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Projetos individuais de arte computacional

Wanderings.Perambulacoes, 2012-2013. 

Conceito:

Incorpora a memória no ambiente de realidade virtual através da inserção de fotos de viagens ao redor do mundo. Quatro domínios virtuais com c erca

de 160 fotos foram escolhidas e preparadas para propiciar leituras diversas dependendo dos diferentes pontos de vista resultantes dos percursos dos

interatores dentro  dos domínios virtuais.  Neles são estabelecidas conexões entre memórias e percepções,  trazendo lembranças esgarçadas das

sensações de beleza, estranheza ou maravilhamento perante algo. As percepções, presentes quando uma configuração potencial prendeu minha

atenção ao tirar as fotos, expressam outros potenciais poéticos nos domínios virtuais. 

Ver http://www.youtube.com/watch?v=vKbcXIC0bRY 

Descrição:

Obra em Arte Computacional interativa e estereoscópica produzidos com software customizado utiliza a ilusão de Pulffrich que possibilita ao público

interagir com um experimento tridimensional poético e estético para o qual foram investigadas variações das velocidades das câmeras virtuais. Oferece

a experiência poética de experimentar e perder a sensação de profundidade. Possibilita ao interator vivenciar as memórias das sensações da autora re

interpretando-as. As bricolagens sonoras criadas para a obra utilizam sequências de números inteiros da Sloane Online Encyclopedia1 - OEIS. 

Exposições: Exposição CAC.3 no Centro 104, Paris, novembro 2012

Exposição do 8o Simpósio de Arte Contemporânea da Universidade de Santa Maria, RS, setembro 2013.

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.

http://www.youtube.com/watch?v=vKbcXIC0bRY
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Exposição EmMeio#5, Museu da República, Brasília, outubro de 2013.

Figuras de alguns dos pontos de vista dos domínios virtuais:
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Exposições: 

CAC.3 no Centro 104, Paris, novembro 2012

EmMeio#5, Museu da República, Brasília, outubro de 2013.
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S.O.S e S.O.S_∑ 

Conceito:

Obra em Realidade Virtual que oferece seis domínios propondo aos políticos atuações mais incisivas para a obtenção das metas de emissão de CO2

na atmosfera. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=cc7vJW_X5MY 

Descrição:

Instalação estereoscópica utilizando a ilusão de Pulffrich que possibilita ao público interagir  com um experimento poético e estético áudio visual

estereoscópico. Investiga possibilidades de variações das velocidades das câmeras virtuais de modo a oferecer a experiência poética de experimentar

e  perder  a  sensação de  profundidade.  As  bricolagens  virtuais  possibilitam ao  interator  experimentar  as  memórias  das  sensações da  autora  re

interpretando-as. As bricolagens sonoras criadas para o projeto utilizam sequências de números inteiros da Sloane Online Encyclopedia2 - OEIS. A

ilusão de Pulfrich é usada para obtenção da estereoscopia.

Exposições: Apresentação na Rio+20, Cúpula dos Povos, com grupo de pesquisa da UFRJ, 2012.

Exposição EmMeio#4, Museu da República, Brasília, outubro de 2012.

2 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.

http://www.youtube.com/watch?v=cc7vJW_X5MY
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Enigma: 
Conceito:

Organismo robótico artificial que  capta sinais infravermelhos  e responde a eles movimentos variados de luzes em fitas de LEDs.  Explora possibilidades entre

humanos e máquinas. 

Descrição: 

O organismo é construído madeira e fitas de LED RGB endereçáveis. Utiliza sensores infravermelhos para detetar a presença e o movimento dos interatores. Sua

opção estética apoia-se em um tipo de geometria que possibilita obter um máximo de resultados com um mínimo de esforços e custos. Sua opção poética é leveza

e sua opção funcional a simplicidade. 

Exposições: 

EmMeio#3, realizada no Museu da República em Brasília, 2011 e exposição dos resultados de pesquisa de pós-doutoramento na ECA-USP, em 2012.

