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RESUMO: Intensificada por transformações cada vez mais rápidas do olhar para a 

obra de arte desde as ocorridas no século XX, e com a multiplicidade de tendências 

artísticas decorrentes à década de 60, uma emergente mudança de conceitos e 

reflexões estéticas instaurou-se para a sociedade pós-moderna. Inúmeras 

manifestações artísticas passaram a utilizar-se de tecnologias eletrônicas e digitais em 

seu processo de criação. Esse trabalho procura explorar as relações no âmbito das 

Práticas Artísticas Contemporâneas entre o ambiente FULLDOME e efeitos digitais de 

luz e partículas conexas através do ambiente de projeção e assim colocar o público 

em um local expositivo composto por uma estrutura que realça a imagem digital.  

PALVRAS-CHAVE: Projeção Digital, Percepção Digital, Imagem Numérica, Imersão, 

Ambiente FULLDOME.  

 

 

ABSTRACT: Intensified by fast transformations of the look at the work of art since the 

20th century, and with the multiplicity of artistic tendencies arising in the 1960s, an 

emerging change of concepts and aesthetic reflections was established for the post- 

Modern. Numerous artistic manifestations have started to use electronic and digital 

technologies in their creation process. This work tries to explore the relations in the 

scope of Contemporary Artistic Practices between the FULLDOME environment and 

the digital effects of light and related particles through the projection environment and 

thus place the audience in an exhibition space composed solely of digital images. 

KEY-WORDS: Digital Projection, Digital Perception, Digital Image, Immersion, 

FULLDOME. 
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1. O ATOR: DEITADO ABAIXO DAS ESTRELAS 

 

 Foi no ano de 2008 no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada 

Rolante com pouco mais de vinte mil habitantes em que estive reunido com o grupo 

completo de meus melhores amigos e conselheiros pela última vez. Nós estávamos 

deitados no chão de um morro alto dispostos de maneira a formar um círculo em torno 

de uma fogueira para nos mantermos aquecidos da noite fria que estava sobre nós. 

Conversávamos sobre planos futuros, rock gaúcho, vinho e uma maneira de sermos 

capazes de continuarmos em contacto uns com os outros nos próximos anos, mesmo 

que distantes presencialmente um dos outros. 

 Naquele instante eu era o mais novo entre o grupo e ainda não imaginava a 

possibilidade de ir embora daquela cidade para estudar arte, mas eu sabia claramente 

o que aconteceria com cada um dos meus amigos dali para frente. Eu via exatamente 

o rumo que cada um tomaria atrás de seus objetivos e imaginava ao olhar para o céu 

a espera de uma estrela cadente que aquele momento com todos reunidos a contar 

histórias jamais voltaria a acontecer. 

 Entre eles estavam Geison, Anderson, Fernando, Jeferson, Vinícius,  Carmo, 

Rodrigo, Walesca, Fixborn, Luana e Paula. Eu faço questão de destacar os nomes de 

cada um deles antes de apresentar este trabalho, pois direta ou indiretamente, estes 

foram os responsáveis por minha decisão no estudo do campo da arte. Cada um 

trilhou seu próprio caminho em busca do sucesso de sua maneira e Geison que 

tornou-se o melhor ator e performer que eu conheço, é pessoa que com prazer, eu 

convido para começar a narrativa e discurso deste trabalho construído de foram 

colaborativa.   

 Vocês me ensinaram a fazer fogo durante noites frias, pular sem medo no rio, a 

nadar contra a correnteza, a caminhar sob as estrelas e que o caminho mais difícil 

porém mais recompensador sempre será aquele que está nos nossos corações. 

Ensinaram-me que por mais artistas que eu possa conhecer e pesquisar ao longo de 

minha jornada, o verdadeiro valor da arte só é importante quando construído em 

conjunto e que possa transformar aqueles que estão a nossa volta.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto no campo das Práticas Artísticas Contemporâneas pretende criar 

conexões entre diferentes locais. Materializa possibilidades  através do uso da 

tecnologia digital para transformar o ambiente em que o público está. As reflexões e 

análises feitas ao longo desse projeto concentram-se em torno das possibilidades de 

interação digital com projeções mapeadas, softwares e obras em destaque com 

tecnologia digital na arte contemporânea. 

 Este trabalho também procura trazer reflexões acerca de um espaço expositivo 

interativo e em contínuo movimento. Movimento ao nível de variações nas qualidades 

da luz para incentivar o público e os artistas envolvidos nesse projeto a pensarem o 

alcance de seus gestos e contacto com as imagens. Procura-se aqui a utilização da 

tecnologia digital e o uso do Kinect1 para aproximar não apenas o gesto humano ao 

movimento das imagens por meio de uma única linguagem, mas também trazer 

informações e dados que comprovem os esforços coletivos para realização dessa 

prática. 

 Para tornar possível a exibição e apresentação deste trabalho, são feitas 

menções e referências a projetos expositivos realizados fora de meios legitimados de 

arte. Um circuito de arte digital que existe independentemente do sistema  de arte 

contemporânea já validado e reconhecido. Aposta-se para este projeto em projeções 

capazes de rodear ao observador, de forma que seria muito difícil aplicar num museu 

ou galeria em função dos materias necessários para projeção e tempo necessário para 

mapeamento das diferentes estruturas dos locais. 

 O caminho que levou a este trabalho não seria possível sem a influência e 

estudo da fotografia como arte tecnológica. Este processo cativou-me muito ao longo 

da graduação no curso de Artes Visuais - Bacharelato em Desenho e Plástica da 

Universidade Federal de Santa Maria e ao ter participação em pesquisas e exposições 

junto com o  Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias 

Digitais (LABART) entre 2013 e 2015. 

                                                             
1 O Kinect (codinome Project Natal durante o desenvolvimento) é uma linha de dispositivos de entrada 
de detecção de movimento que foi produzida pela Microsoft para consoles de videogame Xbox 360 e 
Xbox One e PCs Microsoft Windows. controle e interaja com seu console / computador sem a 
necessidade de um controlador de jogo, através de uma interface de usuário natural usando gestos e 
comandos falados. 
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 O tema deste projeto é resultado de uma série de trabalhos realizados em 

conjunto com outros artistas e grupos desde o início de minha investigação em arte e 

tecnologia. Faz parte de um processo que apresentou sinais em exposições de arte ao 

longo da graduação na cidade de Santa Maria, em seminários de arte e tecnologia 

como o Hiperorgânicos em 2013, o Encontro Internacional De Arte e Tecnologia em 

suas edições de 2014 e 2015 e posteriores exposições realizadas no âmbito expositivo 

das práticas artísticas contemporâneas ao longo do mestrado em Portugal. 

 É justamente no deslocamento entre conceitos e valores estudados no Brasil 

com novas experiências e aprendizados vividos em Portugal, que se fortifica a 

motivação de que é possível criar um link simultâneo entre ambos os espaços 

expositivos, mesmo que em diferentes países. Tornar possível ao movimento através 

de gestos e meios digitais a transformação de projeções em grande escala como o 

ambiente Fulldome. 

 A metodologia seguida consiste no estudo e investigação de trabalhos e 

exposições New Media, obras em Arte e Tecnologia e trabalhos interativos, na 

variação de seus termos e distinções. Busca-se refletir sobre a importância do Objeto 

Técnico e a inserção deste tipo de obra no Meio Expositivo. O Desenvolvimento 

Metodológico segue através de três partes Distintas: 

1º Capítulo: Revisão Bibliográfica e Levantamento de obras. 

 Ao selecionar influências para este projeto e fazer o levantamento de iniciativas 

e obras em Arte e Tecnologia, procura-se demonstrar a proximidade cada vez maior 

entre os meios digitais e meios expositivos contemporâneos. Este capítulo é 

responsável por demonstrar a base na qual este projeto foi construído. 

2º Capítulo: A Rede de Cooperações 

 Este capítulo é destinado a ilustrar o processo de criação e pesquisa realizado 

para tornar este projeto possível. Procura-se pensar em Cibercultura, Sociedade em 

Rede e compartilhamento de informações através da internet. 

3º Capítulo: Prática e Teses 

 O último capítulo destina-se a uma análise sobre o tempo em que o artista atua 

através deste trabalho, como ele pode conectar-se ao público e a outros artistas 

através da tecnologia digital. Detalhar impedimentos e possibilidades, barreiras e 

pontes encontradas ao longo deste processo de criação e aprendizado. 
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3. DEFINIÇÔES 

 

 No decorrer do período de graduação no curso de Artes Visuais no Brasil e a 

participação em uma série de eventos tratando sobre metodologias da pesquisa e 

tendências artísticas contemporâneas, foram observadas novas possibilidades de 

posicionamento para o público no campo da arte decorrentes da aceleração de modos 

de produção da imagem. Evidenciou-se cada vez maior aproximação do homem para 

o objeto artístico através da tecnologia, mas passou-se também a questionar até que 

ponto o contato do homem com meios digitais realmente é alcançado e quais as 

possibilidades que os meios digitais podem trazer para transformação e reorganização 

do que é experenciável para o público.  

 Com a temática determinada na transformação da imagem através da arte 

digital,  passou-se a questionar até onde vão as fronteiras de representação e 

visibilidade de uma obra que utilizava projeção digital. Surgiu assim a proposta ao 

Planetário da Universidade Federal de Santa Maria para criação de um trabalho 

interativo da Doma da instituição. Porém, por questões políticas e institucionais, não é 

permitida conexão de nenhum computador aos projetor do Planetário da UFSM, o que 

reduz a exibição unicamente de vídeos disponibilizados pela empresa que cedeu o 

projetor a instituição ou a vídeos compilados sem a possibilidade de interação em 

tempo real. 

 Assim, surgiu a questão propulsora para o Projeto de Mestrado ao vir até 

Portugal, entrar em contacto com o Planetário do Porto e encontrar professores 

capazes de direcionarem-me ao estudo de técnica e reflexões através da arte 

contemporânea. Embora o projeto de conclusão seja uma etapa necessária para a 

obtenção do título de mestre, eu gosto de pensar que ingressei no curso de mestrado 

para tornar este projeto possível e não o contrário. 
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4.OBJETIVOS   

4.1. OBJETIVOS GERAIS   

Objetiva-se criar através de um processo poético visual uma relação simultânea entre 

as projeções na Doma do Planetário do Porto e os gestos do performer presente em 

seu interior.  

   

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Definem-se aqui algumas das seguintes intenções a serem atingidas ao longo da 

realização do trabalho de pesquisa. São traçadas metas com a intenção de se refletir 

sobre o processo de criação artística:  

* Observar no atual contexto histórico as influências e transformações do uso de 

projeção digital em doma e consequentemente suas aplicações através de exposições 

e eventos;  

* Ampliar a visão do público para o que está em sua volta e assim multiplicar os 

significados de possíveis interpretações do que é físico e do que é digital através do 

gesto;  

* Pensar o ambiente expositivo como um local que possa ser construído integralmente 

por imagens digitais e onde a ação do artista seja capaz de ultrapassar fronteiras 

físicas. Onde um artista seja capaz de realizar uma apresentação conjunta em tempo 

real em determinado país com a participação de outro artista em outro local do globo. 
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1º CAPÍTULO. 5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1. DA FOTOGRAFIA PARA A PROJEÇÃO 

 Em princípio durante a graduação realizada no Brasil foram exploradas 

fotografias feitas com uso de projeções de imagens digitais sobre o corpo, imagens as 

quais dramatizavam questões internas do corpo e do fotógrafo. Em início se trazia a 

proposta de uma realização poética onde a imagem e o corpo se hibridavam numa 

construção de um mundo utópico do que é e do que se projetava deste corpo. O 

trabalho buscou explorar na fotografia uma maneira de representação do corpo em 

metamorfose, com a finalidade de se pensar as influências e mudanças daquele ser 

em constante transformação com a imagem digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01. Sobre a pele. Por Felipe Duarte, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 02. Sequência de pele. Por Felipe Duarte, 2012 
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 Posteriormente, o formato das fotografias projetadas sobre o corpo, trouxe 

particular interesse para a forma como elas eram exibidas e aos dispositivos 

necessários para sua apresentação. A influência da tecnologia no processo de 

fotografia numérica direcionou-me para o estudo de projeções digitais e recentes 

obras interativas realizadas por artistas contemporâneos onde o corpo do artista e do 

público são também ferramenta, como a obra e o objeto. Como exemplo desse estudo, 

destaco o performer Stelarc e a artista Orlan Esse fascinante contexto de contínua 

transformação tem sido abordado por inúmeros autores. Entre os quais, destaco as 

palavras de Mário Costa em O SUBLIME TECNOLÓGICO: 

"Inicialmente chamada de arte das telecomunicações, ou arte telemática, 

esse conceito incorporou definitivamente a participação do público na 

construção da 'obra', que deixou de se caracterizar como objeto único, 

portanto, não poderia mais ser chamada de obra, para se tornar um processo 

interativo, onde o artista é inventor e coordenador de processos, criando 

ações, eventos, instalações colaborativas, onde a ação dos participantes é 

decisiva no desenvolvimento desses trabalhos[...]"(COSTA,1995,p51) 

 O autor alerta que tal participação não é uma exclusividade da 

contemporaneidade e não surgiu com a tecnologia digital. Conforme ele, essa 

tendência participativa já existia nas vanguardas modernas e esse segmento da arte 

das comunicações já fazia experimentações nas décadas de 1960/1970, com a arte 

postal, considerada a precursora de uma arte globalizada, e com experimentos 

artísticos criados com o uso da telefonia convencional e do rádio. Tal pensamento 

reforça a ideia de que as tecnologias de comunicação alteram as noções de 

proximidade e de presença de modo que a noção clássica de distância perde o seu 

sentido original, pois quase tudo fica igualmente próximo e longínquo. 

