
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.

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 
banks of the river Tagus, in the riverine areas 
of Lisbon and Almada.
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Nesta segunda edição do PLUNC procurou-se estabilizar  
e optimizar a estrutura e conceito do festival, solidificando  
as raízes lançadas na primeira edição, de forma a permitir  
o seu crescimento nas próximas edições e afirmar o festival 
no panorama nacional e internacional.

 Mantém-se nesta segunda edição os dois conceitos 
estruturais que definem a identidade do festival.  
A aproximação e ligação entre as margens do rio Tejo  
e o foco na interactividade como uma das áreas das artes 
digitais e novos media. Com um pólo de exposição do lado  
de Lisboa, na Fundação Portuguesa das Comunicações – 
Museu das Comunicações, e outro pólo do lado de Almada, 
na Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, além  
de várias actividades espalhadas por outros espaços  
de ambos os lados do rio, procura-se criar fluxos e percursos 
entre ambas as margens do Tejo, incentivando as pessoas  
a atravessar o rio de um lado para o outro durante  
os 4 dias de festival. Pede-se a participação activa  
do espectador, quer seja nesta descoberta do festival  
e do espaço ribeirinho, quer seja através da sua participação 
nas diversas actividades e interacção com as obras  
artísticas em exposição.

 Depois de em 2015 a escolha ter recaído em Zach 
Lieberman, escolhemos como artistas em foco da segunda 
edição do PLUNC a dupla Christa Sommerer e Laurent 
Mignonneau, artistas pioneiros da arte interactiva, que 
estarão no festival para uma pequena retrospectiva dos  
seus trabalhos (“Portrait on the Fly”, “The Value of Art”,  
“Eau de Jardin” e “Phototropy”) e uma masterclass. 
Colocamos as suas obras em diálogo com projectos de 
outros artistas convidados e trabalhos resultantes da open 
call internacional, assistindo a contaminações, questionando 
e abrindo assim espaço à reflexão. Christa e Laurent denotam 
nas suas instalações uma preocupação global em trabalhar 
sobre os interfaces entre o homem e a máquina, produzindo 
trabalhos que pedem uma audiência participativa., o que 
encaixa na perfeição com a identidade do PLUNC.

 Numa edição com um forte cariz especulativo, 
atenção aos workshops e talks de James Auger, com a sua 
reflexão sobre o conceito “smart”, e de Ben Grosser, sobre 
o que os sistemas computacionais sabem de nós e o efeito 
do software nas nossas vidas, destaque para as peças 
“Transiconmorphosis” de Emilio Vavarella e Fito Segrera, 
“CAPTCHA-T” de anaa colectivo e “Sea Battle” de Tiago Rorke 
que propõem e reflectem sobre sistemas de comunicação 
ambíguos para um próximo futuro, quer sejam interacções 
entre humanos, máquinas ou humanos e máquinas. Os dois 
últimos trabalhos promovem uma interacção entre ambas 
as margens do rio Tejo. Realce ainda para o confronto real/
virtual de “Home is where my heart is” de Nuno Correia, 
para as máquinas de ginástica de Thomas Grogan “Artificial 
Mesmerism” que investiga a virtualidade como substituto 
da mobilidade física e para a instalação sonora “Estática” 
de Filipe Pais que recupera o contacto físico e visual nas 
interacções humanas.

 A par das exposições, o festival é feito por um 
conjunto diverso de actividades de ambos os lados do rio, 
dos quais destacamos diversas talks, os workshops  
de Filipa Tomaz com os seus dioramas aumentados sobre 
a zona ribeirinha e de Antonio Quiroga que transforma lixo 
electrónico e objectos obsoletos em instrumentos sonoros  
e que culminará numa performance sonora numa das  
noites do festival. As outras noites recebem as performances 
audiovisuais e imersivas de Monica Vlad e da Artica CC,  
além de muita música.

 Convidamos todos a interagir com o festival,  
a atravessar o rio de um lado para o outro e a descobrir  
e reflectir sobre arte e tecnologia.

In this second edition, we sought to stabilize and optimize 
the structure and concept of PLUNC festival, solidifying the 
roots planted in the first edition, in order to allow its growth 
in future editions and affirm the festival in the national and 
international scene.

 We keep the two structural concepts that define  
the identity of the festival. The approximation and path 
between the shores of Almada and Lisbon and the focus  
on interactivity as one of the areas in digital art and 
new media. With an exhibition hub in Lisbon, Fundação 
Portuguesa das Comunicações – Museu das Comunicações, 
and another exhibition hub in Almada, Casa da Cerca – 
Centro de Arte Contemporânea, and with various activities 
spread across other spaces on both sides of the river,  
we intend to create flows and routes between the two shores 
of Tagus river, encouraging people to cross the river from 
one side to the other during the 4-day festival. We ask for 
the active participation of the viewer, whether discovering 
the festival and the riverside area, whether through their 
participation in the various activities and interaction  
with the artworks on display.

 In 2015 we had the focus on Zach Lieberman.  
Now, for the second edition, we chose as artists in focus 
Christa Sommerer and Laurent Mignonneau, pioneering 
artists of interactive art, which will be at the festival to  
a small retrospective of their work (“Portrait on the Fly”,  
“The Value of Art”, “Eau de Jardin” and “Phototropy”) and  
a master class. Their works will be in dialogue with projects 
from other guest artists and works resulting from an 
international open call, so we can witness its contamination, 
questioning and thus making room for reflection. Christa and 
Laurent installations denote a global concern to work on the 
interface between man and machine, producing works that 
ask for a participatory audience, which fits perfectly with 
 the identity of PLUNC.

 In an edition with a strong speculative nature,  
look for the workshops and talks by James Auger, with 
his reflection on the concept of “smart”, and Ben Grosser, 
investigating what computer systems know about us and  
the effects of software in our lives, some of the highlights  
are the works “Transiconmorphosis” by Emilio Vavarella 
and Fito Segrera, “CAPTCHA-T” by anaa colectivo and 
“Sea Battle” by Tiago Rorke proposing and reflecting on 
ambiguous communication systems in the near future, 
whether this communication is between humans, machines 
or humans and machines. The last two works promote an 
interaction between both shores of the river. Other highlights 
are the real/virtual confrontation in “Home is where my 
heart is” by Nuno Correia, the fitness machines in” Artificial 
Mesmerism” by Thomas Grogan,  investigating virtuality as 
a substitute for physical mobility and the sound installation 
“Estática” by Filipe Pais which retrieves the physical and 
visual contact in human interactions.

 In addition to the exhibitions there are several 
activities on both sides of the river, of which we highlight 
several talks and workshops by Filipa Tomaz with augmented 
dioramas and by Antonio Quiroga transforming electronic 
waste and obsolete objects into sound instruments that 
will culminate in a sound performance in one of the nights 
of the festival. The other nights will receive audiovisual and 
immersive performances by Monica Vlad and Artica DC,  
plus lots of music.

 We invite all to interact with the festival, cross the  
river from one side to the other and to discover and reflect  
on art and technology.

boas-vindas
welcome

Carlos Ramos 
direcção/ direction



media digitais
digital media 

ut austin–portugal

O festival PLUNC tem a sua segunda edição em 2016  
com o apoio do programa UT Austin - Portugal. Os temas 
explorados no PLUNC são cruciais para o programa, não 
só porque são directamente abordados no âmbito da 
área de Media Digitais, mas essencialmente devido à sua 
contribuição para ultrapassar fronteiras de cada disciplina  
e ligar o que de outra forma parece não relacionado.

As relações entre comunicação, interacção, código 
genético ou computacional, na edição deste ano do 
PLUNC, na obra de artistas como Christa Sommerer e 
Laurent Mignonneau, estão na base de desenvolvimentos 
fundamentais em todas as dimensões de Media Digitais.  
A forma como as Artes Digitais propõem novos significados, 
relações e interfaces influencia muitos outros usos  
dos Media Digitais.

Christa e Laurent trabalham nesta área há muitos 
anos com contribuições pioneiras, mas também com 
reflexões sobre a forma como as Artes Digitais e os Novos 
Media podem ser enquadrados em programas académicos. 
Relevante é também a ligação ao festival Ars Electronica 
em Linz, Áustria, onde um festival e a comunidade a ele 
associada teve um efeito transformador na cidade. O festival 
cresceu ao longo dos anos sendo moldado pela comunidade 
que atraiu para Linz e influenciando a forma como a cidade  
é vista globalmente. Estes exemplos contribuem para a área 
de Media Digitais em Portugal, a sua relação com as artes  
e com as comunidades e cidades.

Com origens diversas e trabalho relevante, Christa 
e Laurent contribuem para uma agenda de investigação 
em Media Digitais. Código e representação, comunicação 
entre seres humanos ou entre seres humanos e máquinas, 
arqueologia dos media e reutilização são alguns dos temas 
de interesse e relevância comuns. Ao longo dos anos Christa 
e Laurent trabalharam em interacção natural, com seres 
biológicos e artificiais, sistemas complexos e questões 
relacionadas com a intimidade e (auto) representação. 
Estas questões são agora fundamentais na investigação 
para cientistas e artistas. Comunidades de programadores, 
teóricos e artistas criaram ambientes de software e de 
hardware que estão a moldar novas experiências de 
interacção. A reflexão sobre estes desenvolvimentos pode 
ajudar a repensar e orientar esforços de educação e de 
investigação, que vão além de plataformas e padrões de 
comunicação superficiais, característicos de alguns meios  
de comunicação electrónicos atuais.

O festival PLUNC é uma plataforma de colaboração que 
contribui para esta linha de investigação crítica com a ajuda 
dos artistas convidados, trazendo questões que levarão a 
mais investigação recorrendo a Media Digitais e todas as 
suas manifestações.

The PLUNC festival has its second edition in 2016 with the 
support of the UT Austin – Portugal program. The themes 
explored in PLUNC are crucial to the program not only 
because they are directly explored in the scope of the Digital 
Media area but essentially because of its contribution to push 
boundaries and connect what otherwise seems disconnected.

The relations between communication, interaction, 
genetic and computer code, appearing in this year edition 
of PLUNC, in the work of artists such as Christa Sommerer 
and Laurent Mignonneau, are the foundations of much of 
the work done today in Digital Media, in all dimensions that 
it considers. The way media arts enables new meanings and 
interfaces permeates into many other uses of Digital Media.

Christa and Laurent worked in this area for many years 
with pioneering contributions to media arts but also with 
reflections on how it can be framed in academic programs. 
Other relevant aspect is the link with the Ars Electronica 
festival in Linz, Austria, where a festival and its associated 
community had a transformative effect in the city. The 
festival grew over the years being shaped by the community 
it attracted to Linz and influencing the way the city is 
perceived worldwide. These insights contribute to Digital 
Media in Portugal, its relation with the arts, and with  
the communities and cities at large.

