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Desenho de Conceito
4 Novembro

O meu projeto, passa pela perceção que o ouvinte poderá ter se estiver situado
em localizações diferentes numa sala e no impacto interação da música com a
imagem. Relativamente à música a usar, será uma obra intitulada, Quarteto Para o
Fim do Tempo, de Olivier Messiaen, obra composta por este aquando prisioneiro num
campo de concentração nazi. Nesse campo de concentração, Stalag VIII-A, localizado
cerca da cidade de Görlitz, existiam na altura um clarinetista, um violoncelista, um
violinista e um pianista (o próprio Messiaen), essa é a razão da instrumentação. A
obra é, portanto, carregada de pesar e simbolismo e transmite ao ouvinte um
sentimento desolador. Acabou por ser estreada no início de 1941 no próprio campo de
prisioneiros.
Ainda relativamente à música, gostaria de isolar cada instrumento, num
determinado trecho da obra, em faixas separadas, que se pudessem por a tocar em
diferentes colunas e diferentes pontos da sala. Caso isto não seja possível, eu próprio
poderei gravar um andamento desta obra, que é para clarinete solo, que se intitula, O
Abismo dos Pássaros.
Durante o áudio, passariam diversas fotografias de “campos de concentração”,
no entanto, não os campos de concentração da época, mas os atuais, como uma crítica
à sociedade em si que continua prisioneira de várias coisas. Refiro-me nomeadamente
à tecnologia, aos meios de comunicação social, a tudo o que cultiva a massificação da
falta de cultura e de pensamento crítico.
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7 Novembro
Resposta do Professor:
por Pedro Alves da Veiga - Quinta, 7 Novembro 2019, 18:24

Aproveito para perguntar/sugerir:
Pensou em alguma forma de tornar a sua instalação interativa? Poderá
cruzar o seu projeto com o módulo de sensores e atuadores para
justamente conseguir detetar a presença dos visitantes em determinada
zona e desencadear alguma ação (escolha das imagens projetadas, por
exemplo).
E já que estimula os visitantes a percorrer um espaço para melhor ouvir
um dos quatro instrumentos, vai criar algum delimitador espacial visível,
para além das colunas de som?
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16 Novembro

Reformulação da ideia:
Dispor quatro cadeiras em lugares distintos da sala, em que o visitante se
pudesse sentar.
Cada cadeira dispunha duma diferente instalação sonora, refiro-me a
diferentes características e diferentes partes da obra musical.
Cada cadeira com instalação sonora, estava contextualizada por um vídeo ou
por imagens relacionadas com o tema
Cada cadeira, teria um sensor que ativasse o desencadeamento de som e
imagens.
Cada seção estaria num posicionamento, ou enquadramento, que tornasse as
outras cadeiras invisíveis.
Cada seção teria uma abordagem à contextualização diferenciada, mas que
ilustrasse os “campos de concentração modernos”, como por exemplo: a
economia; a tecnologia; os media; a rotina.

7

17 Novembro
Redefinição do conceito:
Problemática:
- Apesar de vivermos num conceito de liberdade física na generalidade, esta é
apenas uma liberdade conceptual. As pessoas no seu dia a dia, são vigiadas 24 horas
por dia pela tecnologia; as suas vidas são dominados pelas especulações e interesses
económicos; são constantemente manipuladas por fake news e/ou pela uma
manipulação da própria programação dos media; tudo isto em conjunto, faz com que
o ser humano seja sujeito a uma rotina que se baseia em grande parte no trabalho.
Objetivos:
- Dar ao visitante uma ideia histórica da obra de Messiaen e do contexto
histórico da composição
- Criar um elo de ligação entre um campo de concentração da segunda guerra
mundial, com o que atualmente prende e condiciona a vida do ser humano.
Assimilação que a privação da liberdade pode não estar apenas condicionada com um
edifício. Essa privação pode surgir sob várias formas.
- Criar um ambiente de similaridade com as imagens e usar a música de
Messiaen, após contextualizada, servir como ligação entre as épocas.
- Colocar os visitantes a pensar sobre a problemática abordada. Que este
conceito não as deixe indiferentes, quer porque não se identificam nesta matéria, quer
porque se identificam em certa medida ou totalmente.
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18 Novembro

Caro Rui,
Gosto muito da evolução que o seu conceito regista, para além de o entender como
um projeto artístico muito válido, até fora do contexto do DMAD.
A sua evolução ao longo das próximas etapas será, por isso, também muito
interessante e geradora de expectativa.
Procure sempre pensar em algo que não exceda a sua capacidade pessoal de
transportar, montar e exibir, sem estabelecer demasiadas dependências do espaço
onde será exposto, de dimensões ou fatores acústicos (separação, reverberação,
isolamento, etc.), dado que as variáveis que nós, enquanto artistas e criadores, não
controlamos são sempre em grande número, incluindo o comportamento do
público(!).
Desejo, sinceramente, que o consiga levar a bom porto!
Continuação de bom trabalho!
PV
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Desenho da Narrativa

Entrega:
Narrativa;
Guião.
Definição:
"Desenho da Narrativa: aqui o artista, tomando os resultados da atividade anterior,
concebe uma composição, uma construção feita de uma sequência de eventos que
permita arquitetar a mensagem através do envolvimento do espectador/utilizador
numa narrativa suportada pelo próprio artefacto. Esta narrativa da mensagem, que
subjaz ao conceito inicial, é desenhada tendo em consideração aspetos tais como a
estrutura do conceito e a sua concretização no futuro artefacto, as suas partes
constituintes, suas funções e relações inter-intra-artefacto. A narrativa assume a forma
de uma sequência cronológica de temas, motivos, e linhas de enredo. O resultado
desta atividade pode ser resumido como sendo o desenho de uma mensagem como
uma história que melhor possa envolver o espectador/utilizador no artefacto."
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18 Dezembro
Ultimamente descobri o termo anamorfose, devido a uma unidade curricular do
DMAD, e tenho feito alguma investigação sobre uma anamorfose musical. Não
encontrei ainda muita coisa, mas o conceito poderá encaixar perfeitamente no meu
projeto de arte computacional. Partindo dum princípio que uma anamorfose musical
poderá ser uma obra musical que ganha diversas formas consoante a posição do
ouvinte, a ideia será conseguir que o áudio do vídeo ganhe uma forma anamorfa. Tal
como o conceito visual da anamorfose, a obra musical está sempre presente, apesar de
poder ganhar outros contornos devido à posição do ouvinte.
Devido à logística, e seguindo os conselhos do Professor Pedro Veiga, decidi
abandonar a ideia dos quatro ecrãs com divisões, pois seria muito complicado
conseguir todo esse material e conjugá-lo para uma apresentação pública. Irei então
focar-me no vídeo e no conceito de anamorfose musical.
Assim, poderia montar um dispositivo que detetasse a posição do ouvinte em que
se este não estivesse na linha originalmente concebida, o som sofreria uma distorção
para simbolizar a anamorfose.
O próprio vídeo, acaba por ser uma anamorfose, já que compara aos campos de
concentração a tecnologia, o sistema económico, os média e a rotina, mas estes
aspetos reiais da vida atual, são condicionantes que me conduziram a mim próprio
onde estou hoje. Aliás, esta instalação artística só pode ser uma realidade graças à
conjugação de todos esses fatores. Nesse sentido, a instalação assume uma crítica e
uma comparação, mostrando um vídeo e som em conjunto sob uma perspetiva.
Contudo, se o visitante tomar outro ponto de partida que não o induzido por mim, o
mesmo objeto poderá chegar a conclusões que desmontem toda a minha linha de
pensamento, e isto faz com que este objeto (a instalação em si), vista por outro
prisma, se transforme tal como a anamorfose.
Passando então para o desenho da narrativa propriamente dito, o visitante
encontrará numa sala uma cadeira situada frente a um ecrã com uma coluna de som.
Se o visitante se sentar, irá desencadear a instalação através dum sensor na cadeira. Se
o visitante não se sentar, para ele, a instalação é apenas uma sala com uma cadeira,
um ecrã e uma coluna de som.
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Vamos então supor que o tal visitante se senta e que o vídeo e a sua banda sonora
se iniciam. A posição da cabeça poderá ser o fator que outro sensor tomará em conta
para usar a anamorfose musical. Penso que o visitante irá rapidamente ter a noção que
ao mexer a sua cabeça, alterará o som que ouve, muito à semelhança dum teramin.
Musicalmente, a instalação ganha um contorno de originalidade única pois cada
visitante construirá, em termos de grau de distorção sonora, a obra musical que
queira.
Penso que o vídeo irá ser eficaz ao transmitir a ideia de comparação que já
mencionei, o que não poderei controlar é o pensamento do visitante. Irá haver quem
se identifique como prisioneiro dos campos de concentração atuais que apresento,
mas penso que haverá também quem saia da instalação a pensar que é uma hipocrisia,
já que tudo foram e são fatores de desenvolvimento que nos trouxeram aos dias que
vivemos.
Relativamente à construção do artefacto, penso que vou ter dificuldades na
elaboração e funcionamento dos dois sensores que proponho, o da cadeira e o do som.
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20 Dezembro

