
Tecnologia da criação  
Bianca Tinoco 
 
Festival de arte eletrônica e mostra de Walton Hoffmann usam novos recursos. 
 
O pensamento artístico é tão voraz que nem o computador, ferramenta relegada aos escritórios e 
ambientes de trabalho, escapa de seu fluxo de exploração. Palavras usadas em relação à internet 
e aos videogames, como interatividade e imersão, formam a base das propostas exibidas a partir 
de hoje no 7º Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), em cartaz no Centro Cultural 
Telemar, no Catete.  
 
Pinturas, esculturas, instalações, fotografia, vídeos, performances - todos estão lá, em versão 
digital. Possibilidade que também é experimentada pelo artista plástico Walton Hoffmann em sua 
primeira incursão ao universo eletrônico, na exposição Em busca da terra do nunca. A individual, 
que será aberta dia 30 na galeria Arte em Dobro, no Leblon, investiga os novos recursos 
incorporados pela pintura.  
 
Pela primeira vez no Rio, o File - promovido em São Paulo desde 2000 - é o maior festival do 
gênero no país. Este ano recebe nomes consagrados da arte eletrônica mundial como o holandês 
Han Hoogerbrugge, em uma retrospectiva, o inglês Tim Coe, que exibe a instalação Metaforms, e 
a dupla austríaca ZEITGENOSSEN, com a instalação Phantasma. De acordo com Ricardo Barreto, 
organizador do File, a tecnologia abre espaço para que o espectador seja co-autor do trabalho de 
arte.  
 
- Muitas obras exigem que o público participe e crie um caminho próprio, vislumbrando saídas que 
nem o artista previu - afirma Barreto.  
 
No escurinho de uma sala especial, filmes digitais desafiam a imaginação do espectador. O 
destaque é Switching, primeiro longa-metragem interativo no mundo. Desenvolvido pelo grupo 
dinamarquês Oncontype, o vídeo traz inúmeras opções de desenrolar do enredo.  
 
- É uma obra que demanda um novo raciocínio sobre o cinema - diz Barreto.  
 
O impacto da tecnologia sobre os campos da arte é o tema do File Symposium, encontro até 
quinta-feira no Centro Cultural Telemar. Questões como as inteligências artificiais e a cultura das 
interfaces serão debatidas por teóricos do país, da Europa e dos Estados Unidos.  
 
- A reflexão é essencial para uma nova mentalidade sobre a arte eletrônica - diz o organizador.  
 
Para Walton Hoffman, que prepara sua exposição com intervenções digitais, a tecnologia foi 
recomendação médica. Habituado a limpar o pincel de tinta acrílica com a boca, ele soube que a 
mania teve reflexos sobre sua saúde. Tentado há seis meses pela vontade de ultrapassar o 
preconceito e trabalhar com o computador, enfim deu vazão ao impulso. O resultado é a série na 
qual escaneou pequenos esboços de pintura e acrescentou a eles imagens da internet. Algumas 
das obras são quebra-cabeças e dominós com os quais o público poderá brincar.  
 
- Como minha obra sempre foi lúdica, não tive problemas em aderir à interatividade - conta 
Hoffman.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 mar. 2006. Caderno B, p. Online 
 
 
 