With their diverse backgrounds and influential work 
Christa and Laurent contribute to a research agenda in Digital 
Media. Code and representation, communication between 
humans or humans and machines, media archeology and 
repurposing in multiple settings are some of the topics of 
common interest and relevance. Over the years Christa and 
Laurent worked on natural interaction, with biological and 
artificial life, complex systems, and (self) representation and 
intimacy. These issues are now major research topics both for 
scientists and artists. Communities of programmers, theorists 
and digital media artists created software and hardware 
environments that are shaping new media experiences. 
Reflection upon these developments can help rethink and 
shape educational and research endeavors, going beyond 
shallow communication patterns which are characteristic  
of some current electronic media.

PLUNC is an exchange platform contributing to this line 
of critical inquiry with the help of the invited artists, bringing 
issues that lead to further research and creation of meaning 
by using Digital Media and all of its manifestations.

Nuno Correia 
Professor da FCT NOVA  
FCT NOVA Professor



Programa 
Program

Lisboa

Almada

exposições
exhibitions

Nas Margens (norte) 
On the Shores (north)

anaa colectivo 
CAPTCHA-T
Ben Grosser 
Tracing You 
Christa Sommerer  
e Laurent Mignonneau
Eau de Jardin
Phototropy 
Portrait on the Fly  
The Value of Art
Emilio Vavarella  
e Fito Segrera
Transiconmorphosis
Nuno Correia 
Home is where  
your heart is
Thomas Grogan 
Artificial Mesmerism
Tiago Rorke  
Sea Battle

29 set | 10h00–22h00  

30 set – 2 out | 10h00–18h00

local 2

Nas Margens (sul) 
On the Shores (south)

anaa colectivo 
CAPTCHA-T 
Filipe Pais 
Estática
Tiago Rorke  
Sea Battle

29–30 set | 10h00–18h00  

1–2 out | 13h00–18h00

local 3

conversas
talks

The Value of Art:  
Novos Objectos
talk de abertura/  
opening Talk
moderador/ chair: Nuno Correia  

oradores/ speakers:  

João Dias, Maria Teresa  

Cruz e Pedro Gadanho 

29 set | 18h00 | local 2

Ben Grosser
From Birthing the 
Apocalypse to BIG FAT 
FAIL: (Net) Art as Software 
Research
30 set | 15h00 | local 1

Conversas do Ginjal/  
Ginjal Talks
oradores/ speakers: 

Artistas Plunc/ Plunc Artists 

30 set | 21h00 | local 4

James Auger
Speculative Futures
1 out | 21h00 | local 4

Artes Digitais– 
–Investigação e Prática
Talk de encerramento/ 
closing talk
moderador/ chair: Nuno Correia  

oradores/ speakers: Christa 

Sommerer, Laurent Mignonneau

2 out | 15h00 | local 3

performances
performances

Artica Underwater  
Assisted Performance
Artica CC
30 set | 22h30 | local 4

Scan.0
Monica Vlad
30 set | 23h00 | local 4

From E-Waste  
to Sound Device
Antonio Quiroga 
Waldthaler e alunos  
do workshop
1 out | 22h30 | local 4

festas
parties

Rai e Paulo  
Lizardo (dj set)
Festa de abertura/  
Opening party
30 set | 23h30 | local 4

Tiago Silva  
e Celeste Mariposa
Festa de encerramento/  
Closing party
concerto e dj set

1 out | 23h00 | local 4

workshops
workshops

Ben Grosser
Recomposing the Web: 
Writing Software to 
Investigate Software
entrada livre com inscrição/  

free with registration

27 set | 10h–18h | local 1

Circa Diem – Diorama
Filipa Tomaz
inscrição/ registration: 45€

29–30 set | 10h–14h | local 3

James Auger
Rethinking Smart
inscrição/ registration: 15€

30 set | 10h–18h | local 2

Antonio Quiroga 
Waldthaler
From E-Waste  
to Sound Device
inscrição/ registration: 20€

1 out | 10h–18h | local 5

Circa Diem – Postal 
Iluminado
Filipa Tomaz
inscrição/ registration: 8€

1–2 out | 11h–12h30 | local 2

Circa Diem – Pop-Up 
Iluminado
Filipa Tomaz
inscrição/ registration: 12€

1–2 out | 14h30–17h00 | local 2

Todas as actividades são  
de entrada livre, com excepção 
dos workshops que têm um  
custo de inscrição.

All the activities have free 
entrance, with the exception  
of the workshops, which have  
a registration fee.



artistas 
em foco

artists 
in focus



Christa Sommerer e Laurent Mignonneau são artistas de 
renome internacional, investigadores e pioneiros da arte 
interactiva. Depois de trabalhar, pesquisar e ensinar nos EUA 
e no Japão durante 10 anos, criaram o departamento 
Interface Cultures na Universidade de Arte e Design em Linz, 
Áustria, onde ambos são professores. Sommerer é ainda Obel 
Guest Professor na Universidade de Aalborg, na Dinamarca,  
e Laurent Mignoneau foi Chair International Guest Professor 
da Universidade Paris 8, França. Sommerer e Mignonneau 
criaram em conjunto cerca de 30 obras de arte interactiva  
e receberam inúmeros prémios: o prémio ARCO BEEP 2016 
em Madrid, Espanha, o Wu Guanzhong 2012 - Prémio de 
Inovação em Arte e Ciência, concedido pelo Ministério da 
Cultura da República Popular da China, o Golden Nica Award 
Prix Ars Electronica em 1994, o prémio Ovation do Festival 
Interactive Media em Los Angeles em 1995, o Multi Media 
Award’95 da Multimedia Association Japan, também em 
1995, o World technology em 2001 concedido pela World 
Technology Network, em Londres e o Prémio uni:invent em 
2008, que foi concedido pelo Ministério da Ciência e da 
Investigação da Áustria.

Sommerer & Mignonneau já participaram em cerca  
de 250 exposições internacionais e as suas obras podem  
ser encontradas em museus e colecções em todo o mundo.  
A dupla tem quatro livros publicados: Gerfried Stocker, 
Christa Sommerer, Laurent Mignonneau (Eds.)  Christa 
Sommerer & Laurent Mignonneau - Interactive Art Research, 
2009.  Springer Verlag Vienna/New York;  Christa Sommerer, 
Lakhmi C. Jain, Laurent Mignonneau,(Eds.) The Art and  
Science of Interface and Interaction Design, 2008. Springer 
Verlag, XIV,  190 p. 69 illus. Hardcover Studies in Computatio-
nal Intelligence, Volume  141;  Christa Sommerer, Laurent 
Mignonneau, Dorothée King (eds.) Interface Cultures - Artistic 
Aspects of Interaction August 2008, Transcript Verlag;   
C. Sommerer and L. Mignonneau, Art @ Science (Vienna/New 
York: Springer  Verlag, 1998) ISBN 3-211-82953-9

Christa Sommerer and Laurent Mignonneau are 
internationally renowned artists, researchers and pioneers  
of interactive art. After working, researching and teaching in 
the US and Japan for 10 years, they set up the department  
for Interface Cultures at the University of Art and Design in 
Linz, Austria, where they are both professors. Sommerer is 
also an Obel Guest Professor at Aalborg University, Denmark, 
and Laurent Mignonneau was Chaire International Guest 
Professor at the Université Paris 8 in Paris, France. Together 
Sommerer and Mignonneau created around 30 interactive 
artworks, for which they received numerous awards: the 2016 
ARCO BEEP Award in Madrid Spain, the 2012 Wu Guanzhong 
Art and Science Innovation Prize which was bestowed by  
the Ministry of Culture of the People’s Republic of China;  
the 1994 Golden Nica  Prix Ars Electronica Award; the 1995 
Ovation Award of the Interactive Media  Festival in Los 
Angeles; the Multi Media Award’95 of the Multimedia 
Association Japan, the 2001 World Technology Award of  
the World Technology Network in London UK and the PRIZE 
2008 - uni:invent Award, which was bestowed  by the  
Ministry of Science and Research in Austria. 

 Sommerer & Mignonneau have participated in around 
250 international exhibitions, and their works  can be found  
in museums and collections around the world.  They have 
published four books: Gerfried Stocker, Christa Sommerer, 
Laurent Mignonneau (Eds.)  Christa Sommerer & Laurent 
Mignonneau - Interactive Art Research, 2009.  Springer 
Verlag Vienna/New York;  Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, 
Laurent Mignonneau,(Eds.) The Art and  Science of Interface 
and Interaction Design, 2008. Springer Verlag, XIV,  190  
p. 69 illus. Hardcover Studies in Computational Intelligence, 
Volume  141;  Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, 
Dorothée King (eds.) Interface  Cultures - Artistic Aspects  
of Interaction August 2008, Transcript Verlag;  C. Sommerer  
and L. Mignonneau, Art @ Science (Vienna/New York: 
Springer  Verlag, 1998) ISBN 3-211-82953-9

Christa  
Sommerer
+ 
Laurent  
Mignonneau

Áustria + França  Austria + France



e flutuam elegantemente para o chão. Em Phototropy  
a luz é o motor e a fonte da vida, do crescimento, reprodu-
ção, evolução e movimento. No entanto, quando os insectos 
alcançam o centro do feixe de luz e ficam durante demasiado 
tempo no “ponto quente” da lâmpada, a luz torna-se perigosa 
e queima os insectos até à morte. Portanto, o visitante da 
instalação tem que ser cuidadoso com a lâmpada. Embora 
seja muito fácil de usar, é preciso que os visitantes tenham 
responsabilidade e cuidado com as criaturas. Se ele/ela se 
mover demasiado depressa, os insectos irão andar  
às voltas e não terão tempo para se reproduzirem. Se ele  
ou ela moverem a lâmpada demasiado devagar, os insectos 
irão reproduzir-se rapidamente, mas também irão atingir  
o centro do feixe de luz demasiado depressa: irão queimar-se 
e morrer tão depressa quanto nasceram. Assim, os visitantes 
são responsáveis pelas suas criaturas, a sua evolução  
e a sua sobrevivência. 

Phototropy lida com metamorfose e vida. O trabalho 
liga a vida artificial dos insectos à vida real dos visitantes.  
A luz real é utilizada como ligação entre o real e o irreal,  
ou entre mundos reais e virtuais. A luz é também usada como 
uma metáfora da energia e da vida: a maioria dos animais  
e plantas não conseguem sobreviver sem ela.

