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Partimos então com uma introdução à interactividade como
uma das áreas da arte digital e novos media - através dos
projetos selecionados - revelando diferentes formas de
relacionar e aproximar o material e o digital, não só a um
público já familiarizado e especializado, como também a
transeuntes e passageiros da Transportes de Lisboa - que
diariamente atravessam o rio.
É feita uma aproximação directa ao público não só através
do formato original de talks nos Cacilheiros como também
através das exposições localizadas nos Terminais Fluviais de
Cacilhas e do Cais do Sodré, e ainda através da presença dos
artistas em visitas guiadas.
A peça “Nervous Structure” de Cuppetelli & Mendoza é um
bom exemplo da materialização da ideia de multiplicidade
de aproximações entre espectador e peça, pegando na ideia
de interface como ponto de contacto entre duas entidades
diferentes. A estrutura parece nervosamente reagir ao
espectador. Já a peça “Amachina” de José Carlos Neves,
destitui o digital da ideia de interface de uma forma literal,
oferecendo o controlo físico da computação ao espectador.
A falsa noção de que o físico é dissociado do digital está
igualmente presente no trabalho de Els Viaene, que reproduz
e materializa um percurso que ela mesma efectuou. “The
Mamori Expedition” proporciona uma experiência mediada
através de sons gravados pela artista e replicada numa peça
escultórica que o espectador contorna.
Outras formas de interacção e aproximação do espectador/
obra e margem sul/norte, passam por aplicações
amplamente disseminadas e embrenhadas na cultura digital
actual. É o caso de “Tweeting Antennas” que reproduz tweets
através do alfabeto de bandeiras, movendo as antenas para
a posição do caractere correspondente. A mensagem vêse dificilmente decifrada por quem as observa na margem
oposta (através de binóculos) sendo antagonizada a
simplificação do processo comunicativo via twitter.

PLUNC
2015

Boas-Vindas

Nesta edição zero do festival PLUNC optou-se por se assumir
o mote do festival como tema de lançamento. Na verdade, a
aproximação, a proximidade e o percurso entre as margens de
Almada e Lisboa, estarão sempre em foco em edições futuras.

Nesta edição existe ainda um easter bunny materializado
numa exposição. “Drawing ++” traz aos visitantes obras de
Zach Lieberman e Golan Levin, numa pequena mostra sobre
desenho, linhas e código. Cabe aos visitantes descobrir esta
exposição nos confins da FBAUL ;-)
A par das exposições, esta edição conta ainda com uma série
de workshops dos quais nos orgulhamos pela qualidade
dos conteúdos que oferecem: “Hack the Oceans”; “Humans,
Objects and the Future of Touch”, e “Introdução ao Piccolo e
CNC”, são alguns dos exemplos.

In this zero edition, PLUNC festival’s motto was
adapted as a launching theme. Truth is, that the
approximation, the proximity and the path between
the shores of Almada and Lisbon will always be a
fundamental element to future editions.
We therefore depart with an introduction to
“interactivity” as one of the areas in digital art and
new media - through the selected works - revealing
different ways in which the material and the digital
relate and come close to one another, not only to
a specialised and familiarised audience, but to
passengers and passersby who daily cross the river.
There’s a direct approach to the audience, not only
through our original ferry talks, but through the
exhibitions located on both ferry terminals - Cacilhas
and Cais do Sodré, moreover, the artists will be
present during a guided tour to the exhibitions.

Other forms of interaction and
approximation between the
spectator and the work and
between the south shore and
the north shore of the river, take
shape as mobile applications
that are now widely used
and embedded in our digital
culture. This is the case for
“Tweeting Antennas”, a work
that reproduces tweets through
semaphore language, rotating
the antennas to the position of
the corresponding character. The
message is hardly decipherable
by whomever observes it (through
a telescope), antagonising the
idea of a simple and effective
“Nervous Structure” by Cuppetelli & Mendoza
communication process by using
is a good example of the idea of materialization
twitter.
of the multiple ways in which the spectator can
Additionally, in this edition,
approach the work, taking the idea of interface as
there’s a materialisation of the
the point of contact between two different entities.
coder’s easter bunny: “Drawing
The structure seems to nervously respond to the
++” is an exhibition with works by
spectator. “Amachina” by José Carlos Neves, on
Zach Lieberman and Golan Levin.
the other hand, literally takes the digital out of the
It is up to the audience to locate
idea of interface, offering the audience a physical
this exhibition in the midst of
computational control over this machine.
Lisbon’s Fine Art Faculty (FBAUL).
The wrongful notion that the physical is dissociated Alongside the exhibitions, there
from the digital, is equally present at Els Viaene’s
will be a series of workshops
work, that reproduces and materialises a journey
and talks that we are proud to
she once made. “The Mamori Expedition” gives us a
announce: “Hack the Oceans”;
mediated tour through the sounds recorded by the
“Humans, Objects and the Future
artist and replicated in a sculpture that the spectator of Touch”, and “Introduction to
follows.
Piccolo and CNC”, are just a few
examples.
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Welcome

en

Todas as actividades são de entrada
livre, com excepção dos workshops que
implicam inscrição e das Transtalks nos

cacilheiros, acessíveis a portadores de
título de transporte válido

Drawing ++
(Curador convidado / Guest curator:
Zach Lieberman)
Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa (FBAUL)
24 - 27 Set. / Sept.: 10h – 18h

PERFORMANCES
“Biomediation”; “Kobayashi”
Ginjal Terrasse
24 Set. / Sept.: 21h

TALKS
Zach Lieberman “Making
the Invisible Visible”
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa
24 Set. / Sept.: 15h
Artist Talks #1
Alex Rothera “Emotional Technologies”
Jude Munkudane “RootIO”
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
24 Set. / Sept.: 18h30 – 20h
Artist Talks #2
João Beira, Cristobal Mendoza
& André Sier
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
27 Set. / Sept.: 16h30 – 18h
Open Call Talks:
Carolina Martins, Mário Lisboa
Duarte & João Santa Cruz
“Pontos”; Isabel Paiva & Tiago
Fernandes “Cityskin”; Rita Xavier
Monteiro & S.A.R.L. “OSCAR”
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
27 Set. / Sept.: 15h – 16h30

CONFERÊNCIA / CONFERENCE
Augmented Aesthetics
Moderador / Chair: Fernando Nabais
Oradores / Speakers: Sally-Jane
Norman, Alex Rothera
Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
– Auditório Lagoa Henriques
25 Set. / Sept.: 18h30

WORKSHOPS
“Hack the Oceans”
Sebastian Muellauer, Benjamin Gaulon
& Steffen Klaue
FBAUL – Espaço co-working 4.31
21 - 24 Set. / Sept.: 14h – 20h
“Paperbots”
Isabel Paiva
FabLab Lisboa
22 - 23 Set. / Sept.: 16h – 20h
“Introdução à Computação
Física com Arduino”
Maurício Martins & Tiago Rorke
FBAUL – Espaço co-working 4.31
25 Set. / Sept.: 11h – 13h & 14h – 18h
“Humans, Objects, and the Future
of Touch”
Alex Rothera & Alessandro Bertelle
FBAUL – Sala/Room 3.07
26 - 27 Set. / Sept: 14h – 18h
“Drawing++”
Zach Lieberman
FBAUL – Espaço co-working 4.31
26 Set. / Sept.: 14h – 17h
“Introdução ao Piccolo e CNC
(Computer Numerical Control)”
/ “Introduction to Piccolo and CNC
Maurício Martins & Tiago Rorke”
FBAUL – Espaço co-working 4.31
27 Set. / Sept.: 13h – 18h30
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and Transtalks on the ferries: passengers
allowed with a valid ticket only

Transtalks #1: Alex Rothera
Barco Cacilhas -> Lisboa
25 Set. / Sept.: 16h30
Transtalks #2:
Barco Lisboa -> Cacilhas
26 Set. / Sept.: 18h

Free admission to all activities, except
workshops which imply an enrollment fee

EXPOSIÇÕES / EXHIBITIONS
Nas Margens / On the Shores
Terminal Fluvial Cais do Sodré
24-26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h – 18h
Terminal Fluvial Cacilhas
24 - 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h – 18h
Ginjal Terrasse
24 Set. / Sept.: 20h – 24h
25 - 26 Set. / Sept.: 20h – 03h
Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea
24 - 25 Set. / Sept.: 10h – 18h
26 Set. / Sept.: 13h – 24h
27 Set. / Sept.: 13h – 18h
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01
FabLab Lisboa
Mercado do Forno do Tijolo
Rua Maria da Fonte
38.722546, -9.132479

05
Cacilheiro
2

02
FBAUL –Faculdade
de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional
de Belas Artes
38.709091, -9.140394

06
Terminal Fluvial
Cacilhas

07
Ginjal
Terrasse

Cais do Ginjal, nº 9
Cacilhas
38.688130,
-9.148447

Cais do Ginjal nº7
Cacilhas
38.687995,
-9.148856

03
Terminal Fluvial
Cais do Sodré

04
Cacilheiro
1

Rua da Cintura
do Porto de Lisboa
38.705102, -9.144963

08
Casa da Cerca
– Centro de Arte
Contemporânea
Rua da Cerca | Almada
38.683778, -9.159206

09
FCTUNL – Faculdade de
Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova
de Lisboa
Quinta da Torre | Caparica
38.661632, -9.206652

in the Walt Disneyworld Parks.
His work has previously shown
in the Venice Biennale, ARS
Electronica, Siggraph, and other
international venues.

Alex
Rothera

Exposição / Exhibition
Conferência / Conference
Talks / Workshop

pt

Instalação na Exposição / installation:
“COVE” (2015)
24 – 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h - 18h
Terminal Fluvial Cacilhas
Entrada livre / Free admission

en

Alex Rothera is a designer
and inventor focusing on
the intersection of future
technologies and contextual
design. His work looks to
first understand people and
contexts to then design elegant
and responsible products and
technologies. Alex Rothera is
an American designer, artist,
and inventor. He is currently
a CoFounder of Humane
Engineering & also a Creative
Technologist for Google
Inc. Alex was previously an
interactive designer at Fabrica
in Italy. Working for three years
for the Walt Disney Company
research division, Alex holds
two invention patents and two
projects that are currently being
implemented for 2015 launch

pt
COVE é um projecto da Human
Engineering.
Cove é um diário musical criado pela
própria pessoa. Cada um pode usá-lo
para captar o seu estado de espírito ou
para expressar o que realmente sente.
Cove permite criar loops musicais simples
e bonitos, guardá-los numa biblioteca
ou partilhá-los com alguém. Uma nova
forma de cada pessoa descrever o que
está a sentir. Cove possibilita a criação
de pequenos loops de música emocional.
Para isso basta escolher sons e organizar
as notas de forma fácil para rapidamente
criar um loop que expressa o que a pessoa
está a sentir no momento. Música que a
pessoa pode escolher manter privada ou
partilhar como um momento especial do
seu dia.
en
COVE is a project by Human Engineering.
Cove is a musical journal you create
yourself. You can use it to capture your
mood or express how you really feel.
Create simple, beautiful music loops,
save them to your library or share with
someone else.
A new way to describe how you are
feeling. Cove enables you to easily
make short loops of rich, emotive music.
Simply pick sounds and easily arrange
notes to quickly express your mood in
that moment. Create private music for
yourself or share it as a special moment
from your day.
Cove-App.com
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Alex
Rothera

http://www.alexrothera.com

Artista
/ Artist

Alex Rothera é um designer
e inventor com foco na
intersecção entre as tecnologias
do futuro e o design contextual.
Os seus trabalhos procuram
em primeiro plano entender as
pessoas e os contextos, para
depois desenhar produtos
e tecnologias elegantes e
responsáveis. Alex Rothera é
um designer, artista e inventor
norte-americano. Actualmente
é o co-fundador da Humane
Engineering e é também Criativo
na Google Inc. Alex trabalhou
como designer de interacção na
Fabrica, em Itália. Trabalhou
também durante três anos
para a Walt Disney Company no
departamento de investigação.
Alex detém duas patentes de
invenções e dois projectos que
estão a ser implementados nos
parques Walt Disneyworld para
lançamento em 2015. Os seus
trabalhos já foram mostrados
na Bienal de Veneza, ARS
Electronica e Siggraph entre
outros.