Imagens

EmMeio#3, Museu da República, Brasília, 2011
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Caracolomobile: 
Conceito:

Caracolomobile é um organismo robótico artificial que percebe e discrimina estados emocionais e expressivos humanos através de uma interface neural e responde

a eles com sons e movimentos expressivos.  Explora possibilidades simbióticas entre humanos e máquinas. Mescla fluxos de neurológicos de informação com

circuitos digitais de modo a tornar difusas as fronteiras entre espaço, tempo, informação, matéria e corpo. Sua poética e estética o aproxima da permeabilidade das

membranas e o distancia das interfaces homem-máquina industriais. A simbiose é profunda indo além do toque pois transcodifica os sinais de estados neuronais

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, re significam-se intermediados pela emoção daquele que

compartilha a obra dando-lhe vida. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=ya4N2AcXyE8 

Descrição: 

O organismo é construído em titânio anodizado, utilizando procedimentos robóticos e de computação física e afetiva, e é exposto como instalação num ambiente

azul violeta circundado de espelhos. Tem como opção estética uma geometria que possibilita obter um 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. Tem como opção poética a leveza

e a sua simbiose visceral com o interator. Tem como 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 utilizando a atividade neural do interator e respondendo a ela expressivamente com

sons e movimentos. 

Premiações/Exposições: 

Obra premiada pelo Instituto Itaú Cultural para a bienal de Arte e Tecnologia Emoção Art.ficial 5.0,realizada de julho a setembro de 2010.

http://www.youtube.com/watch?v=ya4N2AcXyE8
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Coletânea Triálogos cibernéticos

Conceito: A Coletânea é composta por um conjunto de estudos/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. São obras-programa executáveis, individuais, que exploram características cibernéticas imprevisíveis, 

evolucionárias e emergentes, com poéticas e estéticas inerentes aos ambientes computacionais e específicas do universo sensível e poético da arte. Interações 

simbióticas com o interator acontecem através de telas de toque; é também uma experiência de produção com acesso amplo através de software livres. 

Descrição:   São  obras-programa escritas  em linguagem Java  utilizando a IDE (Interface  Development  Environment) Processing.  Foi  organizada em grupos

intitulados: Branqueza, De Volta ao Mínimo, Desenhadores com Vídeos, Poéticas Físicas, Poéticas Simbióticas, Simbióticos Gestuais, e Simbiotes.  Caracterizam-

se por sua estética prioriza 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. É uma 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

efêmeras3.  Sua poética a explora a leveza,  a simplicidade e a  expressividade de um número mínimo de elementos compositivos para o agenciamento de

multiplicidades e complexidades; busca a simbiose com o interator. Do ponto de vista funcional busca a simplicidade e o baixo custo obtidos através da criação de

sistemas inovadores cujos resultados complexos decorrem do agenciamento de elementos simples assim como de processos e de ações mínimas. 

Exposições: Exposição Gamerz5, Fundação Vasarely, Aix-en-Provence, France, em novembro de 2009; Prova de Artista, exposição no ateliê da artista, julho de

2010; EmMeio2, Museu da República, Brasília, outubro de 2010. Alguns snapshots foram usados na capa da Revista Módulo Atelier de Artes Visuais, número 15,

UnB, 2010. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=8rkSaY303jM 

3 Priscila Arantes desenvolveu o conceito de inter-estética para abarcar esse tipo de atividade experimental. 

http://www.youtube.com/watch?v=8rkSaY303jM
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Poéticas físicas: CaosOrdem
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Poéticas físicas: Poética Atração Mútua – PoeticMutualAttraction
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De Volta ao Mínimo: DançaMaluca – CrazyDance



Tania Fraga                    20

Exposição Gamerz5, Fundação Vasarely, Aix-en_Provence, França, 2008
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Exposição EmMeio#2, Museu Nacional da República, Brasília, 2010
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Fluxions

Conceito: 

