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Atuo como artista desde 19771, e a partir de 1987 dedico-me à criação de obras abstratas explorando situações poéticas interativas através da produção 

daquilo que denomino como obras-programa2.  Procuro através da criação dessas obras-programa estabelecer significados não lingüísticos fora das narrativas 

lineares. Exploro formas de comunicação e expressão que rompem com a noção de realismo que viceja nos redutos computacionais. Agencio mundos virtuais e 

organismos artificiais fluidos, flexíveis, mutáveis para os quais busco qualidades visuais como leveza, profundidade, espacialidade além de características com a 

intangibilidade dos sonhos e dos fragmentos do imaginário. Busco características poéticas e estéticas imanentes aos sistemas cibernéticos; concebo membranas 

para  a  comunicação  com  outrem,  membranas  a  serem  compartilhadas  e  transformadas.  Transcodifico  linguagens,  imagens  e  sons,  miscigenando  meios, 

transformando-os em signos poéticos que podem provocar sensações e experiências sensoriais tão intensas como as da visão sólida ou estereoscópica. As obras-

programas agenciam-se de três modos: como realidades virtuais, como organismos artificiais e como cenários interativos3. 

Os sistemas cibernéticos oferecem aos artistas algumas possibilidades diferenciais tais como:

• vivenciar a imersão em profundidade, estereoscópica, e experimentar manipulações interativas;

• agenciar processos autônomos gerativos e inteligentes;

• criar sistemas artificiais capazes de perceber, diferenciar, aprender, escolher e se expressar;

• criar sistemas simbióticos entre organismos artificiais e biológicos;

• estabelecer triálogos entre o autor (artista-programador), o sistema artificial e o interator.

Além dessas, os  sistemas cibernéticos tem outras duas características que me interessam: a sensorial e a sígnica. Humanos sentem, pensam e agem. 

Sistemas artificiais percebem, discriminam, escolhem e respondem: percebem as ações humanas, escolhem as faixas que caracterizam as ações percebidas e 

respondem expressivamente a elas através de alteração de comportamentos expressos através de cores, formas, movimentos e sons. Esses sistemas compostos por 

máquinas semióticas agenciam organismos virtuais e materiais interativos desvelando campos de possibilidades para interações estéticas e poéticas.

1 De 1977 a 1987 dediquei-me como artista à produção de esculturas em cerâmica e desenhos, tendo inicialmente experimentado litogravuras, monotipias, e papel artesanal. 
2 Obras-programa são escritas como programas computacionais e podem ser reprogramadas para integrar-se nos espaços onde serão exibidas como instalações computacionais ou 

para veiculação em CDs, DVDs ou Internet. Nelas, o participante (interator) dá vida às obras através de sua ação. As obras citadas neste memorial foram criadas usando-se as  
linguagens YODL, VRML, RayShade (linguagens de script, gerava imagens não interativas), Java (API Java3D) e Processing. As obras criadas em Java e RayShade podem ser 
percebidas em profundidade através de estereoscopia passiva (Java e RayShade), ativa (Java), ou utilizando-se a ilusão de Pulfrich (Java) e podem, também, ser mostradas em 
CAVE para a API Java3D.

3 Os cenários  virtuais  interativos  integraram ações  realizadas  por  dançarinos  com aquelas  processadas  ao  vivo no  computador.  As  imagens computacionais  resultantes  são 
projetadas em telas no palco.
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Período de 2008 a 2009

Tessituras numéricas
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1. Coletânea: Triálogos (em processo): é composta por ensaios experimentais que exploram triálogos entre o artista criador, o computador que executa a obra e 

o interator que lhe dá vida ou a contempla. Está sendo organizada em grupos4 criados para  explorar  características cibernéticas  imprevisíveis, evolucionárias e 

emergentes, criando poéticas e estéticas inerentes aos ambientes computacionais e organismos robóticos, mas específicas do universo sensível e poético da arte 

(Figuras 01 a 03). São caracterizados por sua opção:

• Estética processual agenciadora de multiplicidades e complexidades através de  experimentos cujas  nuances e ressonâncias criam redes de relações e 

possibilitam a emergência de características instáveis e dinâmicas, não lineares, e de estruturas generativas efêmeras5;

• Poética a explorar a leveza, a simplicidade e a expressividade de um número mínimo de elementos compositivos para o agenciamento de multiplicidades e 

complexidades; a buscar a simbiose com o interator; a priorizar a estruturação geométrica e abstrata das obras, suas cores, suas formas, seus sons, seus 

movimentos fluidos e flexíveis, seu processo, e a sua construção precisa, minuciosa e meticulosa; 

• Funcional a buscar a simplicidade e o baixo custo obtidos através da criação de sistemas inovadores cujos resultados complexos decorrem do agenciamento 

de elementos, de processos e de ações mínimas. 

O objetivo da coletânea é transformar interfaces duras em membranas permeáveis, campo onde ocorrem simbioses com o interator; é também uma 

experiência de produção com acesso amplo através de software livres  - participando de esforços  coletivos6 - integrando-se numa sociedade caracterizada pela 

cultura digital. Os estudos/ensaios serão apresentados ao público de dois modos:

• Como obras-programa executáveis7, individuais, que poderão ser veiculadas em mídias digitais ou em arquivos para download na Internet e poderão ser 

adquiridas a baixo custo;

• Como obras-programa desenvolvendo os estudos/ensaios do item anterior compondo obras mais complexas para serem mostradas em grandes projeções 

ou serem apresentadas em instalações interativas8. 