Workshop
Humanos, Objectos e o Futuro do Toque:
Usar detecção acústica para tornar tudo
interactivo / Humans, Objects and the
Future of Touch: Using acoustic sensing
to make anything interactive
26 - 27 Set. / Sept.: 14h - 18h
FBAUL – Sala 3.07
Inscrição/Registration: 25€

pt
Facilmente imaginamos as tecnologias
do futuro, se pensarmos em Realidade
Virtual, háptica ou impressão 3D. Mas
como imaginar um futuro onde as
tecnologias são responsabilizadas pelo
seu impacto humano e carga emocional?
Tecnologias que farão a diferença e
que nos irão moldar de forma a sermos
melhores seres humanos no futuro. Uma
verdadeira tecnologia do futuro não nos
distrai, torna-nos melhores pessoas.
Alex falará também de COVE, uma
aplicação desenvolvida pela Humane
Engineering que permite a cada pessoa
criar música para captar o seu estado
de espírito ou para expressar o que
realmente sente. Além de COVE serão
abordados outros projectos pessoais,
que permitem questionar o que significa o
termo “tecnologia do futuro”.
en
Future technologies are easy to imagine
when we think about VR, haptics, or 3D
printing. But how do we imagine a future
where future technologies are held
responsible for their humane impact and
emotional significance. Technologies
that will make a difference to support,
connect, or shape us as better human
beings in the future. A true Future
Technology will not distract us, but make
us better people.
Alex will speak about Cove, an app by
Humane Engineering for creating music
to capture your mood and express how
you feel. As well as other personal works
which aim to challenge what the term
“future technologies” means.

pt
Aproxima-se um futuro em que tudo será
interactivo e responsivo. A dificuldade
não estará colocada ao nível do hardware,
mas sim no desenho de uma nova
linguagem que envolva estes objectos.
A forma como tocamos os objectos pode
significar coisas diferentes, assim como
a relação dos gestos com a interacção de
usar um objecto. Neste workshop de dois
dias cada formando irá aprender como
usar detecção acústica dos gestos para
tornar qualquer objecto num objecto
interactivo. Durante o workshop cada
pessoa irá ainda criar um protótipo de um
objecto interactivo.
en
A future is coming very soon where
everything will be interactive and
responsive. The difficulty will not
be hardware, but the design of a new
language to surround these objects.
The gesture of how we touch objects
can mean different things, and how these
gestures relate to the interaction for
using it. In our 2-day workshop you will
learn
how to use acoustic gesture sensing to
turn any objects into an interactive one.
And then make a working prototype
of an interactive object.

Conferência / Conference:
Estética Aumentada / Augmented
Aesthethics
25 Set. / Sept.: 18h30
Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
– Auditório Lagoa Henriques
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Exposição / Exhibition
Conferência / Conference
Talks / Workshop

Artista
/ Artist

Alex
Rothera

Artist Talks #1
Tecnologias Emocionais
/ Emotional Technologies
24 Set. / Sept: 18h30
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques,
Entrada livre / Free admission

Exposição / Exhibition:
COVE

Alex
Rothera
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Workshop: Humans, Objects
and the Future of Touch
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André Sier trabalha como
artista-programador no seu
estúdio s373.net/x, criando
experiências audio-visuais
interactivas e objectos
generativos. Trabalha e expõe
a nível nacional e internacional
em galerias, museus e festivais
desde 1997 com código, 3D,
vídeo, som, electrónica,
desenhos, escultura, instalação,
videojogos entre outros
meios. Ensina regularmente
programação audio-visual
desde 2002.

Exposição / Exhibition
Talks

en

André Sier works as an artistprogrammer at his studio s373.
net/x creating interactive
audio-visual experiences and
generative objects. Since 1997,
Sier has worked with code,
3D, video, sound, electronics,
drawings, sculpture,
installations, videogames,
among others, having exhibited
and participated in different
national and international
venues. He’s been a Creative
Programming teacher since
2002.
http://andre-sier.com
Instalação na Exposição / installation:
“Anthemusa” (2015)
24 Set. / Sept.: 20h – 24h
25-26 Set. / Sept.: 20h – 03h
Ginjal Terrasse
Entrada livre / Free admission
pt

en
Shipwrecks, sirens, lights and internet.
Anthemusa is one of many small Greek
rocky islands, thought to be one of the
places where sirens were found. In Greek
mythology, sirens were dangerous, yet
beautiful creatures, portrayed as femmes
fatales who attract sailors with their
melodious voices and music, leading
to them to their affliction. This project
drives visitors into this fiction, recreating
the moment of attraction and distress by
the control of a small interactive beacon
that draws light beams inton the horizon
during 27 seconds, submitted by internet
users in http://piantadelmondo.info/
anthemusa, and interactively on-site by
moving a joystick.

Artist Talks #2
27 Set. / Sept: 16h30-18h
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
Entrada livre / Free admission

pt
André Sier falará do seu trabalho
enquanto artista e programador,
revelando alguns dos seus projectos,
influências e o seu processo criativo.
en
André Sier will speak about his work
as an artist and programmer, revealing
some of his projects, influences and
creative process.

Naufrágios, sereias, luzes e a internet.
Anthemusa é uma das muitas pequenas
ilhas rochosas gregas, que se pensa ser
um dos lares das sereias. Na mitologia
grega, as sereias eram perigosas, no
entanto, lindas criaturas, retratadas
como mulheres fatais que atraem
navegantes com as suas vozes e música
010

André
Sier

pt

melodiosas ao seu despenho. Este
projecto embebe os visitantes neste
imaginário, recriando o momento de
atração e despenho, através do controlo
de um pequeno farol interactivo que
desenha linhas de luz no horizonte de 27
segundos, submetidas pelos utilizadores
da internet em http://piantadelmondo.
info/anthemusa, e interactivas no local
aos movimentos de um joystick.

Artista
/ Artist

André
Sier

Anthemusa

Anthemusa

André
Sier
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João
Santa Cruz
pt

Mário Lisboa Duarte (pseudónimo
de Diogo Marques) apresenta-se
enquanto criador experimental,
com diversas manifestações
artísticas entre o happening/
performance e a poesia visual/
digital. É licenciado em Línguas
e Literaturas Modernas, variante
de Estudos Portugueses e
Ingleses (Universidade Nova
de Lisboa), pós-graduado
em Criações Literárias
Contemporâneas (Universidade
de Évora), sendo actualmente
doutorando e bolseiro FCT no
Programa de Estudos Avançados
em Materialidades da Literatura
(CLP/FLUC - Universidade de
Coimbra). Mantém o blogue
Palavroclastia.
http://palavroclastia.blogspot.com
João Santa Cruz é um programador
de aplicações móveis com
uma sólida experiência no
desenvolvimento web. Com
mais de 10 anos de experiência,
começou por criar aplicações

en

Ana Carolina Martins has been
working as a cultural producer
in areas such as contemporary
dance, music and performance.
She has a degree in Art Studies
- Cinema (FLUC - University
of Coimbra), postgraduate
degree in Literary and Cultural
Studies majoring in Comparative
Literature (FLUC - University
of Coimbra) and is currently a
doctoral student and scholarship
FCT in Advanced Studies
Program in Literature Materiality
(CLP / FLUC - University of
Coimbra).
Mário Duarte Lisboa (pseudonym
Diogo Marques) is presented
as experimental creator, with
several artistic interventions
between the happening /
performance and visual / digital
poetry. He has a degree in Modern
Languages and Literatures,
variant of Portuguese and
English Studies (Universidade
Nova de Lisboa), a graduate
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Carolina
Martins

http://joaosantacruz.com

Artistas
/ Artists

Talks

Ana Carolina Martins tem
trabalhado como produtora
cultural em áreas como a dança
contemporânea, a música e a
performance. É licenciada em
Estudos Artísticos , variante de
Cinema (FLUC - Universidade
de Coimbra), pós-graduada em
Estudos Literários e Culturais
com especialização em
Literatura Comparada (FLUC
- Universidade de Coimbra),
sendo actualmente doutoranda
e bolseira FCT no Programa
de Estudos Avançados em
Materialidades da Literatura
(CLP/FLUC - Universidade de
Coimbra).

João
Santa Cruz

Mário
Lisboa Duarte

Mário Lisboa
Duarte

para intranet, mas a busca
de projetos de maior escala,
leva-o a investir a sério na web,
enquanto a tecnologia em si
estava em grande crescimento.
Passou da criação de aplicações
estáticas para ferramentas de
administração, intranet e sites
públicos, aplicações de front /
back-end, web-services, widgets,
integrações, documentação,
e-commerce e fóruns. Em
2007 tinha já construído a sua
própria coleção de ferramentas,
framework esse que utiliza
para desenvolver os seus
projetos pessoais. Mais tarde,
a paixão por criar conteúdo
e funcionalidades para o
utilizador, levam-no a investigar
sobre as plataformas móveis.
Atualmente, desenvolve a tempo
inteiro aplicações móveis,
trabalhando todos os dias para
encontrar formas criativas de
lidar com os desafios da vida real.

Carolina
Martins

Mário
Duarte
Pontos

Carolina
Martins
013

Talks

http://joaosantacruz.com
Open Call Talks:
“Pontos”
27 Set. / Sept.: 15h-16h30
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
Entrada livre / Free admission

en
“PONTOS” is an (im)possible attempt
to approach both margins through
intersecting visions. It is a process of
alterity between two symmetrically
opposed perspectives (two poems written
by two persons, each one located on one
of the river banks), in a gradual endeavor
of (self)reflection (a permutational poem
aided by computer software) which will
result in a continuous transmutation by
an audience (a combinatorial text open to
mutation by means of tactility). On one
side, we have margin A, always seen as
more beautiful when seen from margin
B; on the other side, we have margin B,
offering a privileged view of its antipode,
yet seemingly, it has no meaningful
existence. “What does the person that
I can’t see, but that know that is on the
other side, envision?” “With whose eyes
would I describe my margin, a side that I,
myself, sense being impossible to reach f?”
By trying to build a bridge, no more than
a connection between points, “PONTOS”
represents the experiment of being
another, by means of words,
always playing with the (im)possibility
of fulfilling it.

pt
“PONTOS” parte de uma tentativa (im)
possível de aproximação entre margens
por meio de visões que se entrecruzam.
Um processo de alteridade entre duas
perspectivas simetricamente opostas,
numa tentativa gradual de (auto)reflexão,
que dará lugar a uma transmutação
014

João
Santa Cruz
Mário Lisboa
Duarte

João Santa Cruz is a developer
of mobile applications with
a strong background in web
development. With over 10 years
of experience, he began to create
applications for intranet, but the
search for larger scale projects,
took him to invest seriously in
the web, while the technology
itself was in great growth. He
moved from creating static
applications to administration
tools, intranet and public Web
sites, applications front / backend, web-services, widgets,
integration, documentation,
e-commerce and forums. In 2007
he had already built his own
collection of tools, framework
that he uses to develop his own
projects. Later, the passion
for creating content and
functionality to the user, led
him to investigate on mobile
platforms. Currently he is a
full time developer for mobile
applications, working every day
to find creative ways to deal with
the challenges of real life.

Carolina
Martins

http://palavroclastia.blogspot.com

contínua por parte de um público. De um
lado, uma margem A, sempre mais bela
vista de uma margem B; de outro lado,
uma margem B, que se oferece como
local privilegiado de contemplação do
seu antípoda, mas que paradoxalmente
parece não ter existência concreta. “Qual
a visão que tem neste momento a pessoa
que não vejo, mas que sei estar do outro
lado?” “Com que olhos descreveria eu a
minha margem, de um lado que sinto não
ser possível, neste momento, alcançar?”
Numa tentativa de construção de pontes,
que não é mais do que uma ligação entre
pontos, procura-se por meio da palavra
ser-se um outro, na (im)possibilidade de
sê-o por completo.

Artistas
/ Artists

degree in Contemporary Literary
Creations (University of Évora),
currently a doctoral student and
fellow FCT in Advanced Studies
Program in Literature Materiality
(CLP / FLUC - University of
Coimbra). Maintains the blog
Palavroclastia

/virtual e a esfera humanística.
Actualmente estuda no
mestrado em Programação
Web de Alta Performance na
Universidade Ramon Llull e
trabalha como artista digital
e web developer.