Rebanhos de bots virtuais autônomos existem em domínios oníricos onde realizam coreografias improvisadas. Há dois tipos desses agentes: os que procuram,

procuradores, e os que escapam, escapadores. Os procuradores vão atrás dos escapadores que fogem. Ambos desviam-se de obstáculos mas se mantêm dentro

dos limites e das propriedades físicas para eles programadas. Quando os procuradores encontram os escapadores eles realizam rodam um ao redor do outro até

que parâmetros aleatórios os levam a se afastar e a iniciar outra procura. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=0-sD3DdmaTQ , http://www.youtube.com/watch?v=twyOYoKhc2M

Descrição: 

Obra-programa escrita em Java (API Java 3D). Alguns cibermundos implementam versões modificadas de algoritmos de vida artificial: 'Flocking' desenvolvido por

Craig Reynolds,  e 'Game of life'  desenvolvido por John Conway. Os cibermundos são interativos podendo ser manipulados por interfaces compatíveis com a

linguagem Java. Podem ser apresentados em instalações simples ou estereoscópicas e em CAVE.

Exposições e eventos:

Obra mostrada em São Francisco, USA, no evento Yuri´s night, NASA Ames Research Center, em abril de 2008 ena exposição na exposição Poéticas digitais do 5 o

Simpósio de Arte Contemporânea de Santa Maria, RS, 2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=twyOYoKhc2M
http://www.youtube.com/watch?v=0-sD3DdmaTQ
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Exposição Poéticas digitais, Universidade de Santa Maria, RS, 2010
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Imagens de processos autônomos de vida artificial
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Fragmentos.Fragments: 

Conceito: 

É uma obra-programa que cria realidades intangíveis e explora cognições imprevisíveis Nela fragmentos de imagens coletados em viagens ao redor do mundo

inserem-se em formas tri dimensionais, constituindo caleidoscópios sensoriais. Seus 12 cibermundos são percebidos em profundidade através de óculos com  uma

das lentes obscurecidas de modo que a imagem chega a esse olho com alguns nanosegundos de atraso. Devido ao movimento da câmera, o cérebro percebe as

imagens dos dois olhos estereoscopicamente através de uma ilusão denominada ilusão de Pulfrich. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=B2jLj_Us4C0 

Descrição: 

Obra-programa escrita em Java (API Java 3D) utiliza o efeito de Pulfrich para obter a estereopsia, fenômeno perceptivo necessário para criar a sensação de

profundidade. Explora, por exemplo, o "inverso" de alguns objetos criando realidades visuais matemáticas possibilitadas pela computação gráfica mas que são

impossibilidades físicas, desconhecidas no mundo material. Para criar processos autônomos poéticos alguns cibermundos implementam versões modificadas de

algoritmos de vida artificial: 'Flocking' desenvolvido por Craig Reynolds, e 'Game of life' desenvolvido por John Conway. Nas instalações montadas com essa obra-

programa os cibermundos não são interativos.  Poderia  ser  se apresentados  em instalações utilizando estereoscopia ativa ou passiva e em CAVE (Computer

Automated Virtual Environment). 

Exposições e eventos:

Foi exposta em  instalação montada  na galeria GAG (Galeria de Arte Global,  http://www.gag.art.br/)  no final de 2007, em São Paulo; em  instalação montada entre

paredes  espelhadas  no  Museu  de  Arte  Moderna  de  Toluca,  México,  em março  de  2008;  em  instalação  montada  com duas  projeções,  no  Museu  de  Arte

Contemporânea de Santiago, Chile, em agosto de 2008; e em instalação montada com duas projeções, no Museu da República, em Brasília, em outubro de 2008.

Um snapshot foi usado na capa do livro Imagens e Números de Lilian França, UFPe, 2008. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B2jLj_Us4C0
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MAM, Mexico, abril 2008 
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Museu de Arte Contemporânea, Santiago, Chile, 2008
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Museu de Arte Contemporânea, Santiago, Chile, 2008
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Museu Nacional da República, Brasília, 2008
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Pontos em Vibração

Conceito: 

Explora a criação do espaço-tempo através de pontos e linhas em movimentos caóticos. Suas cores, sua leveza e seus movimentos orgânicos e flexíveis, emergem

de sua construção precisa, minuciosa e meticulosa.

