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Breve contextualização histórica

Euclides,  Arquimedes,  Aristóteles,  Ptolomeu,  Heliodoro  de  Larissa,  Hiro  (Heron)  de
Alexandria e muitos outros  pensadores antigos estudaram o  reflexo da luz e o movimento
das coisas, concebendo câmeras obscuras e autômatos hidráulicos. 

Exemplo: o farol de Pharos, em Alexandria, tinha um sistema de espelhos que permitia aos
observadores detectar a aproximação de navios inimigos por grandes distâncias tornando a
invencível.  Outros fatos que  os historiadores antigos descrevem referem-se  a  autômatos
(estátuas) existentes nas fachadas daquele farol e que se moviam, em diferentes tempos,
usando  as  máquinas  hidráulicas concebidas  por  Hiro  (Heron)  de  Alexandria  (conhecido
matemático e engenheiro, autor de vários manuscritos incluindo O Automata, A Pneumatica, A
Dioptrica, A Catopritica e A Mecânica e inventor de um grande número de autômatos).

Durante a idade média no ocidente esse conhecimento se aprofundou no Oriente Médio e no
século  9  Alasen  (Al  Haitan) escreveu  um  tratado  de  óptica  que  culminou,  durante  a
Renascença, com os estudos que fundamentam toda a pesquisa contemporânea das geometrias
projetivas, analíticas e ópticas. 

Dispositivos como a câmera obscura e a lanterna mágica fazem parte da história do cinema e
da  ciência  moderna.  Nomes  como  Agrippa,  Della  Porta,  Athanasius  Kircher,  Leon  Batista
Alberti,  Galileu,  Bruneleschi,  Durer  e  Leonardo  da  Vinci são  apenas  alguns  dos  nomes
relacionados a esses dispositivos. 

O teórico Jonathan Crary (The Techniques of the Observer , 1991, MIT) destaca o modo como
o Renascimento trouxe os  conceitos de espaço e tempo medidos para o nível consciente: a
representação  visual  do  espaço  usando  técnicas  de  perspectiva,  o  tempo  medido  com  o
desenvolvimento da música polifônica.  Gradualmente,  o espaço e o tempo passaram a ser
organizados de acordo com as regras mensuráveis de percepção, regras que os descreviam
matematicamente e relacionavam suas representações às sensações percebidas como realidade
física. 



Farol de Pharos em Alexandria

Máquina hidráulica de Hiro de Alexandria



Câmeras obscuras e estudos de Athanius Kircher para som e luz



Hans Holbein (anamorfose), Alberti (perspectiva central), Van Eych (perspectiva esférica), 
Vermeer (câmeras obscuras)



O  desenvolvimento  dessas  técnicas  e  dispositivos  continuou  nos  séculos
seguintes.  Novas  geometrias  foram  desenvolvidas,  tais  como  a  topologia  e
geometrias elípticas, hiperbólicas (conhecidas como não-euclidianas), analíticas e
fractais. Essas conquistas matemáticas permitiram  o surgimento de técnicas de
computação gráfica que aplicamos hoje, indiscriminadamente, sem sequer perceber
sua complexidade e funcionamento. 

Visualização científica: fractal por Jeffrey Broke e transformação topológica por Thomas Banchoff

 



Robôs poéticos de Arthur Ganson (Museu do MIT)



Percurso poético e a convergência entre arte, ciência e tecnologia

Minha carreira no universo da Arte Computacional começou no ano de 1970 com
um  curso  de  fundamentos  de  computação.  Naquela  época,  poucos  eram  os
periféricos para entrada e saída de dados para a visualização de programas.
Estes eram processados através de cartões perfurados e os resultados saíam
através de impressoras matriciais. Os computadores eram grandes e a linguagem
de programação era em FORTRAN, uma linguagem criada pela IBM. 

Embora  sua  finalidade  fosse  o  processamento  de  fórmulas  matemáticas
antevi  as  suas  possibilidades  para  desenhar quando  entendi  seus
fundamentos.  Podemos dizer,  de forma sucinta,  que a  geometria  analítica,
área da matemática que possibilita  transcodificar  geometria em álgebra através
de fórmulas algébricas, possibilita-nos também desenhar com os computadores. A
álgebra linear, outra área de matemática, possibilita expressar os dados como
matrizes numéricas das coordenadas cartesianas que definem suas formas e que
permitem executar transformações diversas tais como translações, escalamento e
rotação sobre as formas definidas por essas matrizes. 

