
SCIArts
Equipe Interdisciplinar

SCIArts
Equipe Interdisciplinar

Software: Fernando Fogliano

Hardware: Luís Galhardo



SCIArts é uma Equipe Interdisciplinar que desenvolve
seus projetos na intersecção entre Arte, Ciência e
Tecnologia. A produção dos trabalhos do grupo
procura tanto exprimir a profunda complexidade
existente na relação entre estes elementos, que são a
essência da cultura humana, quanto a representação
de conceitos artístico-científicos contemporâneos que
demandem novas possibilidades midiáticas e poéticas.
Para atingir estes objetivos, teorias científicas e
tecnologias em geral são utilizadas para a construção
de espaços poéticos.
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POR UM FIOPOR UM FIO

Evento: “Artistas 
Pesquisadores da ANPAP” 
Local: Paço das Artes - 1996.



Por um FioPor um Fio

É uma instalação multimídia  
que cria relações entre os 
diversos trabalhos existentes 
em uma mostra de arte e 
opera com os processos 
paradoxais da observação 
humana onde interagem 
simultaneamente espaço 
virtual e realidade, imagens 
em tempo real e imagens pré-
gravadas.

Participação: Fernando Fogliano, Luiz Galhardo, 
Milton Sogabe, Hermes Renato Hildebrand e 
Rosangella Leote.
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POR UM FIO



Instalação de Diana  
Domingues, onde 
localizava-se  um 
sensor de 
movimento e uma 
micro-câmera

Monitor de vídeo que 
exibia imagem em 
tempo real da  
instalação quando 
alguém penetrava no 
espaço físico da obra. 

Por um FioPor um Fio



Monitor de vídeo que exibia 
imagens pré-gravadas da  
instalação de Anna Barros.  
Nestas imagens  aparecia  
uma  performance  que os 
visitantes pensavam estar 
acontecendo, ao acessar o  
espaço da instalação, os 
fatos eram outros.

Instalação de Anna Barros, 
onde localizava-se um 
sensor de som que ativava 
o vídeo cassete com a 
imagem pré-gravada. Esta 
instalação tocava uma 
música toda vez que 
alguém entrasse  no seu 
espaço.

Por um FioPor um Fio



Projetor de slides com 
espelho giratório.

Imagem projetada que se 
movimentava pelas paredes. 
Uma referência à placa que 
organizava os dados das 
instalações no espaço 
expositivo.

Por um FioPor um Fio



A obra não é mais um objeto ou 
espaço físico determinado, mas 
busca ser um sistema como obra 
de arte no espaço.



ENTREMEIOS IENTREMEIOS I
Evento: “Mediações: Arte-Tecnologia”
Local: Instituto Cultural Itaú - 1997.



Entremeios IEntremeios I
Como um sistema em 

evolução, “Entremeios” 
transforma a individualidade 
das obras, presentes em um 

evento, em um sistema 
integrado que ganha 

significado com a presença 
das pessoas no ambiente.

Sensores, computadores com 
programas específicos e 

equipamentos audio-visuais 
em geral tornam o ambiente 

sensível. Participação: Fernando Fogliano, Luiz Galhardo, 
Milton Sogabe, Hermes Renato Hildebrand e 
Rosangella Leote.



som da Paulista

ART FUTURA TRANS-E

ANTÍDOTOS VIRTUAISZELLIG HIROSHIMA

KNOWBOTIC RESEARCH

S
C

IA
rts

Diana Domingues

Daniela KutschatMarco do Vale

Gilberto Prado

SCIArts

SCIArts

SC
IA

rts

Rejane Cantoni

EN
TR

EM
EI

O
S

9/4
FRAGMENTOS DE AZUL

MONA VISA

WEB ART

PISO MESANINO

PISO PAULISTA

AV
EN

ID
A 

PA
U

LI
ST

A

PISO PAULISTAPISO NACELA
W

.C
.

micro
câmera

micro
câmera com
vídeo link

SCIArts

micro
câmera

sensor

sensor

cx. acústica

vídeo
na central

ví
de

o
na

 c
en

tra
l

Espelho d'água

cx. acústica

sensor

micro
câmera

micro
câmera

micro
câmera

walk man
na central

walk man
na centralCENTRAL

som WEB

projetor
slide

projetor

ENTREMEIOS



Mesa com parte dos 
equipamentos de “Entremeios I” 
que criava  sete situações de 
interação com as instalações 
existentes no evento.

Entremeios IEntremeios I



Mesa com parte dos 
equipamentos de “Entremeios I”

Entremeios IEntremeios I



Vários monitores de vídeo 
exibiam imagens em tempo real 
captadas por câmeras 
espalhadas pelo prédio.

Esta imagem do banheiro era 
pré-gravada, porém era lida 
pelo visitante como  sendo em 
tempo real e provocou diversos 
tipos de reação.

Entremeios IEntremeios I



Sala escura com projeção de imagem de vídeo 
captada por micro-câmera no espaço reservado para 
os visitantes “surfarem” nas ondas da Internet. A 
projeção e as ondas na água criavam uma analogia 
com a navegação nas ondas eletromagnéticas.