Descrição:  

Obra-programa escrita em Java (API Java 3D). Os cibermundos não são interativos. Podem ser apresentados em instalações estereoscópicas e em CAVE.  Tem como

opção poética a leveza.  Tem como opção funcional  a simplicidade.  Foi  exposta em múltiplas telas  de projeções, irregulares,  dispostas de modo a romper a

tradicional quadratura das projeções. 

Exposição de processo: 

Exposição Quimeras Midiáticas do Festival 1o Contato, São Carlos, SP, 2007. 
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Membrana Estimulável - Responsive Membrane

Conceito: 

Materializar uma das membranas virtuais como um organismo artificial silencioso, interativo e capaz de se movimentar de modo orgânico com movimentos sinuosos

e lentos. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=DuSMf-QVwFo 

Descrição: 

É uma instalação robótica composta por uma membrana de borracha da Amazônia que possui movimentos ondulatórios silenciosos e pigmentada de modo a brilhar

com luz negra. 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. A versão virtual da membrana programada em Java (API Java3D) nasceu como entidade virtual, e é projetada num telão ao fundo.

Exposições e prêmios:

Obra comissionada pelo Instituto Itaú Cultural para exposição Emoção Art.ficial 2, em 2004. Foi exposta, também, na Experimental Art Foundation, na Austrália, em

abril de 2007. Nesta última exposição, a membrana foi montada numa instalação entre paredes de espelho e a interação se fazia através de tela de toque. 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.  

http://www.youtube.com/watch?v=DuSMf-QVwFo
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ArquiteturasMutaveis.MutableArchitectures

Conceito:

Explorar possibilidades estéticas e poéticas do ambiente multiusuário Second Life subvertendo os padrões rígidos arquitetônicos desse ambiente. 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, os interatores presentes no espaço, num dado momento, podiam ou andar no ar, ou criar rebanhos

de bots com comportamentos autônomos, ou acionavam inúmeros outros comportamentos ao percorrerem o espaço virtual. 

Descrição: 

Obra-programa escrita com a linguagem LSL, foi montada como um espaço público para os usuários do Second Life. Utilizou algoritmos de vida artificial para criar

processos autônomos poéticos nesse ambiente.  

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=sZ3PKHlDnvg 

Exposição:

Obra comissionada pelo Instituto Cultural Itaú para a exposição Memória do Futuro, realizada de julho a novembro de 2007 no espaço multiusuário Second Life.

http://www.youtube.com/watch?v=sZ3PKHlDnvg
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Colaborarte: uma viagem através da máscara

Conceito:

Refletir sobre nossas máscaras sociais realizando jornadas cognitivas e poéticas, desafiando suas limitações, suas restrições e suas possibilidades de desmonte.

Descrição: 

Obra interativa criada em QuickTimeVR para veiculação em CDROM e Internet.

Apresentação: 

Obra criada para site e CD ROM para veiculação na Internet com curadoria de Margarita Schultz, Chile, 2006.
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ViaBolus_01, ViaBolus_01a e ViaBolus_01b

Conceito:

Oferecer ao interator jornadas cognitivas articulando uma quase charada cujas chaves encontram-se no próprio título do trabalho e são subjacentes às ações desse

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

criados 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 fazê-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. São possibilidades impossíveis de serem experimentadas em domínios materiais.

Descrição: 

Obra-programa escrita em Java (API Java 3D). Explora, por exemplo, o "inverso" de alguns objetos criando realidades visuais matemáticas possibilitadas pela

computação  gráfica  mas  que são  impossibilidades  físicas,  desconhecidas  no  mundo material.  Os  cibermundos  são  interativos.  Podem ser  apresentados  em

instalações estereoscópicas e em CAVE. No Instituto Cultural Itau foi montado entre espelhos e com tela de toque. Em Diamantina, para interação, foi adaptado

com borracha colorida com pigmento para luz negra um tapete de games. Em Brasília foram utilizados mouse e teclado. 

