
m Roma, onde nasceu e passou a infância , 
Davide Quagliola quase nunca era chamado 
pelo nome verdadeiro. Famil iares e amigos 

preferiam uma abreviação i n f o r m a l : Quayola. 
Quando não estava nas ruas da capital i t a l i a n a , 
onde costumeiramente se deparava com peças de 
Michelangelo (1475-1564) e Caravaggio (1571-
1610), o pequeno Quayola ficava atento ao irmão 
mais velho, então um estudante de arquitetura . 
Aos 19 anos, ele deixou a Itál ia para estudar de
senho em Londres. Hoje, aos 28 , acha que alcan
çou a síntese entre os diversos campos pelos 
quais é fascinado desde cedo: "O computador per
m i t i u que eu misturasse as diferentes áreas da 
arte e me tornou um explorador de novas manei
ras de ver o mundo". 

Em um primeiro momento, a trajetória de 
Quayola pode transmit ir a impressão de que ele é 
apenas mais um entre tantos artistas deslumbra
dos com a tecnologia. Seus vídeos, no entanto, mos
tram que ele é uma bem-vinda exceção. Enquanto 
muitos de seus colegas fazem "arte pela arte" - ou 
seja, usam a tecnologia ao mesmo tempo como 
meio e tema de suas criações, numa espécie de ma
neirismo -, o jovem italiano explora os novos recur

sos apenas como ferramentas de trabalho. Quayola 
não se deixa encantar pela mídia em s i . Tira pro
veito dela para moldar cenas sublimes. 

SEMANAS NO COMPUTADOR 
A série The Natures (As Naturezas), por exemplo, 

é uma emocionante, instalação com várias televi
sões que, em princípio, revelam apenas pequenos 
pontos luminosos na escuridão da tela. Ao som de 
um violoncelo, o breu, aos poucos, dá lugar a flores 
reais amarradas a fios brancos traçados digitalmen
te. 0 resultado surpreende: Quayola consegue jun
tar de forma serena o "natural", representado pelas 
plantas, com o "artificial", das semanas gastas na 
frente de um computador de alta performance. 

As obras de Quayola chamam cada vez mais a 
atenção mundo afora. Os vídeos já foram apresen
tados em locais importantes do circuito, como os 
museus Palais des Beaux Arts , na cidade francesa 
de Lil le , Victoria & Albert, em Londres, e o Museu 
de Arte Contemporânea de Barcelona. Portanto, é 
só uma questão de tempo para que seu apelido de 
infância se torne ainda mais conhecido por aí. 
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