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O Museu Zer0 tem o prazer de apresentar MOIRA, uma exposição/
instalação da autoria de d1g1t0_indivíduo coletivo. MOIRA, obra inspirada 
nas lendas das Mouras Encantadas, muito presente no imaginário 
algarvio, nasceu de uma ideia para uma exposição com ligação ao Algarve, 
ao seu território, tradições, património (i)material e à sua comunidade. O 
coletivo esteve em residência, cerca de uma semana, em Santa Catarina 
da Fonte do Bispo, no mês de maio de 2022, contactando com a população 
residente e conversando sobre as lendas das Mouras Encantadas, 
recolhendo preciosos contributos para uma primeira versão da obra, 
apresentada em Itália, no âmbito da Electronic Literature Organization 
Conference & Media Arts Festival - ELO 2022, que teve lugar entre os dias 
30 de maio e 1 de junho de 2022, no Pontificio Collegio Gallio, e agora aqui 
estreada em formato de instalação de arte digital.
Joana Carmo, Museu Zer0

SINOPSE //
Ecoando por entre as paredes de um poço, a voz da MOIRA serpenteia, 
sibilante, ainda que programada e recombinada com as bordaduras dos 
dias que correm. Pelo meio, enredam-se turvos encantamentos que 
poderão servir para libertar esta enigmática personagem. Para tal, será 
preciso perscrutar as águas, nelas desvendando as palavras aprisionadas 
(na fita, como no ecrã). Resta saber o que iremos encontrar no final do 
caminho. 
MOIRA é uma instalação mixed media que convida a uma releitura criativa 
da lenda da Moura Encantada, que constitui parte do património cultural 
imaterial português e, em particular, da região algarvia. Dando sentido 
à expressão “quem conta um conto, acrescenta um ponto”, colocam-se 
em jogo processos de (re)construção de memória, individual e coletiva. 
Para tal, d1g1t0_indivíduo coletivo propõe-se explorar o efeito de presença 
que se produz na e através da voz, por meio das suas manifestações de 
rarefação, interrupção e aparição. Dando corpo ao trabalho de campo 
recentemente realizado na região de Tavira, nomeadamente com 
grupo de bordadeiras da aldeia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, 
diferentes relatos da lenda são, por um lado, colocados em diálogo com 
a obra poética emergente e, por outro, abertas à sua (re)interpretação 
pelo público, convidando-o a sobrepor a sua própria voz ao conjunto de 
registos que compõem o arquivo sonoro recolhido durante esta etapa 
processual e aqui expostos.  Em suma, uma teia de fio e de fita magnética, 
que reúne (i)materialidade analógica e digital, através de um conjunto de 
vozes fabricadas, cortadas e de novo entretecidas, num percurso tríptico, 
multissensorial, que testa a possibilidade de nos descobrirmos, junto a 
um lugar de (des)encantamento; o lugar da MOIRA.

BIO //
[https://www.wreading-digits.com]  |  facebook.com/wreadingdigits  |  instagram.com/wreadingdigits

Com cerca de oito anos de prática artística e investigação criativa nos 
cruzamentos entre arte, ciência e tecnologia, d1g1t0_indivíduo coletivo 
tem apostado no potencial dos meios tecnológicos digitais enquanto 
questionamento autorreflexivo no que diz respeito aos processos de 
escrileitura e às materialidades daí derivadas. Na senda de uma tradição 
experimentalista, iniciada com o movimento da Poesia Experimental 
Portuguesa (PO-EX) no começo da segunda metade do século XX, 
d1g1t0 tem vindo a explorar a inerente tensão dialética entre tradição e 
inovação, nomeadamente na releitura e recriação dessa mesma herança 
artístico-literária. É neste contexto que o coletivo tem procurado conjugar 
criatividade computacional e uma abordagem que promove a revitalização 
do património imaterial, nomeadamente pela utilização disruptiva das 
tecnologias digitais enquanto meio de criação literária e produção artística.
É, de resto, neste eixo entre investigação-experimentação-criação que, 
em parceria com o Museu Zer0 e numa colaboração especial com o 
artista multimédia Pedro Ferreira (https://www.pedroferreira.net/), para o 
contexto específico da Ermida de São Roque, d1g1t0 propõe-se explorar de 
forma artística o universo das lendas da Moura Encantada, figura essencial 
no imaginário português, com manifestações evidentes na região algarvia. 
De entre os vários festivais, exposições e antologias em que o coletivo 
participou, contam-se PLUC 2015, FILE 2017, ELO 2017, ARTeFACT0 2018, 
FOLIO 2017, ELO 2021, ELO 2022, POETRISHY#2, e ELC4. Leitura digital 
recomendada pelo Plano Nacional de Leitura_PNL2027.

d1g1t0_indivíduo coletivo 
(A. Gago, D. Marques, J. Santa Cruz + P. Ferreira)
23rd July to 15th August 2022
Museu Zer0 is pleased to present MOIRA, an exhibition/installation by 
d1g1t0_individuo colectivo. MOIRA, a work inspired by the legends of the 
Mouras Encantadas, very present in the Algarve imagination, was born 
from an idea for an exhibition linked to the Algarve, its territory, traditions, 
(i)material heritage and its community. The collective was in residence 
for about a week in Santa Catarina da Fonte do Bispo, in May 2022, 
contacting the resident population and talking about the legends of the 
Mouras Encantadas, collecting precious contributions for a first version of 
the work, presented in Italy, within the scope of the Electronic Literature 
Organization Conference & Media Arts Festival - ELO 2022, which took 
place between the 30th of May and the 1st of June 2022, at the Pontificio 
Collegio Gallio, and now premiered here in a digital art installation format.
Joana Carmo, Museu Zer0

SYNOPSIS //
Echoing against the walls of a well, a MOIRA’s voice meanders, hissing, yet 
programmed and recombined with the embroideries of current times. In 
between, an entanglement of enchantments can be summoned in order 
to release this enigmatic character. To do so, it will be necessary to search 
inside those waters, listening and repeating the words trapped in them (on 
the tape, as on the screen). What one will find… it remains to be seen...
MOIRA is a mixed media installation presenting a creative reinterpretation 
of the legend of the Moura Encantada, which is part of the Portuguese 
intangible cultural heritage and, in particular, of the Algarve region. Giving 
meaning to the expression “quem conta um conto, acrescenta um ponto”, 
individual and collective memories are put into play. To this end, wr3ad1ng 
d1g1t5 collective proposes to explore the effect of presence, through its 
manifestations of rarefaction, interruption and apparition. Presenting 
recent research that resulted from the fieldwork recently carried out in the 
region of Tavira, namely with a group of embroiderers from the village of 
Santa Catarina da Fonte do Bispo, different accounts of the legend are, on 
the one hand, placed in dialogue with the emerging poetic work, and, on the 
other hand, open to (re)interpretation by the audience, who are invited to 
superimpose their own voice on the set of records that make up the sound 
archive collected during this procedural stage. In short, a thread of wire 
and magnetic tape, bringing together analogue and digital (i)materiality, 
through a set of interwoven voices, composing a multisensory triptych that 
is also a potential place for self-discovery. 

BIO //
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With around eight years of artistic practice and creative research at the 
intersections of art, science and technology, wr3ad1ng d1g1t5 collective 
has been betting on the potential of digital technological media as a self-
reflexive questioning with regard to the processes of writing + reading 
and the materialities derived therefrom. In the wake of an experimentalist 
tradition, initiated with the Portuguese Experimental Poetry (PO-EX) 
movement at the beginning of the second half of the 20th century, wr3ad1ng 
d1g1t5 has been exploring the inherent dialectical tension between 
tradition and innovation, namely in the reinterpretation and recreation 
of aforementioned artistic-literary heritage. It is in this context that the 
collective has sought to combine computational creativity and an approach 
that promotes the revitalization of intangible heritage, namely through 
the disruptive use of digital technologies as a means of literary creation 
and artistic production. Festivals, exhibitions and anthologies in which the 
collective participated: PLUC 2015, FILE 2017, ELO 2017, ARTeFACT0 2018, 
FOLIO 2017, ELO 2021, ELO 2022, POETRISHY#2, and ELC4. Part of the 
Portuguese National Reading Plan_PNL2027 recommendations for digital 
apps.
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