4 Os grupos são intitulados: Branqueza, De Volta ao Mínimo, Experimentos Poéticos com Vídeos, Poéticas Físicas, Poéticas Simbióticas, Simbióticos Gestuais, e Simbiotes.
5 Priscila Arantes desenvolveu o conceito de inter-estética para abarcar esse tipo de atividade experimental. 
6 A proteção tradicional do direito intelectual não atende ao novo tipo de necessidade humana que se instaura na contemporaneidade.
7 Seu uso será para computadores pessoais ou PDAs. Estão sendo criadas usando a linguagem e ambiente ‘open source’  Processing criada como ferramenta profissional  de 

produção por Ben Fray e Casey Reas. É uma alternativa ao software proprietário. Pode ser usada para aprendizado, prototipia e produção, possibilitando o uso de programação 
computacional no contexto áudio visual. Faz interface com a linguagem Java da Sun MicroSystems e pode ser usada dentro das normas de licenciamento GNU para Linux, Mac OS 
X, e Windows. Ver: http://prossessing.org

8 Neste caso será usada a linguagem Java e serão projetadas como imagens em múltiplos projetores. A interação se dará, principalmente, por tela de toque usando tecnologia 
multi-touch (em desenvolvimento para PCs, sistema Windows 7). http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/02/12/enabling-multi-touch-in-the-windows-7-
beta.aspx

http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/02/12/enabling-multi-touch-in-the-windows-7-beta.aspx
http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/02/12/enabling-multi-touch-in-the-windows-7-beta.aspx
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Figura 01: De Volta ao Mínimo: Dança Maluca
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Figura 02: Experimentos com Vídeo
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Figura 03: Poéticas Físicas: Poética Atração Mútua
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2. Caracolomobile (obra em processo):

Caracolomobile é  um  organismo  artificial  construído  em  titânio  que  percebe  e  discrimina  três  estados  emocionais  humanos  e  responde  a  eles 

expressando-se com sons e movimentos. Explora possibilidades simbióticas entre humanos e máquinas, utilizando procedimentos robóticos e de computação 

afetiva, tendo como:

• Opção estética a construção de organismos artificiais com formas espiraladas cuja estruturação geométrica possibilita o máximo de movimentos com um 

mínimo  de  esforços.  Suas  cores,  sua  leveza,  seus  sons,  seus  movimentos  orgânicos  e  flexíveis,  emergem de  sua  construção  precisa,  minuciosa  e 

meticulosa;

• Opção poética a leveza do organismo e a sua simbiose visceral com o interator que lhe dá vida;

• Opção funcional a simplicidade, obtida através de sistemas inovadores: um sistema ‘muscular’ que possibilita um máximo de movimento com um mínimo de 

esforços e um sistema afetivo capaz de perceber as emoções do interator e responder expressivamente a elas com sons e movimentos. 

O organismo artificial percebe, discrimina, escolhe e responde expressivamente com movimentos e sons às emoções do interator, a partir de faixas que 

caracterizam essa emoção — calma, normal e excitada.

O organismo mescla os fluxos de informação e os circuitos digitais com os fluxos biológicos do corpo, tornando difusas as fronteiras entre espaço, tempo, 

informação, matéria e corpo, apresentando características analogicamente mais próximas das membranas do que das interfaces homem-máquina industriais. A 

simbiose é profunda indo além do toque pois transcodifica os sinais de estados corporais inconscientes do interator trazendo-os para a sua consciência. Expressa 

um anseio de mergulhar nas profundezas do corpo exteriorizando suas reações psico-fisiológicas como expressões poéticas do espaço-tempo: interior-exterior, 

espaço-tempo, matéria-energia, resignificam-se intermediados pela emoção daquele que compartilha a obra dando-lhe vida (Figura 04). 
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Figura 04- Caracolomobile, simulação computacional
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3. Gravity fluxions: pulsations (obra coletiva em processo):

O conceito de Gravity fluxions: pulsations emergiu da busca de compreender as mudanças nas relações do corpo com o espaço circundante em situações 

onde ocorrem diferentes gravidades. Ela está se construindo a partir de uma série de ações, dentre as quais uma performance durante um vôo parabólico 9 quando 

será testada uma hipótese experimental sobre o comportamento espacial de um organismo flexível de borracha: o  BOTO_Amarelo  (Figuras 05 e 06). Esse 

organismo existirá como entidade tridimensional quando em gravidade zero. Estão em estudo organismos com o uso de sensores neuronais para serem expostos à 

microgravidade. Pretende-se também levar esse tipo de experiência para o público, através uma situação metafórica, numa instalação terrestre. Nesta, num espaço 

caótico  similar ao que ocorre em vôos parabólicos, serão produzidas condições para a vivência de desorientação e de insegurança, sensações bem conhecidas nas 

situações micro-gravitacionais. A obra foi concebida pelos artistas Frank Pietronigro (USA), Gavin Starks (UK) e Tania Fraga (Brazil), em 2005.

9 Vôo parabólico é o termo usado para descrever um vôo no qual o avião traça parábolas em suas trajetórias de vôo. Ao faze-lo cria dentro do avião situações gravitacionais  
distintas simulando gravidades diferentes com períodos que vão desde gravidade quase zero até dupla gravidade.



Tania Fraga                12

Figura 05: Gravity fluxions: pulsations: objeto flexível em borracha natural da Amazônia

Figura 06: lay out do espaço para performance no vôo parabólico

colaboração com Frank Pietronigro (USA) e Gavin Starks (UK)
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4. Exposição EmMeio: 

Projeto, curadoria e montagem da exposição internacional EmMeio realizada no Museu da República, em Brasília, em outubro de 2008 (Figuras 07 a 010). O 

espaço da exposição foi concebido como uma meta instalação dentro da qual o público podia percorrer os trabalhos dos artistas percebendo suas interconexões 

sem ter que confinar-se em 'escuras caixas pretas' segregadas como santuários de adoração. 
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Figura07: EmMeio 2008: Intervenção coletiva na cúpula do Museu da República

coordenação: Brian Kane



Tania Fraga                15

Figura08-: EmMeio 2008: Instalação Pedra Lumem, Grupo Poéticas Digitais

coordenação: Gilbertto Prado
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Figura 09: EmMeio 2008: Vista Geral trabalhos de Martha Gabriel (direita), Grupo Malu Fragoso (esquerda)

Brian Kane e Carlos Praude (fundo)
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5 Fragmentos.Fragments: 

Obra exposta na galeria GAG10, no final de 2007, em São Paulo; no Museu de Arte Moderna de Toluca, México, em março de 2008; no Museu de Arte 

Contemporânea de Santiago, Chile, em agosto de 2008; e no Museu da República, em Brasília, em outubro de 2008.