Phototropy (fototrofia) é uma expressão biológica que 
descreve a força que faz com que os organismos, tais como 
as bactérias ou plantas, sigam a luz por forma a conseguirem 
nutrição e, consequentemente, sobreviver. A instalação 
interactiva Phototropy lida com insectos virtuais que podem 
ser alimentados e reproduzidos através da luz de uma 
lanterna, segurada pelos visitantes da instalação. A luz real 
física de uma lâmpada nutre os insectos virtuais, dando-lhes 
a energia que suporta e melhora a sua vida. Estas criaturas 
vivas artificiais lutam por luz, seguem-na e tentam alcançar  
o seu ponto focal. As criaturas seguirão cada movimento  
que o visitante faz com o feixe de luz da lanterna, por forma  
a obter a máxima nutrição de luz.

Um sistema de deteção de luz interior foi desenvolvido 
para medir a posição e a intensidade de um ponto de luz 
emitido por uma lanterna sobre um grande ecrã de projecção. 
Assim que o utilizador do sistema move o ponto de luz para 
diferentes sitios do ecrã, os insectos virtuais aparecem  
e seguem o feixe de luz.

O utilizador pode “alimentar” as criaturas com luz,  
ou eventualmente matá-las, quando ele ou ela lhe fornecem 
esta em demasia. A actual posição do feixe da lanterna  
é comunicado às criaturas virtuais, o que por sua vez altera 
os seus padrões de comportamento de acordo com a inten-
sidade do ponto de luz. A operação deste sistema é muito 
intuitiva e natural, uma vez que toda a gente sabe como 
acender uma lanterna e como orientar a luz para o ecrã.

Luz: Fonte e Perigo
Quando os insectos adquirem uma certa quantidade  
de luz real, eles podem começar a reproduzir-se através  
da troca de informação genética. Ao mover cuidadosamente 
a lâmpada na parede de projeção (uma parede branca normal 
é utilizada com ecrã de projecção), uma pessoa pode aumen-
tar a população de insectos em apenas alguns segundos, 
criando um enxame de insectos voadores cujo movimento  
faz lembrar o comportamento das borboletas. A vida e a 
existência destes insectos está exclusivamente confinada à 
fonte de luz: sem luz os organismos desvanecem-se imedia-
tamente. Quando a lâmpada é apagada ou quando eles não 
conseguem obter luz suficiente, os insectos morrem  

Phototropy is a biological expression to describe the force 
that makes organisms, such as bacteria or plants, follow 
the light in order to get nutrition and hence, to survive. The 
interactive installation Phototropy deals with virtual insects 
that can be fed and reproduced through the light of a lamp, 
held by the visitor in the installation. The real physical light  
of a lamp nourishes virtual insects, giving them life-
supporting and life enhancing energy. These artificial living 
creatures struggle for light, follow it and try to reach its focal 
point. The creatures will follow every movement the visitor 
makes with the lamp’s beam, in order to get the maximum 
light nutrition.

An in-house light detection system was developed  
to measure the position and intensity of a spot of light shone 
from a flashlight upon a large projection screen. As the user 
of the system moves the light spot to different parts of the 
screen, virtual insects appear and follow the light’s beam. 

The user can “feed” the creatures with light or 
eventually even kill them when he or she provides too 
much of it. The actual position of the flashlight’s beam is 
communicated to the virtual creatures, which in turn alter 
their behavior patterns according to the light intensity of the 
light spot. The operation of this system is very intuitive and 
natural, since everyone knows how to switch on a flashlight 
and how to shine light onto the screen.

Light: Source and Danger
When the insects acquire a certain quantity of real light 
they can start to reproduce by exchanging their genetic 
information. Two creatures produce an offspring that carries 
the genetic code of its parents. Carefully moving the lamp 
on the projection wall (a normal white wall is used as a 
projection screen), one can increase the insect population 
within seconds, creating a swarm of flying insects whose 

movement very much resembles the behavior of butterflies. 
The life and existence of these insects are exclusively bound 
to the light source: without light the organisms fade away 
immediately. When the lamp is switched off or when they do 
not attain sufficient light, the insects die and float elegantly 
to the ground. 

In Phototropy light is the motor and source for life, 
growth, reproduction, evolution and movement. However, 
when insects reach the very center of the light beam and 
stay too long at the “hot spot” of the lamp, the light becomes 
dangerous and burns the insects to death. The installation 
visitor thus have to be careful with their lamp. Although it is 
very easy to use, the visitors responsibility and care for the 
creatures is required. If he/she moves too fast, the insects 
will scarcely follow and will thus have no time or occasion to 
reproduce. If he or she moves the lamp too slowly, the insects 
will reproduce rapidly but also reach the center of the beam 
too quickly: they will burn and die as fast as they were born. 
The visitors therefore become responsible for their creatures, 
their evolution and survival. 

Phototropy deals with metamorphosis and life.  
The work links the artificial life of the insects to the real life  
of the visitors. Real light is used as the connection between 
real and unreal, or real and virtual worlds. Light is also used 
as a metaphor for energy and life: most animals and plants 
cannot survive without it.

EXPOSIÇÃO/ EXHIBITION

Phototropy, 1994



Eau de Jardin is an interactive installation that transports 
visitors into the imaginary world of virtual water gardens. 
Inspired by Monet’s later Water Lilies paintings and their 
panoramic setting at the Musée de l’Orangerie in Paris,  
in 2004 we constructed a 3-sided vaulted projection screen 
of 12 x 3 meters that forms a triptych. The wide horizontal 
screens immerse the viewers mentally into a virtual picture  
of the water garden. 8 to 10 glass amphorae hang from  
the ceiling of the room; their form reminds one of old Greek  
or Egyptian transport vessels. They are completely 
transparent and contain water plants such as lilies, lotus, 
bamboo, cypress and other aquatic plants. Through the  
glass one can also see the roots of these plants. 

Interaction
When the visitors approach the amphorae, their presence 
is recognized by the plants, causing virtual water plants 
to be drawn on the large projection screens. We used the 
same sensor technology as in our Interactive Plant Growing 
installation from 1992. The electrical potential differences 
(voltage) between the user’s body and the real plants are 
captured by the plants and interpreted as electrical signals 
that determine how the corresponding virtual 3d plants grow 
on the projection screen. For Eau de Jardin we modeled 
specific water plants that resemble the real plants as lilies, 
lotus, bamboo and other riverside plants. Additionally, images 
of the virtual plants are also “reflected” through a virtual 
water surface, and a merging of the virtual plant imagery  
with the reflected plant images takes place on the screen. 
The more visitors interact with the real plants, the more the 
virtual scene of aquatic plants builds up – all changes in the 
their interactions are translated and interpreted, leading  
to constantly new water garden images.

Reality-Virtuality Reflection
The virtual pond in Eau de Jardin becomes a mirror of the 
“reality” of virtuality. Just as Monet succeeded in creating 
two layers of virtuality by blurring the borders between  
“real” interpreted plant images and their reflected image 
in the water’s surface, Eau de Jardin tries to create several 
layers of virtuality by blurring the borders between real 
plants, virtual plants on the screen and their reflected  
virtual image in the virtual water’s surface.

Eau de Jardin é uma instalação interactiva que transporta 
os visitantes para um mundo imaginário de jardins de água 
virtuais. Inspirado pela pintura os "Nenúfares", de Monet, 
e no seu cenário panorâmico no Musée de l’Orangerie em 
Paris, em 2004, construímos uma tela de projecção com 
3 lados de 12 x 3 metros que formam um tríptico. As telas 
horizontais largas mergulham os espectadores numa imagem 
virtual do jardim de água. Oito a dez ânforas de vidro estão 
penduradas no tecto da sala; a sua forma faz lembrar antigas 
embarcações de transporte gregas ou egípcias. As ânforas 
são completamente transparentes e contêm plantas de 
água, como lírios, lótus, bambu, cipreste e outras plantas 
aquáticas. Através do vidro é possível ver também as raízes 
dessas plantas.

Interacção
Quando os visitantes se aproximam das ânforas, a sua 
presença é reconhecida pelas plantas, fazendo com que 
plantas de água virtuais sejam desenhadas nas telas de 
projecção. Usámos a mesma tecnologia de sensores que 
usámos na instalação de 1992 Interactive Plant Growing. As 
diferenças de potencial eléctrico (tensão) entre o corpo do 
utilizador e as plantas reais são capturadas pelas plantas e 
interpretadas como sinais eléctricos, que determinam como 
as correspondentes plantas 3D virtuais crescem na tela de 
projecção. Para Eau de Jardin criámos modelos de plantas 
aquáticas que se assemelham às plantas reais, tais como 
lírios, lótus, bambu e outras plantas ribeirinhas. Além disso, 
as imagens das plantas virtuais são também “reflectidas” 
numa superfície de água virtual, enquanto a tela mostra uma 
fusão das imagens das plantas virtuais com as imagens das 
plantas “reflectidas”. Quanto mais os visitantes interagem 
com as plantas reais, mais complexa se torna a cena 
virtual de plantas aquáticas - todas as alterações nas suas 
interacções são traduzidas e interpretadas, levando a que 
sejam produzidas constantemente novas imagens do jardim 
de água.

Reflexão Realidade-Virtualidade
O lago virtual no Eau de Jardin torna-se um espelho da 
“realidade” da virtualidade. Da mesma forma que Monet 
conseguiu criar duas camadas de virtualidade através do 
esbatimento das fronteiras entre a interpretação de imagens 
“reais” das plantas e a sua reflexão na superfície da água, 
Eau de Jardin tenta criar várias camadas de virtualidade 
esbatendo as fronteiras entre plantas reais, plantas virtuais 
na tela e a sua imagem virtual reflectida na superfície da 
água virtual.

Imagine a circular room, the dado below the wall  
molding entirely filled with a plane of water scattered  
with these plants, transparent screens sometimes green, 
sometimes mauve.The calm, silent, still waters reflecting 
the scattered flowers, the colors evanescent, with  
delicious nuances of a dream-like delicacy.
Claude Monet
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Eau de Jardin, 2004



The Value of Art (Unquiet See) é uma pintura interactiva que 
lida com a economia de atenção e criação de valor no mundo 
da arte. É o primeiro trabalho de uma série em que compra-
mos trabalhos de arte em casas de leilão e os equipamos 
com a nossa tecnologia de sensores para, de forma transpa-
rente, voltar a calcular os seus valores monetários com base 
no artista e no tempo de atenção do público. 