 Tal fenômeno entre tempo e distância é claramente visível na linha de arte 

tecnologia, incluindo tantas nomenclaturas e ramificações como arte computacional, 

webart, netart e outras manifestações, que surgiram com grande impacto em meados 

da década de 60 e trouxeream junto de si, uma nova postura para o público diante da 

obra. Isso vai de acordo com o que escreve o autor Cleomar Rocha em publicação 

para a ANPAP / 2012, CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DE MÍDIA 

INTERATIVA:  

"Instaurar contextos para a fruição a partir da especialização de técnicas, 

de tecnologias e de sua utilização no favorecimento da relação entre obra 

e fruidor, com vistas ao aumento do envolvimento e interação, não é algo 

recente. Remonta a tempos em que os chamados “panoramas” 

encantavam seus espectadores, no século XVIII." (ROCHA,2002,p.02) 

 Assim, o público pode ter o papel de interator ao fruir com a obra de arte e 

tornar-se parte fundamental para o instante da experiência estética. É nesse instante 

de fruir a obra de arte que sucedem-se mudanças radicais no que diz respeito à 

condição do sujeito, à relação dos indivíduos com seu meio, à visão e à crença 

tradicional na objetividade da imagem e da percepção. 

 

 



20 
 

5.2. INFLUÊNCIAS DO CINEMA EXPANDIDO 

 Para tornar claras as referências que envolvem este projeto, é importante 

evidenciar as transformações ocorridas no século XX através de novos meios de 

exibição visual. Conforme Chris Meigh-Andrews escreve em "Video Instalation in 

Europe and North America: The Expansion of Eletronic and Televisiul Language 1969-

89",  a Conceptual interpretação de "cinema" sugere um medium com um número 

particular e específicas propriedades relacionadas a experiência. Para alguns isso 

consistia numa única tela em grande escala posicionada no escuro. Porém alguns 

artistas inovadores passaram a explorar os limites e convenções da imagem em 

movimento e sons durante os anos 1970s e 1980s. O que o autor aborda ao longo do 

capítulo são justamente as transformações e difusões na exibição de filmes e vídeos 

onde artistas buscaram desenvolver novas estratégias para mudar maneiras mais 

convencionais de exibição, particularmente galerias e museus com 'time-based' e a 

expansão de imagens em movimento. Conforme as palavras do autor: 

"Os artistas de vídeo que trabalham com instalação costumam explorar as 
relações espaciais e físicas em relação ao conteúdo da imagem da tela, 
frequentemente incluindo elementos interativos. Esta dimensão 'participativa' 
- envolvendo o público diretamente com o trabalho em um nível físico, 
intelectual e emocional - foi de suma importância na instalação de 
vídeo."(ANDREWS,2011,p126)

2
   

 Estudos e aprendizado através de tais transformações e a expansão do cinema 

e meios para exibição de vídeo, trouxeram particular interesse na criação de um 

momento onde as pessoas pudessem tornar parte deste trabalho através de um ato 

performativo e narrativo. O instante de exibição e a dimensão de imagem passaram a 

tomar maior proporção do que a escolha de um local convencional para exibição de 

um trabalho de arte. A construção conjunta de uma narrativa entre a elaboração de 

vídeos e sons com a participação do público permite tornar cada instante de exibição 

singular justamente em função das experiências de cada observador. Conforme Gene 

Youngblood elabora em EXPANDED CINEMA: 

"O cinema não é apenas algo dentro do ambiente; A rede intermediária de 
cinema, televisão, rádio, revistas, livros e jornais é o nosso ambiente, um 
ambiente de serviço que leva as mensagens do organismo social. Estabelece 
sentido na vida, cria canais mediadores entre homem e homem, homem e 
sociedade." (YOUNGBLOOD, 2001, p.54)

3
  

                                                             
2
 "Video artists who often use the window to explore spatial and digital relationships in relation to 

screen content, including interactive elements." This 'participatory' dimension - emotional - was of 
paramount importance in the video installation. "(Andrews, 2011, p126) Tradução do autor. 
3 "The cinema isn't just something inside the environment; the intermedia network of cinema, television, 

radio, magazines, books, and newspapers is our environment, a service environment that carries the 
messages of the social organism. It establishes meaning in life, creates mediating channels between man 
and man, man and society" Tradução do autor. 
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 O autor evidencia ao longo do livro a importância do cinema e de diferentes 

linguagens de comunicação e artísticas como uma rede intermédia que carrega 

mensagens do organismo social, capaz de criar canais entre as pessoas e sua 

relações. Este trabalho passa por esse caminho que teve suas influências na  

fotografia, no vídeo, com a tecnologia digital e que procura sempre uma nova 

possibilidade para criação, manipulação e transformação da imagem como 

conhecemos para alcançar o público e a sociedade de novas maneiras.  

 Ao refletir sobre novas maneiras para exibição de imagem e ao analisar as 

múltiplas influências que o cinema teve ao longo da história, deparei-me com a 

constante mudança no dispositivo de projeção e na configuração das salas. A 

mudança torna-se fundamental no processo criativo de acordo com o desenvolvimento 

e compreensão das mídias e da tecnologia. Adequar-se ao novo, procurar por outras 

maneiras de atingir e tocar o público, fazer com que ele seja capaz de participar, 

refletir, reagir são mudanças importantes como artista. Essas mudanças são 

importantes tanto no processo de criação quanto no meios de exibição. De acordo 

como Youngblood escreve posteriormente:  

"A imitação é o resultado de informações inadequadas. Informação resulta 
em mudança. Mudança requer energia. A energia é o resultado de uma 
informação adequada A energia é diretamente proporcional à quantidade de 
informação sobre a estrutura de um sistema." (YOUNGBLOOD, 2001, p.62)

4
 

 As técnicas de representação generalizaram-se rapidamente, e adquirem 

influência sobre diversas áreas das disciplinas artísticas e que encontram utilização 

mesmo fora do campo da arte e contribuem até mesmo com a ciência. Em seguimento 

a essas mudanças, artistas passaram também a adotar além da novas dimensões 

para telas, uma forma de compor imagens através de mais de um dispositivo. A 

mudança na maneira de ver imagens tornou-se inegável. 

 Conforme escreve Peter Weibel ao mencionar experimentos com projeções 

com 360º em Expanded Cinema, Video And Virtual Enviroments: 

"Múltiplas projeções de diferentes filmes lado a lado, uma em cima da outra e 
em todas as direções espaciais, representavam mais do que meramente uma 
invasão do espaço pela imagem visual. Eram também uma expressão de 
múltiplas perspectivas narrativas." (WIESEL, 1967)

5
  

                                                             
4
 "Imitation is the result of inadequate information. Information results in change. Change requires 

energy. Energy is the result of adequate information Energy is directly proportional to the amount of 
information about the structure of a system." p.62. Tradução do autor. 
5 "Multiple projections of different films alongside one another, one on top of the other, and in all 
spatial directions represented more than merely an invasion of space by the visual image. They were 
also an ex- pression of multiple narrative perspectives." (Weibel, 1967). Tradução do autor. 
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A transformação na narrativa e exibição da imagem mencionada até aqui vai de 

encontro o pensamento de YoungBlood no que diz respeito ao processo envolvido em 

torno das imagens e no instante de exibição. Porém depara-se com um contraponto 

como o autor André Parente que descreve o Cinema Expandido mais reservado a 

campo das instalações, seja ao reinventar as salas de cinema ou mesmo ao 

radicalizar processos de hibridização entre diferentes mídias. Conforme André Parente 

afirma em entrevista dada a ANIKI, Revista portuguesa de imagem em Movimento: 

"Para mim, o cinema é trans-histórico. Chamo de "Forma Cinema", por um 
lado, o dispositivo cinematográfico dominante, a saber, a instalação que deu 
certo e que se instituiu como sendo "o cinema", com suas três dimensões: a 
sala escura e silenciosa que o cinema herda do teatro italiano, a tecnologia 
de captura e projeção da imagem em movimento que Edison e os Irmãos 
Lumière aperfeiçoam, e a dimensão discursiva ou a linguagem 
cinematográfica que os cineastas americanos aperfeiçoam na primeira 
década do século XIX no sentido da organização das relações de espaço e 
tempo das imagens [...]"p.124 (PARENTE, 2014, p.124) 

 André Parente acredita que as teorias do Cinema estão pelo conceito que se 

tem do dispositivo do Cinema, onde a narrativa seria descrita como a dimensão por 

excelência do dispositivo, através do qual o cinema representa, literalmente, a 

realidade, ou seja, a apresenta uma segunda vez. 

 No Livro Estéticas Do Digital - Cinema e Tecnologia, Manoela Penafria e Índia 

Mara Martins abordam as relações do cinema com a arte com o intuito de refletir sobre 

as influências do Cinema Eletrônico com  a Video Arte: 

"O vídeo, pelo trabalho de seus artistas, mas também pela evolução de seus 

dispositivos (do circuito fechado à fita de vídeo, do monitor ao projetor, das 

imagens múltiplas ao processo de espacialização da imagem), introduziu a 

imagem em movimento nos templos da arte, inaugurando o fenômeno do 

“cinema de museu" p 21 (PENAFRIA e MARTINS, 2007, p. 21) 

 Procuram abordar dessa forma, o cinema, como imagem, como estética, mas, 

sobretudo, como o dispositivo ( o movimento , a luz , a projeção , a imaterialidade ,o 

tempo etc.) é parte da arte. Como podemos chamar, com Philippe Dubois e muitos 

outros, de “efeito cinema” na arte contemporânea. 

 Posteriormente, as autoras tratam em seu livro do verdadeiro valor do digital 

estar em suas potencialidades, onde a tecnologia não se dá como objeto, mas como 

espaço a ser vivido, experimentado e explorado. Onde a ação do sujeito pode ser 

percebida por meio da  transformação desencadeada por ele no ambiente virtual. 

 As autoras abordam também outra questão: a relação entre representação e 

realidade representada. A obra digital já não é mais a marca de um sujeito (o autor, 
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que dá sentido à obra), ao estar claro que o sujeito que a realiza é um outro: o leitor - 

fruidor. O espaço digital configura-se, então, como um campo de possibilidades, em 

que o artista que propõe a obra fornece elementos e o sujeito fruidor realiza a arte de 

suas possibilidades. Assim, o usuário pode ser encarado como co-autor de uma obra 

digital por contribuir efetivamente para sua formação.  

 

5.3. CINEMA 360º 

 Um evidente exemplo das transformações ocorridas com cinema é o Festival 

de Cinema Imersivo de Espinho. O Festival que teve sua primeira edição em 2009 e 

até 2017 contou com obras variadas e prestigiadas produções de cinema provenientes 

de diversos países, apresentadas em vários Planetários do globo. Sua última edição, 

ocorrida em 2017 contou com produções de: Portugal, Suiça, Holanda, Japão, Reino 

Unido, EUA, Espanha, Itália, França, Alemanha, Canadá, Austrália, Polónia, Grécia, 

Nova Zelândia, Brasil, entre outros. 

 O Festival é também um convite aberto aos produtores de conteúdos para 

cúpula, aceitando inscrições de todos os campos, desde a arte à visualização 

científica. O Festival divulga-se como uma ocasião para reunir a comunidade do 

Cinema Imersivo, produtores, animadores, cineastas, artistas, estudantes, professores 

e profissionais de diversos planetários. A intenção do Festival é tornar-se um local 

para cativar membros ativos do cinema em geral para este novo meio, discutir ideias e 

criar parcerias, mas acima de tudo, para promover o desenvolvimento deste campo do 

cinema. De acordo com entrevista ao site www.publico.pt:  

 O Festival de Cinema Imersivo ocorre de maneira Bienal e apresentou no ano 

de 2017 15 filmes a mais do que na sua edição de 2015. Teve em estréia nacional 

mais de 90% das obras e contou com quatro produções nacionais, e ainda uma outra 

que, embora produzida na Suíça, teve direcção portuguesa. 

 "Fomos o primeiro festival de cinema imersivo da Europa, quando ainda não se 

fazia nada nesta área a título competitivo e a produção para ecrãs a 360 graus ainda 

era escassa, mas entretanto houve uma grande evolução e a própria produção 

portuguesa ganhou força", declara à Lusa o astrónomo António Pedrosa, director do 

evento e do planetário de Espinho. 
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5.4. IMMERSPHERE - Festival FULLDOME de Brasília 

 Festival Internacional de Fulldome de Brasília ocorreu entre 1 e 5 de novembro 

de 2017 no Planetário de Brasília. Teve curadoria de exposições de arte 

Computacional feita por Suzete Venturelli e a Curadoria da Exibição FULLDOME por 

Marilia Pasculli e Ricardo Dal Farra. 