É uma obra-programa que cria realidades intangíveis e explora cognições imprevisíveis como, por exemplo, o "inverso" de alguns objetos11 criando realidades 

visuais matemáticas possibilitadas pela computação gráfica mas que são impossibilidades físicas, desconhecidas no mundo material. Nela fragmentos de imagens 

coletados em viagens e manipulados inserem-se em formas tri-dimensionais, constituindo caleidoscópios sensoriais (Figuras 010 a 014).  Fragmentos utiliza o 

efeito de Pulfrich para obter a estereopsia, fenômeno perceptivo necessário para criar a sensação de profundidade; utiliza também de algoritmos de inteligência e 

vida artificiais para criar processos autônomos poéticos. 

10 Galeria de Arte Global, situada na Rua Tito 79 em São Paulo, SP. Site: http://www.gag.art.br/.
11 Invertendo-se os vetores normais de visualização
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Figura 010: Fragmentos, exposição RODA, Galeria de Arte Global, São Paulo, 2007
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Figura 011: Fragmentos, instalação estereoscópica montada entre paredes espelhadas

MAM, Mexico, abril 2008 
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Figura 012: Fragmentos, Museu de Arte Contemporânea, Santiago, Chile, 2008
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Figura 013: Fragmentos, Museu de Arte Contemporânea, Santiago, Chile, 2008
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Figura 014: Fragmentos, Museu da República, Brasília, 2008
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6. Fluxions: 

Obra mostrada em S Francisco, USA, no evento Yuri´s night realizado pelo NASA Ames Research Center, em abril de 2008 (Figuras 015 e 016). Foi criada para 

explorar possibilidades poéticas do uso de processos autônomos através de procedimentos de inteligência e vida artificiais para gerar bots dançando em ambientes 

oníricos. Utiliza a ilusão de Pulfrich para obtenção da estereopsia. 
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Figura 015: Fluxions, NASA Ames Reseach Center, USA, 2008
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Figura 016: Fluxions, NASA Ames Reseach Center, USA, 2008
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Período de 2004 a 2007

Experimentando e miscigenando códigos
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7. Pontos em Vibração:

Obra mostrada na Exposição Quimeras Midiáticas do Festival 1o Contato, São Carlos, 2007, explora a criação do espaço-tempo através de pontos e linhas 

em movimentos caóticos. Foi exposta em múltiplas telas de projeções, irregulares, dispostas de modo a romper a tradicional quadratura das projeções (Figura 017). 

Tenho testado esse tipo instalação desde 2002 quando montei um espaço coletivo, do grupo do Instituto de Artes da UnB, no Centro Cultural da Caixa Econômica 

Federal, em Brasília. Realizei também muitos experimentos com os alunos, na Galeria da UnB, testando outras possibilidades de projeção, como por exemplo, sobre 

gelo seco.
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Figura 017: Pontos em Vibração: UFSCAR, 2007 
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8.Membrana Estimulável - Responsive Membrane:

Obra comissionada pelo Instituto Itaú Cultural em 2004 para exposição Emoção Art.ficial. Foi exposta, em abril de 2007, na Experimental Art Foundation, na 

Austrália12. Nesta exposição a membrana foi montada numa instalação entre paredes de espelho e a interação se fazia através de tela de toque. É uma instalação 

robótica composta por uma membrana que possui movimentos ondulatórios silenciosos. Como o silêncio e a organicidade dos movimentos eram características 

fundamentais para a forma de interação desejada, os motores foram substituídos por nitinol um material produzido por nanotecnologia. O controle da membrana é 

intermediado pelo computador a partir da ação do interator na tela de toque (figuras 018 e 019). A versão virtual da membrana, que nasceu como entidade virtual,  

é projetada num telão ao fundo.

12 Foi destacado pelos organizadores desta exposição o fato de ter ela recebido excepcional visitação e o inesperado interesse do público que se surpreendia com sua qualidade 
estética e poética além de seu diferencial inovador. Ver http://www.eaf.asn.au/2007/symp_synopsis.html. 
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Figura 018:  Membrana Estimúlavel, EmoçãoArtificial 2, Instituto Cultural Itau, 2004

Responsive Membrane, Experimental Art Foundation, Austrália, 2007
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Figura 019: Responsive Membrane, Experimental Art Foundation, Austrália, 2007

exposta entre espelhos e com interação através de tela de toque
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9. ArquiteturasMutaveis.MutableArchitectures:

Obra comissionada pelo Instituto  Cultural  Itaú para a exposição Memória  do Futuro (Figura 020),  realizada de julho a novembro de 2007 no espaço 

multiusuário  Second  Life.  Essa  obra  foi  montada  como  um  espaço  público  onde  os  usuários  do  Second  Life  podiam  preambular  experimentando  vários 

procedimentos que subvertiam os padrões rígidos arquitetônicos normalmente utilizados nessa comunidade virtual. Por exemplo, podiam ou andar no ar, ou criar 

rebanhos de bots com comportamentos autônomos, ou acionavam modos de gerar inúmeros comportamentos ao percorrer o espaço.
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Figura 020: ArquiteturasMutaveis.MutableArchitectures, Memória do Futuro, Instituto Cultural Itau, 2007
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10. Transformations:

Cenários  virtuais  interativos para o  espetáculo  de dança  Transformations  apresentado em junho de 2007,  no Canadá,  concebido pela  coreógrafa e 

dançarina Tanya Dahms,  artista-cientista, que trabalha com contato-improvisação  (Figuras 021 e 022).  Transformations re-interpreta poeticamente imagens 

científicas de fungos e micro-organismos. As formas de interação utilizadas nesse espetáculo foram através de sensores (acelerômetros) e o instrumento utilizado 

para o som foi o Theremin.
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Figura 021: Transformations, cenário virtual interativo, Junho de 2007, Canadá com Tanya Dahms
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Figura 022: Transformations, cenário virtual interativo com Tanya Dahms.
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11. TechnoPathos

Aula-espetáculo, apresentada na Estação Ciência da USP, em 2006, com as dançarinas Andrea Fraga e Marines Calori, direção de Cauê Matos (Figuras 023 e 

024). Explorava as dificuldades das pessoas trabalhando com computadores de uma forma quase cômica. Os conceitos gerais de computação foram introduzidos de 

modo lúdico num misto de ações de dança e de teatro integradas com os cenários interativos manipulados com mouse sem fio. 



Tania Fraga                38

Figura 023: Andréa Fraga interage com cenário virtual usando mouse sem fio

Figura 024: Andréa Fraga e Marines Calori interagindo com cenários virtuais
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12. Karuanas13:

Espetáculos realizados no SESC Anchieta e no SESC Pompéia, em São Paulo, em 2006, com as dançarinas Andrea Fraga e Marines Calori e direção de Patrícia  

Noronha (Figuras 025 e 02614). Os cenários virtuais foram criados com membranas em vibração - metáforas das branas n dimensionais proposta pela teoria M das 

supercordas  -  e  foram  concebidos  em vivências  na  floresta  Amazônica15.  Foram  reprogramados  e  adaptados  da  obra  m_branas de  2004.  Eles  exploram 

possibilidades poéticas e sensoriais de universos fluidos singulares compostos por membranas dinâmicas vibrantes a instigar a sensação de imersão física (sensorial) 

e conceitual (cognitiva). 

13 Os Karuanas são os espíritos da águas na mitologia da ilha do Marajó.
14 As imagens foram projetadas por projetor potente sobre veludo negro, criando um ambiente mágico mas prejudicando a documentação em vídeo desses espetáculos.
15 Foram realizadas duas viagens de imersão, uma na Estação Ferreira Pena, CNPq, em Caixiuanã e uma na Ilha do Marajó, ambos no Pará.
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Figura 025: cenário virtual de Karuanas, 2006
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Figura 026: Cenários virtuais de Karuanas, 2006

espetáculo de dança com Andrea Fraga, Marines Calori e Patricia Noronha
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13. ViaBolus_01, ViaBolus_01a e ViaBolus_01b:

Obras_programas interativas mostradas: no Instituto Cultural Itau, São Paulo, na exposição Cinético-digital, em julho de 2005; no Festival de Inverno de 

Diamantina, em julho de 2006; e no #6.Art, em Brasília, em abril  de 2007, respectivamente (Figura 027 e 28). As interfaces utilizadas foram: tela de toque 

(Instituto Itau Cultural); tapete de games (Diamantina); mouse e teclado (Brasília). As obras oferecem ao interator jornadas cognitivas articulando uma quase 

charada cujas chaves encontram-se no próprio título do trabalho e são subjacentes às ações do interator. Cada letra e cada  pedaço_bolus do título da obra 

conotam significados: chaves não explícitas para serem descobertas. A estética dos 22 nichos virtuais relaciona-se com o uso da interface gráfica e os “problemas” 

de  gerenciamento  das  informações  pelo  computador:  Por  exemplo:  ESPERAR  (o  carregamento  de  um  domínio),  RELIGAR  o  computador, 

DESCOBRIR_COMO_MOVER. Sua articulação poética possibilita ao interator vagabundear por seus espaços-tempos, desvelando conexões e aspectos escondidos, e 

ao faze-lo descobre como “andar”, “saltar” ou “voar” de um ponto a outro, de um domínio a outro. Exige atenção, memorização e concentração dos participantes 

para poderem descobrir e percorrer seus inúmeros nichos, deslocando seu mundo cognitivo para espaços-tempos mentais e abstratos, imateriais e inefáveis, cujas 

possibilidades são impossíveis de serem experimentadas em domínios materiais. 
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Figura 027 – ViaBolus, Instituto Itaú Cultural, 2005; 

Festival de Inverno de Diamantina, 2006; #6.ART, Brasília, 2007.
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Figura 028 – ViaBolus: tapete para interação em borracha, Festival de Inverno de Diamantina, 2006.
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14. Gest.ação e TecnoPathos

Performance e aula-espetáculo realizadas em 2005 na Estação Ciência da USP, com as performers Andrea Fraga e Marines Calori sob direção de Cauê Matos 

(Figura 033). A primeira inseria numa exposição que abordava cientificamente a reprodução humana.