Um sensor de movimento acionava um 
som (de conexão com a Internet)  e uma  
ventoinha  que movimentava a água 
distorcendo a imagem refletida na parede.

Entremeios IEntremeios I
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Visitante observando a sua imagem 
invertida no espelho.

Analogia entre imagem refletida em 
espelho côncavo e imagem captada 
por câmera de vídeo invertida.

Entremeios IEntremeios I



Instalação “Mona-Visa” de 
Rejane Cantoni,
localizada no mesanino.

Monitor de Vídeo situado 
no andar térreo, exibindo 
“Mona-Visa” vista de cima.

Entremeios IEntremeios I



Instalação “Mona-Visa” de 
Gilberto Prado,
localizada no mesanino.

Entremeios IEntremeios I



RE-TRATO I, II e IIIRE-TRATO I, II e III
Evento: “7 COMPÓS”
Local: Centro Universitário Maria Antonia
Data: 1996.

Evento: “1 Seminário Avançado de 
Comunicação e Semiótica” 
Local: Instituto Cultural Itaú
Data: 1996.

Evento: “UPA – Universidade de Portas Abertas”
Local: UNICAMP – Universidade Estadual de 
Campinas
Data: 2005.



Re-TratoRe-Trato

“Re-Trato” é uma instalação que 
re-elabora o processo de 
percepção visual humana, 
partindo de um sistema 
cartesiano de observação.
É um sistema de re-modelagem 
da perspectiva do olhar, 
permitindo que o observador veja 
outros pontos de vista de si 
mesmo, diferente do usualmente 
visto no espelho.

Participação: Fernando Fogliano, Luiz Galhardo, 
Milton Sogabe, Hermes Renato Hildebrand e 
Rosangella Leote.



RE-TRATO



Interatividade.

Interatividade é uma situação que existe em todas as 
relações que envolvem 2 ou mais elementos. No campo 
da arte encontramos vários níveis de Interatividade, 
desde a pura apreciação da obra até o conceito de co-
criador. 

O "participante" interage com a obra em vários níveis. 
A "obra" interage com o participante em alguns níveis, 
pois ela tem "propriedades" diferentes do participante, 
esses níveis precisam estar na estrutura da obra, pois é 
a estrutura que vai possibilitar que o participante atue.



Arte / Ciência
Interatividade

Há algum tempo, temos a visão do mundo e de 
nosso próprio corpo, como sistemas e ambos 
relacionados.
Esses sistemas foram entendidos pelo ponto de 
vista mecânico, químico, energético e atualmente 
informacional.
Teorias científicas como a do biólogo Rupert 
Sheldrake, "Campos Morfogenéticos" trazem a 
referência em um sistema natural de informação 
disponível no tempo e no espaço.
Na meteorologia o "Efeito Borboleta" de Edward 
Lorenz também é outra referência.



Monitor 3 Monitor 4

Câmera 2

Câmera 4
na base

O observador olha
a imagem de suas costas,
captada pela câmera 
localizada
no lado oposto.

O único monitor 
com sua própria 
câmera, só permite 
o observador se ver 
de baixo para cima.

Re-TratoRe-Trato



O sistema utilizado é o mais 
simples possível, com 4 micro-
câmeras, 3  monitores de vídeo 
(20”) e um monitor (15”) de 
sistema de vigilância com 
alternância de imagens.

Re-TratoRe-Trato



O único momento no 
qual o observador 
pode ver o seu rosto, 
e o rodízio das 3 
imagens internas é 
quando está  fora da 
área interna dos 
totens.

Re-TratoRe-Trato



Re-TratoRe-Trato



Re-TratoRe-Trato

Imagem ampliada 
para melhor 
visualização do 
monitor.



ENTREMEIOS IIENTREMEIOS II
Evento: “II Bienal do Mercosul”
Local: Gasômetro – Rio Grande do Sul
Data: 1999.



Entremeios tem como característica principal não ser um 
objeto ou um espaço definido, mas sim um sistema onde 
tudo se torna parte de um organismo vivo e integrado.
Busca relações entre todos os elementos existentes, sejam  
as obras, os acontecimentos circundantes e as pessoas 
que interagem com o trabalho.   

Participação: Fernando Fogliano, Milton Sogabe, Hermes Renato Hildebrand e Rosangella Leote.
Colaboração: Luiz Galhardo
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Vídeo Cassete com
imagem pré-gravada
da escadaria Monitor com imagem

da Sala Escura
(câmera infra-vermelha)

Monitor com 
imagem da 

escadaria

Software 
de Controle

Sensor de 
movimento

Placa com entrada e 
saída de sinais

Entremeios IIEntremeios II



Imagem em tempo real

Imagem pré-gravada

Entremeios IIEntremeios II



Imagens captadas por câmeras espalhadas pelo prédio e vistas na Internet

Grupos de pessoas 
no Ciberporto

Espaço em frente ao 
computador e à sala 
escura

Visitante  observando a sua própria imagem, que foi 
captada por uma câmera e  refletida na água, pelo 
monitor invertido

Grupo de visitantes observa as imagens que se 
alternam refletidas na água

Entremeios IIEntremeios II



Monitor com imagem (invertida) captada por 
câmera panorâmica externa ao prédio.

