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“Aespacialidade” inaugura dia 20 de novembro

Mostra de artes digitais de André Sier em Óbidos

“Aespacialidade” é uma exposição individual de artes digitais do artista André Sier.
O trabalho de André Sier vive entre a relação do mundo digital e a arte numa atitude que vive da experimentação. 
Interacção, descoberta, jogo, cor e dimensão trespassam uma perspectiva lúdica da arte digital. 
A viagem que se propõe nesta mostra sensitiva é pois um despertar dos sentidos para todos, de e para  todas 
as idades. 
Importa dar relevo a toda uma atitude experimental que decorre não apenas de um espírito observado e 
criativo, mas também de  uma estética conceptual aliada a um gosto pelo uso e produção de peças interactivas. 
O convite é pois para descobrirmos através de um conjunto de objectos construídos pelos artista, sensações 
que só se podem desfrutar num espaço onde se liga a tecnologia e  a arte = arte digital.
Trata-se  de  uma  exposição  que  reúne  desenhos,  esculturas  e  instalações  interativas  recentes do artista 
(Skate.Exe, Heliosfera, Temporary-Babel2D, struct_10, entre outras). Obras que são vistas «em direção à lupa 
da “Aespacialidade”».
A mostra estará patente até 14 de fevereiro de 2016 e será pontuada com workshops, eventos e lançamento 
de catálogo ao longo do período expositivo.  
  
BIOGRAFIA:

André Sier trabalha como artista-programador no seu estúdio s373.net/x, criando experiências audiovisuais 
interativas e objetos generativos. Trabalha e expõe a nível nacional e internacional em galerias, museus e 
festivais, desde 1997, com código, 3D, vídeo, som, eletrónica, desenhos, escultura, instalação, videojogos, entre 
outros meios. Premiado nos Jovens Criadores (2006), na Bienal de Cerveira (2009), na Lisbon MakerFaire (2014, 
2015), faz parte de coleções nacionais e internacionais e destaca as séries ‘struct’, ‘747’, ‘corrida espacial’, ‘k.’, 
‘uunniivveerrssee’, ‘piantadelmondo’, ‘wolfanddotcom’. Ensina regularmente programação criativa desde 2002, 
lecionando atualmente, e desde 2012, artes digitais na Universidade de Évora. 
Tem um portfólio em http://andre-sier.com



PISO O

01. k.554.tga (2009), impressão digital fine art emmoldurada em 

alumínio, 134x101cm

02. k.72540.tga (2009), impressão digital fine art emmoldurada 

em alumínio, 134x101cm

03. k.~ (2010), instalação interactiva, microfone, computador, 

código, dimensões variáveis

04. Portrait Machine (2015), instalação interactiva, câmara, 

computador, código, inky (robot pintor), tinta da china, papel, 

dimensões variáveis

05. Portrait Machine Self Drawing (2015), tinta da china sobre 

papel, 300x140cm

06. Your Portrait Machine Drawing (2015/16), tinta da china 

sobre papel, 300x140cm ou 100x140cm

07. Observation&DrawFrom(0,0,0) (2012), impressão digital 

plotter, 40x30cm

08. k.*.stl (2010), esculturas impressas em pla transparente da 

série k., dimensões aproximadas 7x7x5cm

09. Autómatos Universais (2010-11), esculturas impressas 

em pla preto e azul,da série uunniivveerrssee, dimensões 

aproximadas 3x3x16cm - por este número onde estão os azuis 

grandes, junto à entrada e ao fundo piso 0 junto parede wc

10. Heliades (2014), esculturas impressas em pla azul da série 

piantadelmondo, dimensões aproximadas 12x12x15cm

11. Eu-Abstracto (Skate.Exe Edition) (2014), esculturas 

impressas em pla dourado da série piantadelmondo, dimensões 

aproximadas 5x5x12cm

12. Hyperborea (solids) (2012/13), esculturas impressas em pla 

azul da série piantadelmondo, dimensões aproximadas 10cm3

13. Autómatos Universais 3D (2015), esculturas impressas em 

pla verde da série uunniivveerrssee, dimensões aproximadas 

7cm3

14. Sol (2015), esculturas com electrónica impressas em pla 

dourado da série piantadelmondo, dimensões aproximadas 5cm3 

- por este número onde estão os sois, junto à entrada e ao fundo 

piso 0

15. Temporary-Babel2D (2013/14), microfone, videojogo sobre 

tablet multitoque android da série piantadelmondo, dimensões 

variáveis

16. Skating Sessions (2013/14), código sobre tablet multitoque 

android da série piantadelmondo, dimensões variáveis

17. Skate Riding Under the Bridge (2014), impressão digital fine 

art sobre alumínio, 134x101cm

18. Skate Board (2014), escultura da série piantadelmondo, 

34x77x12cm

PISO 1
19. StarWars(DeathStar) (2015), escultura com electrónica, 

elásticos, tubos, lasers vermelhos, colunas, fumo, dimensões 

aproximadas 125cm3 

20. StarWars(RebelBase) (2015), escultura com electrónica, 

elásticos, tubos, lasers verdes, servos, colunas, fumo, dimensões 

aproximadas 55cm3 

21. struct_10 (2015), instalação interactiva, câmara 3d, 

computador, código, projecção vídeo, sem som, dimensões 

variáveis

22. Skate.Exe (2014), instalação interactiva, skate joystick, 

computador, código, projecção vídeo, som, dimensões variáveis

23. Arecibo (2015), escultura com electrónica impressa em pla 

azul, leds, colunas, dimensões aproximadas 25cm3 

PISO 2
24. Skate Riding... (2013/14), impressão digital fine art sobre 

alumínio, 50x30cm

25. Int-Drawings (2009, 2015), tinta da china sobre papel, 

100x70cm

26. Anthemusa (2015), instalação interactiva, laser verde, 

internet, joystick, computador, código, som, dimensões variáveis

27. Heliosfera (2014), instalação interactiva, câmara 3d, 

computador, código, projecção vídeo, som, dimensões variáveis

Aespacialidade Lista de peças, legenda do mapa folha de sala
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