada no museu sc 


