Resum:
La present tesi pretén realitzar una aproximació al camp de l'Art Públic i la Realitat
Augmentada. Per açò resulta imprescindible comprendre els canvis esdevinguts en
l'espai públic, canvis que van lligats al concepte de velocitat de moviment, i que s'han
vist afectats significativament en les últimes dècades amb la implantació de les noves
tecnologies en la vida quotidiana.

La Realitat Augmentada s'ha conformat com un gènere artístic emergent. Un gènere en
el qual podem trobar subdivisions en funció de les tecnologies emprades i de les idees
o metàfores a representar pels artistes. Entenem que en aquesta última dècada de crisi
econòmica i social la implicació activista resulta un imperatiu ètic per a l'artista. Doncs
l'activisme ha sigut i és capaç d'adaptar-se al sorgiment i estandardització de diverses
tecnologies de comunicació per a fer un ús crític-artístic de les mateixes, capaç de
trencar la barrera clàssica entre el real i el virtual al mateix temps que proposa una
superació positiva dels conflictes que genera el sistema en la seua era post-industrial
com són l'atomització i alienació del ciutadà, així com els processos tant de constitució
de guetos aïllats urbanísticament com de gentrificació en diversos districtes de les
ciutats actuals.

En aquest sentit, es proposa una catalogació d'obres relacionades amb la utilització de
tecnologies de Realitat Augmentada dins de l'activisme artístic. Resulta, així mateix,
necessària l'experimentació empírica i producció pràctica per a abordar els paràmetres
teòrics proposats en aquesta tesi, per la qual cosa el nostre treball s'ha centrat en la
implementació de projectes artístics concrets, que permeten evidenciar aquesta relació
entre l'Art Públic i la Realitat Augmentada. Una relació que ens mostra a un temps, la
nova tipologia de relacions humanes i topografies alternatives de la urbs que es generen
en l'espai públic híbrid, augmentant la seua accessibilitat a la ciutadania i superant la
dicotomia artista-actiu / públic-passiu mitjançant la pràctica contextual i la deriva
situacionista a través de les diferents obres que hem proposat. Pràctica que recorre un
nou vector democratitzador de l'art que per tant permet la participació ciutadana en els
altres cercles artístics tancats que transmuten en una constel·lació de nodes
descentralitzats interconnectats a manera de rizoma artístic participatiu en el qual la
ciutadania pot expressar-se creativament en tota la seua magnitud.