Claudia
Oliveira
Eva
Domènech

Claudia Oliveira (1988, Portugal)
é designer e artista digital. Em
2010 completa a licenciatura
em Design de Comunicação pela
Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto. Durante
esse período estuda também
Film and Media Production
em Sheffield, Reino Unido,
dentro do programa Erasmus.
Após trabalhar brevemente
em design gráfico, muda-se
para Barcelona, em 2012, onde
ingressa no Mestrado em
Artes Digitais da Universidade
Pompeu Fabra. Desde então tem
vindo a desenvolver trabalho
que se situa na intersecção
entre o design, a arte e a
tecnologia, sob a forma de
instalações interactivas, net art
e vídeo experimental. Aborda
e explora frequentemente as
limitações dos meios digitais
como ferramenta expressiva,
desenvolvendo projectos que
questionam a percepção da
realidade mediada e observada
pela tecnologia.
Eva Domènech (1988, Espanha)
é uma artista digital, designer
de interacção e web developer.
Natural de Tortosa, muda-se
para Barcelona em 2006 para
ingressar na licenciatura em
Comunicação Audiovisual
da Universidade Pompeu
Fabra. Após completar os
estudos e trabalhar alguns
anos em produção de cinema,
começa a explorar o mundo da
programação por conta própria.
Em 2012 ingressa no mestrado
em Artes Digitais da IDEC-UPF,
onde concilia duas paixões:
arte e programação. Desde
então tem vindo a explorar os
limites entre a arte, a ciência e
a tecnologia, trabalhando num
território híbrido entre o digital

en

Claudia Oliveira (1988, Portugal)
is a digital artist and designer.
With a bachelor’s degree in
Communication Design from
the Faculty of Fine Arts of
the University of Porto, she
also studied Film and Media
Production in Sheffield, UK
through the Erasmus program.
After working briefly as a
graphic designer, she moved to
Barcelona to pursue a Master’s
degree in Digital Arts at
Universitat Pompeu Fabra. She
has since been developing work
at the intersection between
design, art and technology. Over
the years she has produced
audiovisual work in the form of
interactive installations, net
art and experimental video,
working mainly with digital
media and on the fringes of
those different media. Her
projects often make use of the
limitations of technology as an
expressive tool, creating work
that questions the perception
of reality mediated and seen
through the eyes of technology.
Eva Domènech (1988, Spain) is
a web developer, interaction
designer and digital artist.
Born in Tortosa, she moved
to Barcelona in 2006 to
study a Bachelor’s degree in
Audiovisual Communication
at Pompeu Fabra University.
After finishing her studies and
a couple of years of working in
video and film production, she
started to explore the world of
programming on her own. In
2012 she studied a Master’s
degree in Digital Arts at IDECUPF, where she found out how
to combine two passions: art
and programming. Since then
015
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Nós como filme, como personagens, sem
o nosso conhecimento e sem o nosso
aparente consentimento. Como vivemos
agora, permitimos acesso às nossas
vidas em troca de uma “vida social”,
de “protecção”, “segurança”. you-arewatching.me é um filme em directo
que recorre a imagens de web-cams de
acesso aberto. Existe sob a forma de um
site que acede a streamings de câmaras
em directo que não possuem qualquer
protecção com password. Algumas
parecem ter livre acesso por escolha,
outras por negligência. As imagens são
em directo logo não existe um controlo
real sobre o que acontece dentro do
enquadramento. O site está programado
para mudar periodicamente as “cenas”
como se de um filme se tratasse. Cada
vez que a página é carregada, é gerado
um novo corte do filme cujas cenas são
selecionadas dependendo da localização
do espectador, da altura do dia e de
rotinas e horários relevantes dos feeds.
É uma construção de uma narrativa
dramatizada colada com remendos
da vida real. O medo da vigilância foi
concretizado, não só somos vigiados
como nos vigiámos uns aos outros
e a nós próprios.

http://you-are-watching.me

Eva
Domènech

pt

Us as a film, as characters, without
our knowledge, without our apparent
consent. This is how we live now, we
allow access to our lives in exchange for
a “social life”, “protection”, “security”.
you-are-watching.me is a live film that
uses footage from found open web-cam
feeds. It exists in the form of a website
that accesses live streaming cameras
without any kind of password protection.
Some of them seem to have open access
by choice, others by neglect. Because
it is live footage, there is no real control
over what happens inside the frame. The
website is programmed to periodically
change between “scenes” as if it were a
film. Every time the webpage is loaded
results in a different cut of the film. The
scenes are chosen depending on the
location of the viewer, the time of day
and relevant routines and schedules of
the feeds. It is a dramatized narrative
construction patched from real life. The
fear of surveillance has been realized,
we are now not only being surveilled but
surveil ourselves and each other.

Artista
/ Artist

Instalação na Exposição / installation:
“you-are-watching.me” (2015)
24-26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h – 18h
Terminal Fluvial de Cacilhas
Entrada livre / Free admission

en

Claudia
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she has been exploring the
borders between art, science
and technology, working in
a hybrid territory between
the digital/virtual world
and humanist sphere. She is
currently studying a Master’s
degree in High Performance Web
Programming at Ramon Llull
University and working as both
digital artist and web developer.
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Annica Cuppetelli e Cristobal
Mendoza começaram a
colaborar como Cuppetelli e
Mendoza em 2010. A dupla
cria instalações e objectos que
combinam elementos físicos
com tecnologias digitais,
compondo experiências
sensuais, imersivas e dinâmicas.
Com sede em Detroit, o seu
trabalho tem sido exibido no
Museu de Arte de Denver, a
Bienal de Vídeo e Media Art no
Chile e em festivais como Nemo
2013 (França), Scopitone 2012
(França), ISEA 2012, o FILE 2011
(Brasil), FAD 2011 (Brasil) e
video_dumbo 2013 e 2011 (New
York). Cuppetelli recebeu um
MFA em Fibras da Cranbrook
Academy of Art. Mendoza tem
um MFA em Digital + Media da
Rhode Island School of Design.

Exposição / Exhibition
Talks

en

Annica Cuppetelli and Cristobal
Mendoza began collaborating
as Cuppetelli and Mendoza in
2010. They create installations
and objects that combine
physical elements with digital
technologies, composing
sensual, immersive and dynamic
experiences. Based in Detroit,
their work has been exhibited
in the Denver Art Museum, the
Bienal de Video y Artes Mediales
in Chile and in festivals such as
Nemo 2013 (France), Scopitone
2012 (France), ISEA 2012, FILE
2011 (Brazil), FAD 2011 (Brazil)
and video_dumbo 2013 and 2011
(New York). Cuppetelli received
a MFA in Fibers from Cranbrook
Academy of Art. Mendoza
received a MFA in Digital + Media
from the Rhode Island School
of Design.
http://www.cuppetellimendoza.com

pt
A série Nervous Structure consiste em
instalações interactivas que giram em
torno da ideia de interface, interpretado
como o ponto de contacto entre duas
entidades diferentes. O trabalho consiste
em várias dessas interfaces: entre o
espectador e a peça (uma interface
humano-computador); entre o real e o
virtual (a estrutura física e sua relação
com a estrutura projectada); entre o que
está em primeiro plano e segundo plano
(a forma como a projecção interfere
com a sua sombra). Estas instalações
são constituídas por uma estrutura
macia, feita de elástico ou spandex, e um
projetor que a ilumina através de gráficos
gerados por computador. Os utilizadores
interagem com a peça movendo-se no
campo de visão de uma câmara, que está
ligada ao computador; este movimento
é transformado pelo software em forças
que afectam as linhas projetadas.
en
The Nervous Structure series consists
of interactive installations that revolve
around the idea of interface, interpreted
as the point of contact between two
different entities. The work consists
of several such interfaces: between
the viewer and the piece (a human/
computer interface); between the real
and the virtual (the physical structure
and its relationship with the projected
structure); between the foreground
and the background (as the projection
interferes with its shadow). The pieces
consist of a soft structure made out of
elastic or spandex and a projector that
illuminates it with computer-generated
graphics. Viewers interact with the
piece by moving in the field of vision
of a camera, which is connected to the
computer; this motion is transformed by
the software into forces that affect the
projected lines.
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Instalação na Exposição / installation:
“Nervous Structure”
24 – 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h - 18h
Terminal Fluvial Cais do Sodré
Entrada livre / Free admission
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Artist Talks #2
27 Set. / Sept: 16h30-18h
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
Entrada livre / Free admission
pt
Cristobal Mendoza falará do seu trabalho
enquanto artista, revelando alguns
dos seus projectos, influências e o seu
processo criativo.
en

Nervous
Structure

Exposição

Cuppetelli
& Mendoza

Cristobal Mendoza will speak about his
work as an artist, revealing some of his
projects, influences and creative process.
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http://www.aurallandscape.net
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Els Viaene (1979, Bélgica) é
uma artista que iniciou o seu
trabalho de recolha sonora
em 2001. Com um set-up de
dois pequenos microfones ela
escuta, aproxima e amplia as
paisagens sonoras que nos
rodeiam. Os ritmos e texturas
naturais dos sons escondidos
nessas paisagens formam a
base do seu trabalho.
Trabalhando sobre estes
materiais sonoros para
performances, composições
sonoras ou instalações, ela
possibilita que os ouvintes
viagem em ambientes
imaginários e orgânicos.
Através da configuração
específica do som dentro de
um espaço, as suas instalações
criam novos espaços dentro
dos já existentes, enfatizando
ou fazendo desaparecer as
fronteiras físicas desse mesmo
espaço. Ao fazê-lo ela brinca,
muitas vezes, com a noção
de audição e visão, com a
percepção daquilo que vemos
e ouvimos e da forma como
interferem uma com a outra.

Els Viaene (1979, Belgium) started
her work as a sound artist / field
recordist in 2001. With a setup of two small microphones
she listens, zooms into and
enlarges the aural landscapes
surrounding us. The natural
rhythms and textures of
the sounds hidden in those
landscapes form the basis of
her work.
Working on these sound
materials for performances,
sound compositions or
installations she makes the
listeners travel in imaginary
and organic environments.
Through the specific use and
set-up of sound within a space
her installations create new
spaces within existing ones,
either emphasizing or making
disappear the physical borders
of that space. In doing so she
often plays with the notions
of seeing and hearing, the
perception of what we see and
hear and how both interfere.
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Instalação na Exposição / installation:
The Mamori Expedition (2013)
24-26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h – 18h
Terminal Fluvial Cais do Sodré
Entrada livre / Free admission

Uma instalação de madeira que replica
o percurso que a artista Els Viaene
efectuou durante uma expedição através
da Floresta Amazónica em 2009. Os
três braços de madeira da escultura são
um modelo em escala do rio Amazonas
e são preenchidos com água. Uns
auscultadores e um hidrofone, permitem
“ouvir” a água. Uma vez inserido o
hidrofone na água podemos mover-nos
ao longo das voltas e reviravoltas da
escultura. Os sons gravados por Viaene
durante a expedição são reproduzidos.
A instalação “The Mamori Expedition”
catapulta o espectador para o meio
da floresta amazónica e convida o
espectador a explorar o rio e os seus sons
de uma forma muito táctil.

A wooden installation replicates the path
that artist Els Viaene followed during an
expedition through the Brazilian Amazon
Forest in 2009. The three wooden arms
of the sculpture are a scale model of the
Amazon River and are filled with water.
A headset and a hammer-like stick, the
‘hydrophone’, allow you to “hear” the water.
Once you insert the stick into the water
and you move along the twists and turns of
the sculpture, the sounds Viaene recorded
during the expedition are reproduced. The
Mamori Expedition catapults the viewer
into the middle of the Amazon forest and
invites the viewer to explore the river and its
sounds in a very tactile way.
Concept, audio registration and technical
realization/Conceito, registo áudio e
direcção técnica: Els Viaene; Wooden
model/Estrutura de madeira: Jeroen
Verschuren; Microphone/Microfone:
Johan Vandermaelen; Coproduction/
Co-produção: Netwerk Aalst; With the
support of the flemish authorities
/Com o apoio das autoridades flamengas:
Q-O2 and Werktank; Distribution/
Distribuição: Werktank

The Mamori
Expedition [2013]
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The Mamori
Expedition [2013]

Foto
Els Viaene

022

The Mamori
Expedition [2013]
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qualities, fragility and playfulness,
as well as the ease of construction
and reproduction. The objects in the
exhibition are the result of the workshop
held prior to the festival.

pt

Isabel Paiva, nascida no Porto.
Actualmente é aluna de
doutoramento no Programa
UT Austin | Portugal

Open Call Talks:
“Cityskin”
27 Set. / Sept.: 15h-16h30
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
Entrada livre / Free admission

en

Isabel Paiva, born in Porto.
Currently is a PhD student
at UT Austin Portugal Program

pt
Paperbots é um pequeno dispositivo
construído com LEGO Mindstorms que
reage ao movimento ou à presença
activando dobragens de papel. A sua
construção combina um cálculo digital
e físico, isto é, as propriedades cinéticas
de um material de baixa tecnologia - a
memória das dobras do papel - com alta
tecnologia, a plasticidade do código
e activadores mecânicos - como os
encontrados nos LEGO Mindstorms. Os
Paperbots são artbots que pretendem
desafiar a percepção comum do que é
um robot através das suas qualidades
efémeras, fragilidade e ludicidade, assim
como pela facilidade de construção e
reprodução. Os objectos em exposição
são resultantes do workshop realizado
previamente para o festival.
en
Paperbots is a small device built
with LEGO Mindstorms that reacts to
motion or presence by moving paper
foldings. It combines digital and physical
computation, i.e., low tech kinetic
properties of materials - the memory of
folded paper - with mechanical actuators
as found in LEGO mindstorms and visual
coding. Paperbots are artbots that want
to challenge the common perception of
what a robot is through its ephemeral

