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THE NEW 
ART FEST 
1. i../eackly Poster 
2. Catarina Vaz. Obiects 
Are Limited By forages. 
3. Miza Coplin, 011' 
Sumam°. 4. Carlos 
Noronha Feio, discursive 
foundations aí sonsigh. 

Curto CIRCUIT 
Não é só o turismo que glorifica Lisboa: a programação 
cultural também está ao rubro. O The New .411 Fest invade 
o centro da cidade e cruza arte e novas tecnologias. A quarta 
revolução industrial é para ser celebrada, agora. por.hia murcho, 

continua nos painéis eletrónicos 
Tomi distribuídos pela cidade, e 
no ecrã da entrada principal do 
Mercado da Ribeira, "um círculo 
perfeito". O Museu Natural de 
História Natural e da Ciência 
(com exposições, projeções au-
diovisuais, e um seminário de 
Arte e Investigação) e o próprio 
Mercado da Ribeira (com uma 
performance de Live Coding 

m século depois, Portugal volta a ser atacado 
por uma vaga de arte nova. Pelo menos, vir-
tualmente falando. O The New Art Fest, que se 
define como um festival internacional de novos 
media, pós-Intemet e Internet das coisas é, na 
verdade, um "festival de arte nova", diz-nos 
o curador, artista e produtor António Cerveira 
Pinto: "É uma brincadeira, claro, um trocadilho, 
porque estamos numa situação-semelhante, em 
que há uma mistura do muito novo com o que 

está para trás. Os revivalismos sucedem-se muito rapidamente, sobretudo 
na Internet, perde-se a noção do que é antes e depois. Tudo se toma, num 
certo sentido, contemporâneo. Por isso dizemos que a arte que estamos 
a mostrar é arte nova, mas arte nova da era da informática, da quarta 
revolução industrial, a era da Internet das coisas." 

Tendo como parte a relação entre arte e tecnologia, durante sete dias, 
mais de 40 artistas nacionais e estrangeiros vão fazer arte para ver e ser 
vista. "Uma das acusações que se faz à arte contemporânea é que ninguém 
a vê, que está sempre nuns sítios vazios, numas galerias. desertas, em 
museus que não têm gente", daí a ideia de transformar algumas lojas da 
Baixa-Chiado em salas de exposição. Este circuito urbano de arte digital  

de Alexandra Cárdenas e Ryan Kirkbride) juntam-se ao programa, que 
encerra com o lançamento de uma plataforma de realidade aumentada 
denominada Second City. 

Produzido pela Ocupart — Arte em Espaços Improváveis, o The New Art 
Fest apanha boleia da Web Summit, que acontece pela mesma altura, e 
torna-se, por uns dias, o pólo dinamizador da vida moderna. "0 festival 
é ponto onde a arte e as novas tecnologias se encontram. É esse ponto de 
interseção que faz a fricção, que faz o 'uau'. É uma espécie de curto-circuito, 
uma coisa que provoca um encontro que já existe, mas de que as- pessoas 
não se apercebem. Serve para mostrar até que ponto muitos artistas tra-
balham em contexto universitário. Há unia espécie de curto-circuito entre 
conhecimento e arte que queremos mostrar." A ideia, garante António 
Cerveira Pinto, é fazer um festival anual. "ihmos muitas ideias e o que 
queremos é aproveitar o que está aí. E o que está aí é uma infraestrutura 
tecnológica imensa, que não é aproveitada pela cultura, que está agarrada 
a modelos muito convencionais, muito estáticos." E remata: "Metade do 
mundo é digital, e só existe se houver uma plataforma chamada Internet, 
telefones, redes sociais. Talvez por isso se diga que o que não vem no meu 
telemóvel não existe. No fundo este é um festival para o meu telemóvel, 
e para o telemóvel de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo." • 
De 3 a 10 de novembro, em Lisboa, thenewartfestcom. 


