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Como fazer cultura para todos hoje?
(https://gerador.eu)

(https://gerador.eu)A nossa pergunta de sempre nunca fez tanto sentido (https://gerador.eu/como-fazer-cultura-paratodos-hoje/)

QUARTA-FEIRA, 3 JUNHO 2020

Chamada aberta para o The New
Art Fest 2020
Está aberta até ao dia 6 de julho a chamada para o The New Art Fest
(https://thenewartfest.com). O festival de New Media Art que pela primeira vez decorre
online já avançou que acontecerá entre 29 de julho e 16 de setembro subordinado ao
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Mais

AUTOR DO ARTIGO CAROLINA FRANCO (HTTPS://GERADOR.EU/AUTHOR/CAROLINA-FRANCO/)
CATEGORIAS DO ARTIGO NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU/CATEGORIA/ULTIMAS/ULTIMAS-NOTICIAS/)
TAGS THE NEW ART FEST (HTTPS://GERADOR.EU/TAG/THE-NEW-ART-FEST/)

AINDA TEMOS UMA PALAVRINHA A DIZER
O Gerador é uma associação cultural sem ns lucrativos que faz de tudo para promover as mais diversas
áreas, entidades e pessoas ligadas à cultura portuguesa.
Esta nossa missão implica investimento em pessoas e tempo para conseguirmos criar iniciativas e dar
informação sobre tudo o que é relevante. E por isso pedimos-te um pequeno favor: apoiar-nos.
Basta 1 eur para nos ajudares.
DESCOBRE AQUI COMO. (HT TPS://GERADOR.EU/CONTRIBUI-PARA-O-GERADOR/)

MAIS ARTIGOS DE NOTÍCIAS
(HTTPS://GERADOR.EU/CATEGORIA/ULTIMAS/UL
NOTICIAS/)


https://gerador.eu/chamada-aberta-para-o-the-new-art-fest-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chamada-aberta-para-o-the-new-art-fest-2…

3/7

04/06/2020

Gerador

tema Pandemia.
“O novo coronavirus trouxe-se uma súbita e extrema dependência de mundos virtuais”,
lê-se no começo do comunicado que partilharam no site o cial. É por isso que nesta
edição que se vê obrigada a passar para o mundo digital o mote é a própria pandemia, e
a re exão se estende às preocupações que esta trouxe ao mundo das artes e da cultura.

Modern Art Gallery Online
Visit Our Gallery and Inspire Yourself in an Inclusive & Creative
Environment.

plogix.com

OPEN

De todas as candidaturas aceites na chamada aberta, apenas um número limitado de
artistas será selecionado para a exposição online que estará disponível durante o
decorrer do festival. Esses artistas selecionados estarão automaticamente inscritos para
o Black Raven Award.
São considerados trabalhos de New Media Art os projetos que utilizarem tecnologias
digitais e que se enquadrem em alguma das keywords AI, AR, media digital, trones,
eletrónica, gaming, generative art, interatividade, locative media, multimédia, pósinternet, robótica, sensores, science-art, biologia sintética e mundos virtuais.
Podes saber mais sobre como te candidatar e sobre esta edição do The New Art Fest,
aqui (https://thenewartfest.com/open-call/).
Texto de Carolina Franco
Fotogra a de Joseph Pearson disponível via Unsplash

Se queres ler mais notícias sobre a cultura em Portugal, clica aqui
(https://gerador.eu/categoria/ultimas/reportagens-cronicas/).