 As atividades, como oficinas, mesas redondas e apresentações artísticas, 

foram realizadas no Planetário de Brasília. Inaugurado em 15 de março de 1974, com 

o projeto do arquiteto carioca Sérgio Bernardes (1919-2002), o Planetário de Brasília 

recebeu o equipamento mais avançado na época – o projetor central astronômico 

Spacemaster da empresa alemã Carl Zeiss. Em 2009 o Planetário de Brasília passou 

por um processo de modernização com ajustes no sistema Spacemaster e instalação 

do sistema digital PowerDome VIII Special composto de oito projetores digitais full-

dome com contraste de 50.000:1, resolução total na cúpula de 4K e sistema de 

sonorização digital surround 5.1. 

 As obras que participaram do Festival poderiam ser enviadas por quaisquer 

artistas, produtores e realizadores sem restrição geográfica, dando caráter 

internacional ao evento. Além de exibições de filmes, o Festival também contará com 

exposição de Arte e Tecnologia, oficinas e simpósio, com o objetivo de fomentar 

discussões e debates artísticos sobre conteúdos imersivos e audiovisuais. 

5.5. UNITED VJS 

 O Desenvolvimento de Softwares específicos para projeção e controle de 

imagem em 360º ganhou forte impulso na última década, além de movimentar o 

mercado de arte e mídia e o campo da comunicação. Um forte exemplo é Blendy 

Dome VJ6, criado pelo grupo United VJs que conta com membros tanto do Brasil 

quanto Portugal. O Software criado pelo videógrafo Pedro Zaz é atualmente 

ferramenta oficial do Planetário do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. 

 VJ Spetto & VJ Zaz são responsáveis pela coordenação dos United VJs - 

reconhecidos internacionalmente em VJ, Video Mapping, Stage Design e Fulldome. 

Alguns de seus trabalhos foram publicados recentemente em um livro especializado 

em Stage Design. Juntos, eles fundaram a VJ University: uma plataforma de ensino 

que fornece conhecimento específico de arte e tecnologia para VJs e outros artistas 

visuais. Centenas de estudantes em todo o mundo já se formaram na VJ University. 

                                                             
6
 http://www.blendydomevj.com/ 
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 O Software Blendy Dome permite simular diferentes configurações do projetor 

e navegar em cúpulas 3D como num videogame. Arrastar e soltar seu conteúdo no 

Software. Ele permite que produtores de conteúdo experimentem suas produções em 

movimento. Suporta vários formatos de vídeo e Syphon. 

 Uma notável a ação do grupo United VJs foi a abertura das Olimpíadas de 

2016 na cidade do Rio de Janeiro. O estádio do Maracanã foi palco de uma 

apresentação através dos 2 milhões e 400 mil ansi lúmens que configuraram a maior 

audiência que um time de VJs já teve: 3 bilhões de espectadores no mundo todo. 

 

5.6. A EXPANSÃO DO ESPAÇO 

 

 A prática deixou de ser definida apenas em relação ao seu meio de expressão 

conforme tendências pós-modernas puderem mostrar durante as décadas de 1960 e 

1970. Rosalind Krauss ao analisar obras realizadas durante este período não procura 

delimitar-se sobre este novo campo com complicada assimilação em diferentes 

linguagens, mas procura redefinir o campo da escultura como uma relação entre 

linguagens. A autora tratou de um campo ampliado e rico por não restringir ou 

delimitar formas artísticas. Conforme Rosalind Krauss escreve em seu texto "A 

Escultura No Camplo Ampliado": 

"Portanto, o campo estabelece tanto um conjunto ampliado, porém finito, de 

posições relacionadas para determinado artista ocupar e explorar, como uma 

organização de trabalho que não é ditada pelas condições de determinado 

meio de expressão."(KRAUSS,1984,p136,) 

 A autora enaltece a importância de relação entre o artista, o espaço expositivo 

e a proposta de intervenção para o mesmo. De acordo com seu texto, dentro de 

qualquer uma das posições geradas por um determinado espaço lógico, vários meios 

diferentes de expressão podem ser utilizados. Assim um artista pode ocupar, 

sucessivamente, qualquer uma das posições potenciais que um local expositivo 

fornece. Ou seja, numa posição não limitada do campo expandido o conteúdo de um 

trabalho e sua organização refletem a condição do espaço natural.  

 Adjacente à análise feita por Krauss sobre obras e tendências até o final da 

década de 70, encontra-se a poética do espaço aumentado apresentada por Lev 

Manovich. Ele trata do espaço aumentado como uma prática cultural estética ao 

contrário de uma prática tecnológica. Questiona nossa experiência espacial quando 
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estamos num ambiente recheado por informações multimédia dinâmicas. Reflete além 

de uma esfera técnica para obras do século XX, arte mídia, cinema e arquitetura. 

Evidencia influências da realidade virtual (VR) e o aumento de monitoramento onde 

reflete sobre o ciberespaço como uma aversão ao espaço físico e o universo 

cyberpunk como uma espécie de crítica e contracultura. Manovich escreve em "The 

Poetics of Augmented Space": 

"Eu quero me concentrar na experiência do sujeito humano em espaço 

ampliado, em oposição a tecnologias eletrônicas, de computadores e de rede 

específicas, através das quais o aumento é alcançado. Eu também quero re-

conceituar o aumento como uma idéia e prática cultural e estética, e não 

como tecnologia"(MANOVICH, 2002)
7
  

 Manovich discute que práticas na arquitetura, a construção de ambientes, 

influências do cinema , arte e mídia podem ser entendidas em termos de 

apropriamento. Enfatiza a importância do conceito de espaço aumentado com 

reflexões sobre obras realizadas entre a década de 1980 e os anos 2000 numa esfera 

histórica e cultural em oposição à puramente tecnológica.  

 Segundo ele, na década de 1990 estávamos fascinados pelos novos espaços 

virtuais possíveis com a tecnologia computacional. O fenômeno começou com a 

obsessão da mídia com a realidade virtual (VR). Na metade da década, navegadores 

gráficos para a World Wide Web tornaram o ciberespaço uma realidade para milhões 

de usuários. Mas foi na segunda metade da década de 1990 que o ambiente digital 

tornou-se muito mais acessível, cheio de anúncios e controlado por grandes marcas. 

 No início do século XXI com ascensão dos provedores de pesquisa, a mídia e 

as aplicações passaram a enfocar uma nova tendência: o espaço físico repleto de 

informações eletrônicas e virtuais. A utopia e ícone de um usuário de realidade virtual 

VR a viajar no espaço virtual foi substituída momentaneamente por uma realidade 

onde as pessoas utilizam predominantemente dispositivos para acessar a rede virtual 

no carro, no telemóvel, no aeroporto ou em algum espaço físico realmente existente. 

De acordo como Manovich continua: 

"O espaço aumentado é o espaço físico que é" denso de dados ", pois cada 
ponto contém potencialmente várias informações que estão sendo entregues 
a ele de outros lugares. Ao mesmo tempo, vigilância por vídeo, 
monitoramento e vários sensores também podem extrair informações de 
qualquer ponto no espaço, registrando os movimentos do rosto, gestos e 

                                                             
7
 "I want to focus on the experience of the human subject in augmented space as opposed to particular 

electronic, computer and network technologies through which the augmentation is achieved. I also want 
to re-conceptualize augmentation as an idea and cultural and aesthetic practice rather than as 
technology." (MANOVICH, 2002). Tradução do autor. 
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outras atividades humanas, temperatura, níveis de luz, e assim por diante ". 
(MANOVICH, 2002)8  
 

 Um novo paradigma da contemporaneidade encontra-se numa lógica espacial 

que pode ser descrita a usar termos de funções e campos, onde do ponto de vista 

dessas novas tecnologias, cada ponto no espaço tem um valor particular em um 

possível continuum. Ao tratar do compartilhamento de informação com o espaço, 

novos valores determinam quanto, com que rapidez e com que sucesso essa 

informação pode ser entregue. Correspondentes à largura de banda de comunicação, 

esses valores afetam de maneira semelhante o quanto e com que êxito a informação 

pode ser extraída de um ponto ou região no espaço.  

 Manovich deriva o termo “espaço aumentado” do termo já estabelecido 

“realidade aumentada” (AR). Popularizado por volta de 1990, o conceito de “realidade 

aumentada” é normalmente oposto à “realidade virtual” (VR). No caso de VR, o 

usuário lida em uma simulação virtual, no caso de AR, ele interage em coisas reais no 

espaço real. Por causa disso, um sistema típico de RV apresenta um usuário com um 

espaço virtual que não tem nada a ver com o espaço físico imediato desse usuário. 

Hoje conseguimos notar cenários novos com óculos de realidade aumentada que se 

sobrepõem dinamicamente à troca de informações sobre locais de uma cidade ou de 

um ambiente em seu campo visual. A Interação enquanto combinado de simulações 

computacionais que tem a capacidade de sentir as posições e ações dos usuários e 

respondê-los, dá aos usuários uma sensação de imersão mental ou presença na obra 

digital. 

 Exemplo disso são trabalhos que se baseiam em realidade aumentada. 

Conforme numa mostra, o MoMAR trouxe um trabalho para a galeria em NY trabalhos 

digitais que interagiam com pinturas de Jackson Pollock. O espetáculo digital exigia a 

reação do público, que acabava por ajoelhar-se, estender os braços ou ficar nas 

pontas dos pés para ver do melhor ângulo possível. Com influência do MoMAR 

podemos nos perguntar se o papel da arte na sociedade é incitar a reflexão e fazer 

perguntas sobre o estado do nosso mundo, se os algoritmos podem ser parte da 

determinação e definição dos valores artísticos e culturais das pessoas. 

 O coletivo de oito artistas da internet transformou a sala de Jackson Pollock no 

Museu de Arte Moderna de Nova York em sua própria galeria de realidade aumentada 

                                                             
8 "Augemented space is the physical space which is “data dense,” as every point now potentially 
contains various information which is being delivered to it from elsewhere. At the same time, video 
surveillance, monitoring, and various sensors can also extract information from any point in space, 
recording the face movements, gestures and other human activity, temperature, light levels, and so 
on."(Manovich, 2002). Tradução do autor. 
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- sem a permissão do museu. se autodenomina “Momar”, está fazendo uma 

declaração contra o elitismo e a exclusividade no mundo da arte com sua instalação 

de arte em grupo “Olá, nós somos da internet” . Os oito artistas tiveram suas próprias 

obras sobre sete pinturas de Jackson Pollock usando tecnologia de realidade 

aumentada. Ao baixar seu aplicativo MoMAR, qualquer pessoa com um telefone pode 

ver seu trabalho. 

 
Imagem 03. Augmented portray. Image: Mack DeGeurin 

 
 Outra recente Polêmica foi a parceria do artista pop Jeff Koons com o aplicativo 

Snapchat, que plantou esculturas gigantes de cachorrinhos metálicos em pontos como 

Cnetral park em NY e o gramado em torno da Torre Eiffel em Paris. As peças criadas 

por Koons materializavam-se na paisagem através da tela do celular e acabam por 

atrair multidões curiosas, com dispositivos móveis atrás das criaturas feitas pelo 

artista. 
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Imagem 04 .Snapchat’s collaboration with Jeff Koons. Screenshot courtesy of Jonah Grant via Snapchat. 

 

 De acordo com a FOLHA DE SÃO PAULO (jornal do Brasil), muitas pessoas 

foram contra a ação do artista e mencionaram que ele não tinha o direito de espalhar 

suas esculturas em espaço público, mesmo que estivessem apenas em território 

virtual. Conforme o jornal publicou em seu portal na internet: 

"O caso, na visão da crítica, marcou uma mudança no entendimento de 

trabalhos virtuais e do que ocupam, sinalizando que a geografia paralela da 

internet e dos aplicativos deve seguir as mesmas regras de uso e convívio do 

espaço púbico real." 

 Outra intervenção em ambiente virtual veio a surgir a partir do debate em torno 

da obra de Jeff Koons foi proposta por Sebastian Errazuriz. A nova escultura AR do 

Snapchat foi lançada com grande atenção no Central Park de Nova York. Os visitantes 

se reuniram para ver a escultura gigante do Balão de Cachorro aparecer em suas 

câmeras, como se realmente estivesse lá. A instalação de arte virtual constituiu a 

primeira de uma série de esculturas digitais, 3D e geo-marcadas que esplaram-se pelo 

mundo. 
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Imagem 05. Snapchat X Jeff Koons 

 

 Conforme as informações presentes no site do artista, no local Sebastian 

Errazuriz esteve presente com sua equipe da CrossLab, que observaram a iniciativa 

corporativa. 24 horas depois, eles completaram um 3D AR Balloon Dog idêntico e 

marcaram através de pontos em GPS as coordenadas exatas para os visitantes 

verem. Diferente apenas porque a nova escultura aparecia vandalizada com 

pichações, como se fosse o resultado de um protesto noturno. Uma postura simbólica 

contra uma iminente invasão corporativa de AR. 

 Há uma tendência de instituições culturais de incorporarem o setor de alta 

tecnologia numa sociedade Hight Tech. Por ter a função de coletar e preservar obras 

de arte, os museus de arte hoje em dia, muitas vezes, se parecem com coleções 

históricas de tecnologias de mídia de décadas anteriores. 

 A transição que passou a aparecer no objeto artístico da pintura de tela para 

fora das molduras e na escultura para além do pedestal durante o período pós-

moderno pode estar a encontrar um ponto de renovação ao tratarmos de um espaço 

com camadas de dados virtuais, o que não torna o espaço físico irrelevante, mas 

demonstra que através da interação do espaço físico e dos dados digitais que algumas 

das mais surpreendentes obras e espetáculos do nosso tempo estão a ser criadas. 

