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A cultura japonesa sempre se mostrou eufórica com o consumo de ornamentos expressivos e possui opções ilimitadas para
a personalização de objetos de nosso cotidiano. Trata-se de um
aspecto cultural muito evidente, que pode ser identificado desde os famosos "Tamagotchis" - que traçaram sua jornada de
sucesso até nas Américas - até mais recentemente a Toy Art.
Agora, liderada por um grupo de artistas que uniram suas habilidades com o universo da produção industrial, inicia-se uma
nova tendência no mando criativo: a Device Art, um conceito
que reexamina a relação entre arte, ciência c tecnologia, usando tanto a perspectiva histórica quanto a contemporânea,
'visando criar uma forma de mídia. Sua proposta é viabilizar para o consumo produtos que usam a tecnologia
como essência, além de referências artísticas ao dadaísmo e ao surrealismo para redefinir as atuais formas de produtos conceituais.
A influência da linguagem artística japonesa é clara, assim
como a sua forte cultura visual, que cresceu totalmente independente dos paradigmas ocidentais.
A Device Art teve início em 2004 com um projeto que reuniu um grupo de nove artistas c pesquisadores que, contando com o subsídio da Agência de Ciência c Tecnologia do

Japão durante cinco anos, visava criar um modelo de produção, exibição e distribuição de seus trabalhos. Assim,
eles tornaram viáveis para o consumo produtos conceituais
antes vistos somente em museus e galerias de arte.
Entre as empresas que investem nesse segmento destaca-se
a Maywa Denki, que se define como uma unidade artística.
Liderada por Nobumichi Tosa, ela mistura alta e baixa tecnologia para fazer instrumentos robóticos que são revelados ao
público e m apresentações c o m o s próprios criadores. N
te, às vezes, os instrumentos não funcionam imediatamente, fato que é integrado à exibição. Nada é escondido do público. A transparência, tanto física - mostrando seus componentes eletrônicos e inovações tecnológicas -, quanto conceituai, é uma característica importantíssima da Device Art. A tecnologia não é encarada como algo
que deve ser camuflado atrás de um conceito artístico. Ao contrário, procura-se torná-la elemento central da peca, mostrando ao público o que
ela tem para oferecer.
A Device Art, de fato, pode levantar muitas questões sociais, como a necessidade desses produtos em um momento no qual o mundo está reavaliando seus valores de produção industrial.
Mas essa nova tendência está em busca de
respostas. A experimentação e a evolução de
novas tecnologias são a essência desse trabalho, que pode ajudar a responder uma das
últimas grandes questões contemporâneas:
o impacto da era digital na sociedade.
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