Imagem refletida no espelho 
d’água.  Quando o visitante 
entrava na sala ativava um 
sensor ligando uma bomba 
d’água, criando um movimento 
e distorcendo a imagem.

Imagem refletida por um 
monitor voltado para a 
superfície d’água.

Entremeios IIEntremeios II



Home page com “Entremeios II”, onde podia-se 
ver as imagens captadas pelas diversas câmeras.

Os sensores ativados pela presença dos 
visitantes é que definiam as imagens a serem 
enviadas para a rede.

Entremeios IIEntremeios II



ImáginaImágina



IMÁGINAIMÁGINA
Evento: “Individual do Grupo”
Local: Senac Comunicação e Arte – Lapa – São Paulo
Data: 2000.



Imágina é uma instalação interativa marcada pela 
interconexão: uma das características da 
contemporaneidade. Aqui as imagens plasmam uma 
relação recursiva, na qual o interator e sistema 
relacionam-se, produzindo um fluxo contínuo de 
imagens. 
Nesse processo dialogam os espaços definidos pelo 
ambiente da instalação e o resultante daquele 
suportado pela rede de Imágina.
Imágina permite perceber o dinamismo das relações da 
natureza, no qual a água é um elemento metafórico da 
fluidez e transformação das imagens, deflagrando 
assim a escritura imagética em um sistema auto-
referencial, ou orobórico.

ImáginaImágina



PLANTA BAIXA DA INSTALAÇÃO

ESPELHO 
D’ÁGUA

ESPELHOS
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TELA P/ 
PROJEÇÃO
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CXs. DE SOM
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CXs de SOM

Projetor 
de vídeo

Espelho d’água

Micro-câmera
infra-vermelha 3

sensor

ventoínha

Micro-câmera
infra-vermelha 4

Internet

Equipamentos

Sala Escura

Corredor

Ante-sala

VISTA LATERAL DA INSTALAÇÃO

ImáginaImágina



O Sistema de IMÁGINA

IMÁGINA carrega em seu bojo o conceito de Obra de Arte como Sistema.
Aqui a obra já não é mais um objeto estático com limites bem definidos mas 

uma dinâmica, uma processualidade que se desdobra e evolui no tempo e no 
espaço. Imágina propõe a criação de um sistema no qual imagens e sons de 
diversos locais, internos e externos à instalação, se engendrem através da 
movimentação das pessoas e da ação do software de controle, definindo 

uma imagem que alimentará uma outra rede/sistema, a Internet. No processo 
de Imágina estão envolvidos, numa densa relação, o lúdico e a interação 

entre  interator e  obra de arte. Essa relação, que culmina com a emergência 
de uma nova poética da Complexidade, representa o cerne das 

preocupações estéticas e expressivas do trabalho. Imágina pretende oferecer 
às pessoas que com ela interagirem um ambiente propício para a reflexão 

sobre as novas possibilidades estéticas da contemporaneidade.



Não é possível exibir esta imagem no momento.
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Mesa com monitores e

Sistema de Controle da Instalação

Imagem selecionada pelo sistema
Internet

Espaço onde se localizava o 
controle de entrada e saída de 
sinais, monitores de vídeo  e o 
computador conectado à 
Internet.

ImáginaImáginaANTE-SALA



ImáginaImáginaANTE-SALA



Imagem do Saguão de 
Entrada

Imagem do primeiro andar.

ImáginaImáginaANTE-SALA



Página  do site que 
aglutinava as 
imagens que 
partiam da 
instalação para a 
Internet, 
permitindo ao 
visitante a  
visualização  
através da rede, 
ampliando o 
espectro de 
participação.

ANTE-SALA ImáginaImágina



O Corredor escuro é uma metáfora para a 
entrada no Ciberespaço, onde o som de 

conexão à Internet mixado com ondas do 
mar é disparado por um sensor de 

movimento no momento que alguém entra. 
No final do primeiro corredor, iluminado por 
uma tênue luz, o visitante se depara com um 

espelho côncavo que inverte sua imagem, 
no momento que faz a curva para entrar no 

segundo corredor ao mesmo tempo que 
uma câmera infra-vermelha capta sua 

imagem. Já no final deste corredor percebe-
se sons diversos de pessoas falando no 
telefone, sons da rua, etc, além de uma 

luminosidade variada, resultado das 
mudanças das imagens projetadas.

A imagem invertida do espelho côncavo 
convive com a imagem invertida captada 

pela micro-câmera infra-vermelha instalada 
acima do espelho.

CORREDOR
ImáginaImágina



A Sala Escura é uma metáfora do Ciberespaço, para onde convergem 
imagens e sons de vários ambientes.

Essas imagens são o resultado das possíveis seleções feitas pela 
combinação dos 3 sensores, ativados pela presença das pessoas em 
cada local.

A imagem de vídeo é projetada num espelho d’água e outros espelhos 
espalhados pelo chão, refletindo-a numa tela de 3 x 5 m.

Alguns segundos depois da entrada de alguma pessoa, uma pequena 
ventoínha é acionada para movimentar a água, distorcendo apenas a 
parte da imagem refletida pela água.