Bom dia Rui,
Creio que fez bem ao simplificar o plano da instalação original e parece-me muito
interessante o conceito de anamorfose auditiva. Em paralelo com a anamorfose visual,
recorde que o plano de projeção tem um papel determinante no efeito, pelo que
poderá eventualmente tentar encontrar algum objeto escultórico (com planos de
oclusão, canais auditivos, etc.) que funcione como filtro (low-pass, high-pass, etc.) e
que seja adequado para o seu projeto.
Quanto à narrativa, ela precisa de muito maior detalhe, nomeadamente descrevendo
com pormenor quais os conteúdos concretos que planeia utilizar, o seu faseamento na
apresentação ao visitante, e a "história" que deseja que eles construam
(conteúdos+visitantes). É importante não se situar apenas ao nível da generalização, e
começar a detalhar e particularizar tudo o que pretende nesta fase.
Mas globalmente penso que está a explorar uma via muito interessante.
Continuação de bom trabalho!
P.
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21 Dezembro
Detalhando a narrativa.
O visitante entra na sala e senta-se na cadeira disponível que estará frente a um
ecrã. Isto desencadeará o início do vídeo.
O vídeo que disponibilizo aqui, foi elaborado para a unidade de Tópicos de
Narrativas e Jogos Digitais do DMAD.
https://youtu.be/QZYoFsZT8Zw
O vídeo começa com a banda sonora que irei usar e posteriormente passa para o
Adagio for Strings de Samuel Barber. A ideia é permanecer na obra de Messiaen.
Um exemplo da anamorfose musical que pretendo transmitir pode ser escutada
aqui:
https://drive.google.com/open?id=1_Mkmxn-jsMcBYm78psYGk6O6-OrdwlMZ
Aqui no exemplo sonoro, já só está a ser usada a obra de Messiaen. Esta foi um
extrato duma faixa preparada por mim, em que usando a faixa original, utilizei
plugins de condensadores e amplificadores de guitarras.
Na obra final, esta preparação será de colocar 4 ou 5 presets destes
condensadores e amplificadores, e estes vão alternando consoante a posição da cabeça
do visitante. Penso que o visitante irá perceber rapidamente a interação que terá com a
banda sonora da obra o que a tornará interativa sob este ponto de vista. O visitante
poderá assim assistir ao vídeo várias vezes, se assim o pretender, construindo sempre
versões diferentes ao nível sonoro.
Como se pode ouvir, o som do clarinete está sempre presente, apenas vai
sofrendo anamorfoses que vão alterando a sua perceção auditiva apesar de, em termos
estruturais e musicais, a obra ser a mesma.
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10 Janeiro
Caro Rui
Gostei do seu projeto musical e do desenvolvimento da narrativa. Gosto do Barber
mas não tanto do Messiaen... mas posso vir a mudar de ideias

Mas creio que o

"peso" dos campos de concentração deve ficar bem explícito. Em termos de narrativa
creio que devia identificar um fio condutor, um leitmotif que leva ao final. Ver aqui
um exemplo:
Só para lembrar, “narrativas digitais” são essencialmente artefactos digitais que
incluem: uma narração convincente de uma história; um contexto significativo para a
compreensão da história; texto, imagens e gráficos que capturam ou expandem as
emoções encontradas na narrativa; voz, música e efeitos sonoros que reforçam temas;
e mecanismos que convidam à reflexão e ao envolvimento do público-alvo. As
narrativas referem-se a uma série de eventos que aconteceram (no passado, como uma
memória), estão a acontecer (no presente) ou vão acontecer (no futuro). Mas creio que
no seu caso já tem muitas ideias definidas.
JB
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17 Janeiro
Em termos de narrativa, o vídeo fará uma divisão natural das imagens dos anos
quarenta em relação às imagens recentes através da cor. Todas as referências aos
campos de concentração surgirão a preto e branco e as recentes a cores.
A narrativa começa com imagens reais da entrada de Birkenau, da chegada de
prisioneiros e do quotidiano dos prisioneiros. Estas imagens serão interrompidas com
uma cadência temporal específica, por exemplo, após 10 segundos de filme sobre
Birkenau, aparecerá 1 segundo de filme duma atrocidade contemporânea. A estes 10
segundos, sempre que forem interrompidos por outra imagem, será subtraído um
segundo que será adicionado às novas imagens. Em suma:
Birkenau
10 Seg.
9 Seg.
8 Seg.
7 Seg.
6 Seg.
5 Seg.
4 Seg.
3 Seg.
2 Seg.
1 Seg.

Campos Contemporâneos
1 Seg.
2 Seg.
3 Seg.
4 Seg.
5 Seg.
6 Seg.
7 Seg.
8 Seg.
9 Seg.
10 Seg.

Espero com esta sequência dar ao visitante uma transição gradual duma viagem no
tempo de sensivelmente 80 anos. É também uma forma cinematográfica de comparar
as imagens dispostas.
Quando a passagem da tabela for consumada, farei uma outra passagem que desta vez
intercala com imagens do capitalismo que gere o mundo e da indiferença da sociedade
perante estes acontecimentos.
Em termos gerais, a narrativa pretende mostrar ao visitante que após quase um século,
as atrocidades continuam a existir a larga escala e que nós somos totalmente
indiferentes perante o sofrimento de outros que não estejam no nosso campo de visão.
A música e as suas anamorfoses pretendem direcionar o visitante para a visão que eu
imprimo no vídeo, como se a música reagisse à indiferença. Sempre que a cabeça se
desviar do centro da imagem, a música reagirá transformando-se ele própria por
16