Inspirada por diferentes paisagens
urbanas, a aplicação CitySkin
(atualmente implementada para
IOS) usa o cálculo móvel para medir e
visualizar viagens dentro da cidade. A
viagem é expressa através de um mapa
visual cujo design segue o mapeamento,
visualização de dados e crítica de arte
digital. O cálculo de CitySkin emula
medições de tempo que dependem
da observação direta dos elementos.
Usando câmaras de aparelhos móveis
como metáfora do olho, e estabelecendo
uma relação directa com o espaço
geográfico, através da gravação da
localização GPS, o mapeamento de
CitySkin junta local e hora.
O mapa gráfico da informação resulta de
marcas tiradas durante uma viagem até
60 minutos. Em cada minuto é tirada uma
fotografia e a sua localização é gravada
(que pode ou não ser impressa na faixa
branca, por escolha do utilizador). A
diferença entre a posição A e B define
a velocidade e este valor determina
cada comprimento final da fotografia.
Simultaneamente, a aplicação CitySkin
apresenta-se como um instrumento
acessível que cria informações
relacionais e, portanto, atribui poderes
de produtor ao utilizador no âmbito da
visualização de dados. Em última análise,
o resultado final de CitySkin apresenta
um mapa da informação útil e lúdico, que
dá visibilidade aos padrões invisíveis
presentes nos percursos quotidianos,
cruzando conteúdo pessoal com a
experiência pública.
Nota: CitySkin é um projecto da autoria
de Isabel Paiva e Tiago Fernandes
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Instalação na Exposição / installation:
“Paperbots”
24 – 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h - 18h
Terminal Fluvial Cais do Sodré
Entrada livre / Free admission
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Workshop
Paperbots
22-23 Set. / Sept.: 16h – 20h
FabLab Lisboa
Inscrição/Registration: 30€ Adults
20€ Crianças/Children
pt
Paperbots é um pequeno dispositivo
construído com LEGO Mindstorms que
reage ao movimento ou à presença
activando dobragens de papel (origami).
A sua construção combina cálculo digital
e físico, isto é, as propriedades cinéticas
das dobras do papel com a plasticidade
do código, activadores mecânicos e
sensores - como os encontrados nos LEGO
Mindstorms. Os Paperbots são “artbots”
que exploram qualidades robóticas
menos comuns, tais como a efemeridade,

en
Paperbots is a small device built with
LEGO Mindstorms that reacts to motion
or presence by moving paper foldings
(origami). It combines digital and physical
computation, i.e., low tech kinetic properties
of materials - the memory of folded paper with visual coding, mechanical actuators
and sensors as found in LEGO Mindstorms.
Paperbots are artbots that want to
challenge the common perception of what
a robot is through its ephemeral qualities,
fragility and playfulness, as well as the ease
of construction and reproduction. In PLUNC
these robots will be presented as a part of a
workshop where participants are invited to
have contact with their programming and
paper foldings (origami) in a “do it together”
logic, sharing the process of construction of
a original Paperbot. In addition to demystify
the techno-scientific aspect that seems it
is conveyed by robotics, the participatory
design format of this workshop aims to
encourage individual creativity and the
proliferation of new Paperbots. The robots
resulting from the workshop will be part
of the exhibition.
This workshop is aimed at a wide age range,
children and/or adults can collaborate.
No prior experience in art and or software
is required. We can recommend the use of a
personal computer, though it is not essential
for the workshop.

026

Isabel
Paiva

Inspired by different urban landscapes
CitySkin application (currently
implemented for IOS) uses mobile
computation to measure and visualize
travels inside the city. The journey is
expressed in a visual map whose design
follows mapping, data visualization and
digital art critique. CitySkin computation
emulates time measurements that rely
on direct observation of elements. Using
mobile cameras as metaphor of the eye,
and giving direct relation with geographic
space, by GPS location recording,
CitySkin’s mapping intertwines location
and time.
The graphic map information results on
impressions taken on an up to 60-minute
journey. Each minute a photo is taken
and its location recorded (which may or
not be printed in the white stripe by user
choice). The difference between position
A and B defines velocity and this value
determines each photo final length.
Simultaneously, CitySkin application
presents an accessible instrument that
creates relational information, and
therefore empowers the user as a data
visualization producer. Ultimately,
CitySkin outputted skin, presents an
useful and playful information map,
which gives visibility to invisible patterns
present.
CitySkin is a project by Isabel Paiva
and Tiago Fernandes

fragilidade, ludicidade, assim como
garantem a acessibilidade à construção
e reprodução robots. No PLUNC estes
robots são apresentados como parte de
um workshop onde os participantes serão
convidados a contactar directamente
com a sua programação, as dobragens em
papel (origami), aplicando uma lógica do
“do it together” e de partilha do processo
de construção de um Paperbot original.
Para além da desmitificação do aspecto
exclusivamente tecno-científico que a
robótica poderá ter, o formato de design
participativo tem como objectivo promover
a criatividade e o proliferação de novos
Paperbots. No final os robots destinam-se
a ser incluídos na exposição do PLUNC.
Este workshop é dirigido a uma faixa etária
alargada, crianças e/ou adultos poderão
colaborar. Nenhuma experiência anterior
em arte e ou software é necessária. Podese recomendar o uso de um computador
pessoal, embora não seja imprescindível
para a realização do workshop.
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Ivan Vuksanov nasceu em 1989
em Koper, Eslovénia. Acabou a
escola secundária para design
em Belgrado - departamento de
Design Gráfico. Estudou Design
Gráfico na Universidade de
Artes Aplicadas em Viena - em
Klasse Kartak. Posteriormente
estudou Design de Comunicação
na Faculdade de Belas Artes
da Universidade de Lisboa e
trabalhou para a departamento
da Inovação da mesma
universidade. Actualmente
frequenta o Mestrado em Design
de Comunicação e Novos Media
na FBAUL e trabalha em regime
freelance.
Francisco Salgado, 21 anos, é um
estudante a viver em Lisboa que
sempre demonstrou interesse
pelas TI e programação. Cresceu
em Leiria, onde pertenceu à
equipa de robótica da Escola
Secundária Domingos Sequeira,
através da qual atingiu sucesso
em competições de Robótica,
o que contribuiu para reforçar
o seu gosto pelas áreas
de Automação e Sistemas
de Controlo. Actualmente
frequenta o Mestrado em
Engenharia Electrotécnica e
de Computadores no Instituto
Superior Técnico e é monitor
no laboratório de TI do
Departamento de Engenharia
Química e Biológica. Como
membro da direcção do Núcleo
de Estudantes de Electrotecnia
e Computadores, já apresentou
workshops de Arduino,
eletrónica, e programação em
Java e Android, assim como
organizou actividades dirigidas
aos estudantes de Engenharia
Electrotécnica.

Ivan Vuksanov was born in 1989
in Koper, Slovenia. Finished
secondary school for design
in Belgrade – Graphic design
department. He studied Graphic
design at the University of
Applied Arts, Vienna – in
Klasse Kartak. Later he studied
Communication design at
Faculty of Fine Arts at the
University of Lisbon and was
working for the Innovation
department at the same
university. Currently he is doing
Master’s in Communication
design and New media at
Faculty of Fine Arts at the
University of Lisbon and
working freelance.
Francisco Salgado, 21, is a student
living in Lisbon who always
had a passion for IT and
programmming. Growing up
in Leiria, he was a member
of Domingos Sequeira
Secondary School’s Robotics
Team, achieving success in
Robotics competitions, which
further deepened his interest
in Automation and Control
Systems. Francisco is currently
pursuing a Master’s degree
in Electrical and Computers
Engineering at Instituto
Superior Técnico and works
as a Monitor in the LTI-DEQB
computer lab. As a board
member of NEECIST, he has
lectured workshops on Arduino,
electronics, Java and Android
programming and has also
organized events targeted to
Electrical Engineering students.
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Tweeting Antennas é uma instalação
site-specific que explora a relação entre
novos e velhos media no espaço urbano
híbrido actual. Propõe-se a tornar visível
os processos de comunicação digital
que normalmente são invisíveis. Em
particular, traduz tweetsgeo-localizados
no movimento em tempo-real de uma
antena de televisão de telhado. Para
cada caractere alfabético a antena movese para a posição correspondente do
sistema do alfabeto semáforo. O projecto
resulta de uma investigação sobre as
relações entre as pessoas e a tecnologia
no espaço urbano. Nas cidades actuais,
os novos media e as tecnologias digitais
são usados, maioritariamente, para
finalidades de vigilância, controlo e
publicidade. No entanto, nem sempre
temos consciência da ubiquidade
tecnológica na cidade e da forma como
esta condiciona a nossa experiência
do espaço urbano. Em última instância,
ao tornarem-se mais organizadas
e optimizadas para um melhor
desempenho, as cidades correm o risco
de minimizar o factor humano e o espaço
para eventos espontâneos e aleatórios.
O objectivo deste projecto é explorar as
possibilidades das tecnologias digitais
para a criação de intervenções urbanas
que possam tornar a cidade um local
mais lúdico, inesperado e heterogéneo.
Ao apropriar media obsoletos, Tweeting
Antennas propõe um jogo de contrastes
dos processos de comunicação visíveis e
invisíveis, da alta à baixa tecnologia, dos
media contemporâneos aos obsoletos
ou esquecidos e dos ambientes virtuais
aos físicos. A primeira versão do projecto
foi desenvolvida no âmbito do mestrado
em Design de Comunicação e Novos
Media na Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa.
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Tweeting Antennas is a site-specific
installation that explores the relationship
between new and old media in today’s
hybrid public spaces. It proposes to
render visible the digital communication
processes that are usually invisible. In
particular, it translates geo-localized
tweets into the real-time movement of
a roof TV antenna. For each alphabetic
character the antenna moves into
the corresponding position of the
Flag Semaphore System. The project
is the outcome of a research on the
relationships between people and
technology in the urban space. In today’s
cities, new media and digital technologies
are used mostly for surveillance, control
and advertising purposes. However, we
are not usually aware of technological
ubiquity in the city and how it conditions
our experience of urban space. Eventually,
by becoming more organized and
optimized for better performance, cities
are at risk of minimizing the human
factor and the room for spontaneous
and random events. The aim of this
project is to explore the possibilities of
digital technologies in order to create
urban interventions that can render the
city a more playful, unexpected and
heterogeneous place. By appropriating
dead media, Tweeting Antennas
proposes a play of contrasts from visible
to invisible communication processes,
from high to low tech, from contemporary
to dead or forgotten media and from
virtual to physical environments.
The first version of the project was
developed within the Master’s course in
Communication Design and New Media
at the Faculty of Fine Arts - University of
Lisbon.

Francisco
Salgado

en
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Instalação na Exposição:
“Tweeting Antennas” (2015)
24-26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h – 18h
Terminal Fluvial Cais do Sodré
24 - 25 Set. / Sept.: 10h – 18h
26 Set. / Sept.: 13h – 24h
27 Set. / Sept.: 13h – 18h
Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea
Entrada livre / Free admission

Tweeting
Antennas

Ivan
Vuksanov

Francisco
Salgado
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Patrícia Nogueira
Francisca Gonçalves

Patrícia Nogueira é realizadora de
documentários e investigadora
de doutoramento em Media
Digitais (UT Austin - Portugal,
Porto), investigando a audiência
no documentário interactivo,
juntamente com o National Film
Board of Canada.
Francisca Rocha Gonçalves
tem formação em ciências
biológicas com uma licenciatura
em Medicina Veterinária no
ICBAS - Universidade do Porto
e frequenta actualmente um
Mestrado em Multimedia

Ivo Teixeira is a visual and new
media artist, background in
painting and Master in Art and
Design for Public Space at
Fine Arts University of Porto.
Nowadays is a PhD candidate
under UT Austin/Portugal
program in Digital Media at
University of Porto/FCT and
his work explore interactive
systems in audiovisual
installations between the
private and public space.
https://vimeo.com/ivoimagination
Rodrigo Carvalho is a designer &
new media artist from Porto/
Portugal. Graduated in Design
(AveiroPT, 2005) and with
a Master Degree in Digital
Arts (Barcelona,2009). He is
nowadays a PhD student in
Digital Media in the University
of Porto/FCT under the UT
Austin/Portugal Program. His
work is focused in the relations
and the synergies between
sound, movement and image in
audiovisual real time systems
and environments.
http://www.visiophonelab.com
Patrícia Nogueira is a documentary
filmmaker and a doctoral
030

Patrícia
Nogueira

Rodrigo Carvalho é um designer
e artista de novos media do
Porto, Portugal. Formado em
Design (Aveiro-PT, 2005) e
com um Mestrado em Artes
Digitais (Barcelona, 2009).
Actualmente é doutorando no
âmbito do programa UT Austin
/Portugal em Media Digitais
na Universidade do Porto/
FCT. O seu trabalho é foca-se
nas relações e sinergias entre
som, movimento e imagem
em em sistemas e ambientes
audiovisuais em tempo real.

en

Rodrigo
Carvalho

Performance

Ivo Teixeira é um artista visual e
de novos media, com formação
em pintura e com um Mestrado
em Arte e Design para o
Espaço Público em Belas Artes
da Universidade do Porto.
Actualmente é doutorando no
âmbito do programa UT Austin
/Portugal em Media Digitais na
Universidade do Porto/FCT e o
seu trabalho explora sistemas
interactivos em instalações
audiovisuais entre o espaço
público e privado.

Ivo
Teixeira

pt

Daniel Rodrigues Correia é
licenciado em Marketing
(Lisboa-PT, 2007) e em PósProdução Video (LisboaPT, 2008), tendo ainda um
Mestrado em Multimédia - Arte
e Cultura (Porto-PT, 2015).
O seu trabalho foca-se na
experiência audiovisual e na
captura da realidade, com
um interesse especial em
artefactos documentais e a sua
descontextualização.