Os sons não estão sincronizados com as imagens, mas representam 
uma multiplicidade de ambientes e situações diferenciadas relacionadas 
aos espaços das imagens lá presentes.

SALA ESCURA
ImáginaImágina



SALA ESCURA

O espelho d’água é uma 
intermediação da natureza 
com a tecnologia, numa 
metáfora das ondas da água 
provocada pelo vento com 
as ondas eletromagnéticas 
utilizadas pela tecnologia 
para transmissão de sinais. 
A navegação é outro 
elemento metafórico que 
permeia o ambiente.

Imagem da Ante-Sala refletida na tela.

Imagem projetada no espelho d’água

ImáginaImágina



SALA ESCURA

Espelho d’água

Espelho
s

Imagem projetada no espelho d’água Imagem refletida em movimento

Imagem refletida em movimento

ImáginaImágina



ENTRADA DO PRÉDIO
Na entrada do prédio, foi instalada uma micro-câmera 
no teto, enquadrando as pessoas de ponta cabeça e 
criando uma outra situação espacial.  

ImáginaImágina



1º ANDAR
No espaço do telefone público, localizado no 
1º andar, também foram instaladas uma 
câmera e um sensor de movimento.

O sensor foi regulado para abranger apenas 
a área ao redor do telefone.

Cada vez que alguém estava ao telefone, 
estava também participando 
inconscientemente da seleção da imagem 
para ser projetada na sala escura e ser 
enviada para a rede.

ImáginaImágina



TELHADO
Câmera infra-vermelha panorâmica instalada no telhado do prédio.
Esta câmera possuía uma imagem num monitor na ante-sala e era 
projetada na sala escura e enviada para a rede todo momento que os 3 
sensores estivessem ativados ou nenhum deles.

Imagem panorâmica 
noturna captada do 
telhado do prédio. 
Monitor situado na 
ante-sala.

ImáginaImágina
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Atrator Poético I e II Atrator Poético I e II  
Evento: “Cinético Digital”
Local: Instituto Cultural Itaú - São Paulo
Data: 2005.

Evento: “Memória do Futuro”
Local: Instituto Cultural Itaú - São Paulo
Data: 2007.

A obra recebeu o PRÊMIO SERGIO MOTTA de 
Arte e Tecnologia em 2005 – Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo 





Atrator Poético
SCIArts e Edson Zampronha
Atrator Poético

SCIArts e Edson Zampronha



Instalação baseada em morfologias 
geradas por um líquido escuro (ferro-
fluído). As formas se relacionam com 
sons que permitem a construção e a 
percepção do espaço. Tanto a 
movimentação do líquido – produzida 
por um aparato eletromagnético –
quanto a execução dos sons são 
resultados de uma interação com o 
público por meio de um sistema 
digital. Obra apresentada 
originalmente na exposição 
Cinético_Digital, em 2005.

Atrator PoéticoAtrator Poético



“Atrator Poético” é uma instalação interativa concebida pelo SCIArts -
Equipe Interdisciplinar em parceria com o músico Edson Zampronha.

O diálogo entre imagem e som com o ferro-fluído (um líquido magnético
que se conforma ao campo formado por bobinas eletromagnéticas) e a
interação com o público constroem a poética da obra.

A interferência do público na imagem produz construções sonoras e a
movimentação do ferro-fluído. A imagem dessa movimentação é captada
por uma câmera e é projetada numa superfície circular.

Atrator PoéticoAtrator Poético

A imagem projetada se torna a 
interface para a modificação do 
ferro-fluído e dos sons. O público 
toca na superfície de projeção, 
circula em torno dela e gera 
imagens que parecem constelações, 
formas que surgem e desaparecem, 
ouve sons associados à imagem, e 
quando percebe que as imagens 
projetadas têm relação com o que 
acontece com o ferro-fluído no 
totem, volta para observar as 
formas do ferro-fluído, percebendo 
o processo e refazendo o percurso.



As imagens são geradas a partir da câmera que capta as transformações do ferro-

fluído. Cada sensor está relacionado com uma bobina e um som, e quando é 

ativado o ferro-fluído se configura com o campo magnético formado pela bobina. 

Cada imagem possui um tempo de duração definido pela duração do som. A 

imagem projetada possui características próprias, diferenciando-se um pouco 

das formas originárias observadas no totem, produzindo um efeito luminoso com 

formas que aparecem e desaparecem. 

Atrator PoéticoAtrator Poético



Grupo de pessoas

observando o ferro-fluído.

Mão tocando o sensor e 
fazendo surgir uma 
imagem.

Formas surgindo e desaparecendo.

Ferro-fluído em uma das possíveis formas.

Atrator PoéticoAtrator Poético



SONS

O mesmo elemento (ferro) utilizado para gerar o ferro-fluído e as imagens é a base
dos objetos de metal que foram percutidos e friccionados, produzindo sons curtos e
longos. A referencialidade dos objetos percutidos foi alterada, de tal modo que se
pode reconhecer o timbre do material (metal), sem no entanto identificar o objeto
que produz esses sons. O espectro de uma barra de ferro percutida serve para gerar
um acorde que afina todos os sons da instalação, criando assim uma harmonia que
sintetiza os eventos sonoros em um todo coerente à escuta.