Esta pintura em particular chama-se Unruhige See  
(Mar Inquieto), mostra uma paisagem do mar, é pintado a óleo 
sobre tela e as suas dimensões são 53x79 cm. Foi produzido 
por R. Hansen durante o século 20. A 18 de Maio de 2010 
comprámos o quadro por 425 euros. Todos os recibos,  
os nossos bilhetes de comboio e recibos de refeição foram 
guardados e fazem parte da obra de arte. Depois equipámos 
a pintura com sensores que medem o tempo exacto que as 
pessoas passam em frente à obra. Uma pequena impressora 
térmica foi também integrada na moldura da pintura.  
O valor inicial da obra de arte é definido como o valor exacto 
pago pela pintura, as nossas despesas e o valor do nosso 
tempo de trabalho. Este valor aparecerá impresso no papel 
no início da exposição. Na primeira exposição a pintura vai 
começar a contar o número de visitantes e a quantidade de 
tempo que passam a olhar para a pintura. A pintura vai estar 
constantemente a atualizar e a imprimir o seu valor, tornando 
todo o processo de criação de valor totalmente transparente. 
No final da exposição o trabalho artístico terá atingido um 
determinado valor monetário e pode ser vendido por esse 
preço, ou enviado para a próxima exposição para aumentar  
o seu valor ainda mais.

Portrait on the Fly (versão interactiva) é composta por um 
monitor interactivo que mostra um enxame de dez mil moscas. 
Quando uma pessoa se posiciona na frente do monitor, os 
insectos tentam detectar as características faciais da pessoa. 
De seguida, começam a organizar-se de modo a reproduzir 
essas características, criando assim uma imagem reconhecível 
do indivíduo. Posar em  frente do monitor atrai as moscas.  
Em poucos segundos, elas invadem a zona da face, mas 
basta o mais leve movimento da cabeça ou de partes do rosto 
para que elas se afastem. Os retratos são, portanto, um fluxo 
constante, eles constroem-se e desconstroem-se. Portrait  
on the Fly é um comentário sobre o nosso amor em tirarmos 
fotos a nós mesmos  (Selfie-Culture), que tem a ver com  
a mudança, transitoriedade e impermanência.

Portrait on the Fly (Interactive Version) is composed of an 
interactive monitor that shows a swarm of ten thousand flies. 
When a person positions himself in front of it, the insects 
try to detect his facial features. They then begin to arrange 
themselves so as to reproduce them, thereby creating  
a recognizable likeness of the individual.

Posing in front of the monitor attracts the flies. Within 
seconds they invade the face, but even the slightest movement 
of the head or of parts of the face drives them off. The portraits 
are thus in constant flux, they construct and deconstruct. 
Portrait on the Fly is a commentary on our love for making 
pictures of ourselves (Selfie-Culture), it has to do with change, 
transience and impermanence.

The Value of Art (Unquiet See) is an interactive painting 
dealing with the economy of attention and value creation  
in the art world. It is the first work in a series of works where 
we buy art work at auction houses and equip them with  
our sensors technology, to transparently re-calculate  
their monetary values based on the artists and audiences 
time and attention.

 This particular painting is called Unruhige See  
(Unquiet Sea), it displays a sea landscape, is painted in oil  
on canvas, the dimensions are 53x79 cm. It was produced  
by R. Hansen during the 20th century. On May 18th 2010  
we bought it for a total of 425.- Euro. All receipts, our own 
train tickets and meal receipts were kept and are part of the 
artwork. We then equipped the painting with sensors that 
measure the exact time viewers spend in front of it. A small 
thermal printer is also integrated into the frame of the 
painting. The initial value of the artwork is set to the exact 
value of the price we paid for the painting, plus our expenses 
and working time value. It will appear printed out on the 
paper at the beginning of the show. At the first exhibition  
the painting will start counting the number of visitors and  
the amount of time they spend looking at the painting.  
The painting will then constantly update and print its value, 
making the whole process of value creation totally 
transparent. At the end of the exhibition the artwork will  
have reached a certain monetary value and can be sold  
for exactly that price or shipped on to the next exhibition  
to increase its value even further.

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION

Portrait on the Fly  
(interactive version), 2015
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The Value of Art  
(Unquiet See), 2010
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Ben Grosser

Estados Unidos da América 
United States of America

Benjamin Grosser cria experiências interactivas, máquinas  
e sistemas que exploram as implicações culturais, sociais 
e políticas do software. Exposições recentes incluem locais 
como o Eyebeam, em Nova iorque, The White Building em 
Londres, o Digital Arts Festival, em Atenas, e a Galerie  
Charlot, em Paris. As suas obras já apareceram em publica-
ções como a Wired, The Atlantic, The Guardian, Neural,  
El País, Der Spiegel e Le Monde. Grosser foi reconhecido  
com o Primeiro Prémio VIDA 16 e com o Expanded Media 
Award for Network Culture do Stuttgarter Filmwinter.

Benjamin Grosser creates interactive experiences, machines, 
and systems that explore the cultural, social, and political 
implications of software. Recent exhibition venues include 
Eyebeam in New York, The White Building in London, the 
Digital Arts Festival in Athens, and Galerie Charlot in Paris. 
Grosser’s artworks have been featured in Wired, The Atlantic, 
The Guardian, Neural, El País, Der Spiegel, and Le Monde. His 
recognitions include First Prize in VIDA 16, and the Expanded 
Media Award for Network Culture from the Stuttgarter 
Filmwinter

Tracing You presents a website’s best attempt to see the 
world from its visitors’ viewpoints. By cross referencing 
visitor IP addresses with available online data sources, 
the system traces each visitor back through the network 
to its possible origin. The end of that trace is the closest 
available image that potentially shows the visitor’s physical 
environment. Sometimes what this image shows is eerily 
accurate; other times it is wildly dislocated. What can a 
computational system know of our environment based on the 
traces we leave behind? Why might it want to see where we 
are? How accurate are the system’s data sources and when 
might they improve? Finally, what does this site’s attempt 
to trace its visitors across all borders, regardless of origin, 
reveal about who (or what) is reading the web? By showing 
how far it sees in real-time, Tracing You provokes these 
questions and more. 

Direct link to try the work: 
http://tracingyou.bengrosser.com

CONVERSA/ TALK 

From Birthing the Apocalypse to BIG FAT 
FAIL: (Net) Art as Software Research

Como é que os números no Facebook estão a mudar o que 
nós “gostamos” e de quem somos “amigos”? Como é que 
um pouco de absurdo enviado por e-mail pode assustar ao 
mesmo tempo a nossa mãe e a NSA (Agência de Segurança 
Nacional dos Estados Unidos)? O que pode provocar a 
fúria de alguém quando se apercebe que o Google não 
consegue identificar a sua localização? Da net art à robótica, 
dos supercuts à literatura electrónica, Ben Grosser cria 
experiências interactivas, máquinas e sistemas que exploram 
as implicações culturais, sociais e políticas do software

How are numbers on Facebook changing what we “like”  
and who we “friend?” Why does a bit of nonsense sent 
via email scare both your mom and the NSA? What makes 
someone mad when they learn Google can’t see where they 
stand? From net art to robotics to supercuts to e-lit, Ben 
Grosser constructs interactive experiences, machines,  
and systems that investigate the cultural, social, and  
political effects of software.

EXPOSIÇÃO/ EXHIBITION

Tracing You, 2015

Tracing You apresenta a melhor tentativa de um site para ver 
o mundo do ponto de vista dos seus visitantes. Através da 
referência cruzada dos endereços IP dos visitantes com fon-
tes de dados disponíveis on-line, o sistema segue o rasto de 
cada visitante através da rede, até encontrar a sua possível 
origem. O fim desse rasto é a imagem mais próxima disponí-
vel que potencialmente representa o ambiente físico à volta 
do visitante. Por vezes, o que esta imagem mostra é assus-
tadoramente preciso; outras vezes, é descontroladamente 
indefinido. O que é que um sistema computacional pode 
saber do nosso meio ambiente, com base nos vestígios que 
deixamos para trás? Por que razão poderá querer ver onde 
estamos? Quão precisas são as fontes de dados do sistema  
e quando é que vão melhorar? 

Por último, o que é que a tentativa deste site de 
rastrear os seus visitantes através de todas as fronteiras, 
independentemente da origem, revela sobre quem (ou o quê) 
está a ler a web? Ao mostrar o quão longe a web vê em tempo 
real, Tracing You provoca estas questões e muito mais. 

Link para interagir com o trabalho:  
http://tracingyou.bengrosser.com

WORKSHOP

Recomposing the Web: Writing Software  
to Investigate Software

Este workshop pretende introduzir métodos para manipular 
sistemas de software baseados em web, já existentes,  
de forma a perceber os seus efeitos culturais. Inspirando-se 
em trabalhos de net art, tactical media e hacktivismo,  
os participantes irão desenvolver estratégias e escrever 
código que permita mudar a aparência actual dos websites  
e do que eles permitem fazer. Através da adição, subtracção 
e mistura destes sistemas será possível perceber o impacto 
do software nas nossas vidas e como muda quem nós  
somos e o que fazemos.

This workshop will introduce methods for manipulating 
existing web-based software systems as a way of 
understanding their cultural effects. Drawing inspiration from 
works of net art, tactical media, and hacktivism, participants 
will develop strategies and write code to change how today’s 
websites look and what they afford. By adding to, subtracting 
from, and mashing together these systems, such code will 
enable investigations that reveal how software changes who 
we are and what do.



Filipa Tomaz

Portugal

A Filipa é arquitecta, designer, mentora e maker.  
Tem o curso de Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica de Lisboa (1999) e experiência 
profissional na Europa e nos Estados Unidos. Em 2012,  
fez um Mestrado em Estudos Profissionais pelo Programa  
de Telecomunicações Interactivas (ITP), Tisch Escola de Artes 
da Universidade de Nova Iorque (NYU) e, como designer de 
interacção, trabalha em computação física e técnicas de 
fabricação digital na manipulação de ambientes e conteúdos, 
convergindo assim as suas práticas. No ITP co-fundou 
o SoftLAB, um espaço dedicado a projectos de I&D em 
‘soft-circuits’, ‘crafts’ manuais tradicionais, exploração de 
materiais e tecnologias ‘wearable’. Ainda em Nova Iorque, 
juntou-se aos colaborativos “hTink” e “The Makery - NYC” 
como mentora em design e tecnologia com o intuito de 
desmistificar as novas tecnologias e promover o seu uso 
como ferramentas para desenvolver competências criativas. 
Voltou a Portugal em 2015 com o objectivo de promover 
abordagens educativas baseada no movimento Maker, 
criando conteúdos e fazendo consultoria como especialista 
em projectos de educação STEAM. A Filipa tem um sentido 
intuitivo para identificar potencial para colaborações e gosta 
de juntar pessoas e ideias.

Filipa is an architect, designer, maker and educator. 
She has a degree in Architecture by the Faculty of 
Architecture of Technical University of Lisbon (1999) and 
professional experience in Europe and in the United States. 
In 2012 she received a Master in Professional Studies from 
the Interaction Telecommunications Program (ITP), Tisch 
School of the Arts of  New York University (NYU) and, as an 
interaction designer, she works in physical computing and 
digital fabrication to manipulate content and ambiences, 
thus converging both practices. At ITP she co-founded 
the SoftLAB, a desicated workshop space for I&D in soft-
circuits, traditional manual crafts, material experimentation 
and wearable technologies. While in New York she joined 
the collectives “hTink” and “The Makery - NYC” as mentor 
in design and technology with the aim to demystify new 
technologies and promote its use as tools to develop creative 
competencies. She returned to Portugal in 2015 with the 
goal of promoting a Maker movement based educational 
approaches. Filipa has a keen sense in identifying the 
potential for collaborations and she enjoys convening 
persons and ideas. 