intermédio de distorções, como que desfazendo a realidade, quase funcionando como
a autoridade que não permite o desvio de olhares e o fugir da realidade.
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Desenho da Experiência
"Desenho da Experiência: esta atividade abarca um contributo para o processo de
desenho da mensagem tendo em consideração o seu conceito seminal e a narrativa, no
sentido de conceber características específicas a imprimir a cada evento da narrativa
para que este possa proporcionar ao espectador/utilizador a experiência humana (nas
suas várias dimensões) pretendida. A conceção ou planeamento desta experiência
humana em cada evento da narrativa é realizada levando em linha de conta preceitos
individuais ou de grupo, conhecidos ou suspeitados, ao nível das crenças, emoções,
conhecimento, habilidades, experiências e perceções. O desenho da experiência
deverá assim ter em conta aspetos importantes da natureza humana ao nível dos
estímulos e da atenção, bebendo de conhecimentos e competências de áreas como a
psicologia percetiva, ciência da cognição, desenho ambiental, háptica (ciência e
tecnologia do sentido do tacto), desenho de conteúdos informativos, desenho de
interação, computação heurística, e pensamento do design, entre outros."
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25 Janeiro
A minha instalação pretende, como já mencionei, mostrar ao visitante que apesar da
evolução tecnológica que o ser humano alcançou, o seu desenvolvimento social
continua aquém das expetativas e continuamos a permitir acontecimentos semelhantes
aos que aconteciam quase há um século atrás.
Penso que o meu vídeo irá fazer com que as pessoas mais sensíveis não o vejam até
ao fim. Estas preferirão não assistir a encarar imagens reais, no entanto, penso irão
sair da instalação a pensar no pouco que assistiram. Estes visitantes que abandonem
precocemente a instalação, não terão tido a perceção da anamorfose musical que
complementa o vídeo.
Talvez alguns visitantes apesar de assistirem ao vídeo, não se apercebam que o
movimento da sua cabeça causa anamorfoses no som do vídeo, isto faz com que a
instalação não se torne interativa para estes visitantes.
Aqueles que descubram a interatividade, penso que a maioria irá primeiramente
explorar as anamorfoses e pouco depois passará a evitá-las e manterá a sua cabeça
imóvel. As anamorfoses transformarão o som através de distorções, sendo por isso um
som menos habitual ao ouvido comum, por isso estou em crer que a maioria dos
visitantes irão estabilizar no som original. Se isto acontecer, as anamorfoses
cumprirão a sua função pois elas no meu conceito funcionam um pouco como as
bandas sonoras duma autoestrada (salvo a comparação) e simbolizam a obrigação que
a sociedade deveria ter de não fugir às responsabilidades daquilo que será visível no
vídeo.
Supostamente, devido às imagens fortes que serão apresentadas no vídeo, penso que
todos os visitantes após saírem da instalação, pensarão nem que seja por uns breves
momentos no que viram. Penso que a maioria não se aperceberá da interatividade e
apenas uma minoria compreenderá a totalidade da minha ideia. Apesar disto, em
minha opinião, uma obra de arte é aquela que para além da inovação estética e de
conceito, deixa o público a refletir sobre o que viu e que de certa maneira oferece uma
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oportunidade de consciencialização de algo. Estou em crer que a minha instalação
poderá oferecer isso.

Desenho de Exposição
23 Fevereiro
O artefacto para o meu projeto de arte computacional, idealmente deveria ser
instalado numa pequena sala cuja qual apresento uma sugestão de planta que poderá
servir para que se observe as dimensões sugeridas.

A iluminação da sala não deverá ser muito forte de modo a destacar e a facilitar a
visualização do vídeo.
O artefacto seria colocado no centro da sala e esta deveria estar o mais vazia possível.
Isto dar-lhe-á um maior destaque e criará uma sensação de vazio nos visitantes que se
coaduna com o teor do vídeo e da música, esta sensação será mais acentuada com a
iluminação fraca já sugerida.
Em termos sonoros, o artefacto terá headphones, por isso não produzirá qualquer som
audível sem ser para o visitante que o está a utilizar. Assim, a sala deverá permanecer
em silêncio, sendo este também um fator que ajudará à tal sensação de vazio.
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A coabitação deste artefacto com outros será possível, no entanto isso irá alterar o
ambiente que se deseja criar em torno deste.
Relativamente ao artefacto em si, este será uma cadeira acoplada ao ecrã que
transmitirá o vídeo. Esta cadeira será inspirada na cadeira de bebé que poderá ser
observada na próxima imagem.

O artefacto será bastante fácil de montar e transportar, não aparentando trazer
qualquer perigo de acidente para a exposição.
Como já mencionei quando explicava a sonoridade da sala, esta peça só poderá ser
usava por um visitante de cada vez. Mesmo que outros visitantes se coloquem
21

rodeando o artefacto, não terão acesso ao som e às suas anamorfoses. Isto poderá
fazer com que alguns desses visitantes, ao assistir ao vídeo fora da cadeira e sem
acesso aos headphones, pensem que tiveram acesso à obra completa e que não
explorem a sua totalidade.
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Prototipagem
Desenho;
Arquitetura do Artefacto;
Meditação Estética:
o

Apreensão Estética;

o

Inovação Tecnológica.

Definições:

"Desenho do Artefacto: esta atividade diz respeito ao desenho do sistema ou aplicação
computacional, abarcando todos os seus componentes de qualquer índole (mecânico,
eletrónico, materiais, etc.), que irão concretizar o artefacto final. Inclui o desenho da
Arquitectura’, da interface e da interação do sistema, assim como a seleção de
tecnologia para a sua implementação. Visto que o artefacto final comporta,
geralmente, alguma forma de interação com o público, seja com o
espectador/utilizador individual ou em grupo, esta atividade acaba também por incluir
um cenário de uso, i.e., o espaço e a forma como o artefacto será “usado”. O desenho
aqui adota uma dimensão híbrida, tanto explorando considerandos funcionais próprios
da engenharia (design rigoroso baseado na exploração da tecnologia) como aqueles
mais de índole estético e orientados à concretização de conceitos ou ideias, sem
preocupação funcional mas sim estéticos, próprios da arte aplicada."
"Meditação Estética: esta atividade é central no processo de criação, pois representa
os momentos de contemplação onde o artista/criativo revê, revisita a sua visão
seminal à luz das decisões tomadas (ou apenas planeadas) (ver fig. 1) durante o
desenho e desenvolvimento do artefacto. Identificam-se dois vetores condutores
nestas atividades, a saber:
o

o

Apreensão Estética: trata-se do processo de refletir e conceber a
integração de características no artefacto que eventualmente
proporcionem uma experiencia de prazer, significação e satisfação,
provenientes especificamente de manifestações e estímulos sensoriais
gerados a partir do artefacto por via da sua forma, cor, imersão
sensorial, som, textura, design ou ritmo, entre outros. A dimensão
estética aqui relaciona-se exclusivamente com a natureza percetiva dos
vários componentes do artefacto.
Inovação Tecnológica: processo de reflexão para conceber a integração
de aspetos inovadores na (re)modelação, utilização, combinação e
exploração da tecnologia digital que forma e concretiza o artefacto.
Isto aponta para a dimensão da criação estética dos meios
computacionais, i.e., a tecnologia como uma força condutora na
criação de novos discursos estéticos. Dado o facto da tecnologia digital
se encontrar em rápido desenvolvimento torna-se desejável procurar
retirar todo potencial que a tecnologia possa oferecer através da
integração de funcionalidades no limite do exequível. "
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30 Março
Código para o artefacto, utilizando no processing em modo java. Este código permite
a interação do visitante, através da deteção de movimentos, no som que acompanha o
vídeo. Esta interação altera a velocidade de reprodução (e a afinação como derivado)
e o volume.

import processing.video.*;
import processing.sound.*;
SoundFile song;
Capture video;
PImage prev;
float threshold = 25;
float motionX = 0;
float motionY = 0;
float lerpX = 0;
float lerpY = 0;
void setup() {
size(640, 360);
String[] cameras = Capture.list();
printArray(cameras);
video = new Capture(this, cameras[3]);
video.start();
prev = createImage(640, 360, RGB);
// Start off tracking for red
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song = new SoundFile(this,"Trecho Quatuor pour la fin
du Temps III Abîme des oiseaux.mp3");
song.play();
}
void mousePressed() {
}
void captureEvent(Capture video) {
prev.copy(video, 0, 0, video.width, video.height, 0, 0,
prev.width, prev.height);
prev.updatePixels();
video.read();
}
void draw() {
video.loadPixels();
prev.loadPixels();
image(video, 0, 0);
//threshold = map(mouseX, 0, width, 0, 100);
threshold = 50;
int count = 0;
float avgX = 0;
float avgY = 0;
loadPixels();
// Begin loop to walk through every pixel
for (int x = 0; x < video.width; x++ ) {
for (int y = 0; y < video.height; y++ ) {
int loc = x + y * video.width;
// What is current color
color currentColor = video.pixels[loc];
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float r1 = red(currentColor);
float g1 = green(currentColor);
float b1 = blue(currentColor);
color prevColor = prev.pixels[loc];
float r2 = red(prevColor);
float g2 = green(prevColor);
float b2 = blue(prevColor);
float d = distSq(r1, g1, b1, r2, g2, b2);
if (d > threshold*threshold) {
//stroke(255);
//strokeWeight(1);
//point(x, y);
avgX += x;
avgY += y;
count++;
pixels[loc] = color(255);
} else {
pixels[loc] = color(0);
}
}
}
updatePixels();
//