Exposições: 

Exposição Cinético-digital, no Instituto Cultural Itau, São Paulo, julho de 2005; exposição do Festival de Inverno de Diamantina, julho de 2006; exposição do #6.Art,

Espaço Cultural Renato Russo, Brasília, abril de 2007.
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Tapete para interação
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m_branas

Conceito: 

Obra-programa explorando o mundo nebuloso e poético da física contemporânea. Experimenta metaforicamente esse domínio como sendo um multiverso de

mistério e magia. Cinco cibermundos 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. 

Descrição: 

Primeira obra-programa escrita em Java (API Java 3D) realizada com o prêmio  Transmídia recebido do Instituto Cultural Itaú, em 2003. Explora membranas

matemáticas possibilitadas pela computação gráfica mas que são impossibilidades físicas, desconhecidas no mundo material.  Os cibermundos são interativos.

Podem ser apresentados em instalações estereoscópicas e em CAVE. 

Premiações: 

Prêmio Transmídia

Em 2002/3, recebi o prêmio Transmídia, do Instituto Itaú Cultural, para desenvolvimento de projetos. Com ele foi possível criei um framework4 em Java (API

Java3D). Venho, desde então, aprimorando e implementando essa interface de programação aplicando-a para a criação de obras-programas diferentes, possibilitado

inclusive o agenciamento de organismos artificiais. 

Exposições: Foi a primeira obra-programa a ser mostrada em sua totalidade numa Caverna Digital, CAVE e vem sendo apresentada na CAVE da Universidade de

Calgary, Canadá, desde 2003. Foi mostrada na exposição  realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, em 2004.  Alguns snapshots foram usados

no folder de divulgação do prêmio Transmídia.

4 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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Exposição , Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, 2004
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Exposição , Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, 2004
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CAVE, Universidade de Calgary, Canada, 2003.
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Membranas em devir, criadas com o prêmio Transmídia
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Hekuras 

Conceito:

Jornada não linear pelo espaço-tempo poético da floresta amazônica5 explorando metáforas poéticas e conceitos científicos resultantes de vivências na floresta, tais

como: serapilheira, a terra que se recicla a partir de seus refugos; os domínios do arco-íris onde água e sol – fogo – se complementam; a floresta fractal que se

espelha em rios negros; a floresta à noite e seus nichos bioluminescentes; o domínio das raízes gigantes; o boto Tucuxi, rosa choque, de movimentos fluídos e

melíflua voz, entre outros.

Descrição: 

Obra ainda inédita. Foi escrita em 2003 utilizando a linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language) e é composta por inúmeros cibermundos organizados em

tramas que possibilitam leituras não lineares. Em cada cibermundo da jornada os participantes precisam descobrir como prosseguir para realizar a viagem tendo à

sua disposição diversas possibilidades de escolha. 

Apresentação: 

Alguns cibermundos foram utilizados como cibercenários em performances pelos grupos QuaseMudo (Brasil) e Maida Whiters Dance Construction Company (USA).

Alguns snapshots foram usados para: capa o número 7 da Revista Galáxia, PUC-SP, abril 2004; número 53 da revista Humanidades, UnB, junho de 2007. A jornada

como um todo é inédita.

5 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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Hekuras (obra inédita): mundo virtual interativo 'Serapilheira'
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Hekuras: Performer Jessica (Maida Withers Dance Construction Company) interage com cibermundo no palco, Washington, 2010
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Hekuras (obra inédita): mundo virtual interativo 'BotoTucuxi'
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Hekuras (obra inédita): mundo virtual interativo 'Domínio do ArcoIris'
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Ser-Devir: 

Conceito: Instalação com cibermundos virtuais 3D interativos exploram temas relacionados com a fertilidade e sensibilidade, femininas, criando jornadas poéticas

não lineares. 

Descrição: Obra-programa escrita utilizando a linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language). É composta por inúmeros cibermundos organizados em

tramas que possibilitam leituras não lineares. Em cada cibermundo da jornada os participantes precisam descobrir como prosseguir para realizar a viagem tendo à

sua disposição diversas possibilidades de escolha. 