Partilhar
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(https://gerador.eu/festivalde-cinema-e-literatura-deolhao-regressa-em-espacoaberto-em-julho/)

(https://gerador.eu/reuniaodo-colectivo-unidxs-pelopresente-e-futuro-da-culturaem-portugal-com-o-p-r/)

(https://gerador.eu/edicao-95-do-walktalk-entre-onsite-eonline/)

NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU

NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU

edição 9.5 do
Walk&Talk: entre
onsite e online
(https://gerador.eu/
9-5-do-walktalkentre-onsite-eonline/)

NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU

Festival de
Reunião do
Cinema e
colectivo Unidxs
Literatura de
pelo Presente e
Olhão regressa
Futuro da
em espaço
Cultura em
aberto em julho
Portugal com o
(https://gerador.eu/festivalP.R.
Entre 9 e 19 de Julho, realizarse-á a nova edição do
de-cinema-e(https://gerador.eu/reuniaoWalk&Talk Festival de Artes,
literatura-dedo-colectivo"9.5", onde São Miguel se
olhao-regressaunidxs-peloapresentará em formato
digital, reunirá projectos
em-espacopresente-eartísticos que se propõem…
aberto-emfuturo-dajulho/)
cultura-emDe 15 a 21 de julho, terá lugar
portugal-com-oa segunda edição do Festival
p-r/)
Internacional de Cinema e
Literatura de Olhão (FICLO),
que se realiza este ano em
espaços abertos, depois…

Hoje, dia 3 de Junho, pelas
17h00, o coletivo UNIDXS
PELO PRESENTE E FUTURO
DA CULTURA EM
PORTUGAL, representado por
Rui Galveias e Catarina
Requeijo, será recebido pelo
Presidente da República,…


https://gerador.eu/chamada-aberta-para-o-the-new-art-fest-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chamada-aberta-para-o-the-new-art-fest-2…

5/7

04/06/2020

(https://gerador.eu/fundacaojose-saramago-promoveconversa-sobre-a-situacaoda-cultura-em-portugal/)

Gerador

(https://gerador.eu/concursosde- nanciamento-rede-bldc/)
NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU

(https://gerador.eu/semlimites-primeira-exposicaodo-sos-arte/)
NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU

Concursos de
NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU
"Sem Limites",
Financiamento:
Fundação José
primeira
Rede BLDC
Saramago
exposição do
(https://gerador.eu/concursospromove
SOS ARTE
deconversa sobre a
(https://gerador.eu/
nanciamentosituação da
limites-primeirarede-bldc/)
cultura em
exposicao-doA Associação Rede para o
Portugal
Desenvolvimento Local da
sos-arte/)
Base
Comunitária
de
Lisboa,
(https://gerador.eu/fundacaoO movimento SOS Arte
realizará, no dia 3 de Junho,
realizará a sua primeira
jose-saramagoentre as 16h00 e as 18h00, a
exposição no dia 4 de Junho,
promove1ª sessão de apresentação e…
pelas 18h00. Esta terá lugar
conversa-sobreonline até dia 30 de
Setembro. Com curadoria de
a-situacao-daAntónio Cerveira…
cultura-emportugal/)
Esta quarta-feira, dia 3 de
junho, pelas 18h30, a
Fundação José Saramago
organiza uma sessão com
agentes culturais para
analisar, debater e conversar
sobre a situação da cultura
em tempos…
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O GERADOR

O Gerador é uma plataforma de acção e comunicação para a cultura portuguesa que acredita que a
identidade de um país é a federação de todas as suas culturas pessoais.
geral@gerador.eu (mailto:geral@gerador.eu)
AGORA É A TUA CHANCE DE CARREGARES AQUI

SÓCIO (HTTPS://GERADOR.EU/CARTAO-SOCIO-GERADOR/)
O GERADOR (HTTPS://GERADOR.EU/O-GERADOR/)
POLÍTICA DE COOKIES (https://gerador.eu/politica-de-cookies/)
POLÍTICA DE PRIVACIDADE (https://gerador.eu/politica-de-privacidade/)
TERMOS & CONDIÇÕES (https://gerador.eu/termos-condicoes/)


(https://www.facebook.com/acgerador)




(https://instagram.com/gerador_eu/)

(https://www.youtube.com/channel/UCFT30UyVT61pu3LBUalXO9w)
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