15. Exposição 

Concepção, projeto e montagem da exposição   como meta-instalação da qual participaram 11 artistas brasileiros e um grupo latino-americano. Foi 

realizada em 2004 no Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília. A meta-instalação norteava-se por dois vetores. No andar térreo as instalações apontavam para 

universos poéticos cada vez mais conceituais e abstratos (Figura 029). No subsolo as instalações voltavam-se para a terra e agenciavam universos poéticos mais 

relacionados com a vida e com maior tendência às figurações.
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Figura 029: Exposição  , simulação do espaço térreo, CCBB, Brasília, 2004
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16. m_branas

A obra-programa m_branas foi apresentada na CAVE da Universidade de Calgary, Canadá (Figura 030) e na exposição  realizada no Centro Cultural 

Banco do Brasil, em Brasília, em 2004. Nela, o mundo nebuloso e poético da física contemporânea é experimentado metaforicamente como sendo um multiverso de 

mistério e magia. Cinco mundo virtuais agenciam poeticamente membranas que vibram e ondulam em flutuações mutáveis. As superfícies ondulantes são metáforas 

de membranas – branas multi-dimensionais – de espessuras infinitesimais e densidades incompreensíveis situadas nos confins abstratos e indistintos da matemática 

como possibilidade sensível a ser desbravada pela consciência. Foi a primeira das obras-programas a ser realizada em Java (API Java3D) e a ser mostrada em sua 

totalidade numa Caverna Digital.
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Figura 030 – m_branas na CAVE Java3D na Universidade de Calgary, Canada, 2003.
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17. NanoShelters

Com o comissionamento pelo Instituto Itaú Cultural da obra Membrana Estimulável, em 2004, iniciei uma nova vertente de pesquisa: a materialização de 

objetos virtuais miscigenando computação física, nanotecnologia e robótica (figuras 018 e 019). A idéia atrás dessa materialização é a de desenvolver sementes de 

arquiteturas mutáveis. Arquiteturas com certo grau de plasticidade, adaptabilidade e comportamentos expressivos. Essa idéia visionária foi veiculada no número 14 

da revista  Horizon Zero16 do Banff New Media Centre, Canadá, e no número 3 da revista  Technoetics Arts (UK). Algumas possibilidades foram simuladas em 

QuickTime VR (Figura 031).

16 Os organismos artificiais foram publicados na revista eletrônica de Banff Centre, Horizon Zero, Canada, na seção intitulada “Speculating the nanotech home of the future”: http://

www.horizonzero.ca/index.php?pp=26&lang=0. Última consulta: 06th, 2008, 12h44.  

http://www.horizonzero.ca/index.php?pp=26&lang=0
http://www.horizonzero.ca/index.php?pp=26&lang=0
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Figura 031: NanoShelters
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18. Jogo Brasília e os Caminhos do Brasil Moderno17:

Jogo em realidade virtual para instalação presencial estereoscópica para o Espaço Israel Pinheiro, em Brasília. É um jogo exploratório, não competitivo, que 

possibilita ao interator aprender fatos relacionados à Brasília e sua história, de modo interessante e instigante, ao explorar 20 domínios virtuais (Figura 032). Foram 

desenvolvidos modos inovadores de navegação tais como buracos de minhoca que introduzem o acaso e quebram a linha narrativa e túneis de eventos nos quais 

comandos e trilhas sonoras faladas possibilitam ao interator mergulhar, quando assim o desejar, em níveis aprofundados de informação. 

O jogo foi  concebido questionando estereótipos  e buscando qualidade poética  e estética.  Assim, a  estética  realista  e figurativa dos  videogames foi 

substituída por fluidez e leveza. Os espaços da cidade foram representados através de desenhos de modo a parecer entrarmos dentro de estudos e layouts de 

arquitetos. Foi criado entre 2004 e 2005 de modo que certos recursos atuais da linguagem Java não puderam ser, na época, implementados. 

17 O jogo Brasília e os caminhos do Brasil moderno foi programado conjuntamente pelos programadores Fabrício Anastácio, Tania Fraga e Vanessa de Almeida, tendo como 
consultor o programador Pedro Garcia. As músicas, sons e locuções das falas foram produzidos por Magda Pucci.
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Figura 032 – Vistas de diversos cibermundos do jogo.



Tania Fraga                53

Período de 1997 a 2003

Explorando e investigando códigos
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19. Prêmio Transmídia

Em 2003, recebi o prêmio Transmídia, do Instituto Itaú Cultural, para desenvolvimento de projetos. Com ele foi possível criar um framework18 em Java (API 

Java3D). Essa interface de programação vem sendo, desde então, implementada e aplicada para a criação de obras-programa  diferentes, possibilitado inclusive o 

agenciamento dos organismos artificiais. 

20. Vídeo como texturas móveis:

Um trabalho de miscigenação entre vídeo e dança, realizado com a dançarina e coreógrafa da UnB, Soraia Silva, integram vídeos como textura nos domínios 

virtuais. 

21. Hekuras e Kurupiras: 

Conjunto de trabalhos inéditos explorando metáforas poéticas e conceitos científicos resultantes de vivências na Floresta Amazônica, tais como: serapilheira, 

a terra que se recicla a partir de seus refugos; os domínios do arco-iris onde água e sol – fogo – se complementam; a floresta fractal que se espelha em rios  

negros; o boto Tucuxi, rosa-choque, de movimentos fluídos e melíflua voz.

22. Ser-Devir: 

Exposição no conjunto Cultural da CEF em Brasília, em 2002; e na II Mostra Interpoesia, na Universidade Mackenzie, em 2001. Para elas alguns dos cenários 

virtuais de performances foram adaptados para serem mostradas em instalações interativas ou foram simplificados para veiculação na Internet. 

23. Fertilidade: duas estações:

Performance apresentada por Andréa Fraga no Espaço Nova Dança (Figuras 033 e 034) e no Congresso Graphica 2001, ambos em São Paulo, em 2001. 

Os cenários virtuais interativos eram manipulados com um mouse sem fio e exploravam a relação da mulher com o feto dentro de seu ventre. Essa performance 

utilizou realidade virtual para falar da fertilidade e da sensibilidade femininas. No Espaço Nova Dança, a performer Andrea Fraga estava grávida de 8 meses e 

dançou na última semana em que pode faze-lo, dando especial significado e expressão ao espetáculo. 