Exposições: Exposição no conjunto Cultural  da CEF em Brasília,  em 2002; II Mostra Interpoesia, na Universidade Mackenzie,  em 2001. Foi  adaptada como

cibercenários interativos para performances e simplificada para veiculação na Internet.
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Exposição no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, Brasília
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Singularidade:

Conceito:

Superfície não orientada cria um objeto singular sonorizado pelo vento.

Descrição:

Escultura a ser construída em aço Cortem, sobre espelho d'água em granito negro, medindo aproximadamente: 500x200cm. Seria construída através de processos

de manufatura robotizados (CAD/CAM). 

Apresentação:

Em 2000, a convite da curadora Radah Abramo, desenvolvi um projeto para uma escultura a ser construída no Museu do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Essa obra seria construída em aço Cortem e necessitava de uma construção por processos robotizados, motivo pelo qual não pode ser realizada naquela época,

continuando uma obra inédita.
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Vistas de topo e de lado da escultura a ser construída roboticamente em aço cortem
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Homenagem a Garcia Lorca

Conceito: 

Poema visual 3D utilizando versos de Garcia Lorca.

Descrição: 

Obra-programa escrita utilizando a linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language).

Exposições:

Criada para veiculação na Internet em site, para a exposição 'Recuerdos de Garcia Lorca', Centro Cultural Renato Russo, Brasília; Palácio das Artes, Belo Horizonte,

2000
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Jornada Xamantica . Xamantic Journey

Conceito: 

Jornada metafórica e poética explora 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 domínios elaborados como alegorias. Em cada passo da jornada os participantes precisam descobrir

os diversos meios disponíveis para realizar a viagem e agir para prosseguir. Ao se percorrer o tubo acontecem situações diversas as quais requerem ação apropriada

do interator. 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,  o  interator  é conduzido ao  Domínio  das Brumas,  uma simulação de  interface  para

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. As caixas possuem conteúdos que se desvelam, criando 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. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=OzcS8xnFGKs 

Descrição: 

Obra-programa escrita utilizando a linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language). É composta por 33 domínios organizados em tramas que possibilitam

leituras não lineares. Em cada domínio da jornada os participantes precisam descobrir como prosseguir para realizar a viagem tendo à sua disposição diversas

possibilidades de escolha. Essa jornada foi construída como projeto de pós-doutoramento, no CaiiA-STAR, na Inglaterra, em 1999, com bolsa da CAPES. Em 1999,

quando foi programada, a tecnologia relacionada com o processamento distribuído por inúmeros servidores, hoje existente, ainda estava não existia.

Exposições e prêmios:

A jornada foi veiculada pela Internet e mostrada em inúmeras exposições, palestras e publicações: Bienal do Merco Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, 1999; Futur

Èmergents, Marseille e Avignon, França, 1999; SEAFAIR' 99, Museu de Arte Contemporânea da Macedônia, Skopje, Macedônia, 1999; VRML 2000, Monterrey, USA;

Graphica 2001, USP; e representou o Brasil no Prix Moebius 2001, na China. 

http://www.youtube.com/watch?v=OzcS8xnFGKs
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Prix Mobius, Beijing, 2001.



Tania Fraga                    62



Tania Fraga                    63

Dentro do tubo no início da Jornada
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Domínio do Efêmero
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Domínio Hiperdimensional
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Domínio Poético
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Tubo no qual acontece a jornada
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Domínio feminino
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SEAFAIR'99, Museu de arte Contemporânea da Macedonia, Skopje.
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ArchTecTopos

Conceito:

A leveza como foco poético para construção de quatro cibermundos virtuais interativos 3D que exploram possibilidades de organizações tridimensionais diversas do

espaço virtual. Eles colocam o interator imerso dentro de arquiteturas metamorfoseáveis. 

Descrição: 

Instalação interativa apresentando uma obra-programa escrita na linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language). É composta por 4 cibermundos organizados

não linearmente. 