Artistas
/ Artists

Daniel Correia

Daniel
Correia

Rodrigo Carvalho

Francisca
Gonçalves

(música interactiva e design de
som) na FEUP - Universidade do
Porto. Desta forma combina os
seus interesses em música
e natureza e também actua
como DJ.

Ivo Teixeira

Patrícia
Nogueira

Francisca
Gonçalves

Daniel
Correia

researcher in Digital Media
(UT Austin - Portugal, Porto),
researching audience in
interactive documentary, along
with the National Film Board
of Canada.
Francisca Rocha Gonçalves has
a background in biological
sciences with a degree in
Veterinary Medicine in ICBAS University of Porto and right
now attending a Multimedia
Master (Interactive music
and sound design) in FEUP
- University of Porto. She
combines her interests in music
and nature and also performs
as a DJ.
Daniel Rodrigues Correia is
graduated in Marketing (LisbonPT, 2007) and in Video Postproduction (Lisbon-PT, 2008)
and with a Master Degree in
Multimedia - Art and Culture
(Porto-PT, 2015). His work is
focused in the audiovisual
experience and capturing
reality with a special interest in
documentary artefacts and their
decontextualization.

multisensorial. A nossa intenção é
explorar a cidade, capturar sons e imagens
para serem usadas como conteúdo para
a performance ao vivo. No final, vamos
apresentar uma performance audiovisual
ao vivo que mostra a nossa interpretação
pessoal do som e paisagens visuais da
cidade.
en
For the Festival, we will develop, in site,
a new audiovisual live act specific for
the city. We aim to present a project that
represents the everyday crossovers of
the Tejo river. Daily, thousands of people
get on board the “cacilheiros” boats, as
an essential part of their daily lives, and
cross the river between the south and
north shores. Looking out the window we
behold the river, the seagulls, the Lisbon’s
skyline, the smell of a fresh morning and
we experience a multisensory journey. We
plan exploring the city, capturing sounds
and images to be used as content for
the live performance. In the end, we will
present a live audiovisual performance
showing our personal interpretation of
city’s sound and visual landscapes.
https://vimeo.com/129421282

Performance

Rodrigo
Carvalho

http://www.vimeo.com/
danielrodriguescorreia
Performance:
“Kobayashi”
24 Set. / Sept.: 21h
Ginjal Terrasse
Entrada livre / Free admission

Para o festival, vamos desenvolver,
no local, um novo live act audiovisual
específico para a cidade. O nosso
objectivo é apresentar um projecto que
representa o quotidiano das viagens
de barco entre margens, no rio Tejo.
Diariamente, milhares de pessoas usam
os barcos “cacilheiros” para atravessar
o rio entre ambas as margens, e isso
constitui uma parte essencial das suas
vidas diárias. Olhando pela janela vemos
o rio, as gaivotas, a linha de horizonte
de Lisboa, o cheiro fresco da manhã, o
que nos faz experimentar uma viagem

Kobayashi

Artistas
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Ivo
Teixeira
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Jonathan
Minard

Instalação na Exposição / installation:
“Clouds”
24 – 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h - 18h
Terminal Fluvial Cais do Sodré
Entrada livre / Free admission

James
George
pt

Exposição / Exhibition
/ Talks

en

Jonathan Minard is a filmmaker
and media historian who
investigates culture through
the lens of data and networks.
His films consider how science
fiction and technology shape
our hopes and fears about the
future.
James George is an artist using
code to discover creative
potential in emerging
technology. He created
DepthKit, a widely used
open source system for the
application of depth sensors to
cameras in 3D cinema.

James
George

Uma nova geração de artistas e hackers
emergiu na internet, inventando
tecnologias open source para a arte e
design. CLOUDS é um documentário
interactivo e um retrato dessa
comunidade de pioneiros digitais. A
programação criativa é amplamente
considerada o primeiro movimento
de arte mundial da era da Internet,
e CLOUDS é o documentário mais
abrangente sobre o trabalho desses
artistas. Uma nova modalidade de
pesquisa dá aos espectadores a
oportunidade de mergulhar mais
profundamente em todas as 10 horas de
entrevistas, com os 40 artistas em torno
de 150 tópicos. Alguns dos participantes
do documentário são: Aaron Koblin,
Casey Reas, Daniel Shiffman, Golan Levin,
Jesse Rosenberg, John Maeda, Karolina
Sobecka, Kyle McDonald, Memo Akten e
Zach Lieberman, entre outros.
en
A generation of artists and hackers have
emerged on the internet, inventing open
source technologies for art and design.
CLOUDS is an interactive documentary
and a portrait of this community of digital
pioneers explored through the lens of
code and networks. Creative coding
is broadly considered the first global
art movement of the internet age, and
CLOUDS is the most comprehensive
documentary on the work of these artists.
A new research mode gives viewers
an opportunity to dive deeper into all
10 hours of interviews with 40 artists
around 150 topics. Participants of the
documentary include: Aaron Koblin,
Casey Reas, Daniel Shiffman, Golan Levin,
Jesse Rosenberg, John Maeda, Karolina
Sobecka, Kyle McDonald, Memo Akten
and Zach Lieberman, among others.
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James George é um artista que
usa o código para descobrir o
potencial criativo na tecnologia
emergente. Criou DepthKit,
um sistema de código aberto
amplamente utilizado para
a aplicação de sensores de
profundidade em câmaras de
cinema 3D.

pt

Jonathan
Minard

Jonathan Minard é um realizador
e historiador dos media que
investiga a cultura através da
lente dos dados e das redes. Os
seus filmes reflectem como a
ficção científica e a tecnologia
moldam as nossas esperanças e
medos sobre o futuro.
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Clouds

Clouds
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Exposição
/ Exhibition

José Carlos Neves é licenciado
em Design de Comunicação
e Mestre em Sistemas de
Comunicação Multimédia, onde
desenvolveu tese em torno
do vínculo entre corpo, arte e
tecnologia. Nos seus estudos
actuais de doutoramento tem
vindo a trabalhar o «interface
físico na arte interativa».
Actualmente coordena cadeiras
de design e tecnologias na
ULHT onde também lecciona
nas áreas do design e artes
digitais. O foco do seu trabalho
de investigação artística está
na relação dinâmica entre
espectador e obra de arte.

pt
Amachina toma a autonomia do interface
para com o computador como uma mais
valia para a obra de arte interactiva, uma
posição que assenta na possibilidade de
uma máquina interactiva sem controle
digital se poder constituir enquanto
interface entre humano e computador.
Trata-se de fazer do interface a obra em
si mesma, trazendo deste modo a atitude
contemplativa do todo e a de descoberta
do interface para um mesmo patamar; o
teor de ruído que o interface pode trazer à
contemplação da obra de arte interativa
estará então atenuado.

en

en

José Carlos Neves has a degree
in Communication Design
and a Master in Multimedia
Communication Systems,
where he developed a thesis
concerning the bond between
art, body and technology.
His present PHD studies are
concerned with «physical
interface in interactive
art». Currently he manages
subjects related to design and
technologies at ULHT, where
he also teaches Design and
Digital Arts. His research
project focuses on the dynamic
relationship between spectator
and work of art.

In Amachina the autonomy of the
interface to the computer is taken as an
added value to the work of interactive art,
a statement based on the possibility that
an interactive machine without digital
control is able to act as an interface
between human and computer. The
interface will become the work of art
itself, thereby bringing the contemplative
attitude of the whole and the discovery
of the interface to a same level; the
noise that the interface may add to the
contemplation of an interactive artwork
will then be attenuated.

Ficha artística e técnica | cast: Autoria
e Produção | Author and Production
> José Carlos Neves; Discussão Conceito
| Concept Discussion > José Gomes Pinto;
Discussão Metodologia | Methodology
Discussion > Inês Secca Ruivo;
Consultoria | Advice > António Martins
(eletrónica/ electronics), João Trindade
(áudio/audio); Beta Tester > Rebecca;
Apoio | Support > ULHT, Leroy Merlin;
Agradecimentos | Acknowledgment >
Odete Barata Neves, Pedro Costa Silva
(PtRobotics), Edward (Meccano Spares),
Luís Costa e Marco Raposo.
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José Carlos
Neves

pt

Instalação na Exposição / installation:
“Amachina”
24 – 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h - 18h
Terminal Fluvial Cais do Sodré
Entrada livre / Free admission
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José Carlos
Neves

Amachina

Amachina
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Exposição / Exhibition
/ Talks

Jude Munkudane é um programador
de software e entusiasta de
tecnologia. O seu trabalho
envolve principalmente
o desenvolvimento de
aplicações distribuídas que
comunicam através de redes
IP. É graduado em Ciências da
Computação na Universidade
Makerere. Jude trabalhou
durante 4 anos para a Uganda
Telecomunicações, antes do
projecto RootIO, desenvolvendo
soluções tecnológicas
adaptadas às necessidades da
comunidade. Uma das soluções
desenvolvidas durante este
tempo foi o projeto Mobile VRS,
em conjunto com a UNICEF,
que mais tarde foi adoptado
pelo registo de nascimentos e
mortes do Uganda e está a ser
implementado noutros países
africanos.
Christopher Csikszentmihalyi é um
tecnólogo, humanista, designer
e artista. A sua obra centra-se
no desenho de tecnologias de
informação e comunicação
para as comunidades, com
vista a mitigar os aspectos
negativos da globalização. Foi
o co-fundador e dirigiu o MIT
Center for Future Civic Media,
dedicado ao desenvolvimento
de tecnologias que fortaleçam
as comunidades. Fundou
também o grupo de Cultura
Computacional do MIT Media
Lab, que trabalhou para criar
tecnologias de media únicas
para aplicações sócio-culturais
e políticas. Actualmente
é o presidente do grupo de
Investigação Europeu no
M-ITI (Madeira Interactive
Technologies Institute).

Jude Munkudane is a software
developer and technology
enthusiast. His work mostly
involves development of
distributed applications
communicating over IP
networks. A Computer Science
graduate from Makerere
University, Jude spent four years
working for Uganda Telecom
prior to RootIO, developing
solutions that mapped
technologies to community
needs. A prominent solution
developed during this time in
conjunction with UNICEF was
the MobileVRS, which later was
adopted as Uganda’s electronic
birth registration system and
is being implemented in other
African countries
Christopher Csikszentmihalyi
is a technologist, humanist,
designer, and artist. His
work is focused around
designing information and
communications technologies
for communities to mitigate
the negative aspects of
globalism. He cofounded and
directed the MIT Center for
Future Civic Media, dedicated
to developing technologies
that strengthen communities.
He also founded the MIT Media
Lab’s Computing Culture
group, which worked to create
unique media technologies
for sociocultural and political
applications. Currently, he is
the European Research Area
chair at the Madeira Interactive
Technologies Institute.
Instalação na Exposição / installation:
“RootIO”
24 – 26 Set. / Sept.: 10h – 22h
27 Set. / Sept.: 10h - 18h
Terminal Fluvial de Cacilhas
Entrada livre / Free admission
pt
RootIO é um projeto para construir
estações de rádio FM de baixa potência
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Jude
Munkudane

en
RootIO is a project to build cheap low
power FM radio stations that are small
enough to fit in a bucket (literally). These
stations are studio-less but rely on
telephony and the internet to deliver
content to broadcast points which then
relay audio content over FM for reception
through ordinary FM receivers. RootIO
proposes the proliferation of radio
stations in preference to expansion of
existing radio stations. One benefit is
that smaller communities have more
radio space to express themselves -

something that is not possible on big FM
radio stations. Another benefit is that
radio space is opened up to people at the
grassroots who never stood the chance
(subsistence farmers, community level
knowlegde workers, community based
small scale business entities) because
radio space is now cheaper and more
available. The operational and capital
expenditure reduction in RootIO stations
liberates radio stations from the financial
bearing in the running of these stations
leaving them to focus more on the issues
that affect community as opposed
to selling airtime to entities whose
interests may not align with those of the
community listening in. RootIO stations
are backed by a web based telephony
enable platform that makes it possible for
stations to share content with each other
and learn from each other - an approach
that is more realistic and context aware.
RootIO stations consist of a cheap
Android phone connected to a 25W FM
transmitter housed in a plastic bucket.
Telephony and Radio to come up with
a solution that is more useful to these
communities than any of the three
technologies on their own.
http://rootio.org