18 Um framework é um ambiente de programação organizado de tal modo que possibilita a re-utilização dos códigos. Por exemplo um mesmo material, uma forma de interação, ou 
uma geometria podem ser usados de modos diversos em diferentes obras-programas.
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Figura 033: Imagens do espetáculo Fertilidade e do ensaio de Gest_ação

performers Andrea Fraga e Marines Calori
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Figura 034: Imagem do espetáculo Fertilidade, performer Andrea Fraga
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24. Aurora 2001: Fogo nos Céus19

Espetáculo  de  dança  concebido  pela  coreógrafa  americana  Maida  Withers  e  realizado  pelo  grupo  de  dança  Maida  Withers  Dance Construction 

Company. Aurora 2001 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 re-apresentado em São Petersburgo e Arcângelo, na Rússia, em agosto de 2003. Os cenários Virtuais interativos de  Aurora 2001/2003 

oferecem mergulhos em metáforas e alegorias construídas a partir da compreensão dos conceitos científicos envolvidos no fenômeno das auroras, tais como: 

magnetosfera, vento solar e tempestade de prótons. Nos espetáculos os dançarinos manipulam os cenários virtuais com um mouse sem fio controlado por sinal de 

rádio fazendo escolhas e agenciando uma cena singular que acontece, somente naquele momento, não se repetindo em outras apresentações (Figuras 035 e 036). 

Esses  espetáculos  foram  documentados  pelo  canal  americano  Research  Channel,  em 2009.  Ele  vem  sendo  veiculado,  também,  na  Internet  no  endereço: 

http://www.researchchannel.org/mov/gwu_firesky_1300k_qt.mov.

19 A NASA e as agências espaciais Européia e Japonesa disponibilizaram o uso de imagens do sol e das auroras boreais e austrais tiradas pelos satélites colocados ao redor da terra e 
do sol: TRACES, YOKO e SOHO.
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Figuras 035 e 36: Aurora 2001/2003, Joseph Mills interage no palco com sol virtual



Tania Fraga                59

25. Ofertas:

Instalação interativa multiusuário realizada em 2000, na exposição da ANPAP, na Galeria Jaime Câmera, em Goiânia, e em 2001 no Espaço Cultural Renato 

Russo, em Brasília, em parceria com Suzete Venturelli (Figura 037). Nela os interatores tinham a opção de escolher formas diversas para compor a interface a partir 

de seus avatares. Ao faze-lo deixavam seus traços e compunham uma obra efêmera.
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Figura 037: Ofertas: Instalação interativa multiusuário, Exposição na Galeria Jaime Câmera, Goiânia, 2000.
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26. ActBolus:

Em 2000, na exposição da Homenagem a Athos, em Brasília, em parceria com Suzete Venturelli, foi montada a instalação interativa ActBolus cujos mundos 

virtuais são veiculados na Internet no endereço: http://www.unb.br/vis/lvpa/actbolus/index.html.

27. Jornada Xamantica . Xamantic Journey

Em 1999, uma jornada metafórica e poética foi construída como projeto de pós doutoramento, no CaiiA-STAR, na Inglaterra (figura 038). Essa jornada foi 

veiculada pela Internet e mostrada em inúmeras exposições, palestras e publicações, no Brasil (Bienal do Merco Sul 99) e exterior (Futur Èmergents, França, 1999; 

VRML 2000, USA; SEAFAIR' 99, Macedônia; Graphica 2001, USP) e representou o Brasil na China (Prix Moebius 2001). 

A Jornada Xamantica  –   experiências xamânicas e sua semântica no contexto telemático  –   propõe uma viagem não linear pelo espaço-tempo poético. 

Realiza-se dentro de um tubo e apresenta aos participantes 33 passos elaborados como alegorias. Em cada passo da jornada os participantes precisam descobrir os 

diversos meios disponíveis para realizar a viagem e agir para prosseguir. Situações acontecem ao percorrer-se o tubo as quais requerem apropriada atuação. Sons 

são acessados e "links" escondidos levam os participantes a vivenciarem diversificados aspectos da sensibilidade poética. A jornada pode ser vivenciada de inúmeras 

maneiras seguindo incontáveis ordens. Ao final é conduzido ao  Domínio das Brumas, uma simulação de interface multiusuários. Ao acessarem este Domínio os 

participantes receberão, como avatar, uma caixa, aparentemente igual para todos. Dentro dessas caixas existem formas, animações, textos, luzes, letras, números, 

"links" e sons. Ao "clicarem-se" as caixas os seus conteúdos desvelam-se, criando-se assim uma obra de arte em permanente devir. Essa obra, efêmera e única, 

existirá apenas enquanto os participantes-atores estiverem presentes nesse espaço-tempo virtual, desfazendo-se e refazendo-se, fluindo com o fluxo e refluxo da 

rede. 

Em 1999, quando foi programada, a tecnologia relacionada com o processamento distribuído por inúmeros servidores, hoje existente, ainda estava em 

pesquisa. Essa tecnologia é necessária para a criação desse tupo interface, caso haja interesse e possibilidade de realizá-la.

http://www.unb.br/vis/lvpa/actbolus/index.html
http://www.unb.br/vis/lvpa/actbolus/index.html


Tania Fraga                62

Figura 038: Jornada Xamantica . Xamantic Journey, 1999.
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28. Rede Xamantica . Xamantic Web

Com a proliferação da linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language), em 1996, os trabalhos criados puderam ser expostos usando computadores 

como suportes. Muitos desses trabalhos foram veiculados na Internet, como por exemplo a Xamantic Web (http://www.unb.br/vis/lvpa/xweb.html)  realizada em 

