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Descrição:
Wanderings.Perambulações é uma instalação que possibilita uma experiência poética e estética áudio visual estereoscópica. Incorpora a memória através da 

inserção de fotos de viagens ao redor do mundo no ambiente de realidade virtual. As fotos foram escolhidas e preparadas para propiciar leituras diversas dependendo 

dos diferentes pontos de vista em função dos percursos dos interatores dento dos domínios. A. instalação é composta por quatro domínios virtuais. Nesses domínios há 

10 pontos de vista pre programados pela artista. As bricolagens sonoras criadas para o projeto utilizam sequências de números inteiros da  Sloane Online Encyclopedia1 

OEIS). Em cada domínio são oferecidas duas opções: 

1. Experimentar a imersão através da sensação de profundidade através da ilusão de Pulffner 2. Os domínios mudam ciclicamente a cada 8 minutos caso 

não se usem os links entre eles;

2. Interagir movendo-se em cada domínio, cruzando o espaço, descobrindo sons e as configurações inesperadas e sutis das imagens decorrentes dos 

pontos de vistas de cada percurso. Ao interagir pode-se perder e voltar a readquirir a ilusão da profundidade. Isto possibilita uma interessante experiência  

da estereoscopia. Os domínios são interconectados através de links que possibilitam uma experiência não linear e com  menor tempo de interação.

O software é customizado e escrito na linguagem Java usando a API Java3DTM API. As fotos são de: Aix-en-Provence, Marseilles, Paris (França) – Genebra, 

Yverdon-les-Bains (Suiça) – Boston, New York (USA) – Adelaide, Perth, Sydney (Australia) – Saint Petersburg, Arkangelsk (Rússia)  – Diamantina (Brasil),  Bogotá  

(Colômbia), Beijing (China), Londres (UK) e Singapura (Singapura). Utiliza o span horizontal de 02 imagens projetadas de modo a criar uma tela panorâmica. Quanto  

maior a imagem melhor é o efeito estereoscópico experimentado pelo público. Os quatro domínios são:

BrowsingAroundTheWorld_1,  AtCezanne'sFootsteps, Paris, BrowsingAroundTheWorld_2

Equipe:
Concepção, implementação, fotos e bricolagens sonoras: Tania Fraga

Programação Java: Pedro Garcia e Tania Fraga

1 http://oeis.org  –  acessado  em 25/04/  2012,  15h39.  As  sequências  são:  A085541,  A085964,  A002410,  A85548,  A143028,  A08991,  A 85992  e  A013629,  todas 
relacionadas com a Função Zeta de Riemann.
2 Ilusão que obtém a sensação de profundidade devido ao movimento da câmera virtual. Explora a latência natural da retina através do uso de filtros escuros sobre uns  
dos olhos para ver espaços em movimento.



Vistas panorâmicas dos 04 domínios








	Título: Wanderings.Perambulações