We

only

consider

the

color

found

if

its

color

distance is less than 10.
// This threshold of 10 is arbitrary and you can adjust
this number depending on how accurate you require the
tracking to be.
if (count > 200) {
motionX = avgX / count;
motionY = avgY / count;
// Draw a circle at the tracked pixel
}
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lerpX = lerp(lerpX, motionX, 0.1);
lerpY = lerp(lerpY, motionY, 0.1);
fill(255, 0, 255);
strokeWeight(2.0);
stroke(0);
ellipse(lerpX, lerpY, 36, 36);
//image(video, 0, 0, 100, 100);
//image(prev, 100, 0, 100, 100);
//println(mouseX, threshold);
// Set the volume to a range between 0 and 1.0
float volume = map(lerpX, 0, width, 0, 1);
song.amp(volume);
// Set the rate to a range between 0.1 and 4
// Changing the rate alters the pitchf
float speed = map(lerpY, 0, height, 0, 2);
song.rate(speed);
}
float

distSq(float

x1,

float

y1,

float

z1,

float

x2,

float y2, float z2) {
float

d

=

(x2-x1)*(x2-x1)

+

(y2-y1)*(y2-y1)

+(z2-

z1)*(z2-z1);
return d;
}
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30 Março
Desenho e arquitetura do artefacto:

O artefacto pretende simular uma sala de estar comum, como se o visitante estivesse
em casa a assistir a um noticiário.
Assim, é disposta uma cadeira, um candeeiro e, no móvel que se coloca em frente à
cadeira, deverá ser instalado um televisor conectado por sua vez a um computador.
Esse computador, que estará escondido na parte de trás deste móvel, estará também
por sua vez conectado a uma WebCam que está a captar imagens do visitante. São
estas imagens que criarão a interação sonora com o visitante. Está ainda em fase de
estudo se, o áudio será transmitido por colunas ou por headphones, possivelmente
será a segunda opção.
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31 Março
Meditação estética
Como foi explicado noutras fases do meu PAC, o conceito estético, centra-se na
premissa de que a sociedade, apesar de toda a evolução tecnológica, continua a
permitir situações de opressão dos direitos humanos sob diversas formas.
A ideia estética do artefacto, pretende represente uma sala de estar comum, como
se o visitante estivesse na sua própria casa a ver um qualquer noticiário.
O filme desenvolvido já foi trabalhado no âmbito da unidade curricular Média e
Arte Digital, e trata do seguinte:

Sinopse
O meu trabalho final da unidade curricular, Média e Arte Digital, está
relacionado com o meu Projeto de Arte Computacional, apesar disso, aborda de certa
forma os tópicos anteriores desta.
A minha narrativa inicia-se num dos campos de concentração Nazi, Auschwitz,
através de imagens reais. Com um intervalo sistemático de tempo, o qual descreverei
na Storyboard, irei alternar as imagens de Auschwitz com imagens de massacres,
campos de refugiados e ataques bélicos recentes. Após as imagens de Auschwitz
terminarem, irei transitar entre as imagens recentes para imagens do quotidiano da
sociedade, uma sociedade que vive cheia de tecnologia, com a sua informação
controlada pelos média e sob as leis financeiras.
Pretendo com a minha narrativa, demonstrar que atrocidades como os campos de
concentração Nazis continuam a ser reais, e que apesar de todo o nosso
desenvolvimento tecnológico a sociedade continua, de uma maneira generalizada, a
ter uma atitude extremamente passiva com essa realidade. É como se na nossa
sociedade existissem dois tipos de tecnologia, a tecnologia que permite o
desenvolvimento humano, e uma outra tecnologia que serve de entretenimento e
distração para a maioria da sociedade, que cada vez mais é dominada por uma
necessidade de consumo liderada pelo capitalismo económico.
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O elo de ligação entre o vídeo e a banda sonora do meu projeto de arte
computacional é também um campo de concentração Nazi. Foi neste ambiente que
Olivier Messiaen compôs a obra Quatuor pour la fin du temps aquando prisioneiro em
Stalag VIII entre 1940 e 1941. Esta obra foi escrita para Piano, Violino, Violoncelo e
Clarinete e estreada nesse mesmo campo a 15 de janeiro de 1941, é composta por oito
andamentos, no entanto, para o meu projeto irá ser apenas utilizado o terceiro,
intitulado Abime des oiseaux, que é um andamento apenas executado pelo clarinete. A
gravação que irei utilizar será uma gravação minha e que posteriormente editarei de
modo a adapta-la ao vídeo da narrativa.
É ainda relativamente ao áudio que pretendo abordar o tema anamorfose. A
anamorfose é uma técnica de geometria cuja a qual já foi explorada também noutras
artes e a música não é exceção, contudo, a adaptação que proponho traz algo de novo
porque é baseada na interatividade. Para este efeito, pretendo usar uma WebCam, para
captar a imagem da pessoa que está a visualizar o vídeo e assim determinar a posição
da sua cabeça. O movimento desta gerará anamorfoses no som do clarinete. Se a
postura for direita, o som do clarinete será limpo, porém, a inclinação da cabeça trará
efeitos de distorção ao som do clarinete provocando o efeito de anamorfose, já que o
som original estará presente apesar de dissimulado.
A banda sonora, como já foi percetível, estará presente desde o início até ao fim
da narrativa, com a exceção do Plano 12 descrito no Storyboard, em que irei
aproveitar as palavras “isn´t getting better” do vídeo original. Usarei esta frase em
loop durante 8/9 vezes usando um crossfading, com o clarinete, sendo que este nunca
deixará de estar presente.
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Storyboard
Plano 1 – Chegada a Auschwitz

Duração: 25 segundos. Esta plano terá imagens da chegada do comboio a
Auschwitz e culminará com esta imagem.

Plano 2 - África

Duração: 2 segundos. Esta plano será só esta imagem
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Plano 3 – Auschwitz

Duração: 10 segundos. Esta plano terá imagens do tratamento a que os
prisioneiros eram sujeitos.

Plano 4 – Campo de Refugiados na Jordânia

Duração: 4 segundos. Vídeo aéreo dum campo de refugiados na Jordânia em
2015

Plano 5 – Auschwitz
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Duração: 6 segundos. Imagens dos prisioneiros.

Plano 6 – Bombardeamento na Síria

Duração: 6 segundos. Vídeo de 2015, depois de um bombardeamento na Síria.

Plano 7 – Auschwitz
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Duração: 4 segundos. Imagens de valas comuns.

Plano 8 – Fome no Iémen

Duração: 8 segundos. Imagens de fome no Iémen.

Plano 9 – Sociedade dos telemóveis
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Duração: 2 segundos. Apresentação estática desta imagem.

Plano 10 – Auschwitz

Duração: 2 segundos. Apresentação estática desta imagem.

Plano 11 – Bósnia
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Duração: 2 segundos. Vídeo de corpos resgatados de vala comum na Bósnia.

Plano 12 – Dow Jones

Duração: 8 segundos. Vídeo de corpos resgatados de vala comum na Bósnia.

Plano 13 – Galinheiro 1
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Duração: 2 segundos. Imagem dum galinheiro open space.

Plano 14 – Escritório 1

Duração: 1,5 segundos. Imagem dum escritório open space.

Plano 15 – Galinheiro 2
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Duração: 1 segundo. Imagem de galinheiros.

Plano 16 – Escritórios 2

Duração: 0.5 segundos. Imagem de escritórios.

Plano 17 – Auschwitz
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Duração: 2 segundos. Imagem de Auschwitz.

