
Departamento de Física
cruza arte e ciência
A iniciativa é promovida pela Direcção Geral das Artes e Ciência Viva e visa
fomentar a criação artística através da relação entre dentistas e artistas
Sandra Simões

O Departamento de Física da
Universidade de Aveiro UA vai
participar mais umavez no Pro
grama Rede de Residências e Ex
perimentação Arte CiênciaeTec
nologia Esta iniciativa quevai na
segunda edição é promovida pela
DirecçãoGeraldasArteseCiência
Viva e visa fomentar a criação ar
tística através da relação entre
dentistas eartistas

O projecto vai decorrer entre
Novembro deste ano e Julho de
2010 e o Departamento de Física
da UAvai acolherumdos dezar

tistas seleccionados paraestepro
grama As candidaturas já come
çaram esta semana e vão estar
abertas até Setembro

Nas instituições que integram
a Rede de Residências da qual a
Universidade de Aveiro faz par
te os artistas são convidados a
desenvolver projectos decarácter
experimental e transdisciplinar
utilizando ferramentas e proces
sos próprios dos laboratórios de
investigação científica
Os trabalhos podem ser desen

volvidos nas áreas da arquitectu
ra artes digitais artes plásticas

dança design fotografia músicae
teatro e têmumaduração dequa
troa novemeses Emcada entida

de de acolhimento o trabalho do
artista é acompanhado por um
investigador

Regulamento está disponível
Os artistas têm a possibilidade de
visitar asentidades deacolhimen

to do programa nos dias abertos
nas instituições e conhecer os

cientistas e as linhas de investiga
çãodentrodas quaispoderãovira
desenvolverosseus projectos
As propostas sãoavaliadas pela

Direcção Geral das Artes e pela
CiênciaViva parceiras na promo
çãodeste projecto
Os seleccionados vão poder in

gressarnumadas dez instituições
científicas de acolhimento de di
versos domínios de investigação
Biologia Molecular e Celular En
genharia Biomédica Engenharia

Química e Biológica Electrotecnia
Engenharia de Sistemas e Com
putadores Física Imunologia Me
dicinaMolecular Nanotecnologia
Neurociências Ópticae Robótica
Recorde sequeoDepartamento

de Física da UA associou se a este

programa logonaprimeiraedição
e acolheu entre Setembro e No
vembro de 2007 André Castro
autor da residência Sonificações
construidaapartirdedadosprove
nientes deumasimulação de feno

menos meteorológicos e da moni
torizaçãoestruturaldeumedificio
Para mais informações o regu

lamentoestádisponível em http
wwwdgartes pt ou http www
cienciavivapt divulgacao arteeci
encia redeasp
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