Um som contínuo está presente de forma constante, e garante a coerência da 
construção sonora. Sobre este som, acionados pelos 14 sensores (sendo 8 de forma 
voluntária e 6 forma involuntária) intervém sons pontuais relacionados a cada 
bobina eletromagnética que geram as formas do ferro-fluído. As 8 caixas acústicas 
dentro da instalação criam diferentes espacialidades sonoras em função da 
interação do visitante com a instalação. 

Atrator PoéticoAtrator Poético



Caixa de som 
3a Caixa 

1a

Caixa
1bTOTEM

ferro-fluído
bobinas

ÁREA DE 
PROJEÇÃO

sensores

O sistema da instalação possui 3 partes: 

TOTEM

ÁREA DE PROJEÇÃO

SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL

Caixa
2b

Caixa
3b

Caixa
2a

Caixa
4b

Caixa
4a

Atrator PoéticoAtrator Poético



IMAGEM PROJETADA

TOTEM

PROJETOR

CÂMERA

FERRO-FLUÍDO

CAIXA
ACÚSTICA

BOBINAS
ELETROMAGNÉTICAS SENSORES DE

PROXIMIDADE

SENSORES DE
MOVIMENTO

CAIXAS
ACÚSTICAS

Atrator PoéticoAtrator Poético



TOTEM

2.
20

 m

TOTEM

0.60 m

1.
20

 m

Recipiente com ferro-fluído

Caixa com bobinas

Câmera de vídeo

Luz

Cabo de vídeo

Proteção de vídro (tipo aquário)

Atrator PoéticoAtrator Poético



Recipiente com ferro fluído

Bobinas eletromagnéticas

1 2 3 N

TOTEM

O ferro-fluído se conforma ao campo 
formado pelas bobinas eletromagnéticas 

ativadas pelos sensores.

câmera

Atrator PoéticoAtrator Poético



Uma das formas do ferro-fluído 
construída pelo campo 

eletromagnético.
Cada sensor está relacionado à uma 

bobina e a um som.
O ativamento dos sensores formam 

uma composição sonora com 
diversas combinatórias.

Por baixo do recipiente com ferro-fluído,

localizam-se as bobinas eletromagnéticas.

Atrator PoéticoAtrator Poético



Sistema de  bobinas eletromagnéticas. Atrator PoéticoAtrator Poético



Plataforma para projeção da imagem, com sensores de proximidade e pontos falsos 
representando os sensores de movimento, instalados na parte inferior.

0,
60

 m

0,
10

 m

0,20 m

1.80 m

TECIDO

Atrator
Poético
Atrator

Poético



Projeção de imagem das bobinas na plataforma, para localização dos sensores de 
proximidade e pontos falsos, onde são projetadas as imagens do ferro-fluído.

Sensor de 
proximidade

Sensor de 
movimento

Interação 
involuntária
pelo caminhar

Interação 
voluntária
pela 
aproximação 
da mão

Cada sensor está 
relacionado à uma bobina e 
um arquivo de som.

Ativa imagem 
sobre o ponto 
falso.

Atrator PoéticoAtrator Poético



Projeção das imagens do ferro-fluido

sobre a plataforma.

Atrator PoéticoAtrator Poético



sensores

Caixa transparente com ferro fluído

Bobinas

Fonte

Placa
SCIArts

Programa CPU

1
2
3
N

1 2 3 N

1

3
2

N

MÓDULO 3
SISTEMA DE CONTROLE

MÓDULO 2
ÁREA DE 

PROJEÇÃO

MÓDULO 1
TOTEMo.

Área de projeção

câmera de vídeo

projetor

SOM

Caixas
acústicas

Atrator PoéticoAtrator Poético



PLACA SCIArts
Conectada ao programa 

que gerencia as 
informações, ativando as 
bobinas e os arquivos de 

sons.

Sensores de
movimento Sensores de

proximidade

Sinais vindos dos sensores

Sinais indo para as bobinas

Atrator PoéticoAtrator Poético



O público entra na sala, percebe um 
som e visualiza uma superfície circular 
com alguns pontos (sensores).

Nos primeiros passos algumas formas 
se projetam e conforme caminha e 
passa a mão sobre os pontos outras 
formas surgem enquanto outras 
desaparecem. A composição sonora 
altera-se com o acréscimo e o 
desaparecimento de elementos 
sonoros em sintonia com as imagens.

Em seguida vai para o totem e percebe que 
formas similares a ouriços do mar e coroas 
surgem e desaparecem na superfície de um 
líquido preto (ferro-fluído).

Logo percebe que as imagens projetadas tem 
como referencial essas formas.

O circulo entre a interferência nas 
imagens que produz as formas no 
líquido preto, cujas imagens são 
projetadas se completa.

1

3

2



Equipe do Atrator Poético



SCIArts - Equipe Interdisciplinar – 2008

www.sciarts.org.br hrenatoh@terra.com.br



DES-ESPELHODES-ESPELHO
Evento: “Articulações A-Paralelas”
Local: Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do 
Instituto de Artes da UFRGS.
Local: Porto Alegre – RS.
Data: 2004.