“Circa Diem” (expressão do Latim que significa ‘cerca  
de um dia’ e de onde deriva o termo ritmo Circadiano:  
o período de tempo sobre o qual se baseia o ciclo biológico, 
influenciado pela variação da luz, temperatura, marés e 
ventos, entre o Dia e a Noite) 

Com o olhar nas relações entre margens, as frentes 
ribeirinhas e os cenários de Lisboa e Almada e com o Tejo 
como palco, definimos um enquadramento e absorvemos  
a lentidão do dia no fluir da luz sobre os planos de paisagem. 

Vamos abordar aspectos materiais e imateriais  
da composição de uma narrativa de paisagem, explorando  
a representação cénica, numa série de Dioramas (Caixas  
de Sombras) de vistas panorâmicas que, iluminadas,  
aludem ao ritmo Circadiano. 

Começamos com o suporte fisico, pelos planos 
sequenciais que representam os contornos de escarpas 
naturais e da cidade construída - da arquitectura sujeita 
ao território e à geografia. Depois introduzimos variações 
lumínicas que modelam a paisagem e o passar do tempo, 
num ciclo Dia e Noite, expondo a lentidão dos processos  
de observação e de absorção de um entorno. 

Este será um workshop prático, a decorrer em duas 
manhãs, onde vamos confrontar o desenho de traçado 
manual e a representação vectorial em software de ilustração 
open-source; fazer plotagem de recorte de papel, delinear  
um circuito electrónico e fazer uma introdução à 
programação com uma linguagem simples e open-source. 
Por fim, vamos montar as caixas de sombras com todos  
os seus componentes. O conjunto dos dioramas ficará  
depois em exposição para a duração do festival. 

No restante fim-de-semana vão decorrer duas 
actividades relacionadas, mais simples, nas quais vamos 
iluminar um postal de uma vista do rio, e fazer um pop-up  
a partir de um postal que também iluminamos com circuitos 
electrónicos básicos feitos com fita de cobre. Estas 
actividades são pensadas para os mais novos e abertas  
às famílias.

WORKSHOP

Circa Diem

“Circa Diem” (Latin expression meaning ‘approximately  
one day’ from which derives the term Circadian rhythm: 
the period of time over which the biological cycle is based, 
influenced by the variations of light, temperature, tides  
and winds between Day and Night).

With the gaze set onto the relation of the embank-
ments, between the riverside fronts, the scenery of Lisbon 
and Almada with the Tagus as its stage, we define the frame 
of a field of view and take-in the slowness of the day in  
the flowing of light over landscape. 

We will approach the material and immaterial aspects 
of the composition of a landscape narrative, exploring scenic 
representations, in a series of Dioramas (Shadow Boxes) of 
panoramic views that, while lit, allude to the Circadian rhythm. 

We start by setting the physical support, the sequential 
plans that represent the outlines of natural escarpments 
and of the built city - of architecture subject to territory and 
geography. Then we introduce luminous variations that model 
the landscape and the passage of time in Day and Night 
cycle, exposing the slowness of observational processes  
and of the taking-in of one’s surroundings. 

This will be a hands-on workshop, to take place over 
the course of two mornings, in which we will confront hand 
drawn tracing and vectorial representation with open-source 
illustration software; run a paper cutting plotter machine, 
outline electronic circuits and set a simple routine in an 
introduction to programming with a simple open-source 
language. Finally we will assemble the shadow boxes with  
all its components. The set of dioramas will then be on 
display for the duration of the festival. 

For the remainder of the weekend we will run two 
simpler activities in which we will lit-up a postcard of a river 
view, and make a pop-up from a postcard that also lights  
up using basic electronic circuits made with copper tape. 
These activities are thought for youngsters and are also  
open to families.



Filipe Pais

Portugal

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION

Estática, 2015

Espelhos negros, caixas automáticas, objectos inteligentes 
e ligações à distância cada vez mais rápidas e fluídas 
instalaram-se no nosso quotidiano, reduzindo gradualmente 
o trabalho manual, o contacto físico e visual das nossas 
interacções humanas.

Estática é um espaço sonoro que se torna possível 
devido ao contacto corporal entre os participantes presentes 
no espaço sensível desta instalação. Mais do que um 
instrumento de composição, Estática propõe um espaço 
lúdico, sensorial e relacional. A eletricidade estática que 
atravessa os nossos corpos transforma-se em ondas sonoras 
abrindo um espaço acústico inesperado de exploração  
e expressão corporal.

Black mirrors, self checkout machines, intelligent objects  
and high speed internet connections have infiltrated our 
everyday lives, reducing hand made work but also the 
physical and visual contact specific to human interactions. 

Estática is a sound space that emerges from the 
physical contact established between participants in 
the installation space. Estática is not exactly a musical 
instrument but it proposes a sensorial, ludic relational space 
where participants can engage in free play with different 
sound types. The static electricity accumulated in our bodies 
is transformed into sound waves, opening an unexpected 
sound space that invites participants to explore bodily 
expression.

Artista e curador, PhD em medias digitais, Filipe é 
actualmente investigador no grupo Reflective Interaction 
do EnsadLab (Laboratório da ENSAD - École Nationale 
Supérieure des Arts Decoratifs) em Paris e professor  
no curso de interactive media na Universidade de Noroff em 
Kristiansand na Noruega. Filipe interessa-se pelos efeitos 
das tecnologias digitais na sociedade e no comportamento 
humano, focando-se especialmente nas tensões entre 
online e offline, digital e físico. Após terminar a sua tese de 
doutoramento intitulada Experience and Meaning-making 
Process in Interactive Arts -The influence of play and 
aesthetic distance in interactive art encounters,  
entre a ENSAD, Paris e a Feup (Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto - programa UT Austin-Portugal), 

Filipe iniciou um pós-doutoramento no contexto do 
projecto The Behavior of Things. Durante o seu doutoramento 
foi aluno do mestrado SPEAP (Programa de Experimentação 
em Arte e Politica) dirigido por Bruno Latour na Sciences Po 
em Paris. O seu trabalho artístico (intermitente) tem sido 
apresentado em diferentes festivais e eventos em Portugal e 
no estrangeiro. Filipe foi o curador das exposições Re-enter 
Lisbon, no Clube Português de Artes e Ideias em Lisboa e de 
From Bits to Paper no Le Shadok em Estrasburgo.

Artist and curator, PhD in digital media, Filipe is a research 
associate at the Reflective Interaction group from EnsadLab 
(the laboratory of ENSAD - École Nationale Supérieure des 
Arts Decoratifs) in Paris and he teaches at the University 
of Noroff, in Kristiansand, Norway in the field of interactive 
media. Since a while, he has been interested by the ways 
technologies affect and shape human and social behaviour. 
After finishing his doctoral research entitled Experience and 
Meaning-making Process in Interactive Arts - The influence of 
play and aesthetic distance in interactive art encounters (UT 
Austin Portugal, Feup, University of Porto), 

Filipe worked as a pos-doctoral researcher in the 
project The Behavior of Things (EnsadLab and University 
Paris 8). He was also a student of Seap, a Master of Arts and 
Politics conducted by Bruno Latour (Sciences Po, Paris). His 
artworks have been featured in different art festivals and 
events in Portugal and abroad. He was the curator of the 
exhibitions Re-enter Lisbon (CPAI, Lisboa) and From Bits to 
Paper (Le Shadok, Strasbourg).



James Auger é um designer, investigador e professor cujo 
trabalho examina os impactos da tecnologia a nível social, 
cultural e pessoal, bem como os produtos que existem como 
resultado do seu desenvolvimento e aplicação.

Após se formar no Royal College of Art em 2001, em 
Design Products (MA), James mudou-se para Dublin para 
fazer investigação no Media Lab Europe (MLE) onde explorou 
o tema da comunicação humana mediada pela tecnologia. 
Depois do MLE James trabalhou em Tóquio como designer 
convidado no Issey Miyake Design Studio, onde desenvolveu 
novos conceitos para telemóveis. Entre 2005 e 2015 James 
fez parte do aclamado departamento Design Interactions na 
RCA, onde leccionou no programa de mestrado e continuou 
a trabalhar no desenvolvimento de abordagens críticas e 
especulativas ao design e à tecnologia, completando o seu 
doutoramento nesse tema em 2012.

Em paralelo com o seu trabalho académico James é 
um dos elementos da dupla de design especulativo Auger-
Loizeau, uma colaboração que começou em 2000. Vários 
projectos da dupla Auger-Loizeau foram publicados e 
exibidos internacionalmente, incluíndo o MoMA, Nova Iorque; 
21_21, Tóquio; The Science Museum, Londres; The National 
Museum of China, Pequim e Ars Electronica, Linz. O seu 
trabalho faz parte da colecção em exposição permanente no 
MoMA.

James mudou-se recentemente para Portugal para 
continuar o seu trabalho de investigação no Madeira 
Interactive Technologies Institute. O seu plano é explorar o 
potencial da ilha como um laboratório experimental através 
da combinação de propostas e projectos ficcionais, factuais 
e funcionais relacionados com energia de larga escala.

James Auger is a designer, researcher and lecturer whose 
work examines the social, cultural and personal impacts 
of technology and the products that exist as a result of its 
development and application. 

On graduating from Design Products (MA) at the Royal 
College of Art in 2001 James moved to Dublin to conduct 
research at Media Lab Europe (MLE) exploring the theme 
of human communication as mediated by technology. After 
MLE he worked in Tokyo as guest designer at the Issey 
Miyake Design Studio developing new concepts for mobile 
telephones. Between 2005 and 2015 James was part of the 
critically acclaimed Design Interactions department at the 
RCA, teaching on the MA programme and continuing his 
development of critical and speculative approaches to design 
and technology, completing his PhD on the subject in 2012. 

Running parallel to his academic work James is 
partner in the speculative design practice Auger-Loizeau, 
a collaboration founded in 2000. Auger-Loizeau projects 
have been published and exhibited internationally, including 
MoMA, New York; 21_21, Tokyo; The Science Museum, 
London; The National Museum of China, Beijing and Ars 
Electronica, Linz. Their work is in the permanent collection at 
MoMA. 

James recently moved to Portugal to conduct research 
at the Madeira Interactive Technologies Institute. He plans 
to explore the potential of the Island as an experimental 
laboratory through a combination of fictional, factual and 
functional multi-scale energy-related proposals and projects.