Artist Talks #1
“RootIO”
24 Set. / Sept: 18h30
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques,
Entrada livre / Free admission
pt
Jude Munkudane falará em detalhe do
seu projecto RootIO, explicando o seu
conceito e contexto, além de abordar as
características sociais do projecto e das
comunidades envolvida
en
Jude Munkudane will speak in detail
about RootIO project, explaining his
concept and context, in addition to
addressing the social characteristics of
the project and the communities involved
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baratas e que são pequenas o suficiente
para caber literalmente num balde. Estas
estações sem estúdio, dependem da
telefonia e internet para fornecerem
conteúdo para pontos de transmissão,
que depois retransmitem o conteúdo de
áudio sobre FM para a recepção através
de receptores FM comuns. RootIO propõe
a proliferação de estações de rádio, de
preferência a expansão de estações de
rádio já existentes. Uma vantagem é que
as comunidades mais pequenas têm
acesso a mais espaço de rádio para se
expressar - algo que não é possível em
grandes estações de rádio FM. Outro
benefício é que o espaço de rádio é
aberto a pessoas das comunidades base
que nunca tiveram essa oportunidade
(agricultores de subsistência,
trabalhadores da área do conhecimento
da comunidade, entidades empresariais
de pequena escala baseadas na
comunidade), porque o espaço de rádio
é agora mais barato e mais acessível. A
redução das despesas operacionais e
de capital em estações RootIO liberta
as estações de rádio das obrigações
financeiras do funcionamento destas
estações, deixando-as concentrarse mais nas questões que afectam a
comunidade em oposição à venda tempo
de antena às entidades cujos interesses
podem não estar alinhados com os
da comunidade. As estações RootIO
são suportadas por uma plataforma
baseada em telefonia web que torna
possível a partilha de conteúdo entre as
estações e a aprendizagem simultânea
-. uma abordagem que é mais realista
e contextual. As estações RootIO são
constituídas por um telefone Android
barato ligado a um transmissor de FM de
25W alojado um balde de plástico.
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Workshops

Maurício Martins é defensor e
promotor do uso do software
e hardware livres (opensource software & hardware).
Desenvolve projectos
nas áreas de computação
física, interfaces tangíveis
e interactivas. Organiza
workshops nas áreas do DIY,
Electrónica e 3D Printing.
Colabora com diversos
artistas portugueses no
desenvolvimento de soluções
interactivas.
Tiago Rorke costuma estar imerso
na prototipagem e computação
física, ferramentas e detalhes,
a partir da sua experiência
como designer, artista e
investigador. O seu trabalho
oscila entre ferramentas para
fazer e ensinar, e máquinas e
experiências que questionam
as nossas relações diárias
com a tecnologia. Nascido em
Wellington, Nova Zelândia,
Tiago estudou desenho
industrial no Victoria University
of Wellington School of Design,
e foi aluno do Computational
Design Lab na Carnegie Mellon
University, em Pittsburgh
PA. Co-fundador do Diatom,
um estúdio em Londres a
desenvolver ferramentas do
design colaborativo e opensource, Tiago é agora um
designer freelancer a trabalhar
entre hardware e software, e
que mora em Lisboa.
en

Mauricio Martins is an advocate
of the use of free software
and hardware (open-source
software e hardware). Develops
projects in the areas of physical
computing and tangible
and interactive interfaces.

Tiago Rorke is usually immersed
in prototyping and physical
computing, tools and details,
from his experience as a
designer, artist and researcher.
His work ranges from tools
for making and teaching, to
devices and experiences that
interrogate our everyday
relationships with technology.
Born and raised in Wellington,
New Zealand, Tiago studied
industrial design at the Victoria
University of Wellington
School of Design, and is an
alum of the Computational
Design Lab at Carnegie Mellon
University, Pittsburgh PA.
Formally a co-founder of
Diatom, a London-based studio
building collaborative and
open-source design tools, Tiago
is now a freelance designer
working between hardware and
software, and living in Lisbon,
Portugal.
Workshop
Introdução à Computação Física
com Arduino / Introduction
to Physicl Computing with Arduino
25 Set. / Sept.: 11h-13h & 14h -18h
FBAUL – Espaço co-working 4.31
Inscrição / Registration: 35€ (Arduino
workshop kit - compra opcional /
optional buy: +50€)
pt
O Arduino é uma excelente plataforma
de desenvolvimento para computação
física, permitindo a engenheiros, artista s
e entusiasta s criar sistema s para manip
ular o mundo físico e com ele interagir.
Neste workshop os participantes
vão aprender conceitos básicos de
electrónica e a trabalhar com a plataf
orma Arduino.
O 123D Circuits é uma plataforma online desenvolvida pela Autodesk para a
aprendizagem dos conceitos básicos em
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Tiago
Rorke

Organizes workshops in the
areas of DIY, Electronics and
3D Printing. Collaborates with
various Portuguese artists in
the development of interactive
solutions.

Maurício
Martins

041

torno da electrónica, computação física
e muito mais. Esta ferramenta tem a
capacidade de simular o funcionamento
dos circuitos electrónicos e de projectos
desenvolvidos com o Arduino.

en

Maurício
Marins

Tiago
Rorke

en
Arduino is an excellent platform to
develop physical computing, allowing
engineers, artists and enthusiasts to
create systems to manipulate and interact
with the physical world. In this workshop
the participants will learn the basic
concepts of electronics and to work with
Arduino platform.
The 123D Circuits is an online platform
developed by Autodesk that helps to learn
the basic concepts about electronics and
physical computing, among other things.
This tool allows to simulate how electronic
circuits and projects made with
Arduino work.

Piccolo is an open-source CNC small
machine that is a fairly accessible
platform for those who want to learn
and to experiment with CNC technology.
Participants will be introduced to the
fundamental processes around CNC
technology and digital fabrication. After
knowing the features of Piccolo, you will
learn to use it and program it using the
open-source Arduino and Processing
platforms.
http://www.piccolo.cc

Workshop
Introdução ao Piccolo e CNC (Computer
Numerical Control) / Introduction to
Piccolo and CNC
27 Set. / Sept.: 13h -18h30
FBAUL – Espaço co-working 4.31
Inscrição / Registration: 35€ (Piccolo
workshop kit – compra opcional /
optional buy: + 100€)

Piccolo é uma pequena máquina
CNC open-source que constitui uma
plataforma bastante acessível para
quem quer aprender e experimentar com
a tecnologia CNC possibilitando assim o
seu uso numa ampla gama de projetos.
Os participantes são introduzidos aos
processos fundamentais em torno da
tecnologia CNC e de fabricação digital.
Depois de conhecer as funcionalidades
do Piccolo, vão aprender a utilizá-lo e
a programá-lo usando as plataformas
open-source Arduino e Processing.

Piccolo

Artistas
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validação. Tupperwars e Quarto
Escuro, exposição Mandei-o
matar porque não havia razão,
Torre do Tombo e Espaço
Avenida, Lisboa (2011), RAR.et
GLORIA, Coffee Talks, Zurich
(2012). SARL criou e mantém
activos diversos personagens
fictícios – agentes infiltrados,
como células – no Facebook.

Rita
Xavier Monteiro
S.A.R.L.

O grupo SARL nasceu em 2011,
Portugal. A sua actividade de
grupo não encaixa nos formatos
habituais de colectivos
artísticos, mas desenvolvese de forma muito coesa e
orgânica, em questionamento e
negociação contínuos, sabendo
que o inimigo é parte intrínseca
de nós mesmos. O grupo
S.A.R.L. desafia a autenticidade,
as noções de apropriação e
expropriação, utilizando as
ferramentas institucionais de

Rita Xavier Monteiro was born in
Oporto, Portugal, in 1987. She
lives and works in Lisbon. She
graduated in Philosophy (FLUP,
2008) and has a Master in Art
Studies (FBAUP, 2011). She was
invited assistant professor
for the ES / IPP discipline
(2010-2014), where she is a
member of the Art and Heritage
Studies. She had a research
scholarship by the Art History
Institute (FCSH / UNL) for the
project of contemporary art
documentation in 2012 and
the project Unplace, between
2014 and 2015. In her work as
a curator, the highlight are the
screening Um Retrato Quase
Apagado with Fátima Lambert
for the Cerveira Biennial 2013,
the program of performance
Art Symptoms and Side Effects
2013, organized with Rita Castro
Neves and Fátima Lambert and
the virtual exhibition Unplace:
Places-between spaces,
curated by António Pinto Ribeiro
for the Gulbenkian Next Future
program. Shee participated
in the seminar Maiscrítica
and develops critical work of
performing arts, publishing
and collaborating with various
institutions
The SARL group was born in 2011,
Portugal. Their group activity
does not fit in the usual formats
of artistic collectives, but
develops in a very cohesive and
organic form, in continuous
questioning and negotiation,
knowing that the enemy is an
intrinsic part of ourselves. The
group S.A.R.L. challenges the
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Rita
Xavier Monteiro

Rita Xavier Monteiro nasceu no
Porto, Portugal, em 1987. Vive e
trabalha em Lisboa. Formou-se
em Filosofia (FLUP, 2008) e é
mestre em Estudos Artísticos
(FBAUP, 2011). Foi professor
assistente convidada da
disciplina de ES/IPP (20102014), onde é membro do núcleo
de estudos de Arte e Património.
Foi bolseira de investigação
pelo Instituto de História de
Arte (FCSH / UNL) do projecto
de documentação de arte
contemporânea em 2012 e do
projecto Unplace – Um museu
sem lugar, entre 2014 e 2015. No
seu trabalho como curadora,
destaque-se o screening Um
Retrato Quase Apagado, com
Fátima Lambert para a Bienal de
Cerveira de 2013, a programação
de performance art Sintomas
e Efeitos Secundários 2013,
organizada com Rita Castro
Neves e Fátima Lambert e a
exposição virtual Unplace:
Lugares-entre-Lugares,
comissariada com António
Pinto Ribeiro para o programa
Gulbenkian Próximo Futuro.
Participou no seminário
Maiscrítica e desenvolve
trabalho de crítica de artes
performativas, publicando
e colaborando com diversas
instituições.
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pt
Nome de Código: OSCAR [Organização
Socio-Corporativa Auto-Reguladora/
Open Source Cluster of Armed
Resources] é um trabalho artístico
virtual em curso, composto por um
website e uma página do Facebook e
criado para a exposição unplace arte
em rede: lugares-entre-lugares (19
Junho a 19 Novembro 2015), com a
curadoria de António Pinto Ribeiro e Rita
Xavier Monteiro no âmbito do projecto
Unplace para o Programa Gulbenkian
Próximo Futuro. O website [http://
www.oscar.org.pt/] apresenta uma
tessitura burocrática, como uma ironia
a este tipo de organização. A página de
Facebook [https://www.facebook.com/
oscarSARL] reproduz a actividade de um
agente no processo de uma investigação.
Com o objectivo de reflectir sobre a
mediação pela comunicação em rede e
suas estruturas de controlo, OSCAR joga
com aparentes dicotomias – intimidadeexposição, realidade-ficção, local-global,
proximidade-distância –, convidando o
utilizador do Facebook a acompanhar e
participar numa narrativa de investigação
e, eventualmente, mudar o seu rumo.

en
Code Name: OSCAR [Organização SocioCorporativa Auto-Reguladora / Open
Source Cluster of Armed Resources] is
a virtual artwork in progress, consists
of a website and a Facebook page and
was created for the exhibition unplace
art network: places- between places
(19 June to 19 November 2015), curated
by António Pinto Ribeiro and Rita Xavier
Monteiro under the Unplace project for
the Gulbenkian Next Future Programme.
The website [http://www.oscar.org.pt/]
presents a bureaucratic fabric, as an irony
to this type of organization. A Facebook
page [https://www.facebook.com/
oscarSARL] plays the activity of an agent
in the process of an investigation. In order
to reflect on the mediation by the network
communication and its control structures,
OSCAR plays with apparent dichotomies
– intimacy-exposure, reality-fiction, localglobal, proximity-distance - inviting the
Facebook user to monitor and participate
in a research narrative and eventually
change his course.