Exposição:

Exposição Without Walls, Centro Cultural de Plymouth, Plymouth, UK, 1999.
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Poéticas em devir

Conceito:

A luminosidade, a transparência, a mutação, a poesia, a não linearidade e a leveza determinam a construção de três cibermundos virtuais 3D interativos que

colocam o interator imerso dentro do trabalho através de estereoscopia ativa com óculos de cristal líquido.

 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=6egurdgbJvk

Descrição: 

Instalação estereoscópica interativa comissionada pelo Instituto Itaú Cultural, em1997. A obra-programa nela apresentada foi escrita na linguagem VRML (Virtual

Reality Modelling Language). É composta por 3 cibermundos organizados não linearmente. O suporte da obra foi uma estação de trabalho da Silicon Graphics, a

única, na época, com placa de vídeo que possibilitava, de modo simultâneo, a interação e a estereoscopia.

Exposições:

Exposição Mediações, Instituto Itaú Cultural, 1997; Instituto Itaú Cultural de Brasília, 1998. 

http://www.youtube.com/watch?v=6egurdgbJvk
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Seminário Multimídia da Fundação Vitae

Conceito:

A leveza e a quantidade mínima de informação são o foco poético de inúmeros cibermundos virtuais 3D interativos que exploram possibilidades de organizações

tridimensionais diversas para o espaço virtual da rede Internet. Essas mini realidades interativas oferecem ao interator usuário da rede a oportunidade de imergir

nesses pequenos poemas tridimensionais. 

Descrição: 

Conjunto de obras-programa escritas utilizando a linguagem VRML (Virtual Reality Modelling Language). Nesse período era inviável veicular na rede arquivos com

mais de 256 bytes. Havia, portanto, a necessidade de obter significado poético com essa quantidade mínima de informação. 

Exposição:

Trabalhos programados para instalações interativas concebidos para serem projetados em abóbodas em tetos foram apresentados no Seminário Multimídia da

Fundação Vitae, Bariloche, Argentina, em 1997. São veiculados na Internet na seção exemplo de mundo VRML no endereço: http://lsi.usp.br/~tania/.

http://lsi.usp.br/~tania/
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Vórtices 

Conceito:

Cibermundos virtuais 3D helicoidais complexos exploram possibilidades de renderização em tempo real utilizando algoritmo de ray tracing. 

Descrição: 

Instalação estereoscópica interativa utilizando software RTP (ray tracing) de Eduardo Toledo dos Santos, LSI/USP. 

Exposição:

Exposição High Computer Performance Networking and Computing, Centro de Convenções, em San Jose, California, USA, em 1997. 

Algumas imagens são veiculados na Internet no endereço: http://lsi.usp.br/~tania/.

http://lsi.usp.br/~tania/
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Simulações Estereoscópicas 

Conceito:

A leveza e a profundidade são os focos da poética desse período. As imagens de síntese criadas exploram o potencial poético tridimensional das linguagens

interativas emergentes no período. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=GtBH2p1WAX4 

Descrição: 

Imagens de síntese, estereoscópicas, interativas, criadas com a linguagem YODL (precursora do VRML 1.0) e apresentadas utilizando a interface Powerflip da Silicon

Graphics. As instalações apresentavam as imagens de síntese em instalações com pares de imagens fixas e slides, utilizando estereoscópios de espelhos, de lentes e

de prismas. Os objetos interativos e estereoscópicos foram apresentados pela primeira vez para o público6, utilizando óculos polarizados de cristal líquido e tendo

apenas o computador como suporte no SIBIGRAPI, em São Carlos, em 1995. Nessa exposição foi utilizada uma estação gráfica da Silicon Graphics com óculos de

cristal líquido do LSI/USP.

Exposições:

Exposição individual no MIS-SP (Simulações estereoscópicas) coletiva no MAC-USP (Arte do Século XXI), ambas em 1995; exposição do SIBIGRAPI, São Carlos, em

1995. Parte da pesquisa realizada, de 1991 a 1995, durante o doutoramento na PUC-SP é também veiculada online no site  http://lsi.usp.br/~tania/. Imagens

anaglíficas foram utilizadas impressas em camisetas do Grupo da GW que venceu o concurso de camisetas do SIGGRAPH 1992.