WORKSHOP

Rethinking Smart

A actual chamada de propostas do programa da União 
Europeia Horizonte 2020 “Smart Anything Everywhere” 
convida a que se imagine o que “smart” (“inteligente”) pode 
significar num sentido mais amplo e mais aberto. Qualquer 
coisa. Em qualquer lugar. 

No entanto, apesar desta abertura, o imaginário “smart” 
permanece estagnado. Porquê? Normalmente “Smart” 
combina um objeto ou sistema existente, como por exemplo, 
um frigorífico, carro, ou cidade - que é depois actualizado 
com a mais recente tecnologia sensorial ou computacional 
para alcançar um nível de autonomia ou agência. 

Ainda que “smartness” (“inteligência”) como atributo 
possa parecer desejável, ao olharmos mais de perto, o 
conceito é, por vezes, extremamente decepcionante. “Smart” 
confunde-se facilmente com outros adjectivos, como  
“automático” ou “eficiente”, resultando em produtos que, de 
forma preemptiva, satisfazem desejos básicos.

Os produtos “smart” podem, no entanto, reduzir a 
participação humana ou diminuir a possibilidade daquilo 
que é detectável ou quantificável. A automação funciona, de 
forma reconhecida, em diferentes níveis de “smart”: bombas 
inteligentes ou carros inteligentes. Guiar uma bomba é 
algo complexo e o sistema desenvolvido para alcançar este 
objectivo é, provavelmente, capaz de o fazer melhor do que 
um ser humano. Mas será eticamente inteligente? O mesmo 
se passa com o carro automatizado - muito inteligente 
mecanicamente e computacionalmente. Mas e socialmente? 
Experiencialmente? Ecologicamente? Existe ainda a questão 
do utilizador comum desses objectos inteligentes, que 
é predominantemente jovem, rico, e do sexo masculino 

- nunca uma família mista, complexa e com problemas. Posto 
isto, o que podemos fazer para começar a desenvolver um 
novo conceito de “smart”? Que papel podem os designers 
desempenhar ao nível dos problemas sociais complexos que 
enfrentamos, para além dos produtos “smart” básicos?

The current EU Horizon 2020 call ‘Smart Anything Everywhere’ 
speaks to an idea of imagining what ‘smart’ could be in the 
broadest, most open sense. Anything. Anywhere. But despite 
this openness, the smart imaginary remains stagnated. Why 
is this the case? ‘Smart’ normally combines an existing object 
or system, for example a fridge, car, or city - updated with the 
latest sensory or computational technology to achieve a level 
of autonomy or agency.

While ‘smartness’ as an attribute seems desirable, 
under closer scrutiny the bar is often set disappointingly 
low. ‘Smart’ commonly gets confused with other adjectives, 
like ‘automated’ or ‘efficient’ resulting in products that pre-
emptively satisfy basic desires. 

Smart products however, can reduce human 
participation or narrow down possibility to what is detectable 
or quantifiable. Automation does, admittedly, operate on 
different levels of smart: smart bombs or smart cars. Guiding 
a bomb is complex and the system developed to achieve 
this is perhaps capable of performing the act better than a 
human. But is it ethically smart? Likewise the automated car 
- very smart mechanically and computationally. But socially? 
Experientially? Ecologically? Then there is the issue of the 
generic user of these smart objects, who is overwhelmingly 
young, wealthy, male - never a complex, troubled mixed-family. 

So how can we begin to develop a new smart? What role 
can designers play in order to address the complex societal 
problems that face us, beyond basic smart products?
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O futuro acontece através de um conjunto infindável de 
factores que moldam, informam e restringem o como e o 
porquê das coisas. Cada acto de criação acontece sob a 
influência de um conjunto de determinadas condições ou 
forças. A ideia de restrição é particularmente familiar para os 
designers: em cada projecto existem boas restriçoes e más 
restrições. Algumas que inspiram, outras que limitam. 

Mas restrições específicas à forma como pensamos o 
futuro resultam num leque muito menor de possibilidades do 
que aquele que poderíamos vivenciar. As restrições mantém-
nos por caminhos já amplamente percorridos. Impelem-nos 
a cometer os mesmo erros, repetidamente.  A restrição da 
positivismo ou do dogma progressista, por exemplo, impede 
que futuros makers ou agentes da sociedade - cientistas, 
tecnólogos, políticos, designers, etc.., se apercebam das 
potenciais implicações negativas das suas propostas. Entre 
outras restrições ao desenvolvimento do futuro incluem-se o 
enraízamento de sistemas e infra-estruturas, epistemologia, 
ausência de restrições, factores históricos, restrições de 
mercado e a educação. 

A literatura e o cinema têm vindo a explorar, desde 
há muito tempo, possíveis futuros, dentro e fora destas 
restrições. Mas o que parece estar ausente da discussão é 
uma abordagem mais sistemática às restrições que regem as 
nossas possibilidades de futuro.

Nesta talk, James Auger irá, de início, explorar algumas 
das restrições mais fundamentais e de que forma elas 
influenciam e limitam as nossas possibilidade de futuro, 
para de seguida mostrar como um repensar do design pode 
constituir uma alternativa.

The future happens Through a myriad of complex factors 
shaping, informing, and constraining the how and why of 
things. Every act of creation happens under the influence of 
a given set of forces or conditions. The idea of constraints is 
especially familiar to designers: for every project there are 
good constraints and bad constraints; some that inspire, 
others that limit.

But particular constraints on the way we think about 
the future result in a much narrower range of possibilities 
than we might otherwise experience. Constraints keep 
us to well-trodden paths; they commit us to making the 
same mistakes, over and over. The constraint of positivity 
or progress dogma, for example, blinds future-makers 
and future-shapers - scientists, technologists, politicians, 
designers, etc. - from the potential negative implications of 
their proposals. Other constraints on how the future happens 
include ingrained systems and infrastructure, epistemology, 
unconstraints, historical factors, market constraints, and 
education.

Literature and film have long explored possible futures, 
both inside and outside of these constraints. But a more 
systematic approach to the constraints that govern our 
possible futures has for the most part been lacking.

In this presentation James Auger will explore some 
of the most fundamental constraints and the ways in which 
they influence and narrow the scope of future possibilities 
before showing how a re-thinking of design can provide an 
alternative.
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anaa Colectivo

Portugal

EXPOSIÇÃO/ EXHIBITION

CAPTCHA-T, 2016

CAPTCHA-T é uma instalação interactiva que reflecte  
sobre o crescente número e complexidade de bots que 
habitam as redes sociais, nomeadamente o Twitter. Propõe 
re-interpretar o Jogo de Imitação de Alan Turing, o primeiro 
modelo básico de testes de AI (Inteligência Artificial) e HCI 
(Interacção Homem-Máquina), utilizando dois humanos  
e um bot. Tendo dois terminais, um localizado em Lisboa  
e outro em Almada, permite aos participantes “criar  
e compartilhar ideias e informações instantaneamente”  
sobre o festival PLUNC. A interferir neste discurso, existe  
um bot a capturar tweets sobre o festival e a compartilhá-los 
no sistema. Considerando que este bot é identificado  
como sendo o utilizador do terminal oposto, torna-se 
ambíguo quem de facto está a comunicar a partir da  
outra margem: um humano ou um bot?

anaa é um colectivo multidisciplinar que explora e questiona 
o impacto da tecnologia no contexto artístico, cultural  
e social. O seu trabalho parte de processos algorítmicos para 
a criação de peças interactivas que envolvem o espectador 
em experiências colaborativas.

anaa is a multidisciplinary collective that explores and 
questions the impact of technology on artistic, cultural 
and social contexts. Their work departs from algorithmic 
processes to create interactive pieces that engage the 
spectator in collaborative experiences.

CAPTCHA–T is an interactive installation that reflects  
on the growing number and complexity of bots that inhabit 
social media, namely Twitter. It proposes to re-interpret Alan 
Turing’s Imitation Game, the first basic model of AI and HCI 
tests, using two humans and a bot. Having two terminals, 
one placed in Lisbon and the other in Almada, it allows the 
participants to “create and share ideas and information 
instantly” about the PLUNC festival. Interfering in the 
discourse there’s a bot capturing tweets about the festival 
and placing them in the system. Given that this bot  
is identified as being the user from the opposite terminal,  
it becomes ambiguous who is in fact communicating from  
the other side: a human or a bot?

António Quiroga

Inglaterra  
England

Nascido em 1988, António Quiroga vive, estuda e trabalha  
em Londres. Trabalha com som, música, electrónica  
e matéria orgânica e obsoleta. Interessa-se pela história  
e materialidade dos media. Uma das razões para trabalhar 
estas áreas é a sua alienação em relação aos novos media. 
Aquilo que os humanos entendem como um aparelho ou 
meio, ou como uma extensão das capacidades humanas, 
tem uma extensa história e ontologia inerente a si próprio. 
Quiroga acredita que através do questionamento das origens 
dos aparelhos tecnológicos podem-se revelar relações 
políticas, económicas, geopolíticas e sociais. Através da 
genealogia e recreação de meios de comunicação obsoletos, 
tenta expôr estas estructuras de poder latentes e enfatizar  
a história dos materiais inerentes nos novos media.

Born 1988, lives, studies and works in London.I work with 
sound, music, electronics, obsolete and organic matter.  
I am interested in the history and materiality of media.  
One of the reasons for working within that field is because  
of my alienation towards new media. What humans 
understand as an apparatus or media, or as an extension  
of human capabilities has an extensive history and ontology 
inherent to itself. I believe that through questioning the 
origins of technical devices one can reveal political, 
economic, geopolitical and social relations. Through the 
genealogy and recreation of obsolete media, I try to expose 
these latent power structures and emphasize the history 
 of inherent materials in new media.

WORKSHOP

From e-Waste to Sound Device

Durante este workshop, os participantes vão aprender  
como transformar peças de lixo comum e de lixo electrónico 
em dispositivos de som funcionais. Através da vivissecção  
de dispositivos “mortos” os participantes vão aprender  
como extrair componentes valiosos (como motores, medido-
res de volume áudio e matérias-primas) e reutilizá-los, com  
o objectivo de construir um novo instrumento idiossincrásico. 
Vamos construir aparelhos electrónicos alimentados através 
de métodos alternativos e ecologicamente sustentáveis.  
A ideia é compreender melhor os novos media, através  
da escavação dos velhos e “obsoletos”.

Os objectos sonoros construídos durante este 
workshop vão ser apresentados ao vivo numa pequena 
performance sonora numa das noites do festival.