Plano 18 – Tráfego

Duração: até um fade out para uma tela negra. Vídeo de o tráfego duma
autoestrada.
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Banda Sonora
Como e explicado na sinopse, o áudio do vídeo servirá de interação com o
visitante, na medida em que o movimento captado pela WebCam, transformará o som
do Clarinete. Esta interação criará um efeito de anamorfose musical, pois a faixa real
estará sempre presente, mas poderá sofrer dissimulações consoante os movimentos do
visitante. Isto fará com que cada visitante possa ter uma experiência ao nível do áudio
diferenciada.
Ligações necessárias
Será necessária uma ligação à eletricidade que permita ligar um computador
(escondido no móvel), uma televisão e um candeeiro. Estes estarão ligados através de
uma ficha tripla que poderá estar escondida dentro do móvel da televisão de modo a
deixar o cenário visual o mais limpo possível. A iluminação da sala seria efetuada
apenas por o candeeiro em questão.
Interação espera com o artefacto
Estou em crer que o visitante irá demorar alguns segundos até perceber que pode
interagir com o áudio, no entanto, devido às imagens fortes e a uma cadência
sequencial rápida imposta pelo vídeo, penso que fará com que o visitante não se
consiga recriação ludicamente com a alteração do áudio através da interação. Se isto
acontecer, o próprio áudio irá refletir apenas os movimentos espontâneos, na maior
parte do tempo desta interação.
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01 Abril
Desenho do artefacto
Lista de componentes físicos:
- Cadeira
- Candeeiro
- Móvel para a televisão e computador
- Colunas
- Computador
- Televisão
- Extensão tripla
- Cabos de ligação entre o computador e a televisão
- WebCam
- Ligação da WebCam ao computador
- Calhas para disfarçar o fio da extensão
- Ligação do computador à extensão
- Ligação da televisão à extensão
- Código de programação em processing
- Vídeo
- Faixa áudio

Tenho duas dúvidas em relação ao artefacto:
. A primeira, é sobre qual será a melhor opção como transmissor áudio,
auscultadores ou colunas. No caso dos auscultadores, se estes deverão ser Bluetooth
ou cabo, pois o Bluetooth poderá trazer o problema de estes ficarem sem bateria. Os
auscultadores trazem também outro problema que se prende com a higiene devido ao
uso deste por diversas pessoas, sem haver tempo de se efetuar a limpeza do
equipamento.
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- A segunda é relacionada com o início de processo (o início do vídeo e áudio).
Deverá ser criado uma linha de código que deteto o movimento para se iniciar a
reprodução vídeo e áudio? Será melhor desenvolver um sensor para a cadeira? Ou
simplesmente iniciar o processo e deixar correr em forma de loop?
Montagem do artefacto
O artefacto deverá ser montado como se duma sala de estar se tratasse, diria que
o ponto que se situa entre a cadeira e a televisão deveria ser o centro da sala, ou seja,
perfeitamente colocado no centro. O candeeiro deverá ser colocado com a luz ligada
num dos lados da cadeira. A televisão estará num móvel de frente para a cadeira
assim como a WebCam, e o computador escondido neste na parte inferior, fechado
por uma porta situada na parte detrás do móvel. Todas as ligações entre televisão e
computador, WebCam e computador, e de todos estes objetos à eletricidade, deverão
situar-se dentro do móvel de modo a não estarem visíveis. Por essa razão, também a
extensão tripla estará dentro do móvel. O fio da extensão saíra do móvel através dum
buraco efetuado na parte inferior traseira deste. As calhas deverão ser colocadas a
partir deste ponto de modo a cobrir o fio até à tomada da eletricidade. Caso a opção
recaia nas colunas, estas ficarão no chão, uma em cada lado do móvel; se a opção for
pelos auscultadores, estes ficarão em cima da cadeira à espera do uso do visitante.
O computador assume o lugar de destaque pois enviará o vídeo já editado para a
televisão e o áudio para as colunas/auscultadores. Em relação ao áudio, o computador
deverá estar preparado com o andamento Abime des oiseaux da obra Quatuor pour la
fin du temps de Olivier Messian. Para além disso, a linguagem de código através do
software processing, deverá estar preparada para: detetar movimento através da
WebCam; carregar o áudio mencionado; relacionar o movimento com o áudio de
modo a que este reaja consoante o local do movimento.
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01 Abril
Desenho do artefacto
Lista de componentes físicos:
- Cadeira
- Candeeiro
- Móvel para a televisão e computador
- Colunas
- Computador
- Televisão
- Extensão tripla
- WebCam
- Calhas para disfarçar o fio da extensão
Lista de recursos:
- Código de programação em processing
- Vídeo
- Faixa áudio
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05 Abril
Montagem do artefacto
O artefacto deverá ser montado como se duma sala de estar se tratasse, diria que
o ponto que se situa entre a cadeira e a televisão deveria ser o centro da sala, ou seja,
perfeitamente colocado no centro. O candeeiro deverá ser colocado com a luz ligada
num dos lados da cadeira. A televisão estará num móvel de frente para a cadeira
assim como a WebCam, e o computador escondido neste na parte inferior, fechado
por uma porta situada na parte detrás do móvel. Todas as ligações entre televisão e
computador, WebCam e computador, e de todos estes objetos à eletricidade, deverão
situar-se dentro do móvel de modo a não estarem visíveis. Por essa razão, também a
extensão tripla estará dentro do móvel. O fio da extensão saíra do móvel através dum
buraco efetuado na parte inferior traseira deste. As calhas deverão ser colocadas a
partir deste ponto de modo a cobrir o fio até à tomada da eletricidade. As colunas
ficarão no chão, uma em cada lado do móvel.
O computador assume o lugar de destaque pois enviará o vídeo já editado para a
televisão e o áudio para as colunas. Em relação ao áudio, o computador deverá estar
preparado com o andamento Abime des oiseaux da obra Quatuor pour la fin du temps
de Olivier Messian. Para além disso, a linguagem de código através do software
processing, deverá estar preparada para: detetar movimento através da WebCam para
o arranque do processo (quer o vídeo quer o áudio), ou seja, criar uma função em que
se este estiver determinado tempo sem movimento, é porque não existe nenhum
visitante, após deste estado, quando for detetado movimento, o mecanismo deverá
assumir que o visitante se está a sentar; carregar o áudio e vídeo mencionado;
relacionar o movimento do visitante com o áudio, de modo a que o som reaja
consoante este.

Seção de Montagem
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Legenda: - Cadeira (no. º 1) – Candeeiro (no. º 2) - Móvel para a televisão e
computador (no. º 3) - Colunas (no. º 4) – Computador (no. º 5) – Televisão (no. º 6) Extensão tripla (no. º 7) – WebCam (no. º 8) - Calhas para disfarçar o fio da extensão
(no. º 9)
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Testes e correções
20 Abril
Construção e montagem da parte física do artefacto
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03 Maio
Consolidação da programação de sistemas e programações
Foi criado o seguinte código no processing:

import processing.video.*;
import processing.sound.*;
Movie myMovie;
SoundFile song;
Delay delay;
float volume=0;
Capture webcam;
PImage prev;
float motionX = 0;
float motionY = 0;
float lerpX = 1;
float lerpY = 1;
float speedX = 1, speedY = 1, speed = 1;
float threshold = 50;
boolean showUser = false;

void setup() {
// a resolução da janela deve ser igual à resolução do
vídeo
//

a

da

webcam

é

diferente,

mas

não

há

qualquer

problema
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fullScreen();

String[] cameras = Capture.list();
printArray(cameras);
// anteção que o valor 640, 360 de camera [3] depende
de computador/webcam e tem de ser verificado sempre que
mudar a instalação
// no meu, por exemplo, camera [3] é 640, 512 pelo que
deverá mudar para a sua resolução, senão vai ter mensagns
de erro
webcam = new Capture(this, cameras[3]);
webcam.start();
prev = createImage(640, 512, RGB);
//pontos médios da webcam
lerpX = webcam.width/2;
lerpY = webcam.height/2;
// para exagerar a anamorfose podemos incluir um delay
sempre que o ouviente estiver afastado do centro
delay = new Delay(this);
song = new