Um sonho desse período com uma superfície topológica não orientável determinou
todo o percurso futuro da minha vida. Neste percurso incorporei  conceitos e
teorias científicas que vieram a ser entrelaçadas no tecido dos meus projetos em
Arte Computacional e que propiciam a síntese entre arte, ciência e tecnologia que
tenho procurado. 



Principais conceitos: 

1. Os programas / software:
um programa /  software é um  texto verbal,  um código, organizado através de
linguagens que permitem o estabelecimento de métodos e funções matemáticas que
caracterizarão diversos repertórios expressivos;

2. Os perceptos:
entendo que o olho que olha, filtrado pelos conceitos que definem nossos modos
de pensar, revelam ao olhador reflexos do mundo. São os perceptos que passam
através dos sensores dos órgãos dos sentidos, revelando dimensões das coisas,
para todos os seres, incluindo animais e plantas. São esses perceptos, também,
que  definem  certas  características  de  certos  dispositivos  e  aparatos
computacionais e robóticos. Eles são interpretados pelos programas que leem os
dados  capturados  pelos  sensores  disponíveis  nos  sistemas  mecânicos,
traduzindo-os e avaliando-os. Eles são configurados como processos mentais, os
quais chamamos de pensamento em humanos, ou como processos computacionais
que caracterizam inteligências artificiais em dispositivos e aparatos técnicos. 

Nos  processos maquínicos, os perceptos são analisadas e avaliados em função
das  ações  que  se  pretendem  executar com  os  dispositivos  e  aparatos
computacionais envolvidos na caracterização dessas inteligências artificiais. 



3. Teorias científicas:
a  cibernética e seus sistemas de contrôle; a  computação gráfica,  sônica, física,
robótica;  o  processamento de imagens;  a  Inteligência  e  vidas artificiais  com a
elaboração de agentes autônomos que propiciam certa autonomia evolutiva; os
algoritmos de auto organização e os processos bottom-up de agenciamento dos
ambientes computacionais; juntamente com as teorias dos sistemas e do caos que
possibilitam  caracterizar  os  comportamentos  e  as  inteligências  computacionais
para  a interação e simbiose humano máquina assim como o desenvolvimento de
interfaces cérebro computador,  BCI  (Brain computer interface).  O conceito de
espaço-tempo baseia-se em geometrias geralmente denominadas de não euclidianas,
e que começaram a ser construídas no século XIX. Segundo tal conceito a matéria
curva o espaço e este movimenta a matéria.  Movimento este se caracteriza como
tempo: espaço, tempo, matéria e movimento só podem ser abordados considerando
sua  interdependência.  Matéria,  espaço  e  tempo  podem  tanto  se  expandir
ilimitadamente, como reduzir-se até deixar de existir, caracterizando-se como um
ponto matemático denominado singularidade, palavra que traz subjacente ao seu
significado o limite conceitual que o pensamento consciente pode abarcar.

4. A imersão estereoscópica:
Conjunto  de  técicas  que  possibilitam  o  envolvimento  perceptivo  do  usuário
permitindo-lhe sentir-se cognitivamente circundado pelo espaço. É o fenômeno da
estereopsia o qual caracteriza a  visão em profundidade.  Outro efeito utilizado
para obtenção da imersão é a ilusão de Pulfrich, uma ilusão ótica resultante de
diferenças  no  tempo  em  que  o  objeto  virtual  é  percebido  pelos  olhos.  Um
processo que exige muito do programador mas que permite criar imersão de um
modo muito mais barato do que através da estereoscopia por polarização ou da
estereoscopia ativa (com óculos de cristal líquido);



Essas  teorias,  técnicas  e  conceitos,  em  geral,  permeiam  meus  trabalhos,
claramente ou subliminarmente e estão imbricados na tessitura desses projetos
em Arte Computacional. 

Eles possibilitam um modo complementar de  interação entre a minha mente como
criadora das  obras,  a  mente  do  usuário que  as  experimenta e  o  computador
executor das tarefas programadas. 

Desse modo são criadas  versões poéticas de realidades mentais que podem ser
experimentadas sensorialmente, possibilitando  experimentar sonhos, paradoxos,
idiossincrasias e anomalias. 

Processos dinâmicos e interações complexas a  integrar humanos com máquinas
caracterizam as  obras abertas à experimentação, à simbiose, ao questionamento
dos modelos estereotipados do etos social, cultural e comercial.