During this workshop you will learn how to turn parts of 
e-waste and trash into functional sound devices. Through  
the vivisection of dead media devices you will learn how  
to extract valuable components (like motors, VU meters  
and raw materials) and reuse them in order to build a new, 
idiosyncratic instrument. We will build electronic gadgets 
powered through alternative and ecologically sustainable 
methods. The idea is to get a better understanding of new 
media through the excavation of the old and “obsolete”.

"Media history conflates with earth history;  
the geological material of metals and chemicals get 
deterritorialized from their strata and re territorialized  
in machines that define our technical media culture" 
Parikka, 2015, p.16



Artica CC

Portugal

Artica é uma empresa Portuguesa cruzando a arte  
e a tecnologia. Consiste numa equipa multidisciplinar 
de profissionais com anos de experiência a desenvolver 
projectos nas áreas da computação criativa, design  
de interacção, visão por computador, criação de conteúdos, 
projecção de video, computação física, electrónica,  
robótica, computação gráfica, desenvolvimento web  
e código aberto.

Artica is a Portuguese company bridging art and technology. 
It has a multi disciplinary team of experienced professionals 
developing interactive technologies, educational robots 
and hardware prototypes. With experience on the fields 
of creative computing, computer vision, video projection, 
physical computing, electronics, robotics, interaction design, 
computer graphics, content creation, web development,  
open software and open hardware.

O projecto apresentado pela Artica no PLUNC é uma 
performance multimédia interactiva. A componente sonora 
consiste em sons ambientais de drone produzidos por 
Filipe Cruz, conhecido como músico experimental sob o 
pseudónimo ps e a sua editora Enough Records. Os visuais 
são desenvolvidos por Filipe Barbosa e Guilherme Martins e 
apresentam-se numa projecção de um ambiente submergido 
com diversos parâmetros que poderão ser controlados pela 
audiência durante a performance. Um sistema especial 
de wifi foi desenvolvido por André Almeida e Filipe Cruz 
permitindo o público ligar-se usando os seus smartphones  
e controlar parâmetros visuais da performance.

PERFORMANCE

Artica Underwater Assisted Performance

The project presented by Artica at PLUNC is an interactive 
multimedia performance. The sound consists of drone 
ambient sounds produced by Filipe Cruz, known as an 
experimental music artist under the moniker of ps and his 
music label Enough Records. The visuals are developed 
by Filipe Barbosa and Guilherme Martins and feature a 
sea environment projection, with parameters that can 
be controlled by the audience. A custom wifi installation 
developed by André Almeida and Filipe Cruz allows the public 
to connect with their phones and control the sea projection 
parameters.



Emilio Vavarella  
+ Fito Segrera

Itália + Colômbia 
Italy + Colombia

A práctica artística de Emilio Vavarella centra-se na filosofia 
política e no poder da tecnologia contemporânea. Emilio 
encontra-se actualmente a frequentar um doutoramento 
na Universidade de Harvard, depois de ter estudado na 
Universidade de Bolonha, na Iuav Universidade de Veneza, 
na Bezalel Academy em Tel Aviv e na Universidade Bilgi em 
Istambul. Emilio participa regularmente nos mais prestigiados 
festivais de media art, incluindo ISEA, SIGGRAPH, EMAF, 
JMAF e em locais prestigiados, tais como EYEBEAM, Museo 
Nacional Bellas Artes em Santiago e o National Art Center em 
Tóquio. Os seus trabalhos já foram publicados na ARTFORUM, 
Flash Art, Leonardo, WIRED and Digital Culture, entre outros.

fito_segrera é um artista, tecnologista e Head of 
Research/Creation na Chronus Art Center, Xangai. fito_
segrera estudou artes plásticas e audiovisuais/produção de 
multimédia na Universidade Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, 
Colômbia e completou um MFA em Design e Tecnologia 
com honra em Parsons, The New School, de Nova Iorque, 
enquanto Fulbright Scholar (desde 2013 até 2015). O seu 
trabalho de pesquisa e prática criativa apropria elementos 
da filosofia digital, inteligência artificial, o monismo e a física 
moderna, enquanto a computação física, programação de 
software e tecnologias de informação/telecomunicações são 
utilizadas para colocar questões ontológicas fundamentais 
sobre a natureza da realidade e da fisicalidade do universo. 
As suas principais exposições são: West Bund Art Center 
Shanghai 2015, SIGGRAPH 2014 Canada, Collision 20 & 21 
na Boston Ciberarts Gallery 2014, Houston International 
Performance Biennale 2014, SXSW Austin TX 2014, EYEBEAM 
New York 2013, Agora Collective Center Berlin 2013, Dorkbot 
NYC 2013, Harvestworks New York 2013, Salon Regional 
de Artistas del Caribe, Web 2.0 Espacios alternativos 2012, 
Ripping mix, burn, rip 2010, Bogotá Biennale 2009.

Emilio Vavarella’s artistic practice focuses on political 
philosophy and contemporary technological power. He is 
currently pursuing a PhD at Harvard University after studying 
at the University of Bologna, Iuav University of Venice, Bezalel 
Academy of Tel Aviv and Istanbul Bilgi University. He regularly 

exhibits at the most prestigious festivals of media arts, 
including ISEA, SIGGRAPH, EMAF, JMAF and in prestigious 
locations such as EYEBEAM, Museo Nacional Bellas Artes in 
Santiago and the National Art Center of Tokyo. His work has 
been published in ARTFORUM, Flash Art, Leonardo, WIRED 
and Digital Culture, among others.

fito_segrera is an artist, technologist and Head of 
Research/Creation at Chronus Art Center, Shanghai. He 
studied fine arts and audiovisual / Multimedia production 
at Jorge Tadeo Lozano University of Bogotá, Colombia 
and completed a MFA in Design and Technology with 
honors at Parsons, The New School, New York, while being 
a Fulbright Scholar from 2013 until 2015. His current 
research and creative practice appropriates elements 
from digital philosophy, artificial intelligence, monism 
and modern physics while using physical computing, 
software programming and information/telecommunication 
technologies to inquiry in fundamental ontological questions 
regarding the nature of reality and the physicality of the 
universe. His main exhibitions are: West Bund Art Center 
Shanghai 2015, SIGGRAPH 2014 Canada, Collision 20 & 21 
at Boston Ciberarts Gallery 2014, Houston International 
Performance Biennale 2014, SXSW Austin TX 2014, EYEBEAM 
New York 2013, Agora Collective Center Berlin 2013, Dorkbot 
NYC 2013, Harvestworks New York 2013, Salon Regional 
de Artistas del Caribe, Web 2.0 Espacios alternativos 2012, 
Ripping mix, burn, rip 2010, Bogotá Biennale 2009.

EXPOSIÇÃO/EXHIBITION + PERFORMANCE

Transiconmorphosis, 2013

Transiconmorphosis é uma obra de arte interactiva 
desenvolvida por Emilio Vavarella e fito_segrera que propõe 
um sistema de comunicação ambígua e experimental 
para o futuro próximo, o resultado de uma reflexão teórica 
sobre o desenvolvimento de novas formas de comunicação 
tecnológica, os seus efeitos sobre os seres humanos e os 
seus efeitos políticos. Em TRANSICONMORPHOSIS, um 
serviço de chat convencional hospedado num computador 
tem como interface uma série de eléctrodos colocados 
na face do artista; do outro lado do espaço de exposição, 
um outro computador permite que um membro do público 
converse com o artista. O sistema foca-se em expressões 
faciais, e traduz os emoticons recebidos através do 
chat em impulsos eléctricos, que por sua vez estimulam 
as expressões faciais do artista, de forma a imitar a 
expressão de cada emoticon. Se no futuro a possibilidade 
de comunicação cara-a-cara se tornar menos comum e a 
comunicação pela escrita se cristalizar numa série de formas 
imutáveis, os seres humanos vão perder as suas habilidades 
de empatia que hoje são, em parte, reproduzidas por emojis 
e emoticons. Se a humanidade não conseguir inventar novas 
metamorfoses, e novos emoji, estes dispositivos serão 
difundidos em todo o mundo.

Transiconmorphosis is an interactive artwork developed 
by Emilio Vavarella and fito_segrera that proposes an 
ambiguous and experimental communication system for 
the near future, the result of a theoretical reflection on the 
development of new forms of technological communication, 
their effects on human beings, as well as their political 
effects. In TRANSICONMORPHOSIS, a conventional chat 
service hosted on a computer is interfaced with a series of 
electrodes connected to the face of the artist; on the other 
side of the exhibition space another computer allows a 
member of the audience to chat with the artist. The system 
focuses on facial expressions, and translates the emoticon 
received through the chat into electrical impulses that 
force the artist’s facial features to mimic the expression of 
each emoticon. If in the future the possibility of face-to-
face communication becomes less widely used and written 
communication becomes crystallized in a series of immutable 
forms, humans will lose the empathic abilities that today are, 
in part, reproduced by emoji and emoticons. If humanity fails 
to invent new metamorphoses, and new emoji, these devices 
will be diffused worldwide.



Monica Vlad

Roménia  
Romenia

Nuno Correia

Portugal

PERFORMANCE

Scan.0

O conceito é recriar/reinterpretar o fundo dos oceanos com 
os seus sons mais profundos, paisagem quase lunar com 
planos que ondulam suavemente, grande escuridão e escasso 
suporte da cadeia alimentar, pressão atmosférica muito 
elevada e temperaturas baixas; ainda assim a vida perdura, 
em grande quantidade e com uma grande diversidade. Os 
animais das profundezas do oceano são constantemente 
desafiados e têm que se adaptar às condições do seu 
ambiente; uns perdem a visão, outros apoiam-se no toque 
e nas vibrações para sentir os predadores, outros emitem a 
sua própria luz bioluminescente. No entanto, no fundo dos 
oceanos, os únicos organismos que conseguem sobreviver 
às condições extremas são microorganismos: bactérias; elas 
são simplesmente invisíveis.

Para a performance, o fumo produzido por uma 
máquina de fumo robusta será utilizado como meio de 
projeção, produzindo imagens volumétricas. Serão utilizados 
dois projectores que irão projectar sobre o público como se 
fossem “scanners”. Ou seja, será projectada luz branca que 
vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, reagindo 
em tempo real ao som (serão também utilizadas outras 
imagens). A utilização dos projectores como “scanners” visa 
aproximar o público dos organismos presentes no fundo do 
oceano, ambos atravessados de vez em quando por uma fina 
camada de luz de forma a criar uma experiência imersiva.

Nuno Correia frequenta actualmente o Mestrado  
em Som e Imagem com especialização em Animação por 
Computador, na Universidade Católica Portuguesa, Centro 
Regional Porto. Trabalha com ideias que explorem a relação 
da arte com a tecnologia.

Nuno Correia is attending the masters in Sound  
and Image, with a specialization in Computer Animation  
at the Universidade Católica Portuguesa, Porto. He works 
with ideas that explore the relationship between art  
and technology.