SoundFile(this,

"Quatuor

pour

la

fin

du

Temps III. Abîme des oiseaux.mp3");
delay.process(song, 5);
delay.time(0);
// o loop permite que a obra continue em execução
song.loop();
// tive de converter o ficheiro para mp4 porque não
conseguia usar o .mov
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myMovie = new Movie(this, "PACvideo.mp4");
// o loop permite que a obra continue em execução
myMovie.loop();
//

o

filme

tem

um

som

exageradamente

alto,

convém

ajustar em função do efeito ou silenciar completamente
myMovie.volume(0.0);
}

void keyPressed () {
showUser=!showUser;
}

void draw() {
// copiar imagem anterior da webcam
prev.copy(webcam, 0, 0, webcam.width, webcam.height, 0,
0, prev.width, prev.height);
prev.updatePixels();
// ler nova imagem da webcam
webcam.read();
// ler frame do filme
if (myMovie.available()) {
myMovie.read();
myMovie.loadPixels();
}
// mostrar frame do filme
image(myMovie, 0, 0,width,height);
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int count = 0;
float avgX = 0;
float avgY = 0;
loadPixels();
// Begin loop to walk through every pixel
for (int x = 0; x < webcam.width; x++ ) {
for (int y = 0; y < webcam.height; y++ ) {
int loc = x + y * webcam.width;
// What is current color
color currentColor = webcam.pixels[loc];
float r1 = red(currentColor);
float g1 = green(currentColor);
float b1 = blue(currentColor);
color prevColor = prev.pixels[loc];
float r2 = red(prevColor);
float g2 = green(prevColor);
float b2 = blue(prevColor);
float d = distSq(r1, g1, b1, r2, g2, b2);
if (d > threshold*threshold) {
avgX += x;
avgY += y;
count++;
// se carregou numa tecla para mostrar/esconder a
silhueta do movimento,
// vamos sobrepô-lo ao vídeo, levando o visitante
para dentro da obra
if(showUser) {
noStroke();
fill(255,20);
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// para dar mais dinamismo, em vez de usarmos
pontos usamos círculos com raio variável
float ss=random(5,20);
// ajustamos as coordenadas da webcam para o
espaço de visionamento, e invertemos a imagem (espelho)
da webcam
// subtraindo a coordenada horizontal à largura
total, ou seja, passamos de XX para width-XX
ellipse(widthx*width/webcam.width,y*height/webcam.height,ss,ss);
}
}
}
}
// Aqui testamos a contagem para ver se houve movimento
// sendo que 400 é um valor bastante baixo, o que
resulta em que há quase sempre movimento.
// Se quiser fazer com que o vídeo e o áudio voltem ao
ponto de partida sempre que NÃO houver movimento
// deve testar count, por exemplo com um else depois do
if
//

mas

adicionalmente

deveria

testar

durante

quanto

tempo não há movimento, e só o registar se
// for durante alguns segundos
if (count > 600) {
motionX = avgX / count;
motionY = avgY / count;
}
// else { não há movimento }
lerpX = lerp(lerpX, motionX, 0.1);
lerpY = lerp(lerpY, motionY, 0.1);
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fill(255,0,0,100);
strokeWeight(2);
stroke(255,100);
// vamos ajustar a posiação da elipse em função da
proporção entre a janela da webcam e a do filme
// como a imagem está espelhada na webcam, subtraímos
lerpX

à

largura

da

webcam

e

só

depois

ajustamos

a

proporção
ellipse((webcam.width-lerpX)*width/webcam.width,
lerpY*height/webcam.height, 20, 20);
// Set the volume to a range between 0 and 1.0 - o
volume mais elevado deverá ser junto ao centro
if(lerpX>=webcam.width/2) {
volume = map(lerpX, webcam.width/2, webcam.width, 1,
0);
}
else {
volume = map(lerpX, 0, webcam.width/2, 0, 1);
}
song.amp(volume);
println(volume);
// Set the rate to a range between 0.1 and 4
// Changing the rate alters the pitch
//

a

posição

horizonta

e

vertical

são

usadas

para

definir o pitch. Se se quiser pode-se usar apenas uma
delas (horizontal, por exemplo)
speedX = map(lerpX, 0, webcam.width, 0, 2);
speedY = map(lerpY, 0, webcam.height, 0, 2);
speed = (speedX+speedY)/2;
song.rate(speed);
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myMovie.speed(speed);
// só alteramos o delay de 2 em 2 segundos, para não
introduzir demasiado "ruído"
if(millis()%2000==0)

delay.set(abs(1-

speed)*10,map(speed,0,2,0,.5));
}
float

distSq(float

x1,

float

y1,

float

z1,

float

x2,

float y2, float z2) {
float

d

=

(x2-x1)*(x2-x1)

+

(y2-y1)*(y2-y1)

+(z2-

z1)*(z2-z1);
return d;
}
void mousePressed() {
if (mousePressed){
song.stop();
setup();
}
}
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Integração da tecnologia
Aqui reside o maior problema pois pude reparar que o meu computador não tem
caraterísticas suficientes, ao nível de hardware, para poder correr a programação a
100%.
Estou também à espera que me seja entregue uma webcam e, devido a ainda não
poder utilizar uma webcam externa, tive de adulterar um pouco nesta fase a parte
visual do projeto, colocando o meu portátil à vista e perto do público.
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Implantação do Artefacto
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Nas fotografias está disposto todo o conceito físico do artefacto.
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Implementação Final
01 junho
Testes com público restrito

Vídeo da experimentação 1

O vídeo acima disposto, reporta a primeira exibição do artefacto a um público
restrito. Devido à limitação já mencionada da webcam do portátil, o artefacto perdeu a
sua forma temporariamente a sua forma original para poder cumprir a sua vertente
prática e interativa.
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Análise e reações de um público restrito
A minha única visitante mencionou que se focou praticamente só na interação
sonora do artefacto colocando o vídeo como elemento totalmente secundário. Fez
tentativas de compreender como poderia alterar o pitch, especialmente focando-se na
alteração para sons graves, e tentando perceber como poderia interagir ao nível do
delay. Referiu ainda que tentou perceber qual o limite interativo da webcam, ou seja,
qual seriam as alterações máximas que poderia exercer no som.
Em relação ao vídeo a visitante relaciona-o consoante a sua experiência de vida
manifestando que ao ver imagens da segunda guerra mundial, percebeu o que era por
conhecimento geral, não por qualquer tipo de experiência. Posteriormente relacionou
as imagens atuais aos noticiários que vê regularmente e finalizou dizendo que após
visualizar a imagem final do tráfego duma autoestrada pensou que era aquilo que
vivia todos os dias.
Na realidade ela assume que a interação que exerceu perante a componente
sonora, condicionou-lhe bastante a compreensão da componente visual. Assim, como
o descrito na obra acerca do equilíbrio entre a interação e abstenção de movimento
como peça fulcral do artefacto, a visitante tornou-se num primeiro exemplo de que o
balanço entre a ação e a inércia é bastante difícil de obter.

66

Redefinição do conceito
No teste do artefacto, devido à interação sonora, a visitante focou-se quase
exclusivamente na interação fazendo com que o vídeo passasse para um plano muito
distante da atenção dada. Aqui podemos personificar aquilo que sucede no dia a dia,
em que qualquer situação relacionada com o eu, se torna mais importante que a maior
catástrofe mundial. É uma demonstração do ego humano. Assim, “Auschwitz do Pósmoderno”, demonstrou nesta visitante que a interação pessoal lúdica, se tornou mais
importante que as imagens de horror do mundo capitalista.