6 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/
http://www.youtube.com/watch?v=GtBH2p1WAX4
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Imagem estereoscópica anaglífica (para óculos azul-vermelho)
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Simulações estereoscópicas com espelhos

Conceito:

A leveza, a profundidade, a  estruturação 3D sem gravidade e a possibilidade de experimentar o exterior e interior dos objetos simultaneamente são os focos da

poética desse período. As imagens resultantes, estereoscópicas, de síntese, fixas, exploram o potencial poético tridimensional das operações booleanas com sólidos.

Descrição: 

Imagens de síntese, estereoscópicas, criadas com o aplicativo RayShade que utiliza linguagem de script e algoritmo de raytracing em sistema operacional DOS. As

instalações eram montadas com pares de imagens fixas e slides,  utilizando estereoscópios de espelhos, de lentes e de prismas que desenvolvi  a partir  dos

estereoscópios de lentes e espelhos de Brewster e Wheatstone. 

Exposição:

Exposição The Art Factor, Museu de Arte de Mineápolis, Mineápolis, USA, 1993.
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Pares estereoscópicos



Tania Fraga                    83

Thramas

Conceito:

A leveza, a profundidade a combinação inusitada dos sólidos, a repetição combinatória de elementos variados são os focos da poética experimentada nessas obras.

Os objetos síntese explorando o potencial poético tridimensional da construção de sólidos através da computação. 

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=wg86BPGePDs 

Descrição: 

Imagens de síntese criadas com o software PROGRAF (primeiro aplicativo de processamento de sólidos, criado no Brasil), e com o software CMP de modelagem 3D

e animação computacional desenvolvido por Homero Piccolo na Universidade de Brasília. As instalações desse período apresentavam as imagens de síntese em

instalações com imagens fixas e slides. Na exposição da FENASOFT em 1990 foi possível utilizar um computador PC pela primeira vez.

Exposições:

Exposições com o Grupo Infoestética7: 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. 

7 Grupo Infoestética: Aluizio Arcela, Bia Medeiros,Homero Piccolo, Paulo Fogaça, Suzete Venturelli e Tania Fraga.

http://www.youtube.com/watch?v=wg86BPGePDs
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Des-estruturas

Conceito:

A profundidade a combinação inusitada dos sólidos e a repetição combinatória de elementos variados usando a série de Fibonacci são os focos da poética dessas

obras. O potencial poético tridimensional da des-construção de sólidos através da computação é explorado na construção de objetos síntese. 

Descrição: 

Imagens  de  síntese criadas  com  o  software  PROGRAF  (primeiro  aplicativo  de  processamento  de  sólidos,  criado  no  Brasil).  As  instalações  desse  período

apresentavam as imagens de síntese em instalações com imagens fixas e slides.

Exposições e prêmios:

Imagens de síntese selecionadas pela prefeitura de Paris para a exposição Paris- Citè realizada no  Parc Floral de Paris, em 1989; Exposição I Infoestética,

realizada no Congresso Nacional, Brasília, em 1989.
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Objetos 3D de síntese

Conceito:

A combinação inusitada dos sólidos e a repetição combinatória de elementos variados usando a série de Fibonacci são os focos da poética desse período. Os objetos

de síntese exploram o potencial poético tridimensional da construção de sólidos através da computação visando a construção de esculturas. 

Descrição: 

Imagens  de  síntese criadas  com  o  software  PROGRAF  (primeiro  aplicativo  de  processamento  de  sólidos,  criado  no  Brasil).  As  instalações  desse  período

apresentavam as  imagens  de  síntese  em instalações  com imagens  fixas  e  slides.  As  primeiras  simulações  foram realizadas  como projetos  para  esculturas

sonorizadas pelo vento (ocarinas).

Exposições:

Exposições do IdA-UnB na Casa da América Latina e exposições do II Festival Latino Americanos de Arte e Cultura, FLACC, em Brasília, em 1987 e 1988. 
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