 Sendo assim, ao ir além da superfície como paradigma da tela eletrônica, os 

artistas e arquitetos renovam a oportunidade de pensar no ambiente material e na 

nova arquitetura imaterial dos fluxos de informação dentro da estrutura física como um 
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todo e não somente como tela. Conforme Giovanna Casimiro em sua tese Realidade 

Mista e Meio Expositivo Na Arte Contemporânea: Insitu<>Influxu pela UFSM / 

Universidade Federal de Santa Maria (Brasil), ao abordar a transição de poderes 

através do compartilhamento de informações e dinâmicas institucionais, onde são 

questionadas razões da implementação de tecnologias em rede através de espaços 

expositivos: 

 "Percebe-se que a instauração de interfaces hápticas e o uso de Realidade 

Aumentada em ambientes institucionais, faz com que a interatividade 

transborde ao ambiente urbano e ao cotidiano do usuário, levantando o 

debate sobre a capilarização de poderes junto ao processo de conexão da 

cidade em rede. O que transparece é o mapa de poderes e sua quebra 

(parcial), à medida que os processos interativos medem as ações do visitante 

sobre o acervo e a instituição." (CASIMIRO,2015) 

Giovana Casimiro reforça uma visão crítica na visão do museu compreendido 

como ferramenta cultural, mas pouco associado como potencial ferramenta de controle 

onde a presença de interfaces interativas contribui para uma discussão densa sobre 

os deslocamentos e as inserções tecnológicas no espaço institucional. 

Em comparação, Helena Barranha no dia 12 de outubro 2017 em aula magna 

na FBAUP / Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto falou sobre como 

relações entre as tecnologias digitais e os museus multiplicaram-se em encontros, 

publicações e os projectos curatoriais, designadamente no campo da digitalização de 

colecções de arte, ao ter em vista a sua divulgação em plataformas de acesso aberto. 

Helana aborda uma perspectiva na transição entre os séculos XX e XXI, onde a arte 

digital e em rede constituiu mesmo um importante campo de experimentação 

arquitectónica e museográfica, tanto através da concepção de espaços expositivos 

puramente virtuais como do desenho de novos edifícios. Helana Barranha acredita o 

carácter inovador ou mesmo utópico desses projectos acabou por condená-los, com 

frequência, ao insucesso. 

 Helena Barranha aborda o surgimento de de projectos por todo o mundo a 

serem representativos da procura de modelos institucionais e espaciais que 

consentiam com os desafios tecnológicos do momento. Para ela, os exemplos mais 

relevantes desse período, marcado por uma visão tendencial e otimista da revolução 

cultural desencadeada pela Internet, destacam-se a Gallery 9, um projecto online do 

Walker Art Center (1997-2003)4 e o Guggenheim Virtual Museum, projectado pelo 

atelier Asymptote Architecture (1999-2002). Nas palavras da autora em sua 

comunicação no #16.ART - 16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: 



32 
 

"O carácter algo utópico destes projectos, bem como o ritmo acelerado a que 

as tecnologias da informação evoluem e se tornam obsoletas, parece tê-los 

condenado um registo histórico antecipado, à margem da realidade museoló- 

gica da arte contemporânea. Contudo, e curiosamente, a sua influência no 

plano teórico e conceptual ainda persiste." p30 

 A autora menciona alguns dos principais museus e centros de arte 

contemporânea, na Europa e nos Estados Unidos como promotores de projetos 

interessantes na área de arte e tecnologia, embora muitas vezes correspondam a 

iniciativas singulares ou com uma continuidade limitada. Intensifica a expectativa de 

que o MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, inaugurado em 2016, em 

Lisboa, desenvolva uma linha de atividades com o foco de difusão da arte digital. 

 Um exemplo é a Conferência Internacional Post-Internet Cities realizada pelo 

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa que o contexto da 

exposição UTOPIA/DISTOPIA, organizada pelo MAAT, a conferência pretendia 

promover uma reflexão crítica sobre o modo como as tecnologias digitais têm afetado 

o conceito e a vida das cidades. Como podem a arte e a arquitetura responder a esta 

condição incerta e instável. Procuram discutir como a globalização da Internet e mais 

recentemente o fenômeno das redes sociais, re-configuram o espaço urbano, 

desdobrando-o em múltiplos territórios que coexistem e se confundem, numa 

crescente ambigüidade entre os domínios público e privado, real e virtual. 

 Ao analisar as abordagens de ambos os autores sobre a importância de um 

caráter crítico frente a tendência digital como impulso de práticas pontuais de 

instituições de arte contemporânea, procuro desenvolver de forma consciente um 

trabalho no qual à priori está na aproximação de locais virtuais e conexões entre 

pessoas através de um discurso político que procura humildemente derrubar fronteiras 

entre países e pessoas. Compreendo que os objetos e aplicações que desenvolvo irão 

tornar-se obsoletos com a passagem do tempo, porém a experiência que busco 

proporcionar ao público em apoio com os artistas convidados (o ator Geison Sommer 

e o pesquisador Fábio Almeida) para este trabalho, serão únicas em caráter poético.  

 

5.7. MOVIMENTO BINÁRIO 

 Para compreender parte da influência da tecnologia e dos meios digitais na 

contemporaneidade, é preciso inicialmente perceber que a tecnologia sempre esteve 

presente no desenvolvimento artístico e perceptivo do homem. A história prova que o 

Renascimento é justamente um instante de revalorização do caráter científico através 

da perspectiva. Conforme Edmond Couchot esclarece:  
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"A evolução das técnicas de figuração indica, desde o Quattrocento, a 
constância de uma pesquisa quase obsessiva que visa automatizar cada vez 
mais os processos de criação e reprodução da imagem  - Os efeitos da 
automatização da imagem, obtidos com o aperfeiçoamento da perspectiva de 
projeção central formam além dos limites do campo pictórico e se estenderam 
a outros domínios, tais como as matemáticas, a física, a mecânica, e mesmo 
a industria." (COUCHOT,2004) 

 Sendo assim, de acordo com Couchot ao pensar no desenvolvimento das 

técnicas de reprodução e ao saber que embora a ascensão tecnológica e midiática 

seja cada vez mais forte e presente na sociedade atual, ainda existem inúmeros 

questionamentos que preocupam artistas, curadores, filósofos da arte e pesquisadores 

em analogia às consequências que essas transformações de acesso trarão para os 

meios expositivos. Entre tais receios, o transe maquínico que a relação entre o homem 

e o objeto técnico pode causar preocupada drasticamente o rumo da sociedade de 

acordo com o avanço tecnológico. Conforme exalta Pedro Peixoto:  

"O transe maquínico é a experiência concreta e vívida de que se é a peça de 

uma máquina em funcionamento. Essa poderosa dessubjetivação do 

movimento pela força do hábito é condição não apenas para a operação 

automática e sincronizada de máquinas, mas também para nossa expectativa 

mais básica de que isto continue, assegurando a perpetuação de nosso 

caso." (PEIXOTO, 2008 p.76)  

  Por outro lado, estudar a tecnologia sem que nos tornemos alienados ao seu 

funcionamento pode permitir ao homem observar o atual contexto histórico e social, 

propor obras capazes de estabelecer um diálogo com as atuais transformações do 

mundo da arte através de objetos técnicos, desenvolver objetos artísticos que se 

estabeleçam entre meios tecnológicos e aproximem- se do público numa nova 

significação da imagem. O avanço da ciência é paralelo ao desenvolvimento poético 

dos artistas e assim tanto a ciência quanto a poética devem coexistir. Conforme 

Zielisnki:  

"Nós precisamos de ciência que seja poética e com a capacidade de 
pensar poeticamente; precisamos de uma ciência capaz de imaginar 
arte, ciência capaz de assumir formas experimentais que possam ser 
caracterizadas como poéticas". (ZIELINSKI, 2013, p.294) 

9
  

 De acordo com que o autor destaca, é importante que sejamos capazes de 

desenvolver uma ciência crítica e ao mesmo tempo sensível. Como o exemplo no 

século XIX do surgimento da fotografia e do cinema que são marcos do 

desenvolvimento tecnológico e do registro automático do próprio movimento e sua 

reconstituição visual.  

                                                             
9 "We need science that is poetic and with the capacity to think poetically; we need science that is 
capable of imagining art, science that can even take on experimental forms itself which might be 
characterized as poetic." (ZIELINSKI, 2013, p.294) Tradução do autor 
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 Posteriormente através da tecnologia digital as possibilidades de criação e 

reprodução da imagem foram incrivelmente multiplicadas. A exemplo das técnicas 

figurativas óticas, as técnica figurativas numéricas ou digitais são também 

interpretações do mundo, mas interpretações acentuadamente teorizadas, 

argumentadas, formalizadas, mesmo que não sigam lógicas formais ou matemáticas. 

O surgimento da Media art evidencia isso e conforme Zielisnki:  

"A arte da mídia é um curioso mixtum compositum. Por um lado, o termo une 

duas coisas que estão próximas; a prática de qualquer arte precisa de mídia 

para que outros a experimentem. A arte midiática, no entanto, foi 

desenvolvida como uma concepção específica de prática cultural desde o 

início da década de 1990. A partir desta perspectiva, o mixtum compositum 

contém coisas que estão muito distantes: o termo procura unir dois mundos 

diferentes numa perspectiva e praxe comum."(ZIELINSKI, 2003, p,289)
10

  

 Como exemplo da produção Multimédia, a obra Be The First Of Your Friends 

feita pelo artista norte-americano Cory Arcangel foi apresentada pela primeira vez em 

Munique no Espace Louis Vuitton Münchein. Ele aborda temas diversos, que foram 

vitais para o processo criativo do artista, incluindo a preservação de tecnologias 

computacionais, a recuperação e preservação de materiais de suas respectivas fontes 

como a Internet. As questões levantadas por artistas como Cory Arcangel e demais 

investigadores da New Media Art influenciaram diversos autores e curadores sobre as 

transformações que estão a ocorrer no campo artístico contemporâneo em função da 

tecnologia digital. Ao tratar de muitas destas questões sobre a manutenção de obras 

numéricas, a curadora e gestora cultural Marta Rodrigues escreve:   

"Apesar de se manifestar desde os anos 60, a New Media Art ainda 
não está totalmente inserida no mercado da arte e isto deve-se 
essencialmente à característica anti-sistema que as artes digitais 
começaram por ter. Por exemplo a Internet Art começou por ser anti- 
mercado da arte. A ideia era criar uma comunidade separada do 
sistema já estabelecido do mundo da arte."  (RODRIGUES,2015) 

 Basicamente o que Marta Rodrigues diz é que o caráter subversivo da NET 

ART para com o mercado tradicional da arte acaba por excluí-la do sistema cultural 

predominante em museus e galerias. Em consequência desse deslocamento e 

transgressão, um novo sistema surge aos poucos e um circuito de produtores em 

Multimédia torna-se cada vez mais emergente. Assim, o pensamento de Marta condiz 

com Zielinksi ao tratar do poder de mudança da Media Art.  

                                                             
10 "Media art is a curious mixtum compositum. On the one hand the term joins two things that lie close 
together; the practice of any art needs media so that others may experience it. Media art, however, has 
been developed as a specific conception of cultural praxis since the early 1990s. From this perspective 
the mixtum compositum contains things that lie far apart. The term seeks to bind together two different 
worlds in a common perspective and praxis." (ZIELINSKI, 2003, p. 289). Tradução do autor 
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 A expansão do uso das tecnologias como meios de criação na arte trouxe a 

possibilidade de evidenciar uma profunda e progressiva cisão entre a experiência 

artística, a crítica de arte e a estética, pois a relação com a obra de arte ganhou um 

novo aspecto de imersão. De acordo com Priscila Arantes, a chamada estética digital 

não se limita à rejeição da obra puramente contemplativa nem à valorização do 

processo em vez do resultado da criação; ela funde arte e ciência.  