1996 (figura 039). Esta rede contou com a colaboração de inúmeros artistas e participou de inúmeras exposições, entre elas: European Media Arts Festival, 

Alemanha, em 1999; VRML Art, 1999, Alemanha; SIBIGRAPI 99, Unicamp; Centro Cultural Renato Russo, Brasília, e Palácio das Artes, Belo Horizonte, 1998; 

OtherBodies, 2000, Alemanha.

http://www.unb.br/vis/lvpa/xweb.html
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Figura 039: Xamantic Web . Rede Xamantica, http://www.unb.br/vis/lvpa/xweb.html, 1996.

http://www.unb.br/vis/lvpa/
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29. Poéticas em devir:

Instalação estereoscópica interativa comissionada pelo Instituto Itaú Cultural, em1997, para a exposição Mediações. A obra-programa veiculada na instalação 

foi reprogramada para exposições no Instituto Itaú Cultural de Brasília, em 1998, e no Centro Cultural de Plymouth, UK (Without Walls), em 1999. Nessa obra os  

mundos virtuais criados exploram a luminosidade, a transparência, a mutação, a poesia e a identidade e colocam o interator imerso dentro do trabalho através de 

estereoscopia ativa com óculos de cristal líquido. O suporte da obra era uma estação de trabalho da Silicon Graphics (Figura 040) a única, na época, com placa de 

vídeo que possibilitava, de modo simultâneo, a interação e a estereoscopia.
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Figura 040: Poéticas em Devir: Instalação interativa estereoscópica

Exposição Mediações, Instituto Itaú Cultural, São Paulo, 1997
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30. Seminário Multimídia da Fundação Vitae:

Trabalhos programados para instalações interativas utilizando projeção no teto foram apresentados no Seminário Multimídia da Fundação Vitae, Bariloche, 

Argentina, em 1997.

31. High Computer Performance Networking and Computing:

Instalação estereoscópica interativa utilizando software aplicando ray tracing de Eduardo Toledo dos Santos para exposição no Centro de Convenções, em San 

Jose, California, USA, em 1997.

32. NetLung.RedePulmão:

Trabalho em rede realizado com os artistas Diana Domingues, Gilbertto Prado e Suzete Venturelli, em 1996. Buscava modos de suplantar as limitações 

existentes no período quanto aos protocolos da rede e as restrições da linguagem html que possibilitava apenas links de hipertexto e imagens fixas. Ainda está em 

veiculação e pode ser acessado no endereço: http://www.arte.unb.br/netlung/netlung.htm. 

http://www.arte.unb.br/netlung/netlung.htm
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Período de 1987 a 1996

Descobrindo os códigos
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33. Exposição Semiótica Visual:

Montagem de exposição Online,  em 1996, na PUC-SP. Foram utilizados diversos computadores PCs e Macintosh como suporte para apresentação dos 

trabalhos dos poucos artistas que, na época, se aventuravam a desenvolver trabalhos para a rede e a buscar a interação multimídia. Nesse período ainda eram 

muito limitadas as possibilidades para a interação (Figura 041).
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Figura 041: Semiótica Visual, exposição Online, PUC-SP, São Paulo, 1996
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34. Simulações Estereoscópicas:

Exposições no MIS-SP (Figuras 042 e 043) e no MAC-USP (Exposição Arte do Século XXI), em 1995, apresentando a pesquisa de doutoramento realizada na 

PUC-SP de 1991 a 1995. Apresentava imagens de síntese em instalações com pares de imagens fixas e slides, utilizando estereoscópios de espelhos, de lentes e de 

prismas. Parte da pesquisa é também veiculada online no site  http://lsi.usp.br/~tania/. Em 1995 foi veiculada pela Leonardo Online. Seus objetos interativos e 

estereoscópicos foram apresentados pela primeira vez para o público20, no SIBIGRAPI em São Carlos, em 1995, em estação da Silicon Graphics e com óculos de 

cristal líquido.

20 Até esse período só era possível interagir com os objetos estereoscópicos interativos, no Brasil, no super computador da Escola Politécnica da USP.

http://lsi.usp.br/~tania/
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Figura 042: Simulações Estereoscópicas: exposição no MIS, São Paulo, 1995
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Figura 043 – Exposição no MIS-SP, 1995
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35. Simulações estereoscópicas, ISEA 1993:

Instalação utilizando imagens de síntese em estereoscópios de espelho (Figura 044), na exposição The Art Factor, no Museu de Arte de Mineápolis, USA, em 

1993. No final  dos anos 80 e início dos anos 90, os altos custos dos equipamentos restringiam as possibilidades de expor os trabalhos realizados os quais 

necessitavam, para serem vivenciados, estações de trabalho e super computadores. 
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Figura 044: Exposição The Art Factor (ISEA), Mineápolis, USA, 1993
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36. Grupo Infoestética:

Imagens fixas (figura 045) apresentadas impressas ou em instalações com projeções de slides foram mostradas em diversas exposições com o Grupo 

Infoestética21. Entre elas exposições no Museu de Arte de Brasília, em 1993 e 1991; na Universidade Sorbonne, Paris I, França, e no Centro Cultural da Caixa 

Econômica Federal, em Brasília, ambas em 1991; na Fenasoft, em São Paulo, em 1990. Nesta última foi utilizado um computador PC pela primeira vez.