Objetos de síntese em estereoscópio de espelho (ISEA, Mineapolis, 1993)



M_branas na CAVE Java3D em Calgary, Canadá (foto de Julie Stromer), 2003 



Amostragem de obras resultado dessa confluência em a/ct:
Singularidade (obra em processo): escultura medindo 8x3x3m a ser realizada
em aço carbono por processos robóticos. Resulta de um sonho de 1973 no qual
uma superfície vermelha se transformava numa superfície não orientável com um
só  lado que,  posteriormente,  constatei  representar  uma  forma  matemática
topológica denominada como singularidade. 



Aurora 2001: fire in the sky 

é  um  espetáculo  de  dança  que  oferece  mergulhos  em  metáforas  e  alegorias
construídas a partir da compreensão dos conceitos científicos relacionados com
o sol e que resultam no fenômeno das auroras, boreais e austrais. 

Esses fenômenos são descritos por conceitos tais como: magnetosfera terrestre,
emissão massiva da massa da coroa solar, vento solar e tempestade de prótons.
Nele as ações realizadas pelos dançarinos afetam aquelas processadas ao vivo
no computador. As imagens computacionais resultantes são projetadas em telas
no palco. 

O  espetáculo  foi  concebido  pela  coreografa  americana  Maida  Withers  e  foi
realizado  pelo  grupo  de  dança  Maida  Withers  Dance  Construction  Company.
Estreou em Trompso, na  Noruega, e em  Washington, DC, ambos em fevereiro de
2001,  tendo  sido  apresentada  parcialmente  em  Brasília,  em  maio  de  2001  e
reapresentado em São Petersburgo e Arcângelo, na Rússia, em agosto de 2003. 

Nos espetáculos os dançarinos manipulavam os cenários virtuais com um mouse
sem fio controlado por sinal de rádio fazendo escolhas e agenciando uma cena
singular que acontecia, somente naquele momento, não se repetindo em outras
apresentações. 

Em  janeiro  de  2009  este  espetáculo  foi  documentado  pelo  canal  americano
Research Channel.





Membrana Estimulável 
é  uma  instalação  miscigenando  realidade  virtual  com  um  objeto  robótico  que
nasceu como superfície matemática virtual, inefável e ondulante buscando novas
metáforas  para  desvelar  a  funcionalidade  potencial  de  materiais  estimuláveis
criados por nanotecnologia. 

Ela foi o primeiro organismo artificial, robótico, que construí e no qual procurei
preservar  algumas  de  suas  características  virtuais  tais  como  o  silêncio,  as
ondulações  e  a  organicidade.  Sua  versão  virtual  é  projetada  no  fundo  da
instalação  cercada  por  espelhos,  num  ambiente  azul  índigo.  A  membrana  é
portanto silenciosa e possui movimentos ondulatórios possibilitados pelo uso de
um material produzido por nanotecnologia, o nitinol. 

Ao  perceber  que  as  nanotecnologias  nos  possibilitariam  dar  materialidade  a
'coisas' que, até então, considerava como possíveis apenas nos domínios virtuais e
comecei  a  investigar  essas  possibilidades  utilizando  computação  física,
nanotecnologia e robótica. 

A  Membrana  foi  comissionada  pelo  Instituto  Itaú  Cultural  para  a  exposição
EmoçãoArt.ficial  2,  em  2004,  e  foi  exposta,  em  2007,  na  Experimental  Art
Foundation,  na  Austrália  onde  utilizei  tela  de  toque  para  a  interação  com a
membrana. 

Os arames de  nitinol,  uma liga metálica com capacidade de memorizar formas,
possibilitam que a  superfície da membrana reaja a variações elétricas mudando
sua configuração ondulatória quando estimulada pelo computador. Este, por sua
vez, é acionado através da ação dos participantes. 



A superfície externa da membrana foi criada com borracha natural da Amazônia
colorida  com  pigmentos  sensíveis  à  luz  negra,  pesquisa  desenvolvida  pela
designer Flávia Amadeu e pelo químico Floriano Pastori, da UnB. Esses projetos
visam agregar valor aos produtos de pequenas comunidades de seringueiros na
floresta amazônica.  Essa pesquisa é desenvolvida pelo LATEQ, Laboratório de
Tecnologia Química da Universidade de Brasília.  Ela é  parte de um projeto de
desenvolvimento  sustentável  que  possibilita  a  preservação  ambiental  das
florestas e da cultura regional Amazônicas. 