 A estética digital proporciona para estes criadores a capacidade de colocar o 

público numa posição imersa frente a obra. Tais posturas condicionam fraturas no 

mercado de arte e no ambiente expositivo. Para elaborar tais trincas no circuito 

cultural, Yara Guasque escreve:   

"Diante do cenário de ferramentas criadas para propósitos científicos e 

militares, e metodologias de produção fraturadas, é importante analisar a 

vinculação entre artistas e centros científicos, a massificação das interfaces 

que integram os espaços físicos e virtuais, e a preocupação com o uso de 

fontes de energia limpas. A indústria cultural e criativa se tornou tecnocrática, 

sendo condicionada por razões econômicas. Os parâmetros desta produção 

são ditados bem mais pela tecnociência do que pela história da 

arte."(GUASQUE, 2014) 

 

 Yara Guasque  reconhece a convergência da produção tecnológica através da 

ciência e de meios digitais como emergente através dos ambientes artísticos, mas ela 

também alerta para o perigo da arte tornar-se refém da tecnocracia, onde a tecnologia 

e processos técnicos demandam poder sobre a produção inventiva e cultural 

resultando em riscos para a criação artística. Tais riscos acabam por colocar-nos 

diante de uma potencial crise perante um sistema expositivo tradicional de acordo 

como distingue Débora Gasparetto em seu livro O "Curto-Circuito" Da Arte Digital No 

Brasil:   

"Fala-se em crise do museu e da arte, um fim que não se estabelece, mas se 

transforma em um novo relacionamento com a arte. Esta crise do museu está 

vinculada também com a mudança maior que ocorre na sociedade, de modo 

geral e mantém relação com a crise econômica da década de 1970, 

representa entre vários fatores por uma modificação nos modelos de 

produção, pela difusão da tecnologia da informação, pelas rápidas alterações 

no sistema econômico e institucional das empresas, pelas mudanças nos 

processos de trabalho e ainda pela transformação nos modos de 

comunicar[...]"  (GASPARETTO,2012) 

 

 O que a autora menciona é o fato de que influências econômicas e sociais que 

procederam numa transformação dos museus a partir da década de 1970 resultaram 

em uma nova forma de pensar-se nas obras de arte. Crises como esta são 

necessárias para que mudanças ocorram. Tornam-se necessárias para o 

desenvolvimento e surgimento de novas ideias. Estamos a atravessar um momento de 
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grandes contradições na caminhada para a construção de um novo paradigma social e 

cultural. A autora Débora Gasparetto ainda explana mais esta questão ao mencionar 

Bordieu:   

"A este pensamento pode-se acrescer as ideias de Bordieu, que parecem 

ressurgir neste instante em que a arte digital ainda gera uma falta de 

percepção estética por parte do tradicional sistema da arte. Ele argumenta 

que quando são inseridos novos instrumentos de produção, transformando a 

obra de arte, há um processo lento de transformação na percepção estética 

do público e por este motivo os períodos de ruptura são percebidos por 

padrões que não correspondem à nova produção."  (GASPARETTO, 2012) 

 Através desde instante de ruptura, a urgência por um novo modelo de mercado 

e arte cresce. O uso de tecnologia digital incluindo arte computacional, Web Art, Net 

Art e outras manifestações, surgiu com grande impacto em meados do período 

moderno e trouxe junto de si, uma nova postura para o público diante da obra (Rocha, 

2013). Decorrentes de grandes discussões na década de 90, o público pôde ter o 

papel de interator ao fruir com a obra de arte e assim, tornar-se parte fundamental 

para o instante da experiência estética. É nesse instante de fruir a obra de arte que 

sucedem-se mudanças radicais no que diz respeito à condição do sujeito, à relação 

dos indivíduos com seu meio, à visão e à crença tradicional na objetividade da imagem 

e da percepção do público.  

 A partir destes precedentes e destas questões ligadas com o fruir a obra de 

arte em meio a influência da tecnologia digital e New Media, proponho a projeção de 

um trabalho que toma como partida o gesto do público e o tempo necessário para a 

apreciação da obra de arte com a ascensão digital.   

 

5.8. INFLUÊNCIAS DA CIBERCULTURA 

 Pierre Lévy acredita que seremos capazes de desenvolver a tecnologia de 

maneira humanista e em seu Livro Cibercultura,  ele espera ver nela as 

potencialidades mais positivas, seja nos planos econômico, político, cultural e humano. 

O autor faz questionamento sobre as implicações culturais das novas tecnologias. De 

acordo com suas palavras: 

"A universalização da cibercultura propaga a co-presença e a interação de 

quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional. Neste sentido, ela 

é complementar a uma segunda tendência fundamental, a virtualização. A 

palavra "virtual" pode ser entendida em ao menos três sentidos: o primeiro, 

técnico, ligado à informática, um segundo corrente e um terceiro filosófico. O 

fascínio suscitado pela "realidade virtual" decorre em boa parte da confusão 

entre esses três sentidos. Na acepção filosófica, é virtual aquilo que existe 
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apenas em potência e não em ato, o campo de forças e de problemas que 

tende a resolver-se em uma atualização." (LEVY, 1999)p. 50  

Para ele, o virtual não se opõe ao real mas sim ao atual: virtualidade e 

atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade. 

"É virtual toda entidade "desterritorializada", capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, 

sem contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular." 

No campo das imagens, Pierre Lévy diz que uma imagem que tenha sido 

observada durante a exploração de uma "realidade virtual" em geral não se 

encontrava gravada daquela forma em uma memória de computador. Na maioria das 

vezes, foi calculada em tempo real (no momento e a pedidos), a partir de uma matriz. 

Isso vai de acordo com o que escreve André Lemos em Arte Eletrônica e 

Cibercultura, onde o autor esclarece: 

"Embora seja marcada pelas tecnologias digitais,a civilização do virtual não se 

caracteriza simplesmente, é bom que fique claro, por uma obra puramente 

tecnológica/tecnocrática. A relação entre a tecnologia e a sociedade se dá num 

caminho de influência bidirecionais. Os imaginários social e tecnológico se 

constroem através de interferências mútuas e complexas."(LEMOS,1997) 

O autor esclarece a relação direta entre a tecnologia e a cultura, que fortifica na 

emergência de novas formas sociais que surgiram a partir da década de 60 (a 

sociabilidade pós-moderna) e das novas tecnologias digitais. Onde segundo ele, essa 

nova dinâmica técnico-social da Cibercultura instaura uma estrutura midiática ímpar na 

história da humanidade onde, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode, a priori,emitir 

e receber informação em tempo real. 

Tais levantamentos vão de acordo com Steven Johnson em seu livro Cultura 

da Interface onde o autor pensa o mundo-objeto da tecnologia como se ele 

pertencesse ao mundo da cultura, como se esses dois mundos estivessem unidos. De 

acordo com as questões levantadas pelo autor: o primeiro pintor de cavernas era 

artista ou engenheiro? Era ambas as coisas, é claro, como o foram, em sua maior 

parte, os artistas e os engenheiros desde então. Em sua palavras:  

"Nada vai impelir a interface para o status de arte mais rapidamente que o 

desenvolvimento de uma subcultura da interface funcional — pequenos 

grupos de designers trabalhando em oposição à corrente dominante. Grupos 

coerentes que se autodenominavam vanguardas apareceram primeiro nas 

cidades metropolitanas da Europa nos séculos XVIII e XIX, especialmente em 

Paris."(JOHNSON, 1997, p202). 

O autor acredita que desde então, os dois mundos da subcultura e da corrente 

dominante vêm mantendo uma relação incômoda, mas frutífera: a aptidão natural da 
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vanguarda para a inovação estimulando as inclinações mais conservadoras da cultura 

dominante.  

A ascensão de uma subcultura da interface dará sem dúvida uma nova 

legitimidade ao meio, pelo menos entre os connaisseurs e os curadores da Alta 

Cultura. Mais importante que a aprovação externa, porém, a vanguarda digital 

provocará igualmente uma intrigante reversão nas regras básicas do design de 

interface. 

Ao levar em consideração as análises e apontamentos destes autores, eu 

acredito que o elo comum descrito por eles sobre a transformação da sociedade 

paralela ao desenvolvimento da tecnologia possa nos levar a uma aproximação cada 

vez maior de imagens. A transformação de imagens torna-se cada vez mais próxima 

do presente e do instante. O número exponencial de imagens digitais criadas todos os 

dias transforma nossa relação com a cultura e o olhar. Eu penso que iniciativas como 

a deste trabalho possam aproximar ainda mais o gesto das pessoas. 

 Conforme Pierre Levy em introdução ao seu livro Cibercultura, destaca na 

introdução do tema: 

"Meu otimismo, contudo, não promete que a Internet resolverá, em um passe 

de mágica, todos os problemas culturais e sociais do planeta. Consiste 

apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do 

ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para 

experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas 

que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos 

vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a 

nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos 

econômico, político, cultural e humano." (LEVY,1999, p16) 

 Tal positivismo encontra-se relacionado com a uma reorganização da 

sociedade e possíveis avanços coletivos através do acesso científico. De tal forma a 

reconhecer possíveis inovações na maneira em que a relação das pessoas se 

estabelece com a sociedade através de um processo que torna virtual a informação, 

relaciono-a com a produção de imagens e compartilhamento de informação. O 

apontamento de Pierre Levy é coerente com referências dadas por Maneul Castells 

em Sociedade em Rede. De acordo com Castells: 

"... a tecnologia é condição necessária mas não suficiente para a emergência 

de uma nova forma de organização social baseada em redes, ou seja, na 

difusão de redes em todos os aspectos da actividade na base das redes de 

comunicação digital."p17 (CASTELLS, 2005) 

 De acordo com Castells, a sociedade em rede é uma estrutura social baseada 

em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na 
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microeletrônica e em redes digitais de computadores que geram, processam e 

distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes. 

 

5.9. UMA RECONFIGURAÇÃO NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA CIBERCULTURA 

 No texto Cibercutura e Mobilidade - A Era da Conexão, o autor André Lemos, 

professor da Faculdade de Comunicação da UFBa escreve: 

"A era da conexão é a era da mobilidade. A internet sem fio, os objetos 
sencientes e a telefonia celular de última geração trazem novas questões em 
relação ao espaço público e espaço privado, como a privatização do espaço 
público (onde estamos quando nos conectamos à internet em uma praça ou 
quando falamos no celular em meio à multidão das ruas?), a privacidade 
(cada vez mais deixaremos rastros dos nossos percursos pelo quotidiano), a 
relação social em grupo com as smart mobs, etc."(LEMOS, 2005, p04) 

 André Lemos (2005) destaca que práticas contemporâneas ligadas às 

tecnologias da cibercultura têm configurado a cultura contemporânea como uma 

cultura da mobilidade. Reforça que as sociedades contemporâneas estão imersas num 

processo de territorializações e desterritorializações sucessivas conforme já diziam 

autores como Deleuze e Guattari. Para André Lemos a metáfora que mais se 

aproxima do estado social atual é a da sociedade em rede, conforme diria Manuel 

Castells sobre as redes constituírem uma nova morfologia social. 

 Tais redes constituem uma sociedade marcada pela inclusão digital onde 

coabitam usuários tanto com maior ou menor acesso aos dados contidos através 

dessas redes. Conforme Marc Prensky (2001) escreve em seu texto Digital Natives, 

Digital Immigrants, está claro que, como resultado desse ambiente onipresente e do 

grande volume de sua interação com ele, os estudantes de hoje pensam e processam 

informações fundamentalmente diferentemente de seus predecessores. Segundo o 

que Prensky escreve: 

"Agora está claro que, como resultado desse ambiente onipresente e do 

grande volume de interação com eles, os estudantes de hoje pensam e 

processam informações de maneira fundamentalmente diferente de seus 

predecessores. Essas diferenças vão muito além e mais profundamente do 

que a maioria dos educadores suspeita ou percebe." (PRENSKY, 2001)
11

 

 Assim, o autor estabelece diferentes campos de proximidade e visão para com 

uma mesma cultura tecnológica. O que pode ir de encontro com as preocupações 

                                                             
11

 "It is now clear that as a result of this ubiquitous environment and the sheer volume of their 
interaction with it, today’s students think and process information fundamentally differently from their 
predecessors. These differences go far further and deeper than most educators suspect or 
realize."(PRENSKY, 2001). Tradução do autor 
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apontadas por Steven Johnson (2001) no livro Cultura da Interface, onde o autor 

aborda como o computador transforma nossa maneira de comunicar e criar. Para ele, 

há ago curioso acerca da fusão de tecnologia e cultural, pois ela fez parte da 

experiência humana desde o primeiro pintor de cavernas, mas temos tido muita 

dificuldade em enxergá-la até agora. Segundo o que ele escreve: 

"Ah, os decanos da tecnocultura estão ocupados demais proclamando que a 

Internet é a coisa mais sensacional desde a invenção do fogo para 

contemplar os grandes revolucionários do passado. O mundo digital pode 

estar conectado a uma rede, ser inicializado e ter placa de som, mas é surdo 

para a história."(JOHNSON, 2001) 

 O autor questiona-se por que a conexão deveria parecer mais factível para nós 

hoje. Para ele a resposta está simplesmente na velocidade. A tecnologia costumava 

avançar em estágios mais lentos, mais diferenciados. Nunca antes na cultura humana 

os homens compreenderam os mecanismos psíquicos envolvidos na invenção e na 

tecnologia. Porém, como ele escreve, agora é a velocidade instantânea da informação 

que permite o fácil reconhecimento dos padrões e contornos formais da mudança e do 

desenvolvimento. 

 Alcançamos assim um estágio no avanço dos meios de comunicação em que a 

evolução é tão rápida que inventores e profissionais tornaram-se parte de uma 

unidade. Surgiu uma espécie de laboratório de ciência que abriga um seminário sobre 

escrita criativa.Steven Johnson (2001) complementa: 

" Não há artistas que trabalhem no meio de comunicação da interface que 
não sejam, de uma maneira ou de outra, também engenheiros. Sempre foi 
assim com a cultura e a tecnologia, é claro; só que costumávamos fingir que 
era diferente, mantendo zelosamente os pintores e os mecânicos separados, 
nos campi universitários, nos salões dos museus, nas estantes de livros." 
(JOHNSON, 2001) 
 

 Direcionando-se portanto a uma esfera didática dessa sociedade, uma 

mudança no paradigma educacional com uso de tecnologias digitais pode promover 

uma meio capaz de emancipar o sujeito ao educá-lo e torná-lo co-autor do 

conhecimento produzido através de uma nova experiência de ensino.  Assim, ao tratar 

do uso novas tecnologias na arte e em processo de educação e crítica da cibercutura 

é importante ter em mente que o dispositivo tecnológico tornou-se uma ferramenta 

para aprendizagem capaz de desenvolver habilidades intelectuais cognitivas, ao levar 

o indivíduo ao desabrochar de suas potencialidades de sua criatividade e de sua 

inventividade. 