Des-EspelhoDes-Espelho

“Des-Espelho” é um sistema de vídeo-vigilância montado com 
sete câmeras e igual número de monitores de TV com o qual 

criam-se simulações especulares.



Des-EspelhoDes-Espelho
No vídeo os momentos de captação  
e visualização da imagem podem ser 
separados. Capturar e visualizar a 
informação (luz/imagem) acontecem 
num processo mais complexo e 
elaborado e, por esse motivo, mais 
rico em possibilidades a serem 
exploradas.



Des-EspelhoDes-Espelho

O vídeo, em alguns aspectos, 
é semelhante a um espelho. 
Em “Des-Espelho”, o sistema 
é construído de maneira a que 
se produzam “espelhos 
bizarros” que reflitam outras 
faces de nós mesmos para a 
nossa própria contemplação. 



Des-EspelhoDes-Espelho
“Des-Espelho” propõe um jogo
de imagens no qual o indivíduo
se reconheça a partir de outros
pontos de vista que não o seu
próprio, mas de um outro
externo e estranho sobre si
mesmo. Trata-se de um jogo de
percepção no qual o resultado
final é a ampliação da própria
auto-imagem.



Des-EspelhoDes-Espelho
“Des-Espelho” pretende refletir 
sobre o papel mediador da 
tecnologia nos processos de 
produção dos novos significados 
latentes em sistemas onde o agente 
transformador e criador/identificador 
de complexidade é o próprio 
visitante.



Des-EspelhoDes-Espelho



GIRA S.O.L.GIRA S.O.L.
Evento: “Luz da Luz”
Local: SESC – Pinheiros – São Paulo
Data: 2006.



Gira S.O.L.Gira S.O.L.
Renato

Júlia

Olívia

Gira S.O.L.

Interno

Gira S.O.L.

Externo



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Proposta Inicial
Evento: “File – Festival Internacional de Linguagem 
Eletrônica” – Apresentação da Proposta
Local: São Paulo
Data: 2006.

Gira S.O.L. – Proposta Inicial



Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.

O projeto GIRA S.O.L. (Sistema de Observação da Luz) utiliza-se de 
uma estrutura que possui a propriedade de se organizar diante de um 

estímulo ambiental tal como a flor girassol. A relação entre a natureza e 
a tecnologia, através da utilização da energia solar e de materiais 

inteligentes, constróem a poética de Gira S.O.L. 



Projeto “GIRA S.O.L.”
Sistema de Observação da Luz

O trabalho ainda está em processo, e que se trata de um projeto maior, do qual aqui, 
mostramos a sua primeira etapa onde procuramos trabalhar algo que eliminasse 
sistemas mecânicos, eletro-eletrônicos, fios e plugs. Buscamos algo que utilizasse 
mais os fenômenos naturais, porém contemporâneo e inteligente, refletindo o desejo 
de uma tecnologia mais branda. O projeto GIRA S.O.L. (Sistema de Observação da 
Luz) tem sua poética a partir da observação da luz do dia. O que nos estimulou na flor 
Girassol foram os aspectos mais comportamentais do que os visuais que 
interessaram à Van Gogh, embora mais científicos, também podem ser transformados 
em poética graças às novas possibilidades tecnológicas. Buscamos não a aparência 
mas sim o comportamento interno e a própria essência vital para construir a poética 
de Gira S.O.L. Nesta, que é apenas a fase inicial do projeto, privilegiamos o 
movimento, onde aproveitamos a energia solar do tipo térmica para dar vida ao 
trabalho. Pretendemos ainda, numa fase posterior, converter essa energia capturada 
em outras formas de mutação da obra, bem como em outras obras aproveitando de 
outros modos essa energia. O primeiro protótipo desse projeto tem a característica 
principal do movimento atômico de suas hastes propulsionado pelo calor da energia 
solar, fazendo o objeto acompanhar o percurso do Sol.



Trabalho Interdisciplinar

A Equipe possui um núcleo fixo de pessoas,
mas desenvolve os projetos com co-participantes 
(técnicos, cientistas, teóricos e artistas)
que variam de acordo com as características
de cada projeto. No caso do GIRA S.O.L. tivemos 
a participação do astrônomo  Dr. Enos Picazzio, 
do Engenheiro George Andrew Oliva de energia 
solar e do físico Dr. Jorge Otubo. 



Enos Picazzio

Jorge Otubo

Rejane Cantoni

Fernando Fogliano

Rosangella Leote

Milton Sogabe

Renato Hildebrand

George A. Oliva

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



Chapa de Cobre

Cobertura de 
Vidro

Estrutura de 
Cerâmica

Pernas em
Liga com 
Memória de 
Forma

A Utilização da Energia SolarA Utilização da Energia Solar

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



A Utilização da Energia SolarA Utilização da Energia Solar

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



A Utilização da Energia SolarA Utilização da Energia Solar

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



A Utilização da Energia SolarA Utilização da Energia Solar

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



Após serem deformados plasticamente, 
apresentam a capacidade de 

VOLTAREM À FORMA ORIGINAL
com o aquecimento

“LEMBRAM A FORMA ”
que tinham a alta temperatura

Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF



Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Material Inteligente
O Efeito de Memória de Forma - EMF

Protótipo:

Projeto
Gira S.O.L.

