
Breves questões colocadas à artista Ernesta Dikinytè durante a sua residência artística.
Entrevista conduzida por Laura Dirmaitè.

1. Qual o significado da arte têxtil?

Ernesta Dikinytè: O Têxtil distingue-se de outras formas de arte devido à variedade de 
materiais que se podem usar, desde os mais suaves aos mais grosseiros. Dependendo do 
tipo de fios ou tecidos que se usam, o artista pode ter uma visão e uma superfície da obra 
completamente diferente, o que geralmente ajuda a expressar uma ideia. Para mim é 
muito importante a criação de uma paz que inspire as pessoas e que evoque sentimentos 
agradáveis ao espectador.

2. O que a inspira?

Ernesta Dikinytè: Como designer eu sigo sempre as últimas tendências, em busca de 
inovações e criações de outros designers em revistas, livros e internet. Como artista, olho 
sempre para as novas obras de arte, não só na indústria têxtil, mas também noutras 
esferas, mas na verdade eu estou interessada em artistas que usam o tear jacquard, 
porque este é o campo em que eu trabalho. A maior inspiração para mim são, 
provavelmente, os pensamentos das pessoas, memórias, ideias e vidas sociais, o 
ambiente circundante, mudança de hábitos.

3. O que pensou criar nesta sua residência artística?

Ernesta Dikinytè: A intenção da minha residência é a de aproximar e integrar a Indústria 
Têxtil na CONTEXTILE 2012 e mostrar ao público em geral uma nova face do têxtil da 
região de Guimarães  entrelaçada com a arte contemporânea. Todos os dias em que vou 
para a fábrica, dialogar com pessoas que trabalham lá, explorar a variedade de tecidos 
que fazem, começo, em seguida, a gerar ideias para o meu trabalho.

4. O que espera deste projeto?

Ernesta Dikinytè: a responsabilidade do artista não é apenas a criação da ideia, o 
desenvolvimento do design, mas também a concretização, que muito depende do 
experimentar e descobrir coisas novas na tecnologia escolhida. Espero aprender mais 
sobre a tecnologia de tecelagem jacquard e criar uma peça que seja interessante para o 
povo de Guimarães. Os tecidos, com que os operários normalmente trabalham, são 
mostrados de uma perspetiva completamente nova.

5. O que  acha da indústria têxtil em Guimarães e da Contextile 2012?

Ernesta Dikinytè: Eu desconhecia um pouco a indústria têxtil em Guimarães, mas as 
fábricas que visitei (Pereira da Cunha, Sampedro) são muito fortes em termos de 
qualidade e também em design.
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