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És possible viure altres vi-
des? És Second Life una
fantasia? Un engany? Una
utopia? Aquestes són les
inquietants preguntes que
intentarà respondre Art
Futura, la trobada més im-
portant de l’Estat dedicada
a les implicacions socials,
culturals i artístiques de
fenòmens com la realitat
virtual, la vida artificial i
les xarxes informàtiques.
El lema d’aquesta divuite-
na edició és rotund i enig-
màtic alhora: «La propera
xarxa.» Què ens espera de
la nova internet? És una
utopia pensar que per fi
ofereix la possibilitat de
construir un món paral·lel
i autònom respecte del
món real? Les innovacions
dels últims anys han can-
viat completament el ros-
tre de la xarxa, i l’han
transformada en un espai
de participació social i co-
operació col·lectiva que
mai no van poder imaginar
els primers artífexs de la
cibercultura al principi
dels 90 –just quan va néi-
xer Art Futura–. Second
Life és l’exemple més clar
d’un món paral·lel i autò-
nom. Però n’hi ha altres de
similars, com Youtube.

Art Futura abordarà el
fenomen el divendres 26
amb pensadors, tecnòlegs
i emprenedors de l’econo-
mia digital. Destaca la par-
ticipació d’Steven John-
son, impulsor de projectes
web, i de Daniel Linden,
fundador del món virtual
Second Life, un home tant
celebrat com malentès.

Les formes de realitat
virtual tenyiran un Art Fu-
tura intens que proposa
projeccions, conferències,
tallers i performances amb
especialistes de prestigi
internacional que prove-
nen d’àrees com el disseny
multimèdia, l’art electrò-
nic, el cinema digital,
l’animació en tres dimen-
sions i els videojocs. El
festival s’inaugurarà el di-
jous 25 amb l’estrena
d’Hipermembrana 2007,
de Marcel·lí Antúnez, una
obra –que ja s’ha presentat
al festival Temporada Alta
de Girona– que es desen-
volupa amb un sistema de
multiprojecció i llum in-
teractiva, i que agrupa ele-
ments tan diferents com el
concert, la faula, l’specific

site i l’art d’acció.
Com a novetat, Art Fu-

tura –que, a més de Barce-
lona, se celebrarà a 10 ciu-
tats espanyoles– farà re-
transmissions en directe

d’algunes de les seves acti-
vitats a altres països, com
ara el Brasil.

Viure Art Futura és tan
fàcil com entrar a la plaça
Margarida Xirgu i accedir

a un espai lúdic de més de
800 metres quadrats: el
públic hi descobrirà peces
interactives com el sorpre-
nent Khronos Projector,
d’Alvaro Cassinelli, un

sistema de projecció que
canvia la relació de l’es-
pectador amb la pantalla.
En aquest espai, també hi
haurà una sala de jocs, en
què es barrejaran estrenes

de novetats amb títols
d’estudis independents,
projectes artístics i altres
exemples de la vessant
menys convencional de la
cultura del videojoc.

El festival de cultura i creativitat digital de referència a l’Estat se celebra a Barcelona del 25 al 28 d’octubre

La dimensió Second Life pren Art Futura

A dalt, la vida a Second Life. A sota, una imatge promocional d’Hipermembrana 2007 i un
fragment del projecte Codehunters, un curt de nou minuts de Ben Hibon. / EL PUNT
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� Se’l pot desqualificar titllant-lo de vi-
deojoc o sala de xat –això sí, molt sofisti-
cats–, però la veritat és que Second Life és
un món virtual amb més de 8 milions de

residents. Un món –amb els seus propis
partits polítics, cases, botigues, bancs,
etc.– on tot sembla més fàcil d’aconse-
guir. Un món de persones amb vides pa-
ral·leles –la real i la virtual–, fins i tot amb

responsabilitats laborals paral·leles, algu-
nes de molt més ben pagades a Second
Life que no pas a fora. Aquest fenomen,
paradigma de les noves possibilitats que
ofereix la internet d’última generació

quant a comunicació humana, s’analitza-
rà profundament en la divuitena edició del
festival de cultura i creativitat digital Art
Futura, que es farà a Barcelona, al Mercat
de les Flors, del 25 al 28 d’octubre.

� Els amants de les tres dimensions, l’animació i el
cinema han de reservar-se el dissabte 27 per assistir
a Art Futura. És una cita ineludible per entendre el
futur del cinema els anys vinents: el cinema digital
en tres dimensions estereoscòpic. El somni de crear
un cinema en tres dimensions és gairebé tan antic
com la mateixa indústria del cinema, però el desen-
volupament tecnològic, la transició del cel·luloide
als bits i els problemes de la indústria per competir
amb el nou oci digital han convençut Hollywood
que ara ha arribat el moment. Art Futura explorarà
aquesta qüestió amb la presència de companyies
com ara Sony Pictures Imageworks, que presentarà
en primícia la nova producció de Robert Zemeckis,
Beowulf –s’estrenarà aquest novembre–, un film
que recrea en animació digital el treball d’actors
com Angelina Jolie i Anthony Hopkins. També vi-
sitarà Art Futura el català Jordi Gironès, animador
de l’empresa anglesa Framestore, responsables de
The golden compass, pel·lícula protagonitzada per
Nicole Kidman i Daniel Craig. Un altre convidat de
luxe a Art Futura és Ben Hibon, un dels creadors
més reputats del món de l’animació digital inde-
pendent. El seu projecte Codehunters –un curt de
nou minuts creat per a MTV Asia que s’inspira en
l’estètica del còmic europeu dels anys 80– ha recor-
regut aquest any més de 30 festivals de tot el món i
ha rebut els premis més preuats.

El diumenge 28, últim dia del festival, serà una
jornada dedicada al món dels videojocs de nova ge-
neració. S’ha programat una presentació especial a
càrrec de l’estudi Media Molecule, creadors del re-
volucionari Little big planet: és l’usuari qui crea els
personatges del joc. També parlaran els autors d’un
altre joc revolucionari i espectacular d’aquest
2007: Heavenly sword.

La revolució del cinema