Monica Vlad desenha e desenvolve instalações e espaços 
com novos media. Ela utiliza as novas tecnologias como 
um meio artístico de expressão e como um meio para 
a comunicação interactiva e audiovisual de informação 
complexa. Monica explora o seu potencial para a  
comunicação espacial e arte. Ela desenha performances 
audiovisuais, esculturas media, instalações (interactivas)  
que têm um efeito nas suas respectivas localizações,  
dando-lhes assim uma identidade — para além da sua 
função e arquitectura.

Monica Vlad designs and develops new media installations 
and spaces. She uses new technology as an artistic medium 
of expression and as a medium for the interactive and audio 
visual communication of complex information. She explores 
their potential for spatial communication and art. She designs 
audiovisual performances, media sculptures, (interactive) 
installations that have an effect on their respective locations, 
giving them an identity — beyond their function and 
architecture.

EXPOSIÇÃO/ EXHIBITION

Home is where your  
heart is, 2016

A instalação artística multimédia denominada “Home Is 
Where your Heart Is” tem a sua base de concepção num 
quadro de René Magritte, “Homesickness”, de 1940. A 
pintura ilustra a Saudade, sentimento normalmente de 
conotação negativa, como de resto a própria obra o reflete. 
As diferentes interpretações de “Homesickness” enquanto 
conceito, dão assim o mote para a presente instalação, 
que se pode, muito resumidamente, condensar na seguinte 
questão: Se a perceção individual de cada um se manifesta 
num resultado diferente de “Homesickness”, como pode 
então esta ser representada? Esta instalação constitui, para 
além de uma obra de carácter artístico, um estudo sobre 
a interacção humana no nosso país, enquanto lar, e numa 
representação da força desse “sentimento”. O propósito 
desta instalação é o de promover a ligação com as nossas 
origens através da arte, utilizando como elemento de 
diferenciação as tecnologias emergentes. 

The multimedia art installation “Home Is Where your Heart 
Is” has its conception basis in a painting by René Magritte, 
“Homesickness”, from 1940. The painting illustrates Saudade 
(portuguese word that means something like longing), 
a feeling that usually has a negative connotation, which 
the artwork also reflects. The different interpretations of 
“Homesickness” as a concept inspire the present installation, 
that can be summarized in the following question: If the 
individual perception of each one of us manifests itself 
in a different result of “Homesickness”, how can it be 
represented? This installation is also a study about the 
human interaction in our country (Portugal), as a home,  
and in a representation of the strength of the aforementioned 
“feeling”. The purpose of this installation is to promote the 
connection to our origins through art, using the new media  
as the differentiation element.

The concept is to recreate/reinterpret the bottom of the 
ocean with its deepest sounds, almost lunar landscape with 
gently undulating planes, great darkness and scarce support 
of food chain, very high atmospheric pressure and low 
temperatures; yet somehow life endures with a huge amount 
and diversity of lifeforms. The deep-ocean animals are 
challenged and have to adapt to the living conditions; some 
have abandoned vision, some rely on touch and vibrations to 
sense their prey, others emit their own bioluminescent light. 
But at the very bottom of the ocean the only organisms that 
can survive the extreme conditions are the microorganisms: 
bacteria; they are just invisible.

For this performance I want to use heavy smoke as  
a projection medium, therefore the visuals will be volumetric; 
the smoke will be produced by a strong smoke machine.  
I will use 2 projectors that will project on the audience and I 
want to use them like “scanners” meaning that I will project 
white light that can go from top to bottom, left to right, 
reacting real-time to the sound (I will use other graphics too). 
I want to use them like “scanners” because I want to look 
like the people present in the room / the audience is scanned 
in the dark, like the organisms present on the bottom of the 
ocean. So I want to switch the roles and include the people in 
this immersive experience.



Thomas Grogan é um artista Francês e Britânico, nascido 
em Nottingham (Reino Unido), em 1991. Ele estudou no 
Royal College of Art, onde concluiu o mestrado em ‘Design 
Interactions’ após se ter formado na l’Ecole Cantonale d’Art 
de Lausanne. Desde 2014 que vive e trabalha em Londres. 
O seu trabalho explora o uso de “product hacking” como um 
instrumento terapêutico através da subversão de objectos 
“ready-made” através de intervenções físicas e digitais. 
Thomas esteve já presente em diversas exposições e 
festivais, incluíndo locais como V&A, Roundhouse, Southbank 
Centre e o New Museum.

Thomas Grogan is a French and British artist born in 
Nottingham (UK), in 1991. He studied at the Royal College 
of Art gaining a master’s degree in ‘Design Interactions’ 
after graduating from l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne. 
Since 2014 he has been living and working in London. His 
work explores the use of ‘product hacking’ as a therapeutical 
instrument by subverting ready made objects through digital 
and physical interventions. Thomas has exhibited in various 
group exhibitions and festivals including institutions such  
as the V&A, the Roundhouse, the Southbank Centre  
and the New Museum.

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION

Artificial Mesmerism, 2016

A meio caminho entre equipamentos de ginástica e móveis 
amadores, Artificial Mesmerism é uma colecção de três 
objetos que interrompem o uso de dispositivos electrónicos 
móveis, com o objectivo de criar experiências mesméricas 
da natureza a partir do conforto da sala de estar. Cada 
objecto convida o seu utilizador a descansar em frente a 
um smartphone ou tablet em movimento, onde se exibem 
imagens da natureza geradas por computador. O movimento 
desses elementos naturais corresponde ao movimento físico 
do dispositivo, estimulando uma experiência fora-do-corpo. 
Na ausência de movimento do corpo, a mobilidade é simulada 
através de enjoo, iniciado por uma incompatibilidade entre a 
visão e a sensação corporal. Mesmerism Artificial investiga 
o uso do enjoo como uma nova forma de exploração. Ao usar 
a virtualidade como um substituto para a mobilidade física, 
esses objetos questionam a nossa relação contemporânea 
com a natureza na era digital.

Halfway between gymnastic equipment and hobbyist 
furniture, Artificial Mesmerism is a collection of three objects 
that disrupt the use of mobile electronic devices in order to 
create mesmeric experiences of nature from the comfort of 
the living room. Each object invites its user to rest in front 
of a moving smart-phone or tablet which displays computer 
generated images of nature. The motion of these natural 
elements correspond to the device’s physical movement, 
stimulating an out-of-body experience. In the absence 
of body movement, mobility is simulated through motion 
sickness, initiated by a mismatch between vision and bodily 
sensation. Artificial Mesmerism investigates the use of 
motion sickness as a new form of exploration. By using 
virtuality as a substitute to physical mobility, these objects 
questions our contemporary relationship with nature in the 
digital age.

Thomas Grogan

França e Inglaterra 
France and England



Tiago Rorke

Portugal  
e Nova Zelândia  
Portugal  
and New Zealand

Da sua experiência como designer, artista e investigador, 
Tiago Rorke encontra-se habitualmente imerso em 
prototipagem e computação física, ferramentas e detalhes.  
O seu trabalho vai desde ferramentas para fazer e ensinar, 
até aparelhos e experiências que questionam as nossas 
relações do dia-a-dia com a tecnologia. Nascido e criado  
em Wellington, Nova Zelândia, Tiago estudou desenho 
industrial na Universidade Victoria de Wellington School 
of Design, e é um alumni da Computacional Design Lab da 
Universidade Carnegie Mellon, Pittsburgh PA. Co-fundador  
da Diatom, um estúdio com sede em Londres que constrói  
de ferramentas de design colaborativo e de código aberto, 
Tiago é agora um designer freelancer que trabalha entre 
hardware e software e vive em Lisboa, Portugal.

From his experience as a designer, artist and researcher 
Tiago Rorke is usually immersed in prototyping and physical 
computing, tools and details. His work ranges from tools 
for making and teaching, to devices and experiences that 
question 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 alumni of the Computational 
Design Lab at Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA. 
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.

EXPOSIÇÃO / EXHIBITION

Sea Battle, 2016

Como seres humanos, a nossa relação com números, 
contagem e aritmética, está intimamente ligada ao facto  
de usarmos marcas de registo. Quando deixámos de usar  
as nossas próprias partes do corpo para nos ajudar a contar, 
o uso de riscos tornou-se a origem de muitos sistemas 
numéricos, e ainda são evidentes em alguns sistemas  
de escrita actuais. 

Sea Battle usa uma máquina para fazer marcas de 
registo por forma a interpretar um passatempo popular que 
emergiu como um jogo de papel e lápis no início do século 
20. O jogo é recriado a uma escala onde é enfatizado como 
uma relação sexual entre as máquinas e não entre os seres 
humanos, a natureza mecânica do jogo torna-se assim mais 
evidente, destacando as suas qualidades computacionais. 
Esta instalação não é apenas uma simulação, mas uma 
performance que visa antropomorfizar as duas máquinas 
dentro do contexto do jogo. As próprias máquinas de 
desenho são uma representação da simulação que está a 
ser executada, de forma invisível no código, e é a velocidade 
física das máquinas que determina a duração de cada jogo. 

Em cada lado do Tejo, um computador ligado a 
um plotter executa uma instância local da aplicação Sea 
Battle. Tal como no jogo tradicional, para cada turno a 
aplicação analisa o estado do jogo, escolhe um novo alvo e 
através da internet envia este pedido para a outra máquina. 
Depois de receber uma resposta envia esses comandos 
de desenho para o plotter, juntamente com o movimento 
do seu oponente, e o jogo continua. A simulação é gerada 
processualmente, por forma a que cada jogo seja único.

As humans our relationship with numbers, counting,  
and arithmetic, is closely linked to our relationship with  
mark‐making. Once we moved beyond our own body parts  
for counting, tally marks became the origin of many  
numeral systems, and are still evident in some present  
day writing systems.

Sea Battle uses mechanised mark‐making to interpret 
a popular pastime that emerged as a pencil and paper game 
in the early 20th century. By recreating the game at a scale 
where it is emphasised as an intercourse between machines 
and not between humans, the mechanical nature of the 
game is made more apparent, highlighting its computational 
qualities. This installation is not just a simulation however, 
but a performance that seeks to anthropomorphize the 
two machines within the context of the game. The drawing 
machines themselves are a representation of the simulation 
running invisibly in code, and it is the physical speed of the 
machines that determines the duration of each game.

On each side of the Tejo, a computer attached to a 
plotter runs a local instance of the Sea Battle application. 
As in the traditional game, for each turn the application 
analyses the state of the game, chooses a new target and 
over the internet sends this request to the other machine. 
After receiving a response it sends these drawing commands 
to the plotter, along with its opponent’s move, and the game 
continues. The simulation generates procedurally, such that 
every game is unique.

Este trabalho teve a colaboração de Maurício Martins.
This project had the collaboration of Maurício Martins
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