Talk

Open Call Talks:
“OSCAR”
27 Set. / Sept.: 15h-16h30
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
Entrada livre / Free admission

Oscar_Tejo
/ Oscar_Livro
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/ Artists

Rita
Xavier Monteiro

S.A.R.L.
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authenticity, the notions of
appropriation and expropriation,
using the institutional
validation tools. Tupperwars
and Quarto Escuro, Mandei-o
matar porque não havia razão
exhibition, Torre do Tombo and
Espaço Avenida, Lisbon (2011),
RAR.et GLORIA, Coffee Talks,
Zurich (2012). SARL created
and maintains several active
fictional characters - undercover
agents, such as cells - on
Facebook.

pt
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en

Sally Jane Norman is a dual
national (Aotearoa/ New
Zealand, France), Professor of
Performance Technologies and
Co-Director of the University of
Sussex Humanities Lab. As a
theorist and practitioner, holder
of a Doctorat d’état (Paris
III), her research addresses
areas ranging from ancient
theatre to digital networks. She
coordinated the 1993 Louvre
International Symposium on
New Images, and has authored
policy papers for Unesco and
the French Ministry of Culture.
Before moving to Sussex,
she founded Culture Lab, an
interdisciplinary research
laboratory at Newcastle
University. Previously she was
Director General of the Ecole

http://www.sussex.ac.uk/shl
http://www.sussex.ac.uk
/profiles/240005
Conferência / Conference:
Estética Aumentada / Augmented
Aesthethics
25 Set. / Sept.: 18h30
Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
– Auditório Lagoa Henriques
pt
Tema: Partir da discussões de “New
aesthetics” ou “Post-Internet art”,
ou ainda “post-digital aesthetics”,
para debater as questões da estética
pós-computacional.
A Estética resulta de um conjunto de
construções culturais, sociais, religiosas,
entre outras, suportada pela capacidade
de percepção sensorial do ser humano.
As limitações de largura de banda dos
nossos sentidos moldaram naturalmente
a dimensão figurativa da criação artística
ao longo dos tempos, assim como a
sua percepção. O ouvido humano tem
uma largura de banda entre os 20Hz e
os 20000Hz, mas os sons na natureza e
mesmo os harmónicos dos instrumentos
tradicionais têm frequências que vão
muito para além destes limites. O mesmo
se pode aplicar a todos os restantes
sentidos. Como seria a história das artes
visuais se todos fossemos daltónicos ou
a da música se tivéssemos a capacidade
auditiva de alguns dos animais que nos
rodeiam? Os sensores e a computação
actual permitem-nos percepcionar todo o
tipo de informação do ambiente que nos
rodeia e que até à pouco tempo
nos era “invisível”.
Fruto desta capacidade a comunidade
científica tem explorado o tema
da “Beleza computacional”, focada
na capacidade dos computadores
percepcionarem e executarem criações
artísticas à luz dos princípios da estética
“tradicional”. Será um computador capaz
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Sally Jane Norman tem dupla
nacionalidade (Aotearoa / Nova
Zelândia, França). Professora
de Tecnologias Performativas
e co-diretora do Laboratório de
Humanidades da Universidade
de Sussex. Como teórica e
profissional, titular de um
Doctorat d’État (Paris III), a
sua pesquisa aborda áreas que
vão desde o antigo teatro até
às redes digitais. Coordenou
o Simpósio Internacional
sobre Novas Imagens no
Louvre, em 1993, e é autora de
documentos estratégicos para
a UNESCO e o Ministério da
Cultura Francês. Antes de se
mudar para Sussex, fundou o
Culture Lab, um laboratório de
investigação interdisciplinar
na Universidade de Newcastle.
Anteriormente, foi diretor-geral
da Escola Superior Europeia de
Imagem (Angoulême / Poitiers),
e investigadora associada no
ZKM - Zentrum fuer Kunst und
Medientechnologie (Karlsruhe).

Sally-Jane
Norman

européenne supérieure de
l’image (Angoulême/Poitiers),
and Research Associate at
the Zentrum fuer Kunst und
Medientechnologie (Karlsruhe).

Sally-Jane
Norman

“traditional” aesthetic principles of. Will
a computer be able to autonomously
create a work that traditional parameters
of artistic evaluation consider art? Or it
is possible to develop algorithms that
process sensors´ information to assess
the artistic dimension of works created
by human artists? These are some of
the questions that have been addressed,
sometimes ironically, either by artists
or by technologists. This conversation
proposes a discussion about the space
of today´s aesthetics and what will its
future be, faced with a set of perceptual
phenomena and unprecedented figurative
embodiment capabilities. Not whether to
discuss how the computer is located and
operates within the current history of the
Art but what would the history of Art be
if it had been written with the increased
readable parameters that we now have
from the reality around us, through the
computer systems.

en
Theme: Building up from the debates
around concepts such as “New
aesthetics”, “Post-Internet art”, or “postdigital aesthetics” discuss the issues of
post-computational aesthetics.
Aesthetics result from a number of
cultural, social and religious constructs,
among others, supported by the capacity
of human perception. Bandwidth
limitations of our senses naturally
shaped the figurative dimension of
artistic creation throughout the ages,
as well as their perception. The human
ear bandwidth is 20Hz to 20000Hz,
but the sounds in nature and even the
harmonics of traditional instruments
have frequencies that go far beyond these
limits. The same can be applied to all our
other senses. What would the history of
the visual arts be if we were all color-blind
or what kind of music would we do if we
had the hearing capacity of other animals.
The sensors and the capabilities of
current computers enables us to perceive
the information from the environment
surrounding us in dimensions that were
invisible until recently.
As a result of this capacity the scientific
community has explored the theme of
“computational Beauty”, focused on the
ability of computational perception to
analyze artistic creations in the light of

Conferência
/ Conference

Sally-Jane
Norman
Oradora
/ Speaker

de criar autonomamente uma obra que
os parâmetros tradicionais da avaliação
artística considerem arte? Ou será
possível desenvolver algoritmos que
processem a informação de sensores de
forma a avaliarem a dimensão artística
de obras criadas por artistas humanos?
Estas são algumas das questões que,
por vezes até ironicamente, têm sido
abordadas quer por artistas, quer por
tecnólogos. Nesta conversa, o que se
pretende debater é o espaço onde se
situa no presente e se situará no futuro a
estética, confrontada com um conjunto
de fenómenos percepcionais e de
materialização figurativa sem precedentes.
Não se pretende discutir como o
computador se situa e opera dentro dos
parâmetros actuais da história da Arte mas
como seria a história da Arte se tivesse
sido escrita com a dimensão aumentada
que hoje temos da realidade que nos rodeia,
através dos sistemas computacionais.
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série de exposições de arte,
de conteúdo audiovisual,
com vários artistas
reconhecidos tanto local como
internacionalmente. Nos
últimos 8 anos, Steffen tem
ensinado estudantes de Bremen,
Berlim, Veneza e Zurique em
diversas escolas de arte.

Sebastian
Muellauer
Benjamin
Gaulon
Steffen
Klaue
pt

Benjamin Gaulon is an artist,
researcher and art college
lecturer. He has previously
released work under the name
“Recyclism”. His research
focuses on the limits and
failures of information and
communication technologies;
planned obsolescence,
consumerism and disposable
society; ownership and privacy;
through the exploration of
détournement, hacking and
recycling. His projects can
be softwares, installations,
pieces of hardware, web based
projects, interactive works,
street art interventions and are,
when applicable, open source.
He is currently Associate
Professor at The New School
Parsons Paris, where he is
the program director of the
MFA Design + Technology and
the BFA AMT (Art, Media and
Technology).

Steffen Klaue (Berlim) é
um designer interactivo,
programador criativo e artista
visual. Estudou Media Digitais
na Universidade de Artes de
Bremen (grau com distinção).
Steffen tem-se envolvido numa

Steffen Klaue is a Berlin based
interactive designer, creative
coder and visual artist. He
studied Digital Media at the
University of Art Bremen
(degree with distinction).
Steffen has been involved in a
046

Benjamin
Gaulon

Benjamin Gaulon é um artista,
investigador e professor
da faculdade de arte.
Produziu trabalhos sob o
nome “Recyclism”. A sua
investigação foca-se nos limites
e falhas das tecnologias da
informação e de comunicação,
obsolescência planeada, o
consumismo e a sociedade
descartável, propriedade
e privacidade através da
exploração da apropriação,
hacking e reciclagem. Os seus
projetos podem ser softwares,
instalações, peças de
hardware, projetos web, obras
interactivas, intervenções
artísticas de rua e são, quando
aplicável, open source.
Actualmente é professor
associado da The New School
Parsons Paris, onde é o director
do programa do MFA Design +
Tecnologia e o BFA AMT (Arte,
Media e Tecnologia).

Sebastian
Mauellauer

Sebastian Muellauer is a
german creator working in
the intersection of Design,
Technology, Nature and Human
Intervention. In his practice he
advocates values and ethics of
collaboration and open source
hardware. He is currently based
on the Field Station Teufelsberg
in Berlin, where he is running
the Autonomous-SystemLaboratory Collaborative.

Steffen
Klaue

en
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Sebastian Muellauer é um
criador alemão que trabalha
na interseção entre Design,
Tecnologia, Natureza e
Intervenção Humana. Através
do seu trabalho defende valores
e ética de colaboração e de
hardware de código aberto.
Actualmente está na Field
Station Teufelsberg em Berlim,
onde dirige o AutonomousSystem-Laboratory
Collaborative

Workshop:
“Hack the Oceans”
21 - 24 Set. / Sept. 14h – 20h
FBAUL - Espaço co-working 4.31
Inscrição/Registration: 45€

Artistas
/ Artists

Sebastian
Mauellauer

Benjamin
Gaulon

Steffen
Klaue

pt
ORB é um drone aquático, open-source,
comunitário e automatizado, que permite
monitorizar e investigar ecossistemas
aquáticos em perigo. Atualmente contém
vários sensores de qualidade da água
e permite fazer gravações de vídeo e
som dentro e fora da água. Durante este
workshop de 4 dias vão ser construídos
pequenos robots flutuantes adicionais ou
extensões na ORB, que funciona como a
nave-mãe para uma frota experimental
e que se pretende em crescimento. Será
um workshop essencialmente prático
onde os participantes vão aprender a
construir estas plataformas que podem
ser o veículo para módulos adicionais.
Estes módulos que permitem monitorizar
e interagir com o oceano podem ser
cinéticos, electrónicos ou baseados
em som. Os projetos serão construídos
desde a estrutura até às partes
electrónicas, usando vários materiais
reciclados. Os formadores fornecerão
ferramentas electrónicas básicas e
micro controladores para ajudar os
participantes a construir os seus objectos.
O objetivo é acabar com o workshop
com uma peça de arte colaborativa
desenvolvida para implementar e
executar nas águas do rio Tejo.

en
ORB is a community-driven and
open-source developed, automated,
water vessel to monitor and research
endangered water ecosystems. Currently
it carries various water quality sensors
and records under and above water video
and sound. During this 4-day workshop
we will build additional little floating
robots, or extensions on the ORB, which
functions as the mothership for our
growing, experimental fleet. Participants
will gain hands on experience building
these platforms that will be the carriers
for any experimental add ons. They can
be kinetic, electronic and/or sound based
to sense and interact with the ocean.
The projects will be built from various
recycled materials, from the structure to
the electronic parts. We will provide basic
electronic tools and micro controllers to
work with and assist you to realize your
concepts. The goal is to end the workshop
with a collaboratively developed art
piece to deploy and perform in the Lisbon
harbor.
More infos about ORB on openbuoy.net
and openbuoy.com

Mais informações em openbuoy.net
e openbuoy.com
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number of art exhibitions, both
audio and visual, with numerous
respected artists, both locally
and internationally. Over the
past 8 years, Steffen has been
teaching to students in Bremen,
Berlin, Venice and Zürich at
various art schools.

Sebastian
Mauellauer

Benjamin
Gaulon

Steffen
Klaue

048

Hack The Oceans

Hack The Oceans
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Performance

Yago de Quay é um artista
multimédia e pesquisador. As
suas performances são focadas
na conexão dos gestos, música e
efeitos visuais. Em 2013 recebeu
o prémio Audience Favorite
Prize no West by West Campus
Film Festival para o filme
“NOLA” e o Critics Table Awards
nomination for the Best Video
Design para a performance
“3D[Embodied]”. Em 2011
publicou o livro “Interactive
Music 2.0 “ e no ano seguinte
lançou o álbum “Take You To
The Party”. Actualmente, está
a actuar com a companhia
ArcAttack e a produzir um
concerto multimédia.
João Beira é um artista visual que
explora a intersecção entre o
design de projecção 3D e os
media interactivos. Integrado
com a sua prática artística, está
actualmente a trabalhar para
obter um grau duplo de PhD
na Universidade do Texas e da
Universidade do Porto, Portugal,
cuja investigação se foca na
integração de tecnologias
de detecção com projecção
aumentada para performances
de dança ao vivo. É também o
fundador e diretor criativo da
Datagrama, um projecto de
artes performativas visuais.
Algumas de suas obras mais
notáveis incluíram colaborações
com artistas como Quixotic,
Vitamotus, e Yacov Sharir. Os
seus trabalhos de investigação
e performance foram
apresentados em festivais
internacionais de arte, como
SXSW, Kernel Festival, Burning
Man, Boom Festival, entre
outros. Possui um mestrado em
Arte Multimédia, e foi professor
na Universidade ESG, Portugal,
entre 2007 e 2010.

Yago de Quay graduated Berklee
College of Music with a
Professional Music degree in
guitar. I then enrolled in the
master’s in Multimedia centered
on Sound Design and Interactive
Music. Using my musical
background together with new
found programming skills I
developed various installations
that enabled the public to help
me create and perform music
in real time. My Master’s thesis
is about the implementation of
interactive music systems in
nightclubs. Now I’m getting a
PhD at UTAustin that focuses
on using body movements, that
is dance, to control musical
elements. This project goes
under the name of Dance
Jockey. On a daily basis, I create
interactive art installations
and performances that enable
people to contribute and modify
the art piece itself. They always
have a strong sonic component
and combine technologies
to help create new modes of
expression.
João Beira is a visual artist that
explores the intersection
between 3D projection design
with interactive media.
Integrated with his art practice,
he is currently working towards
a dual degree PhD at University
of Texas and the University of
Porto, Portugal, which focuses
on the integration of sensing
technologies with projectionbased augmentations for live
dance performance. He is
also the founder and creative
director of Datagrama, a visual
performance art project. Some
of his most notable works
have included collaborations
with artists such as Quixotic,
Vitamotus, and Yacov
Sharir. His installation and
performance work have been
presented at International Art
Festival such as SXSW, Kernel
Festival, Burning Man,
Boom Festival, to name a few.
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João
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He holds a M.A. in Multimedia
Art, and was a lecturer at the
ESG University, Portugal, from
2007 to 2010.