67

11 junho
Hoje fiz mais duas experimentações do artefacto. O primeiro visitante, optou por
se concentrar no vídeo e não interagiu absolutamente com o som. Revelou que o
compreendeu um conceito de comparação entre o campo de concentração nazi com o
mundo de consumo atual. Optou por não interagir com o som porque optou pela
observação da estética sem a adulterar. Afirmou que a música se enquadrava
perfeitamente nas imagens e quis compreender o artefacto esteticamente.
A segunda visitante de hoje, teve problemas em compreender a interação (penso
que em causa devido ao problema já detetado, relativamente à falta de uma WebCam
e de um portátil mais potente), e tentou tímidos movimentos que não obtiveram
grandes efeitos. Em relação ao vídeo, achou que era um conjunto de imagens que
explora superficialmente o sofrimento humano, já que são imagens já conhecidas, e
por essa razão não as achou chocantes.
Foram, portanto, duas experiências díspares, o primeiro compreendeu e
preocupou-se com um conceito comparativo entre Auschwitz e as atrocidades atuais,
enquanto a segunda visitante tentou interagir com o som timidamente e pensou que as
imagens não lhe traziam novidade, pois cenas semelhantes são transmitidas
diariamente na televisão.
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28 Junho
Caraterísticas finais da Exposição e do artefacto
De forma a melhor a performance do meu portátil face ao PAC alterei as
dimensões do vídeo. Assim, o código final foi alterado e em lugar de fullscreen; foi
colocado size(720,576);. Esta alteração melhorou bastante a performance geral do
PAC.
Terminei ontem o relatório de curadoria da UC de intervenção artística e
interculturalidade, o qual o transcrevo:
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Título: re>>connecting
Subtítulo: by yourself
Conceito: O mundo tal como o conhecíamos colapsou aos pés duma pandemia e
por alguns meses em pleno século XXI, experienciámos o isolamento presencial
básico daquilo que compunha a rotina diária da generalidade da sociedade. Num ápice
a sociedade precipitou-se no que as redes digitais já veiculavam e o mundo tornou-se
quase exclusivamente digital. Os artistas escolhem caminhos díspares, em que alguns
decidem criar e expor gratuitamente a sua arte, enquanto outros criticam a banalização
e desvalorização que na sua opinião os demais estão a provocar. É tempo repensar
estratégias, de recriar rotinas - sejam estas totalmente, parcialmente ou nada novas –,
perceber mudanças para adaptar o presente com olhos postos no futuro. Muitos
acreditam que esta situação é uma oportunidade para um reinício em que a arte pode
reinventar-se e adquirir um papel mais ativo e efetivo na sociedade.
Neste contexto nasce o re>>connecting, uma exposição cujas obras absorvem
características comuns quer no âmbito do contexto social, quer na sua intervenção
cultural. re>>connecting ambiciona um reconectar generalizado o qual poderá ser: o
reconectar entre o público e a arte numa possível reaproximação; o regresso à
normalidade e à rotina perdida; a reconexão online que permite a realização desta
exposição. No fundo o re>>connecting é um conceito pessoal, e o individualismo do
conceito é expandido nesta exposição através duma interação exclusiva com as obras
expostas.
re>>connecting
by yourself
#DMAD2020 #EXPODMAD2020 #RECONNECTINGDMAD
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Planificação:
Ação
Exposição
Últimas montagens e testes
Lançamento nas redes sociais
Elaboração do conceito, título e
subtítulo da exposição
Elaboração das descrições das obras e
das biografias dos artistas

Calendarização
20 – 24 de julho
12 – 19 de julho
20 de junho a 1 de agosto
11 – 19 de junho
1 – 10 de junho

Ações a desenvolver (sob ordem cronológica inversa e distribuídas
equitativamente por os envolvidos):
Exposição
Últimas montagens e testes – deverão aqui ser realizados os últimos testes
aos artefactos assim como às plataformas digitais que serão utilizadas.
Deverá também ser testado todo o processo expositivo de modo a obter-se
um diagnóstico que permita corrigir os seus pontos menos positivos.
Lançamento nas redes sociais – deverá ser efetuado uma série de
conteúdos relacionados com a exposição que deverão ser lançados
faseadamente nas plataformas Facebook e Instagram. Existirá o mínimo
de um conteúdo diário para ser lançado, nomeadamente: vídeos
descritivos das obras realizadas pelos artistas; fotos e/ou vídeos dos
artefactos; descrições de conceitos da exposição e dos artefactos; vídeos
e/ou textos com a apresentação dos artistas envolvidos; eventos live em
que os artistas envolvidos e/ou outros artistas ligados à MAD possam
dialogar sobre a exposição e outras temáticas relacionadas; criação de
eventos e respetiva divulgação.
Elaboração do conceito, título e subtítulo da exposição – período onde os
artistas já têm a informação disponível sobre as obras que farão parte da
exposição, podendo assim iniciar o processo de curadoria coletiva face ao
conceito geral, título e subtítulo do evento.
Elaboração das descrições das obras e das biografias dos artistas – esta é
ainda uma tarefa individual, mas que terá um impacto forte não só no
passo descrito anteriormente como em todo o processo curatorial.
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sala

(frente

e

verso):
Auschwitz
do
Pós-Moderno,
promove através da arte, um
re>>connecting da consciencialização
social desafiando o visitante a
trabalhar o equilíbrio da ação com a
abstenção, o equilíbrio entre o som e a
imagem.

de

Era uma vez o Conto Interativo da
rainha que encomendou um bordado
muito especial à bordadeira. A viagem
pelo conhecimento popular português
traz um re>>connecting a esse saber e
à nossa infância, já que no final
seremos avaliados pela própria rainha.

Folha

Ana Cristina Completo
Nascida em Angola, é mestre em
pintura pela FBAL e dedica-se à
ilustração desde 2008 que concilia
com a docência de Artes Visuais.
Realiza visitas de autor junto de
escolas e bibliotecas incentivando à
ilustração e à leitura. Em termos
artísticos o gosto pela linha, pelo traço
a preto e branco como forma de
expressão
e
o
gosto
pelo
expressionismo alemão no cinema
podem ter influenciado alguns aspetos
estéticos
deste
projeto.

Rui Travasso
Natural de Évora, desempenha a
função de Solista A na Orquestra
Clássica do Sul, e é docente de
clarinete no Conservatório de Música
de Loulé. Gravou álbuns com
Primitive Reason, Joana Amendoeira,
Catarina Pinho, Mara, entre outros.
Atualmente é doutorando em MédiaArte Digital da Universidade Aberta e
da Universidade do Algarve, onde
procura desenvolver competências que
lhe
permitam
explorar
a
multidisciplinaridade tendo como base
a música e a média.

Ivagination 2.0, convida a um
re>>connecting à experiência sensorial e
reflexiva acerca da sexualidade feminina.
O corpo da mulher é objeto de apreciação
e depreciação e a sua genitália é
simultaneamente foco de desejo, prazer,
aversão, perversão, violência, tabu,
vergonha,
empoderamento,
desconhecimento e, também mistério.

Juli Wexel
Artista multimídia, jornalista, professora,
atua em várias frentes na comunicação e
nas artes. Mestre em Letras, Cultura e
Regionalidade é doutoranda em MediaArte Digital pela Universidade Aberta de
Lisboa e Universidade do Algarve, em
Portugal e desenvolve intervenções
artísticas no projeto Juli no Mundi Media
Art Project, como a Intervenção Poética
Depois de Clarice, no Rio de Janeiro.

Mean
possibilita
um
re>>connecting
ao
pensamento crítico e seletivo,
sugerindo que este seja
utilizado como avaliador do
que nos chega diariamente em
forma de notícia. Será que
ainda somos capazes de
distinguir o que é realmente
informação
válida
e
diferenciá-la das constantes
fake news que nos chegam?
Gabriel Evangelista
Natural de Winnipeg (Canadá)
possui a licenciatura em
Design pela Escola Superior
de Artes e Design, bem como
o Título de Especialista em
Audio-visuais e Produção dos
media. É concept artista e
docente no ensino superior.
Doutorando em MAD pela
Universidade
Aberta
e
Universidade do Algarve.