 Assim, as interações entre diferentes usuários, por meio das tecnologias 

digitais, tornam a cibercultura uma heroína e uma vilã, no momento que esta diminui e 
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aumenta distâncias entre os povos, possibilitando a eles trocas de boas e de más 

experiências e conhecimentos, que podem por sua vez levar à acessão ou a 

decadência dessas relações. 

 Dessa forma, instituições passam a conciliar Ciência, Interatividade e 

Conhecimento. O  Museu de Ciências e Tecnologia da PUC (Brasil) tem por missão 

gerar, preservar e difundir o conhecimento por meio de seus acervos e exposições, 

contribuindo para o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura. A atuação 

do Museu como canal de difusão do conhecimento se realiza por meio de suas 

exposições. Elaboradas para despertar a curiosidade e o gosto pelas ciências, elas 

valorizam a participação do visitante que, ao se envolver em experiências lúdicas e 

inusitadas, torna-se protagonista de seu próprio aprendizado. 

 Assim, novas fronteiras de ensino acabam por surgir e áreas específicas de 

investigação aparecem em meio a prática artísticas. O termo Ciberarte define 

justamente a existência de projetos artísticos que usam intensamente as novas 

tecnologias de informação e comunicação e consideram a criação de nódulos de 

convergência entre arte, ciência e tecnologia como vetor primordial para abrir novas 

perspectivas e visões no domínio do pensamento plástico. De forma simplificada, 

Ciberarte se refere a toda manifestação artística produzida através do computador e 

tem por princípio a construção de arte a partir de processos digitais. 

 Assim, a Ciberarte é produzida em ambientes gráficos de computadores, onde 

o artista utiliza-se de processos digitais e virtuais, a fim de assegurar a expressão de 

uma lógica recombinante que abusa de processos abertos, coletivos e inacabados. A 

Ciberarte apresenta diversos gêneros e tendências e tem entre suas características, o 

reforço da interação entre o artista, o resultado de sua criação e o espectador ou 

interlocutor, numa concepção concomitantemente crítica e lúdica. A Ciberarte 

possibilita ainda a multiplicação estética. 

 Tal multiplicação procurara tirar o espectador de uma posição de observador. 

Ele passa a ser não apenas espectador, mas também emissor. O apreciador da obra 

interpreta, experimenta, percebe e a sua estética de diferentes formas. A obra se torna 

algo de concreto a partir dessa interação. A arte interativa não é uma arte da 

representação com os materiais, nem uma arte de mídias. A Ciberarte explora o 

comportamento dos sistemas artificiais, gerados pelo homem, exigindo uma interação 

profunda com o que está sendo experimentado, através das respostas dos sistemas.  
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2º CAPÍTULO. 6. A REDE DE COOPERAÇÕES 

6.1. A CRIAÇÃO DE UM TRABALHO COLABORATIVO POR MEIOS DIGITAIS 

 Como este trabalho propõe uma criação conjunta entre artistas de diferentes 

lugares e a participação fundamental do público para transformação das imagens, o 

intuito de pensar fronteiras físicas e digitais acaba exigir o esforço conjunto de uma 

rede pessoas em diferentes ambientes. No início desta proposta ao pensar nas 

possibilidades de interação em tempo real de ambos os usuários com as imagens, o 

processo de Streaming parecia ser uma possível e viável solução para ser possível a 

visualização em Fulldome de uma animação através de um computador local (cliente) 

a ser processada em outro computador responsável pelo processamento. Porém a 

conexão entre computadores através de dois continentes (Brasil e Portugal) não 

permitiria o envio das imagens em grande resolução em tempo real devido a 

limitações de velocidade de transferência de dados. 

 Milhares de quilômetros de cabos físicos são necessários para haja conexão 

de internet por todo o mundo e, naturalmente, muitos deles precisam atravessar os 

mares a fim de conectar todos os cantos do planeta. Esses cabos submarinos 

precisam suportar condições difíceis, que incluem a água salgada de alta pressão, 

mudanças geológicas e chances de sabotagem. Estes cabos são protegidos por aço, 

polímero e blindagem de cobre, onde apenas no centro de tudo isso há espaço para 

as fibras ópticas que permitem a transmissão dados debaixo d'água. Conforme o 

mapa da TeleGeography que possui online um mapa interativo com os principais 

sistemas de cabos submarinos do mundo. 

 A velocidade de conexão com a internet, também definida por, largura de 

barramento ou apenas banda (também chamada de débito) refere-se à Bitrate de uma 

rede de transferência de dados, ou seja, a quantidade em bits/s que a rede suporta. A 

denominação banda, designada originalmente a um grupo de freqüências é justificada 

pelo fato de que o limite de transferência de dados de um meio está ligado à largura 

da banda em hertz. O limite de banda é o limite máximo de transferência de bits, onde 

também é designada sua velocidade. Por exemplo, é possível ter uma conexão 

discada de 56 kbps, onde 56 Kilobits por segundo é o limite de transferência de bits da 

conexão ou uma banda de 1 Mbps, seria possível transportar cerca de 1 Megabit por 

segundo. 



Imagem 06. Cable Map 2013. 
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 Portanto, mesmo uma conexão entre apenas dois pontos necessita assumir 

Delay como parte da criação artística. Álvaro Barbosa escreve sobre o atraso da 

internet como uma espécie de acústica única desta mídia. O artista procura encontrar 

uma linguagem musical que funcione nesse tempo e eixo, uma vez que pensa em 

reproduzir músicas existentes nesta nova base de tempo. 

 Para ele independentemente da latência, a mídia de comunicação da Internet é 

razoavelmente adequada para colaboração síncrona onde alguns Sistemas de 

Performance de Música Remota preenchem os requisitos para um evento orientado 

para o desempenho remoto. No contexto apresentado por sua dissertação, a 

interpretação musical refere-se ao processo de tocar uma seqüência predeterminada 

de eventos em um instrumento musical, o que proporciona algum tipo de sincronismo 

com outros músicos ou eventos audiovisuais. Diferentemente do que acontece na 

improvisação musical, onde os músicos não estão unidos em uma abordagem tão 

sistemática, e há muito mais espaço disponível para a espontaneidade, a livre 

expressão e o desenvolvimento contínuo de relações interativas elaboradas entre os 

participantes. 

 Portanto, ao concordar com o autor com relação ao tempo de resposta dos 

estímulos em rede através da internet, foi preciso pensar previamente na ação do 

artista e dos participantes da obra e tornar os dados a serem enviados através da 

conexão o mais leves possíveis. Ao descartar a possibilidade de envio de um vídeo 

em 4K para os projetores do Planetário através da internet, simplificou-se o processo 

de enviar coordenadas capazes de alterar vídeos ou animações. Determinou-se nesse 

estágio a utilização do Max/Msp como responsável pela transformação das animações 

a serem exibidas na cúpula. 

 Desta forma, este trabalho acredita na descentralização territorial no campo da 

arte, onde o gesto do artista e do público seja capaz de espalhar-se por todos os 

lugares da rede onde houver interesse e material para sua exibição. Uma lógica de 

produção conjunta semelhante com o surgimento dos primeiros coletivos de arte 

contemporânea que procuravam aumentar o potencial criativo conjunto, onde os 

criadores se apropriavam do antigo conceito da união ao mesmo tempo que 

aproveitam todos os benefícios da nova cultura colaborativa propagada pela internet. 

 

                                                                                                                                                                                   
tolerable threshold. With such numbers in mind, it is not surprising that network delay is an assumed 
part of creating music on-line." tradução do autor 
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6.2. O ARTISTA COMO SER FORA DE SEU TEMPO 

 Conforme Anderson Perry (1999) ao falar das Origens da Pós-Modernidade 

não é possível olhar para o mundo através de esquemas totalitários. O fim das 

grandes narrativas faz com que possamos perceber a necessidade de olharmos para 

a realidade de uma forma mais complexa, tridimensional e poliforme. É papel do artista 

reconhecer que a tradição e o arcaico são de forma ontológica parte de si, estudar a 

história e compreendê-la para que assim não caia no eufemismo de debater arte no 

século XXI sem compreender os pilares que a fizeram possível. Procuro pensar no 

avanço tecnológico e sua influência na cultura da mesma forma, onde para 

compreender a criação de diferentes mídias é necessário olhar para os fundamentos 

históricos que as tornam possíveis. 

 Torna-se assim visível uma das armadilhas das vanguardas. O conceito de 

novo, de transformador, de revolucionário é frágil. As revoluções são transformações 

íngremes que ocorrem num período curto de tempo, mas que não são capazes de 

manter-se ou assegurar a mudança. A fé cega de que o futuro é transformador e 

libertário caiu junto com as grandes revoluções e vanguardas do século XX. A 

vanguarda é um pecado e o pecado é a vanguarda.  

 É impossível estabelecer a história da arte numa linha contínua e ordenada 

após a modernidade, uma vez que suas influências são convulsivas. O fenômeno de 

transformação contemporâneo não se esgota, pois a arte assim como o artista, não 

foram feitos para serem delimitados. O anacronismo do contemporâneo é um sintoma 

de sua multiplicidade e tumulto. 

 Tal multiplicidade e anseio por novidade podem ser vistos na tendência entre 

centros de arte contemporâneos europeus de criar um novo conceito a partir do 

modelo de "Cubo Branco". Transformá-lo num estúdio ou laboratório experimental é 

uma ideia paradigmática. Conforme Claire Bishop (2004) escreve em seu livro 

Antagonismo e Estética Relacional: 

 "Os curadores que promovem esse paradigma do “laboratório vêm, em 
grande medida, sendo encorajados a adotar esse modus operandi curatorial 
como uma reação direta ao tipo de arte produzida nos anos 1990: trabalhos 
abertos, interativos, resistentes ao fechamento freqüentemente parecendo 
estar “em andamento” ao invés de objetos concluídos.’ (BISHOP, 2004) 

 

 As exposições apresentam-se de tal forma que o tempo apresentado ao 

público que as visita é um instante de experimentação. Tal lógica de exibição recusa 

uma ideia moderna de progresso, porém corre o risco de tornar-se tão fechada 
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quando um cubo branco ao repetir sistematicamente a solução de trabalho em 

processo ou ao tornar o laboratório vendável como espaço de entretenimento. 

 É em meio a essa contemporaneidade convulsiva que questiona-se qual o 

tempo de ação artista frente a uma tecnologia. O desafio é compreender qual o 

cenário de atuação desta personagem em meio a uma sociedade filha do século XX 

marcada pela guerra e pela velocidade. O artista não pertence aos museus de arte 

contemporânea que podem ter se tornado uma versão domesticada das 

neovanguardas dos anos 60. Seu lugar e seu tempo são outros. 

 Assim, este mesmo caráter acelerado pode ser encontrado na produção de 

imagens no século XXI, indício do veloz consumo de informação das sociedades 

atuais e é preciso ter consciência disso ao se pensar na produção de arte 

contemporânea. Giorgio Agamben (2009) ressalta a importância de reconhecer a 

cultura histórica de cada época para situar-se na contemporaneidade. Aqueles que 

coincidem plenamente com sua época e que aderem perfeitamente a ela não são 

capazes de ver o seu próprio tempo com o distanciamento necessário. 

"O poeta - o contemporâneo - deve manter fixo o olhar no seu tempo. Mas o 
que vê quem vê o seu tempo, o sorriso demente do seu século? Neste ponto 
gostaria de lhes propor uma segunda definição de contemporaneidade: 
contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber não as luzes, mas o escuro." (AGAMBEN, 2009, p.62) 

 

 Trata-se do escuro e das zonas sombrias que provém o maior potencial para 

criação nos instantes de calmaria. É do inexplorado e desconhecido que pulsa 

vertente uma nova maneira de observar o que é ordinário. É necessário olhar para o 

que está fora das normas, para o que está fora das zonas legitimadas de arte e um 

meio cansado de consumo cultural. É de fora do sistema que surgem os artistas 

capazes de transformá-lo. 

 O homem, o poeta, o artista precisa ver além de seu tempo. Conforme o autor 

israelense Yuval Harari (2011) em seu livro Sapiens, nós humanos estamos a agir 

como deuses, egocêntricos, mimados e sem ética, pois fazemos o queremos com o 

mundo como se ele fosse nosso e sem limites. Aí encontra-se o maior perigo que 

modernidade nos deixou, pois não somos capazes de medir as conseqüências de 

nossas criações. 

 Com bases na ficção científica, temos medo de que um dia nossas criações se 

voltem contra nós. Tal receio frente a criação desenfreada é percebida na influência 

romântica de Mary Shelley no final do século XVIII em seu livro Frankenstein. O terror 

não é uma criatura. O terror é o futuro criado pelo homem. O romantismo do século 
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XIX pode ser visto como o primeiro instante em que a Europa chora frente ao 

capitalismo, o primeiro sinal de ressaca ao lidar com a modernidade. É justamente 

nesses instantes de mal estar e depressão que surgem inúmeras possibilidades de 

criação para se ver além da sociedade a qual pertencemos. 

 Nesse olhar para fora, olhar para o outro que são possíveis iniciativas com a 

exposição Primitivism in 20th Century Art. Affinity Of The Tribal And The Modern, no 

Moma em Nova York, 1984. É visível nesse caso a influência da arte tribal de povos 

da África, da Oceania e da América do Norte. O termo Primitivismo foi usado para 

descrever a influência de culturas tribais no trabalho e pensamento de artistas 

modernos e reflete a influência de um tempo outro sobre a produção do século XX. 

