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CRIADORES DEBATEM  
NOVAS TECNOLOGIAS  
NOS MEIOS URBANOS  
Festival Internacional The New Art Fest decorre em novembro 

O Festival Internacional The 
New Art Fest, que reúne 
mais de 40 criadores das ar-
tes e novas tecnologias para 
promover a reflexão sobre as 
transformações tecnológi-
cas das cidades, decorre em 
novembro, em Lisboa. 

O certame, que assinala 
este ano a segunda edição. 
decorre sob o tema "Lisboa 
Cidade Aberta", de acordo 
com a organização. a cargo 
da Ocupart - Arte em espa-
ços improváveis. 

Criado para funcionar 
como plataforma de criativi-
dade artística e reflexão teó-
rica associadas à tecnologia, 
à ciência e à sociedade, o 
festival reunirá especialistas 
em "locative media", inteli- 

gência artificial, robótica e 
"post-internet art". 

Além das obras expostas, 
esta edição irá "dar atenção 
aos coletivos e plataformas  
colaborativas de arte e tec-
nologia. e ainda a fenóme-
nos novos com impactos re-
levantes na vida da capital: o 
novo turismo, alimentado 
pelas redes sociais e pelos 
novos meios tecnológicos, e 
o grande influxo de massa 
cinzenta criativa na cidade". 
explicam ainda os responsá-
veis pela produção . 

A exposição estará paten-
te no picadeiro do antigo Co-
légio dos Nobres, Museu Na-
cional de História Natural e 
da Ciència, na Rua da Escola 
Politécnica. em Lisboa.• 

40 
criadores de arte partidpam 
no evento em Lisboa 
Quarenta criadores das artes e 
novas tecnologias para pro-
mover a reflexão sobre as 
transformações tecnológicas 
das cidades vão participar 
neste Festival Internacional 
The New Art Fest, entre 10 e 
30 de novembro, cuja segun-
da 

 
edição vai decorrer no Mu-

seu Nacional de História Natu-
ral e da Ciência, em Lisboa. No 
certame participam especia-
listas em "locative media", in-
teligência artificial, robótica e 
"post-internet art" 