Artist Talks #2
27 Set. / Sept: 16h30-18h
FBAUL – Auditório Lagoa Henriques
Entrada livre / Free admission
pt
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de Quay

João
Beira

pt
BIOMEDIATION é uma performance
audiovisual baseada em sensores
que digitaliza a prática da meditação.
Através da utilização de um sensor EEG,
a experiência cognitiva e emocional do
performer é traduzida de forma dinâmica
para composições em tempo real de
som e vídeo. A performance estabelece
uma ligação entre o corpo e a actividade
cerebral, fundindo o mundo físico com
a dimensão psíquica. Descrito como um
processo de biofeedback, BIOMEDIATION
revela o papel do cérebro e das emoções
como feedback audiovisual e como
instrumento para performances ao vivo.
en
BIOMEDIATION is a sensor based
audiovisual performance that digitizes
the practice of meditation. Through the
use of a EEG headset, the cognitive and
emotional experience of the performer
is translated dynamically to sound
and video compositions in real time.
It connects the body to brain activity,
merging the physical world with the
psychic dimension. Described as a
biofeedback process, BIOMEDIATION
unveils the role of the brain and emotions
as audiovisual feedback and as an
instrument for live performance.

João Beira vai apresentar e partilhar o
seu processo criativo como designer de
projeção para performances audiovisuais
interactivas de dança ao vivo e para
instalações públicas interactivas. O seu
trabalho combina projecção aumentada
com design de interface de utilizador e
tecnologias de detecção. Após uma breve
apresentação de seu trabalho, ele irá
partilhar a sua abordagem e estratégias
para mapeamento criativo no design
expressivo de performances. Nesta
sessão os participantes irão adquirir uma
visão geral das ferramentas e técnicas
actuais de design de interfaces do corpo
e como elas podem ser utilizadas para
criar uma experiência de artes visuais e
performativas envolvente.
en
João Beira will present and share his
creative process as a projection designer
for interactive performance visualizations
with live dancers and for interactive
public installations. João’s work
combines projector based augmentations
with natural user interface design and
sensing technologies. Following a brief
presentation of his work, he will share
his framework and strategies for creative
mapping in expressive performance
design. In this session participants
will gain an overview of current tools
and techniques for embodied interface
design and how they can used to create
an engaging visual and performing arts
experience.
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Performance:
“Biomediation”
24 Set. / Sept.: 21h
Ginjal Terrasse
Entrada livre / Free admission

Yago
de Quay

João
Beira
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Biomediation

João Beira
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Exposição / Exhibition
Talk / Workshop

pt

en

Zachary Lieberman is an artist,
researcher and hacker. In his
work, he creates performances
and installations that take
human gesture as input and
amplify them in different ways
-- making drawings come to
life, imagining what the voice
might look like if we could
see it, transforming peoples
silhouettes into music. He’s
been listed as one of Fast
Company’s Most Creative
People and his projects have
won the Golden Nica from
Ars Electronica, Interactive
Design of the Year from Design
Museum London as well as
listed in Time Magazine’s Best
Inventions of the Year. He

http://thesystemis.com
Exposição / Exhibition:
“Drawing++”
(Curador convidado / Guest curator:
Zach Lieberman)
24 - 27 Set. / Sept.: 10h – 18h
Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa
Sala 4.25 / Room 4.25
Entrada livre / Free admission
pt
Drawing++ é uma pequena exposição com
trabalhos sobre desenho, linhas e código.
Uma exposição com a curadoria de Zach
Lieberman, para conhecer e experimentar
alguns dos seus trabalhos mais icónicos e
alguns dos seus novos projectos.
en
Drawing ++ is a small exhibition with
works on drawing, lines and code. An
exhibition curated by Zach Lieberman, to
experience some of his most iconic works
and some of his new projects.
Trabalhos / Works
The Manual Input Sessions (2004)
Golan Levin & Zach Lieberman
pt
The Manual Input Sessions apresenta
uma série de vinhetas audiovisuais
que exploram as possibilidades
expressivas dos gestos e movimentos
dos dedos. As interacções ocorrem numa
combinação de software personalizado
e interactivo, um retroprojetor analógico
e um projector de vídeo digital. Os
projectores analógicos e digitais são
alinhados de tal modo que as suas
projecções se sobrepõem, resultando
numa qualidade singular de luz híbrida
e dinâmica. Durante a interacção, os
gestos dos visitantes são interpretados
por um sistema de visão computacional
enquanto passam através da parte
superior de vidro do retroprojetor. Em
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Zachary Lieberman é um artista,
investigador e hacker. No seu
trabalho, ele cria performances
e instalações que utilizam
os gestos humanos como
input amplificando-os de
diferentes formas - fazendo
com que desenhos ganhem vida,
imaginando com o que seria
parecida a voz se a pudéssemos
ver, transformando silhuetas
humanas em música. Foi
nomeado como um das pessoas
mais criativas pela Fast Company
e os seus projetos ganharam o
Golden Nica do Ars Electronica e
o Interactive Design of the Year
do Museu de Design de Londres,
assim como foi nomeado para
o Best Inventions of the Year
da revista Time. Zach cria
obras de arte usando software
de escrita e é o co-criador do
openFrameworks, um kit de
ferramentas open source C ++
para programação criativa, além
de ter ajudado a co-fundar a The
School for Poetic Computation,
uma escola que permite analisar
as possibilidades poéticas
do código.

Zack
Lieberman

creates artwork through writing
software and is a co-creator
of openFrameworks, an open
source C++ toolkit for creative
coding and helped co-found the
School for Poetic Computation,
a school examining the lyrical
possibilities of code.

Zach
Lieberman

record an animated gif of whatever you
make. Double-tapping (or hitting the
trash icon in the menu) clears the app. As
an artist I’m constantly thinking about
new types of drawing tools, and what
does drawing in the 21st century look like
- ink space is research in that realm.

en
The Manual Input Sessions presents a
series of audiovisual vignettes which
probe the expressive possibilities of
hand gestures and finger movements.
Interactions take place on a combination
of custom interactive software, an
analog overhead projector, and a digital
computer video projector. The analog and
digital projectors are aligned such that
their projections overlap, resulting in an
unusual quality of hybridized, dynamic
light. During use, the visitors’ hand
gestures are interpreted by a computer
vision system as they pass across the
glass top of the overhead projector.
In response, the software generates
synthetic graphics and sounds that
are tightly coupled to the forms and
movements of the visitors’ actions. The
synthetic responses are co-projected
over the organic, analog shadows,
resulting in an almost magical form of
augmented-reality shadow play.
Inkspace (2015)
Zach Lieberman

Audio App (2015)
Zach Lieberman
pt
Um novo trabalho de Zach Lieberman.
Uma app sonora que emite uma estação
de rádio dependendo do sítio para onde
a pessoa está virada. Assim, se a pessoa
estiver virada para a China ouvirá
rádio chinesa.
en
An IOS app which streams live radio in
the direction you are facing, so if you turn
towards china you here chinese radio.

Talk:
Tornar Visível o Invísivel
/ Making the Invisible Visible
24 Set. / Sept.: 15h
Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa
(American Corner)
Entrada livre / Free admission
pt
Zach Lieberman tem uma missão simples:
ele quer que se sinta surpreendido.
Zach cria instalações e performances
que combinam interfaces expressivas,
orgânicas e fantasiosas com técnicas de
magia que exploram o invísivel: sombras
de mão que tocam música, formas
pintadas que saem do papel, voz que se
torna visível. Nesta talk irá explicar a sua
prática artística, bem como introduzir
as comunidades de openFrameworks e
da School of Poetic Computation, dois
projectos que ele ajudou a co-fundar.

pt
Um projecto que é em si uma forma
bastante directa de desenhar. Basta
mover o telemóvel inclinando-o em
diferentes direcções, ajustar a linha
que se está a desenhar, criar uma linha
animada que pulsa e redesenha-se a si
própria e gravar um gif animado do que
se fez. Um duplo toque (ou clicar no ícone
de reciclagem do menu) limpa o desenho.
Como artista, Zach está constantemente
a pensar em novos tipos de ferramentas
de desenho e que significa desenhar no
século XXI – O projecto Inkspace é uma
investigação nessa área.

en

en
The project itself is fairly straight forward
you can draw, move the phone by tilting
in different directions, adjust line that
you are drawing, create an animated line
which pulses and re-draws itself and

Zach Lieberman has a simple mission:
he wants you surprised. He creates
installations and performances that
combine expressive, organic and
whimsical interfaces and techniques
of magic to explore the unseen: hand
shadows play music, painted forms
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Exposição / Exhibition
Talk / Workshop
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Lieberman
Artista
/ Artist

resposta, o software gera gráficos e sons
sintéticos que são fortemente acoplados
às formas e movimentos de acções
dos visitantes. As respostas sintéticas
são co-projetados sobre as sombras
orgânicas e analógicas, resultando numa
forma quase mágica de jogo de sombras
de realidade aumentada

Exposição / Talk
/ Workshop

pt
O que significa desenhar no século XXI?
Como é que o pensamento algorítmico
interage com o desenho e como podemos
construir novas e estranhas ferramentas
de desenho usando software? Este
workshop irá investigar o espaço onde
desenho, a electricidade e a computação se
encontram. Desde os primeiros momentos
do computador - o rato de Douglas
Englebart, o sketchpad de Ivan Sutherland
– que os programadores se têm se
esforçado para encontrar formas intuitivas
e significativas para capturar e explorar
de forma digital o gesto. Da mesma
forma os artistas – desde a máquina de
desenho de Durer, até aos cubos infinitos
de Sol Lewitt e as estruturas imaginárias
de Moholy Nagy - têm usado métodos
computacionais para transferir a realidade
para o papel e de forma generativa
reproduzir elementos do seu desenho.
Artistas modernos como Shantell Martin
e Cassandra C. Jones têm empurrado os
limites do que é o desenho. Vamos discutir
a história, bem como analisar e trabalhar
com ferramentas novas e expressivas.
O workshop envolve muito desenho e
programação. Os alunos devem ter alguma
familiaridade geral com conceitos de
programação e de se sentir à vontade para
discutir abordagens algorítmicas. Serão
apresentados exemplos de código em
openFrameworks, uma multiplataforma
para programação criativa em C ++.

en
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Lieberman

Workshop
“Desenho++”/ Drawing++
26 Set. / Sept.: 14h – 17h
FBAUL - Espaço co-working 4.31
Inscrição / Registration: 15€

What does drawing in the 21st century
look like? How does algorithmic thinking
interact with drawing and how can we
build new, strange drawing tools using
software? This workshop will investigate
the space where drawing, electricity and
computation meet. From the earliest
moments of the computer — Douglas
Englebart’s mouse, Ivan Sutherland’s
sketchpad — developers have been
striving for intuitive and meaningful ways
to capture and explore gesture digitally.
Likewise artists – From Durer’s drawing
machine, to Sol Lewitt’s infinite cubes and
Moholy Nagy’s imaginary structures – have
used computational method to transfer
reality on to the paper and generatively
reproduce elements of their drawing.
Modern day artists like Shantell Martin
and Cassandra C. Jones have been pushing
the boundaries of what drawing is. We will
discuss the history as well as examine and
work with new and expressive tools. The
workshop involves plenty and plenty of
drawing as well as programming. Students
should have some general familiarity
with programming concepts and feel
comfortable discussing algorithmic
approaches. Code examples will be
presented in openFrameworks, a cross
platform toolkit for creative coding in C++.

Artista
/ Artist

come off the paper, the voice is made
visible. In this talk he will explain his
artistic practice as well as introduce the
communities of openFrameworks and
the School for Poetic Computation,
two projects he helped co-found.

Manual
Input Sessions
Inkspace

Zach
Lieberman
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PLUNC é uma onomatopeia, uma pedrada
no Tejo. Assim é também visualização,
audição, medição do seu impacto, da sua
dissipação para ambas as margens e dos
mais inesperados e experimentais salpicos.
PLUNC é um festival internacional de Artes
Digitais e Novos Media a decorrer em ambas
as margens do rio Tejo, nas zonas
ribeirinhas das cidades de
Lisboa e Almada.

WWW.PLUNC.PT
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PLUNC is an onomatopoeia. A stone
thrown to the Tagus River. The Festival
is its visualization, audition, impact
measurement, dissipation to both
margins and the most unexpected
and experimental splashes.
PLUNC is an international festival of
Digital Art and New Media taking place
on both shores of the river Tagus, in the
riverine areas of Lisbon and Almada.