 Para compreender estas influências sobre a produção de arte em diferentes 

períodos é preciso também olhar para o que está distante de nós. Exemplo da palavra 

Bárbaro (de origem grega) que deriva de um radical chamado barbaroi e significa 

literalmente "canto de pássaro". Ou seja, todo aquele que não fala a minha língua, que 

não compartilha de meus referenciais culturais, me é tão compreensível quanto o 

canto de um pássaro. Esse imediatismo não permite olhar o outro como um ser 

também detentor de uma própria história, linguagem e cultura. 

 A história na arte é então algo mais complexo do que uma sucessão 

ininterrupta de fatos de forma ordenada e sistemática. É papel do artista compreender 

isto e situar-se para além de normas cronológicas. Conforme as palavras de Lina Bo 

Bardi: 

“O tempo linear é uma invenção do ocidente, o tempo não é linear, é um 
maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser 
escolhidos pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim.” 
(BOBARDI, apud FERRAZ, 1993, p. 327) 
 

 Basicamente o que Bo Bardi diz é que somos ordenadamente influenciados por 

diferentes instantes da história, mas que ao mesmo tempo somos capaz de 

transformá-la no que começa agora. O tempo passado não contém uma verdade a ser 

revelada, ele é um instante a ser escolhido no agora. E este instante, o presente não é 

o tempo onde está o contemporâneo, mas o é tempo em que ele deve agir. Assim 

como Agamben (2009) nos alerta sobre sua força: 

" A distância - e, ao mesmo tempo, a proximidade - que define a 

contemporaneidade tem o seu fundamento nessa proximidade com a 

origem, que em nenhum ponto pulsa com mais força do que o presente." 

(AGANBEN, 2009, p.69) 
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 Penso dessa forma que seja curioso é o papel do artista capaz de tomar um 

postura criadora em meio ao anacronismo. É possível que este seja uma figura 

sombria ao longo de toda sua atuação e período. Ele não fala a mesma língua 

daqueles de sua época e importa-se com questões talvez ainda imperceptíveis por 

seus semelhantes. O lugar para o poeta não é no presente, ele vê muito além disso. 
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3º CAPÍTULO. 7. PRÁTICA E TESTES 

7.1. O ENCONTRO, IMPOSSIBILIDADES E SOLUÇÕES 

 Com o objetivo estabelecido de utilizar os movimento do artista propositor da 

obra e do público presente disposto a participar para interferir nas animações e 

projeções do espaço expositivo com a possível demonstração de outro indivíduo 

presente em outro local físico capaz de interagir com a doma através da internet, 

surgiu assim a questão de qual seria o meio utilizado para conectar a interface de 

leitura ao computador com o programa para processar as animações. 

 A escolha feita para esta ação na leitura dos movimentos foi do Kinect, um 

sensor de movimentos desenvolvido para o Xbox 360 e Xbox One, junto com a 

empresa Prime Sense. O Kinect criou um novo meio capaz de permitir aos jogadores 

interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter em mãos um 

controle/joystick no campo já bastante destacado pelas alterações trazidas pelo 

console Wii, da Nintendo e Move, da Sony. O módulo Kinect tem cerca de 23 cm de 

comprimento com 5 recursos principais: 

1º - Câmera RGB (Red, Green, Blue) A câmara RGB consegue captar imagens de 

640×480 pixels, com 8 bits por canal, a 30 f ps.  

2º - Sensor de profundidade (Infra Vermelho), que permite que o acessório faça scan 

do ambiente a sua volta em três dimensões; 

3º - Microfone embutido, que consegue de captar as vozes mais próximas e diferenciar 

os ruídos externos. Dessa forma, barulhos ao fundo não atrapalham o andamento do 

Kinect.  

4º - Próprio processador e software; 

5º - O Software detecta 48 pontos de articulação do nosso corpo, ou seja, possui uma 

precisão sem precedentes. 

 Como o software que permite controlar o sensor Kinect faz a identificação dos 

pontos de articulação do indivíduo frente a ele praticamente sozinho, o próximo passo 

foi a escolha da plataforma de programação utilizada para a combinação dos 

movimentos com a criação imagens a serem controladas de acordo com as leituras 

realizadas pelo Kinect, porém com os cuidados necessários para que houvesse 

sincronia e feedback da parte do usuário para com aquilo que ele veria. 
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7.2. PROCESSAMENTO DE DADOS 

Programação Orientada a Objetos e Programação Estruturada. 

 O avanço digital e tecnológico auxilia na dinâmica, no ritmo e nas mudanças 

sociais. É habitual nos depararmos com dispositivos técnicos que utilizam de 

programação para seu funcionamento em locais que frequentamos com execuções 

práticas. A aproximação do usuário com diferentes interfaces é conseqüência da 

aceleração dessas tecnologias, e a programação auxilia nesse processo. Dois modos 

de programação muito usuais são programação orientada a objeto (OO) e 

programação estruturada. Cada uma possui seus próprios conceitos e respectivas 

utilizações. 

 Alguns exemplos de linguagens orientadas a objeto são C++, Java, C#, Object 

Pascal que determinam o comportamento do objeto definido por métodos e seus 

estados possíveis definidos por atributos. O modelo foi criado com o intuito de 

aproximar o mundo real do mundo virtual. Como suporte à definição de Objeto, criou-

se uma estrutura chamada Classe, que reúne objetos com características em comum, 

descreve todos os serviços disponíveis por seus objetos e quais informações podem 

ser armazenadas. 

 Já no caso da Programação Estruturada,  um programa pode ser divido em três 

partes que se interligam: sequência, seleção e iteração. Na sequência são 

implementados os passos de processamento necessários para descrever determinada 

funcionalidade. Na seleção, o fluxo a ser percorrido depende de uma escolha. Já na 

iteração é permita a execução de instruções de forma repetida, onde ao fim de cada 

execução a condição é reavaliada e enquanto seja verdadeira a execução de parte do 

programa, este continua a ser executado. 

  É possível observar um controle mais eficaz quanto ao fluxo de execução de 

um programa na Programação Estruturada, assim como a facilidade de compreender 

o código ao analisá-lo. Contudo, sua principal desvantagem está na facilidade de 

desenvolver-se um código confuso caso o desenvolvedor faça um tratamento de 

dados em conjunto com o restante da execução do programa, em conjunto com o fato 

de que o reuso de código pode tornar-se um pouco complicado devido a não definição 

das tarefas. 

 Com a Programação Orientada a objetos podem haver vantagens na 

reutilização de código e a melhor organização do código do programa. Porém, alguns 

detalhes tornam essa programação um pouco depreciada quando comparada a 
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programação estruturada como, por exemplo, o desempenho do código e a confusão 

na hora de aplicar os conceitos de orientação a objetos.  

 Consequentemente não é possível assumir que um tipo de programação seja 

mais valioso que outro, uma vez que ambos possuem características muito peculiares 

em suas definições e utilização. Em vista deste fato, procurou-se através deste 

trabalho uma prática e investigação através de diferentes Softwares por um meio para 

aproximação do público com a imagem digital. 

 

7.3. DEFINIÇÃO DAS PLATAFORMAS 

PROCESSING: A interação é o que diferencia as aplicações multimídia de outras 

modalidades de programas de computador. No caso do Processing, a plataforma 

fornece todo um conjunto de funções para controle, definição e manipulação de 

interações. O Processing é um software de programação audiovisual com uma 

linguagem de programação orientada a objetos similar ao Java. 

 A escolha para utilização do Processing foi feita como solução para leitura dos 

sinais de movimentos do artista ou do público recebidos através do Kinect em aliança 

com a escolha do MAX/MSP para interface com os movimentos do usuário em 

interferência com as imagens, visto que para se fazer a leitura de movimentos através 

do Max, seria necessário a utilização unicamente de um plugin por meio de um de um 

sistema operacional macOS - Apple. 

 

MAX/MSP: O programa Max é modular. A maioria das rotinas existe como bibliotecas 

compartilhadas. Uma interface de programação de aplicativo (API) permite o 

desenvolvimento de novas rotinas por terceiros (objetos externos nomeados). Assim, 

Max tem uma grande base de usuários de programadores não afiliados ao Cycling '74 

que aprimoram o software com extensões comerciais e não comerciais do programa. 

 Em termos de programação orientada a objetos/blocos é possível pensar em 

num Patch de Max como um encapsulamento gráfico de uma função ou bloco de 

classe em processando, a receber entrada(s) e transmitindo saída(s) ou a chamar 

outra função. Há porém um paradigma, no qual é possível modificar o código enquanto 

o programa constantemente se agrupa em busca de mudanças, o que se assemelha à 

linguagem orientada a eventos, como o JavaScript, mais do que o Java. (E talvez seja 

por isso que Max inclui a interface JavaScript). Com a orientação a eventos, diferente 
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de aguardar por um comando completo que processa a informação, o sistema é 

programado em sua base em um laço de repetição de eventos, que recebem 

repetidamente informação para processar e disparam uma função de resposta de 

acordo com o evento. 

 Com a definição de Software para leitura dos sinais de movimento e do 

Software responsável por processá-las graficamente, outra questão apareceu: Colocar 

ambos os Softwares numa rede, mesmo sem estarem no mesmo ambiente físico para 

demonstração e interferência do mesmo através de outro país. 

 

7.4. A CRIAÇÃO DE UMA REDE LOCAL 

 Uma rede de área local, Local Area Network - LAN em computação consiste de 

uma rede de computadores utilizada na interconexão de equipamentos processadores, 

com a finalidade para troca de dados. Para tornar possível a exibição das imagens em 

domo seria necessário que o computador responsável por processar as imagens 

digitais e enviar as informações para os projetores estivessem na mesma rede local 

através de respectivos endereços IPv4. Um endereço IPv4, composto por 4 octetos, 

cada um formado por 8 bits (exemplo 192.168.1.10), é utilizado para identificar 

dispositivos numa rede. Existem dois tipos de endereços IP, os públicos, no caso de 

uma ligação doméstica são atribuídos pela operadora de telecomunicações, 

acessíveis publicamente através da Internet, e os privados, usados em redes internas, 

como por exemplo, na rede doméstica e outro tipo de LANs. 

 Todos os dispositivos, sem exceção, precisam de um endereço IP exclusivo 

para enviar e receber dados. Os endereços IP identificam cada host (ou seja, cada 

estação) na rede. A regra básica é que cada host deve ter um endereço IP diferente e 

devem ser utilizados endereços dentro da mesma faixa. Para facilitar a configuração 

dos endereços, usamos números de 0 a 255 para representar cada octeto, formando 

endereços como 220.45.100.222 ou 131.175.34.7. Isso torna a tarefa de configurar e 

memorizar os endereços bem mais fácil do que seria se precisássemos decorar 

seqüências de números binários. 

Ao configurar uma rede local, você deve usar uma das faixas de endereços 

reservados, endereços que não existem na Internet e que, por isso, podem ser usados 

livremente em redes particulares. As faixas reservadas de endereços são: 

 



53 
 

10.x.x.x,     com máscara de sub-rede 255.0.0.0 
172.16.x.x até 172.31.x.x,   com máscara de sub-rede 255.255.0.0 
192.168.0.x até 192.168.255.x, com máscara de sub-rede 255.255.255.0 
 

Exemplo:  

 
Imagem 07. Disponível em: 

https://www.hardware.com.br/tutoriais/resumo-configuracao-redes/ 
 

 Para simplificar, é possível pensar no IP público como o número externo de 

uma central de comunicações telefônicas e os endereços privados são simplesmente 

as extensões internas. Aqui surgiu o primeiro deslize, pois para ler os movimentos de 

um interator em outro país, não seria possível criar-se uma LAN sem saber 

exatamente qual o Endereço IP - INTERNET PROTOCOL ADRESS (IP ADRESS) de 

cada um dos computadores que deveriam se comunicar para assim haver a trocar de 

dados. 

 Porém, como os computadores apresentam-se em diferentes países, os IPs 

apresentados na configuração de rede não viam um ao outro com as tentativas feitas 

para conexão direta, visto que cada um dos computadores possuía diferentes 

máscaras de sub-rede e eu não tinha acesso ao endereço IP dos roteadores. Também 

conhecida como Subnet Mask ou Netmask, a máscara de sub-rede é um número de 

32 bits usado em um ip para separar a parte correspondente à rede pública, à sub-
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rede e aos hosts. Dessa forma era necessário descobrir qual o endereço IP do 

roteador de um dos pontos a serem conectados, para assim poder-se iniciar uma 

conexão. 

 Em primeira instância, através de orientação surgiu a possibilidade de colocar o 

computador receptor dos dados enviados pela rede numa conexão particular com um 

telemóvel através do compartilhamento de dados móveis e endereçado através de 

Portforwording. O Portforwording é, basicamente, a configuração de um Router para 

que um determinado serviço, em execução num desktop na rede interna, seja 

acessível por outros dispositivos através da Internet. Desta forma é possível 

disponibilizar na rede pública serviços internos, e minimizar as probabilidades de 

compromisso das máquinas internas. 