21 Grupo Infoestética: Aluizio Arcela, Bia Medeiros, Paulo Fogaça, Suzete Venturelli e Tania Fraga.
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Figura 045: imagem de síntese de objeto 3D
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37. Des-estruturas:

Imagens de síntese (Figura 046) selecionadas pela prefeitura de Paris para a exposição Paris- Citè realizada no  Parc Floral de Paris, em 1989. Foram 

expostas, também, junto com outras imagens na exposição I Infoestética, realizada no Congresso Nacional, em 1989.
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Figura 046 – trabalho selecionada para a exposição Paris-Citè, Paris 1989
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38. Simulações 3D:

Instalações com projeções de slides de imagens de síntese (Figura 047) foram montadas em exposições do IdA-UnB e do II Festival Latino Americanos de 

Arte e Cultura, FLACC, em Brasília, em 1987 e 1988.
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Figura 047: Simulação 3D, 1988
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Reverberações
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A arte, ciência e tecnologia trazem para a discussão da produção artística contemporânea aspectos poéticos e estéticos intimamente relacionados com 

sistemas, com ambientes e processos técnico-científicos. Paralelamente, fazem parte do escopo da arte o trabalhar com os aspectos sensíveis, ligados visceralmente 

aos sentidos e às emoções. Trabalhar no ambiente tecno-científico com esses aspectos desestabilizadores, polares e até mesmo dicotômicos da arte, onde razão e 

emoção se complementam para criar algo para ser sentido pelo outro é um desafio para mim.

Acredito que, na cultura digital  contemporânea só é possível  ao artista ter autonomia,  expressar-se e ser livre se buscar dominar os instrumentos 

propagadores das mudanças em curso, isto é as linguagens de programação e/ou a montagem dos hardwares que necessitar para atingir a finalidade poética que 

busca em sua obra.  A poética e a estética deveriam ser os fatores mais relevantes para os artistas, muito mais do que os aspectos técnicos. Acredito ser  

fundamental para o artista que trabalha nesse campo adentrar-se na “cozinha” técnico-científica e procurar acinzentar a 'caixa preta' como enfatizado por W. Flusser 

e Arlindo Machado. 

Esse é o único modo possível de subverter os padrões massificantes das indústrias, rompendo com as restrições e com a importação de modelos culturais 

que os programas comerciais de autoria e as ações de marketing impõem aos artistas. A revolução das tecnologias  digitais tem potencial  para amplificar  a 

reconstrução constante do nosso repertório cultural, transformando, potencializando e até mesmo induzindo a criação de novas formas de artísticas. Formas que 

possibilitem a diversidade, o desenvolvimento e até mesmo a competitividade no mercado internacional,  nas áreas em que possam ser aplicadas, como por 

exemplo, os games.

As obras-programa aqui descritas fazem parte de projetos experimentais de pesquisas que investigam tais assuntos, questionam estereótipos e exploram 

as possibilidades da simbiose e da criação de triálogos cibernéticos entre interatores, programa/sistema computacional e objetos materiais. 
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Perfil biográfico
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Artista e arquiteta, doutora em comunicação e semiótica pela PUC/SP, foi professora do Instituto de Artes da UnB onde atua como pesquisadora associada. 

Em 2009, teve documentado pelo canal americano Research Channel o trabalho com cenários virtuais interativos para o espetáculo 'Aurora 2001: fire in the sky'. Em 

novembro de 2006, realizou residência aprofundando conhecimentos sobre as novas tecnologias na educação no Instituto de Educação da Universidade de Londres. 

Em 2005, participou do grupo de criação do Io Instituto de Artes dos Espaço na Universidade Carnegie Mellon, USA. Em 2003, foi membro do conselho de pesquisa 

do Banff New Media Centre, Canadá. Em 1999, desenvolveu projeto de pós-doutorado em artes computacionais interativas, no Centre for Advanced Inquiry in the 

Interactive Arts - Technology and Art Research, CAiiA-STAR, Grã-Bretanha. Esteve como pesquisadora visitante no Departamento de Ciência da Computação na The 

George Washington University, em Washington (DC), USA, com bolsa Capes, em 1991 e 1992. Tem publicado nacional e internacionalmente e participado de 

eventos,  exposições  e  espetáculos  no  Brasil,  Alemanha,  Argentina,  Austrália,  Canadá,  Chile,  China,  Estados  Unidos,  França,  Hong  Kong,  Inglaterra,  Itália, 

Macedônia, México, Noruega, Rússia e Suíça. Em 1986, morou nos Estados Unidos como artista-residente com bolsa da Fulbright.  Atualmente participa do Zero 

Gravity Arts Consortium (ZGAC) sendo um membro do ZGAC relativo ao projeto Gravity Fluxions: Pulsations e é vice-presidente do Instituto de Matemática e 

Arte de São Paulo.

Trabalha com arte computacional interativa desde 1987, usando tecnologias de realidade virtual, empregando as linguagens HTML, VRML (Virtual Reality 

Modelling Language), JavaScript, Java (API Java3D) e Processing para desenvolver obras-programas cujas versões simplificadas podem ser acessadas na Internet 

nos endereços:

http://taniafraga.wordpress.com/

http://www.lsi.usp.br/~tania/

http://www.unb.br/vis/lvpa/

http://www.unb.br/vis/lvpa/actbolus/index.htm

http://www.unb.br/vis/lvpa/aurora/

http://www.researchchannel.org/mov/gwu_firesky_1300k_qt.mov     

email: tania.fraga@gmail.com

Skype: taniafraga1

http://www.lsi.usp.br/~tania/
http://www.researchchannel.org/mov/gwu_firesky_1300k_qt.mov
http://www.unb.br/vis/lvpa/aurora/
http://www.unb.br/vis/lvpa/

	1. Coletânea: Triálogos (em processo): é composta por ensaios experimentais que exploram triálogos entre o artista criador, o computador que executa a obra e o interator que lhe dá vida ou a contempla. Está sendo organizada em grupos4 criados para explorar características cibernéticas imprevisíveis, evolucionárias e emergentes, criando poéticas e estéticas inerentes aos ambientes computacionais e organismos robóticos, mas específicas do universo sensível e poético da arte (Figuras 01 a 03). São caracterizados por sua opção:

