#Softlove: 24 hores en la vida d'una dona a través dels ulls de la seva PDA
Publicat a Interacció (http://interaccio.diba.cat)

#Softlove: 24 hores en la vida d'una dona a través dels ulls de la
seva PDA
Publicat per Centre d'Informació i Documentació [1] el 16/06/2017 - 12:53 | Última modificació: 16/06/2017 - 13:16

Un organitzador personal digital o PDA (de l’anglès ‘personal digital assistant’) és un tipus d’intel·ligència
artificial que ho sap tot de la persona que acompanya. Enregistra i organitza tots els moments de la seva
quotidianitat i està programada per anticipar-se als seus desitjos. Però la PDA que presentem avui, a més, està
dotada de sentiments i s’enamora secretament de la seva propietària.

#SOFTLOVE MONTAGE [2] from Hugo Arcier [3] on Vimeo [4].

#Softlove és una obra de la companyia Le Clair Obscur, un grup d’artistes que treballen en l’encreuament
entre les arts escèniques i les arts digitals dirigits per Frédéric Deslias, els quals interpreten la novel·la d’Eric
Sadin, escriptor i filòsof que se centra en la relació de les persones amb les tecnologies digitals al segle XXI. El
seu objectiu és fer reflexionar sobre la nostra convivència amb els sistemes algorítmics i la progressiva
dependència que experimentem quan hi anem delegant informació i tasques personals que gairebé ningú més
no coneix.
Bon cap de setmana. Fins dilluns!
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