Projeto
Gira S.O.L.



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Protótipos

Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Protótipos

Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L. – Projeto Gira S.O.L. – Projeto 



Gira S.O.L.Gira S.O.L.
O projeto GIRA S.O.L. (Sistema de 
Observação da Luz) utiliza-se de uma 
estrutura que possui a propriedade de se 
organizar diante de um estímulo ambiental 
tal como a flor girassol. A relação entre a 
natureza e a tecnologia, através da utilização 
da energia solar e de materiais inteligentes, 
constróem a poética de GIRA S.O.L.

Milton



Gira S.O.L.Gira S.O.L.Os trabalhos do SCIArts tem apontado na 
direção da obra de arte como um sistema 
sensível e inteligente em constante diálogo 
com seu entorno, adaptando-se e 
transmutando-se. As instalações interativas 
do grupo fazem uso de sensores de 
movimento, de luz e de som, micro-câmeras, 
equipamentos audio-visuais em geral e 
softwares e hardwares específicos 
produzidos pelos integrantes do grupo.

Sistemas eletro-eletrônicos e mecânicos são 
utilizados em busca da interatividade da 
obra com as pessoas, com as outras obras e 
com o ambiente circundante.

Neste projeto buscamos algo que utilizasse 
mais os fenômenos naturais, porém 
contemporâneo e inteligente, refletindo o 
desejo de uma tecnologia mais branda, 
segundo o conceito de Paulo Laurentiz em 
“Holarquia do Pensamento Artístico”.

Milton



Gira S.O.L.Gira S.O.L.
Neste projeto buscamos algo que utilizasse 
mais os fenômenos naturais, porém 
contemporâneo e inteligente, refletindo o 
desejo de uma tecnologia mais branda, 
segundo o conceito de Paulo Laurentiz em 
“Holarquia do Pensamento Artístico”. 

Assim nasceu o Gira S.O.L. – Sistema de 
Observação da Luz, neste caso, a partir da 
observação da luz do dia.

Nesta etapa inicial do Projeto privilegiamos o 
movimento, onde aproveitamos a energia 
solar do tipo térmica para dar vida ao 
trabalho. Pretendemos ainda, numa fase 
posterior, converte essa energia capturada 
em  outras formas de mutação da obra, bem 
como em outras obras aproveitando de 
outros modos essa energia e usando 
diferentes tecnologias.

Milton



MAR-CISOMAR-CISO
Evento: "Uns e Outros” 
Instalação Interativa onde o grupo buscou 
referências no mito de Narciso e nas relações 
espaciais entre Brasil e África, em que "um" e 
"outro" são os mesmos.
Local: Casa do Lago - UNICAMP - Campinas
Data: 2006.



Mar-CisoMar-Ciso

Renato

Fernando

Júlia

Olívia

Nesta obra há uma subversão da imagem 
refletida na água e o interator, percebe-se 
através de imagens mediadas. 

O título MAR-CISO traz à mente o mito de 
NARCISO e ao mesmo tempo a idéia de 
CISÃO de dois continentes feita pelo MAR. 

Através da interatividade as pessoas 
podem apreciar, no momento em que 
visualizam a sua própria imagem refletida 
na água, a projeção de uma outra imagem, 
que se movimenta para um outro lugar, 
afastando-se da imagem refletida, 
provocando a poética da obra.

A sonoridade, que remete à água, e a 
tatilidade da areia em que é projetada a 
imagem do interator induzem à sensação 
da reconstrução do mito e de novas 
possibilidades interpretativas.



DEZ-ENCONTROSDEZ-ENCONTROS
Evento: “Luz da Luz”
Local: SESC – Pinheiros – São Paulo
Data: 2006.
Participação: Fernando Fogliano, Gilson
Domingues, Júlia Blumenschein,
Milton Sogabe, Hermes Renato Hildebrand, 
Rosangella
Leote e Omar Khouri



SCIArts e Omar Khouri
Dez- Encontros

Sistema Poético Interativo



Dez-EncontrosDez-EncontrosRenato

Fernando

Júlia

Olívia

Instalação multimídia 
que apresenta um 
quase-poema, 
visualizado por três 
seqüências verticais 
de leds que projetam 
uma palavra por vez em cada um dos três limpadores de 
pára-brisa. Explora a percepção visual e a tecnologia digital 
através da tríade de palavras (substantivo, verbo e adjetivo) 
que surgem do movimento dos limpadores de pára-brisas 
enquanto o som de chuva é ouvida.