Fragmentos 
é uma obra na qual  fragmentos de imagens coletados em viagens e manipulados
inserem-se em formas tri-dimensionais, constituindo caleidoscópios sensoriais. A
obra foi programa com 11 domínios (cibermundos) cujo objetivo é  subverter o
realismo  implícito  nos  algoritmos  da  computação  gráfica  criando  realidades
intangíveis.  Fragmentos  explora  cognições  imprevisíveis como,  por  exemplo,  o
"inverso"  de  alguns  objetos  (invertendo  os  vetores  normais  de  visualização),
criando  realidades  visuais  matemáticas  possibilitadas  pela  computação gráfica
mas  que  são  impossibilidades  físicas,  desconhecidas  no  mundo  material.
Fragmentos  utiliza  o  efeito  de  Pulfrich para  obter  a  estereopsia,  fenômeno
perceptivo necessário para criar a sensação de profundidade. 



Caracolomobilis 
é um robô que usa espirais como princípio morfológico a possibilitar que o objeto
abra e feche e, futuramente, possa crescer. 

Foi construído com um prêmio do Instituto Cultural Itaú para a bienal de arte e
tecnologia Emoção Art.ficial5, em 2010. 

A  instalação  é  composta  por  um  organismo  estimulável  construido  em  titânio
exposto sobre um espelho d’águae cercado de espelhos, num ambiente azul índigo
de espelhos.Ele atua em simbiose com o usuário, respondendo aos seus estados
afetivos que são captados através de capacete neural. 

 O organismo é movimentado por um sistema cinético-afetivo-sonoro que possibilita
ao organismo expressar-se através dos movimentos e dos sons emitidos.



MindFluctuations 
é um espetáculo de dança concebido conjuntamente com a coreografa americana
Maida Withers e estreou em Março de 2015, em Washington, DC. 

Nesse  espetáculo  os  dançarinos  usaram  capacetes  neurais  para  captar  seus
estados emocionais que eram digitalizados e interpretados por computadores de
modo a influenciar as realidades virtuais projetadas como cenários. 

Os compositores e músicos John Driscoll e Steve Hilmy executaram as músicas ao
vivo  num  ambiente  sonoro  criado  com  instrumentos  robóticos  e  de  música
eletrônica. 

MindFluctuations  tem  por  base  o  aplicativo  NumericVariations para  criar  as
realidades virtuais  influenciadas pelas emoções humanas através de  interface
cérebro computador, BCI. 

Possui  11  domínios  virtuais  que  mostram processos  inerentes  a  uma  jornada
evolutiva  onírica.  As  realidades  virtuais  são  similares  às  ondas  do  mar,  às
nuvens do céu, ou aos flocos de neve: sempre os mesmos e nunca os mesmos. 

Em seus domínios virtuais 'árvores' crescem, emoções inseminam partículas que se
espalham pelo espaço, robôs virtuais organizados em bandos de predadores e
presas  ora  agem  como  canibais,  ora  perseguem  uns  aos  outros,  ora  dançam
quando se encontram, a câmera virtual movimenta-se em percursos influenciados
pelas  emoções  captadas  e  esferas  em  colisões  rolam  pelo  espaço  e  podem
tornarem-se caóticas. Todos esses processos acontecem de modo singular a cada
apresentação do espetáculo ou das instalações. 



Embora os cenários se repitam, a cada espetáculo o resultado é único e pode
nunca mais voltar a acontecer do mesmo modo. São processos que se mostram em
seu devir, que estão acontecendo naquele instante como algo similar a uma coisa
viva  mas  que  é,  ao  mesmo  tempo,  uma  pura  expressão  visual  de  um  universo
matemático.





Jardim de Epicuro 
é  uma  instalação poética em realidade virtual que usa emoções humanas para
afetar  o  crescimento  de  um  jardim  virtual  e  seus  processos através  de  uma
interface  cérebro  computador,  BCI.  um  aplicativo  customizado programado  em
Java, com a API Java3DTM possibilita a criação de realidades virtuais. 

É uma obra de arte computacional para fruição, para a expressão de qualidades
poéticas e estéticas, para a experimentação imersiva com sensações. Visa propiciar
uma simbiose na qual os estados emocionais de um interator, como excitações e
frustrações,  captadas  através  de  capacete  neural,  vão  afetar  os  domínios
virtuais do jardim virtual. 