Pelo Futuro Do Passado
leva-nos
a
fazer
um
re>>connecting
com
os
quatro elementos primordiais:
água, fogo, terra e ar. Este é o
ponto de partida para uma
consciencialização ambiental
que parte do enquadramento
do homem com a natureza,
permitindo e incentivando um
pensamento reflexivo.
Sara Cruz
Natural de Braga, licenciou-se
em
Tecnologias
da
Comunicação Multimédia no
ISMAI e realizou dois
Mestrados,
um
em
Tecnologias Multimédia na
FEUP e outro em Ensino de
Informática na UCP. Leciona
cadeiras
em
diversos
domínios ao nível do ensino
superior e trabalha igualmente
em Design, desde 2007 e é
também responsável pelo
Marketing e Comunicação da
FORAVE.

Esta é uma obra que faz o
re>>connecting à fronteira
entre o que é vigilância e
privacidade. who AR we?
pretende alertar para o
desenvolvimento
da
tecnologia no campo da
vigilância e da captura de
informação
que
poderão
conduzir a novas definições
do homem pós-moderno.
Filipa de Araújo Cristina
Natural de Vila Nova de Gaia,
é Mestre em Design de
Comunicação e Multimédia
pela Escola Superior de Artes
e Design de Matosinhos, com
Especialização em Tipografia
pela Escola d’Art i Superior
de Disseny de València. É
Professora Convidada na Saint
Joseph University e Diretora
Artística no Jornal Tribuna de
Macau.

Vandalismo ao Crepúsculo
leva-nos a uma experiência
imersiva, um re>>connecting
com a liberdade de escolha
entre o criar ou destruir. Qual
será o apelo (ir)racional que
iremos
ter
ao
sermos
confrontados por esta obra?

Filipe Borges
Nascido em Leiria, licenciouse em Arquitectura de
Planeamento
Urbano
e
Territorial pela Faculdade de
Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa. Obteve o
Título de Especialista em
Audiovisuais e Produção dos
Media em 2018. Trabalha há
vários anos como freelancer
na área da modelação e
renderização 3D. É docente de
várias UCs ligadas ao 3D e a
efeitos visuais. Atualmente
procura
aprofundar
competências no ponto de
contacto entre a tecnologia e
arte.
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05 Julho
Testes com um público restrito (dois visitantes)

Ambos os visitantes visualizaram mais que uma vez o vídeo transmitid
artefacto compreendendo a comparação entre Auschwitz e as atrocidades

Mencionaram que o vídeo transmitia que Auschwitz não estava tão distante

situações semelhantes continuavam a acontecer. Um deles relacionou o dow

como um dos motores do mundo moderno enquanto desgraças aconteciam. Ape

ter havido bastante interação com o som, esta foi totalmente aleatória e o

através de movimentos naturais, pois nenhum dos visitantes se apercebeu da int

da imagem apesar de terem ficado intrigados com o ponto vermelho no ec
marca o sítio do movimento que produz a interação.

09 Julho
Caraterísticas finais do artefacto
Neste vídeo é possível observar o artefacto numa versão final num exemplo de
uma possível interação. De realçar que já existe a webcam instalada e assim o
computador portátil pode ser escondido dentro do artefacto.
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Planificação de transporte e montagem
Apesar da exposição em causa, devido à pandemia vivida, ter sido modificada
para ter o formato online, irei especificar o transporte e a montagem como se esta
fosse ocorrer de forma física, até porque estás etapas poderão ser necessárias para
uma exposição futura.
Em termos físicos o transporte e a montagem são bastante simples. Transcrevo
novamente a lista de componentes físicos atualizada:
- Cadeira
- Candeeiro
- Móvel para a televisão e computador
- Computador portátil
- Televisão
- Extensão tripla
- WebCam
- Fita gaffer
Lista de recursos ao nível do software:
- Código de programação em processing
- Vídeo
- Faixa áudio
Como é possível perceber através da lista de componentes, o transporte poderá
ser efetuado por qualquer automóvel com uma mala ampla. Por isso, planeio realizar
o transporte através de viatura própria sendo que o candeeiro especificado poderá ser
alterado por adereços similares que se enquadrem no ambiente conceptual, à
semelhança do realizado no vídeo onde substituí o candeeiro maior (exposto na
página 63) por um candeeiro pequeno colocado em cima duma mesinha.
Quanto à montagem, o primeiro passo é assegurar que o computador portátil está
munido dos recursos relacionados com o software. No local a cadeira para o visitante
deverá ser colocada a uma distância de cerca de um metro e meio do móvel. O móvel
deverá conter o televisor na parte de cima e o computador com a extensão e todas as
ligações na parte de baixo. A webcam deverá ser colocada no topo do móvel de modo
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a que a cadeira fique enquadrada. A minha sugestão é que se utilize uma aplicação do
género do Photo Boost que permite visualizar a imagem através da webcam,
permitindo assim enquadrá-la no ângulo pretendido. Assim que o enquadramento for
conseguido, poderá fixar-se a webcam com fita gaffer escura. O candeeiro ou outros
adereços poderão ser colocados consoante o gosto pessoal, personificando assim uma
sala de estar.
As seguintes fotos mostram a montagem:
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Produção de documentação para a exibição (folha de sala, imagens, diagramas,
conceito para o público)
Na página 72, encontra-se a proposta de folha de sala com todos os projetos em
exposição. Recorto apenas o referente ao meu projeto:
Auschwitz
do
Pós-Moderno,
promove através da arte, um
re>>connecting
da
consciencialização
social
desafiando o visitante a trabalhar o
equilíbrio da ação com a abstenção,
o equilíbrio entre o som e a
imagem.
Rui Travasso
Natural de Évora, desempenha a
função de Solista A na Orquestra
Clássica do Sul, e é docente de
clarinete no Conservatório de
Música de Loulé. Gravou álbuns
com Primitive Reason, Joana
Amendoeira, Catarina Pinho, Mara,
entre
outros.
Atualmente
é
doutorando em Média-Arte Digital
da Universidade Aberta e da
Universidade do Algarve, onde
procura desenvolver competências
que lhe permitam explorar a
multidisciplinaridade tendo como
base a música e a média.

A imagem seguinte, é uma fotografia tirada do artefacto e a qual serviu de fundo
para a folha de sala no que ao meu artefacto diz respeito.
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De seguida apresento mais duas imagens do artefacto em funcionamento.
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Conceito para o público:
Auschwitz do Pós-Moderno
Com o restabelecimento da paz após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade
acreditou que atrocidades como as cometidas nos campos de concentração
84

dificilmente voltariam a ser vistas. O mundo avançou, e o capitalismo trouxe o
consumo desmedido, a tecnologia criou as redes sociais, e o ser individualizou-se
reformulando o conceito de ligação social. As redes da sociedade transformaram-se e
milhares de amigos digitais substituíram as dezenas dos normais amigos presenciais.
A desresponsabilização social através das redes digitais, tornaram ainda mais fácil o
fugir com indiferença daquilo que nos desagrada. Imagens de tragédias do quotidiano,
conduzem-nos a pensamentos de que são horrores distantes e, despreocupados, ou
sensibilizados por meia dúzia de segundos, voltamos a conectarmo-nos ao nosso diaa-dia. Vivemos numa era que chama ao mundo de multicultural e global, mas a
consciência individual generalizada continua a ter origem no egocentrismo.
Descrição Conceptual
Através duma anamorfose criada pela interação do visitante, a obra personifica a
hipótese que o individual tem para alterar o coletivo. Perante as imagens das
atrocidades, quer do passado, quer do presente, o visitante será confrontado com duas
opções através do som: ficar imóvel, o que irá fazer com que a sonoridade da obra
continue intacta, personificando a indiferença; mover-se numa tentativa de explorar o
áudio, personificando a tentativa de mudança.
A obra no fundo representa uma antítese pois, a quem fica imóvel, observará o
horror até final, enquanto que aquele que interagir perderá o foco ao vídeo.
Assim, Auschwitz do Pós-Moderno, trabalha o equilíbrio da ação com a
abstenção, o equilíbrio entre o som e a imagem.
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