 Assim, através do contacto com a operadora responsável pelo pacote de voz e 

internet do dispositivo telemóvel, foi requisitada a informação de qual o real IPv4 do 

aparelho. Isto foi feito em vista que o endereço aparente através da configurações do 

aparelho se remete a um endereço de dentro da empresa e não e a localização real do 

dispositivo. 

 Sobretudo, algumas companhias de internet e voz não estão dispostas a 

revelar estas informações ao usuário ou portador de seu plano de internet (conforme o 

ocorrido). Notou-se também após inúmeras ligações e visitas nas lojas das operadoras 

que muitas vezes os atendentes não possuem instrução para saber tal informação e 

destinam-se principalmente a venda dos planos, sem conhecer completamente como 

funciona o endereçamento dos dispositivos e assim conceder estas informações. 

 Um teste realizado através de uma das operadoras resultou com sucesso na 

criação de rede e troca de dados através de Portforwording, porém ao antecipar 

possíveis problemas como banda de internet, uso de dados e intensidade de sinal, 

mostrou-se mais coerente insistir na investigação de outra maneira possível para 

criação da rede, mesmo com sucesso numa das tentativas através do uso de 

telemóveis como Routers. 

 Assim surgiu a experiência de conexão que levou ao teste com o Hamachi, um 

software para criar e gerenciar uma rede privada virtual entre vários computadores 

remotos, que  é utilizada normalmente na criação de redes locais em jogos para 

computadores. Através dele foi possível simular uma rede local criptografada e segura. 

O servidor Hamachi permite localizar as máquinas, mas todas as trocas são feitas por 

meio de um protocolo P2P (ponto a ponto). Além de poder ser usado num grande 
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número de máquinas, o Hamachi tem a particularidade de um interface simples para 

usuários. 

 Existem duas versões do Hamachi. Uma comercial, que possibilita a conexão 

com até 256 computadores, e uma gratuita, que possibilita a conexão com apenas 16 

máquinas e uma conta criada no site do desenvolvedor serve para se conectar na rede 

de outras pessoas. Dessa forma, realizaram-se novos testes, que necessitavam 

apenas de dois computadores conectados na rede. Um no Brasil e outro em Portugal, 

onde o primeiro enviava as coordenadas de movimentos obtidos através do Kinect 

para o endereço IP de Portugal e outro computador era responsável por filtrar os 

dados recebidos e convertê-los em comandos para o Patch em Max/Msp. 

 Como o Kinect é capaz de enviar muitos pontos de uma só vez através dos 

resultados obtidos por suas leituras, tornou-se necessário definir quais pontos e 

direções seriam responsáveis pela transformação no Domo. Assim, o único movimento 

de um braço é capaz de alterar instancias diferentes de um mesmo processo. Por 

exemplo, enquanto o braço esquerdo movimenta-se horizontalmente ele pode alterar 

imagem numa direção específica, o movimento vertical do mesmo braço é capaz de 

alterar o som do ambiente através de outro processo no mesmo software. 

 Sendo assim, para tornar as animações a serem exibidas possíveis, foi 

necessário limitar a quantidade de pontos responsáveis pelas alterações no software. 

O excesso de informação poderia deixar os Patchs confusos e o público desnorteado 

sem ter certeza exatamente do que fazer para alterar cada ação do programa. 

 

7.5. COMUNICAÇÃO ENTRE SOFTWARES 

 Através do Processing13, com a definição da livraria SDK da Microsoft a ligação 

ao computador é direta e seu uso não é permitido para fins comerciais. Esta livraria 

até então mostrou-se com mais valia em relação a outras distribuídas livremente. 

Como é o exemplo de CLNUI 4 para Java, e para OPenframeworks (c++) existe a 

OfxKinect. Outra livraria necessária para reconhecer os pontos no corpo é a 

SimpleOpenNI, indispensável para rastreamento de esqueleto. 

                                                             
13PROCECESSING https://processing.org/ 
 CLNUI: https://codelaboratories.com/nui/ 
OPENFRAMEWORKS: https://openframeworks.cc 
OFX KINECT: https://openframeworks.cc/documentation/ofxKinect/ofxKinect/ 
MICROSOFT SDK https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-10-sdk 
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 O Script feito em Processing  passou a ter nesta a etapa do projeto a função de 

enviar unicamente a posição de três pontos através da rede, de forma a facilitar a 

compreensão e interação do corpo. Estas foram definidas com as posições de ambas 

as mãos e do centro do corpo. 

 O Patch no Max passou a ter a função de decifrar essa informação e filtrá-la, 

pois ambas as coordenadas X e Y eram enviadas em conjunto através da conexão. 

Portanto o processo de unpack tornou-se necessário. Através do objeto udpreceive 

definiu-se a porta (7401) na qual as coordenadas recebidas do Processing e o objeto 

unpack tornou-se responsável por dividi-las. Dessa forma, os principais pontos 

passaram a ser a posição horizontal em que se encontra o centro do corpo do 

interator, as cordenadas X e Y de ambas as suas mãos e a distância do corpo do 

interator em relação ao sensor kinect. Exemplo: 

 
  Imagem 08. Captura de tela 01. Screenshot 

 

7.6. VDOME 

 O vDome14 é um aplicativo desenvolvido para calibrar vários projetores em uma 

superfície de cúpula e exibi-lo em vídeo formatado domemaster, imagem ou aplicativo 

interativo. vDome é um aplicativo de código aberto de plataforma cruzada (OS X, Win7 

/ 8, Linux). Neste trabalho utilizamos de um PATCH criado para o VDOME em MAX 

com as mesmas funções do aplicativo. O vDome pode ser usado de duas maneiras: 1) 

como um reprodutor de mídia e 2) como um processo em segundo plano que recebe 

fluxos de entrada de vídeo por software ou hardware. 

                                                             
14

 https://cycling74.com/forums/vdome-fulldome-multi-channel-projection-software 



 As câmeras do vDome

projetores físicos. Em uma situação típica, os projetores físicos estão ao longo da base 

da cúpula e inclinados para cima em direção à superfície. Três propriedades

projetor são sua resolução, posição 

Imagem 09

 

 A interface do Patch 

Syphon. Através das configurações é permitido determinar o número de projetores 

dispostos na doma (6 no limite).

posicionadas de acordo com a disposição dos projetores. De acordo com o manual, é 

preciso determinar no arquivo 

projetores dispostos na doma. Ex:

vDome devem ser configurados para corresponder aos 

projetores físicos. Em uma situação típica, os projetores físicos estão ao longo da base 

da cúpula e inclinados para cima em direção à superfície. Três propriedades

projetor são sua resolução, posição e orientação.  

Imagem 09. Captura de tela 02. Screenshot 

 permite a reprodução de média assim como 

. Através das configurações é permitido determinar o número de projetores 

dispostos na doma (6 no limite). Cada Window contém 3 câmeras que podem ser 

posicionadas de acordo com a disposição dos projetores. De acordo com o manual, é 

preciso determinar no arquivo Settings a dimensão total da Window com todos os 

projetores dispostos na doma. Ex: 

57 

devem ser configurados para corresponder aos 

projetores físicos. Em uma situação típica, os projetores físicos estão ao longo da base 

da cúpula e inclinados para cima em direção à superfície. Três propriedades-chave do 

 

permite a reprodução de média assim como receber 

. Através das configurações é permitido determinar o número de projetores 

contém 3 câmeras que podem ser 

posicionadas de acordo com a disposição dos projetores. De acordo com o manual, é 

com todos os 
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 Com a delimitação da tela determinada para a utilização de dois projetores, 

selecionamos duas câmeras através das configurações. a Câmera 2 e a câmera 5 

(uma para cada janela do Patch). Assim, com testes realizados na Faculdade de Belas 

Artes com dois projetores, procuramos dividir as imagens entre as janelas. Conforme o 

exemplo que apresenta apenas metade da esfera em uma única janela: 

 
Imagem 10. Captura de tela 03. Screenshot 

 
 Sucederem-se assim uma séries de testes com o Patch vDome para Max de 

forma que dificuldades para exibição do conteúdo enviado através de Syphon 

passaram a ocorrer para que ambas os projetores recebessem sinal ao mesmo tempo. 

O tempo necessário para correção destes erros mostrou que a utilização de outro 

software seria mais viável para a apresentação do projeto. 

 

7.7 BLENDYDOME VJ 

 Após a realização do workshop de criação de conteúdos para fulldome e 

ambientes imersivos no Planetário do Porto durante o mês de junho de 2018, nos foi 

concedida uma chave para utilização e teste do Blendy Dome VJ. O software 

apresentou uma interface muito mais intuitiva ao usuário do que a experiência que 

havíamos realizado até o momento com vDome.  
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 O Blendy Dome VJ é um cortador de domo em tempo real projetado para o 

Fulldome VJing. Ele faz todas as distorções necessárias para projetar na superfície 

curva, enviando a saída para até 6 projetores. 

 O testes realizados a partir daí demonstraram que o mapeamento da cúpula 

virtual através do software foi muito mais simples e a recepção do conteúdo através de 

Syphon mais eficiente.  O movimento gerado pelo Max passou a ser melhor 

visualizado através da simulação feita pelo Blendy Dome VJ do que deveria passar na 

cúpula. Exemplo: 

      
                       Imagem 11. Captura de tela 04. Screenshot 

 

 A pré-visualização da interface demonstra como as imagens dos dois 

projetores se sobrepõe. Dessa forma, cada projetor exibe uma imagem distorcida da 

informação recebida através de Syphon, para que quando essa imagem estiver 

sobreposta com a imagem da outra câmera, ambas possam cobrir inteiramente a 

doma.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 Este projeto partiu do ideal de tornar o domo interativo em tempo real e de 

fazer com a participação de outro artista fosse possível através da internet. Ao longo 

deste percurso, uma série de mudanças e adaptações mostraram-se necessárias para 

fazer com que síntese em tempo real fosse possível no planetário.  

 Escrevo que "fizemos" este projeto de forma coletiva, pois sem o auxílio do 

professor André Rangel Macedo que dedicou muitos dias e horas a instruir e ajudar-

me a solucionar imprevistos e obstáculos no aprendizado e desenvolvimento técnico, 

este trabalho jamais teria sido possível. Sou muito grato a ele, assim como a Geison 

Sommer e a Fabio Almeida que se dispuseram a contribuir para esta investigação e 

apresentação, mesmo ao estarem no Brasil. 

 O Mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas foi muito importante tanto 

para que eu pudesse descobrir ferramentas para aplicação neste trabalho e que 

poderei utilizar tanto em minha pesquisa artística, no desenvolvimento de um senso 

crítico e em minha produção pessoal no campo da arte. Este projeto despertou-me um 

interesse ainda maior no aprendizado sobre o funcionamento de redes digitais e na 

produção de trabalhos com síntese em tempo real.  

 A partir daqui, pretendo seguir investigações em multimédia e aplicar trabalhos 

como este em festivais e simpósios. Investigar e direcionar minha atenção também a 

experiência imersiva gerada pelo som e ao seu controle em obras digitais. Divulgar e 

difundir experiências através iniciativas coletivas como nos grupos de pesquisa dos 

quais tive a oportunidade de participar no Brasil. Portanto, eu espero seguir meu 

trajeto acadêmico ao doutorado e levar a possibilidade de conexão por meio da arte 

digital a cada vez mais pessoas, de forma a aproximar artistas e o público de 

diferentes lugares. 
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10. ANEXOS 

 

 Anexos adicionados após apresentação realizada no planetário do Porto no dia 

07 de dezembro de 2018. As imagens a seguir são simulações feitas para o domo, 

registros fotográficos e frames de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simulação Domo 01. Amateras Dome Player 
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Simulação Domo 02. Amateras Dome Player 

 
Simulação Domo 03. Amateras Dome Player 
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Registro apresentação 01. Fotografia de Paulo Pereira 

 
 
 
 

 
Registro apresentação 02. Fotografia de Paulo Pereira 
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Registro apresentação 03. Fotografia de Paulo Pereira 

 

 

 

 
Registro apresentação 04. Fotografia de Paulo Pereira 
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Frame de vídeo. Longa exposição 01 

 

 
Frame de vídeo. Longa exposição 02 
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Frame de vídeo. Longa exposição 03 

 
 

 
Frame de vídeo. Longa exposição 04 
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MONTAGEM PARA APRESENTAÇÃO 
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do interator 
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         Patch MAX 
         Syphon 

BlendyDome VJ 
 
 
 
 

192.168.30.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projetores ligados no Planetário através de duas saídas HDMI 
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DESCRIÇÃO DA MONTAGEM: 

 

 

1. O sensor Kinect é responsável por identificar a posição e movimento do artista 

ou interator ao centro da doma. 

 

2. O computador com sistema Windows recebe as coordenadas enviadas pelo 

kinect. Através da versão 2.2.1 do software Processing, ele as transforma em 

variáveis. Respectivamente: 

MãoDireita, MãoEsquerda, Centro e Distância. 

 

3. As variáveis são enviadas para a porta 7401 por meio do Processing para o 

endereço IP 192.168.30.30 

 

4. No computador MAC a rodar a versão 6 do Max Msp, as coordenadas 

recebidas através da porta 7401 são lidas por meio de udpreceive e seus 

valores convertidos para transformar as animações por meio de uma 

modificação do Patch criado por SEM SCHREUDER.  

 

5. O Patch envia por meio de Syphon o vídeo em síntese para o BlendyDome VJ, 

onde a doma está mapeada e as imagens são apresentadas. 

 

 