O  público  vai  fruir  como  resultado  diversos  modos  de  perceber  como  as
flutuações  mentais  humanas  afetam,  sem  controlar,  processos  maquínicos
automatizados (exoendogenia). 

Possui oito domínios virtuais cujas características estéticas estão relacionadas
a qualidades e percepções poéticas, expressivas e sensoriais. Os campos poético,
expressivo  e  sensorial  estão  entrelaçados  no  trabalho  e  são  tecidos  com
parâmetros numéricos escolhidos entre os dados neurais capturados. 

Os domínios virtuais são compostos por formas mutáveis entrelaçadas, criando
padrões  e  estruturas  delicadas,  inspiradas  metaforicamente  por  processos
biológicos que ocorrem nos jardins físicos. As fotos utilizadas nos mapeamentos
de texturas e fundos foram cuidadosamente escolhidas. As formas e cores dos
domínios  foram  trabalhadas  em  faixas,  de  modo  que  suas  proporções,  tons,
saturações e valores criem harmonia e não sejam perdidas durante a interação. 



Luzes,  trevas,  cores,  formas,  espaço  e  tempo  estão  entrelaçados  como  uma
tapeçaria: o calor ardente dos vermelhos, as profundezas insondáveis do índigo,
as  variações  dos  brancos,  todos  estabelecendo  intensas  escalas  cromáticas
tropicais e brilhantes. 

A  obra  explora  algoritmos  para  criação  de  paisagens  e  árvores  fractais
tridimensionais virtuais diversas, utilizando fotos de flores, fungos e insetos
para a criação dos oito domínios virtuais. Utiliza um vídeo da captação da emoção
de um interator pela interface cérebro computador (BCI) de modo que, as emoções
desse interator vão afetar os comportamentos endógenos dos processos virtuais
de crescimento de algumas 'árvores' e de processos de inseminação e dispersão de
insetos  nos  domínios  virtuais.  Os  processos  resultantes  são  projetados  em
grandes telas no espaço da instalação.  Numa TV ou monitor são mostrados o
vídeo  que  está  realizando  a  interação  cérebro  computador  e  os  créditos.  A
música visa criar um pano de fundo e os dispersores de óleos essenciais espalham
fragrâncias no ambiente. A instalação foi realizada no Paço das Artes em São
Paulo em 2014 e no Planetário de Brasília em 2017. 

Vídeos  podem  ser  vistos  nos  endereço  eletrônicos:  http://taniafraga.art.br e
http://youtu.be/2v2L86J1JtA  .  

http://youtu.be/2v2L86J1JtA
http://taniafraga.art.br/




Reverberações e ressonâncias

A  ciência olha  para  o  mundo,  dele  extrai  padrões  e  os  generaliza  criando
conhecimento.  A  tecnologia aplica  esses  conhecimentos  transformando-os  em
técnicas,  dispositivos  e  aparatos.  A  arte agrega  todas  essas  possibilidades
buscando  modos  de  expressá-las  e  criando  conhecimento  sensível  utilizando
percepções e a sensibilidade de modo a possibilitar sua apreensão e difusão.

O pensamento racional, imanente às tecnologias computacionais, miscigenado com
processos intuitivos-emocionais-sensoriais, explorado pelos artistas, implementa
interfaces  simbióticas,  contaminando  o  universo  maquínico  da  computação  com
percepções, sensações e suas ressonâncias emocionais e afetivas.  

Nesse  contexto  a  arte  computacional  centra-se  em processos:  de  criação,  de
transformação,  de  interação,  de  conexão,  de  ação,  de  justaposição,  de
multiplicidade, de aleatóriedade, de equilíbrio dinâmico, de auto – organização, de
autônomia maquínica, entre outros.  Ela visa a participação e o despertar de um
novo tipo de consciência criativa e coletiva.

As convergências entre arte, ciência e tecnologia delineiam um campo exerimental
no qual ocorre a geração e o aprimoramento de novos códigos e linguagens.
Nesse  laboratório  podemos  identificar  a  constelação  de  conjuntos  de
estrategias os quais são testados em um constante processo de amplificação de
repertórios.  Procura-se  nele,  continuamente,  aclarar  certas  relações  e
identificar as restrições e as conexões existentes entre os diferentes sistemas
sígnicos que emergem, os quais vão criar as metáforas capazes de expressar os
modelos assim delineados.
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