Dez-EncontrosDez-EncontrosRenato

Para cada pára-brisa há 10 “encontros” de três palavras que se 
alteram aleatoriamente, formando combinações poéticas com 
verbos, substantivos e adjetivos, arranjados horizontalmente 
nesta seqüência: 

Verbo
CANTAR
OLHAR
SENTIR
FAZER

BRINCAR
SORVER
VIVER

BRILHAR
SORRIR
PENSAR

Substantivo
SOM
AZUL

VENTO
FESTA
VIDA
SUMO
TEMPO
RAIO
RISO
ALGO

Adjetivo
SUAVE
CLARO
MORNO
ALEGRE
SEMPRE
DOCE

LONGO
INTENSO
ABERTO

BELO

As palavras nunca são 
apresentadas em sua totalidade

A percepção é construída na 
retina pelo fenômeno de 

pregnância da imagem

Cada letra é lida através de uma 
única linha vertical com 8 leds

Som de chuva: clima 
e contexto urbano



Dez-EncontrosDez-Encontros
Renato



Dez-EncontrosDez-Encontros
Renato



Currículos do SCIArts  e de seus integrantes

SCIArts é uma Equipe Interdisciplinar que desenvolve seus 
projetos na intersecção entre Arte, Ciência e Tecnologia. A 
produção dos trabalhos do grupo procura tanto exprimir a 
profunda complexidade existente na relação entre estes 
elementos, que são a essência da cultura humana, quanto a 
representação de conceitos artístico-científicos contemporâneos 
que demandem novas possibilidades mediáticas e poéticas.

Para atingir estes objetivos, teorias científicas e tecnologias em 
geral são utilizadas para a construção de espaços poéticos onde a 
interação homem/obra, obra/obra, obra/ambiente e 
homem/homem são predominantes.

A Equipe possui um núcleo fixo de pessoas, mas desenvolve os 
projetos com co-participantes (técnicos, cientistas, teóricos e 
artistas) que variam de acordo com as características de cada 
projeto.



Fernando Fogliano (São Paulo, SP, 1956)
Doutor em Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
físico, fotógrafo e engenheiro de software. De 1986 a 1996 trabalhou no
Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo com
automação para instrumentação em astrofísica e fotografia de eclipses
solares. Pesquisa atualmente a relação entre imagem e mídia. Docente do
SENAC, São Paulo.

Milton Sogabe (São Paulo, SP, 1953)
Formado em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, São
Paulo, é mestre e doutor pelo Programa de Comunicação e Semiótica da
PUC-SP. Pesquisa a imagem na relação Arte/Ciência/Tecnologia. Professor
desde 1977, lecionou desenho e pintura na FAAP de 1982 a 1995; desde
1994 é docente no Instituto de Artes da UNESP na graduação e pós-
graduação. Tendo trabalhado com desenho, pintura e gravura desde o
início dos anos 70, a partir de 1987 começa a utilizar também novos meios
eletroeletrônicos, como xerox, videotexto, vídeo, computação e
equipamentos audiovisuais em geral. Participa de vários eventos
internacionais de Arte-Telecomunicação via Televisão de Varredura Lenta,
Fax e Computador. Desde 1995 trabalha com instalações multimídia
interativas.



Hermes Renato Hildebrand (Lages, SC, 1954)
Formado em Matemática pela PUC-SP, fez mestrado em Multimeios no
Instituto de Artes da UNICAMP. É doutor em Comunicação e Semiótica pela
PUC-SP. Utilizando um enfoque semiótico, realiza uma pesquisa acerca das
relações entre as linguagens da matemática e da arte. Vem participando de
exposições desde 1978. A partir de 1989 desenvolveu trabalhos utilizando
as novas mídias eletrônicas: Fax, Xerox e Produção de Multimídias.
Participou de vários eventos internacionais de Arte-Telecomunicação via
Televisão de Varredura Lenta, Fax e Computador. Desde 1995 trabalha com
instalações multimídia interativas e realiza sistemas de multimídia para
gravação em CD-ROM. Docente: Instituto de Artes da UNICAMP e PUC-SP.

Rosangella Leote (Canoas, RS, 1961)
Artista multimídia, é doutora em Ciências da Comunicação na ECA-USP,
pelo Departamento de Rádio e Televisão. Tem mestrado em Artes pela
UNICAMP e bacharelado em Artes pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Realiza performances e instalações desde 1986 e vídeos desde
1991, tendo recebido o prêmio de melhor vídeo experimental no 2o Festival
de Cyne y vídeo de Buenos Aires (FESTLATINOBA). Docente do Instituto de
Artes da UNESP na graduação e pós-graduação ministrando disciplinas
relacionadas à Comunicação, Arte e Novas Tecnologias, Vídeo e Animação.
Coordena um Grupo de Pesquisa na UNESP inscrito no CNPq, onde
encaminha a pesquisa “O potencial performático e as interfaces
hipermídias” na linha “Comunicação e Arte – Interfaces”



Participação especial

Edson Zampronha (Rio de Janeiro, RJ, 1963)

É compositor com pesquisas em música contemporânea, semiótica 
musical e tecnologia musical. Recebeu dois prêmios da APCA, São Paulo. 
É professor de Composição Musical na Universidade Estadual Paulista -
UNESP, onde coordena o Grupo de Pesquisa em Música, Semiótica e 
Interatividade. É Doutor em Comunicação e Semiótica - Artes - pela PUC, 
São Paulo. Foi compositor convidado, entre outros, do LIEM-CDMC, 
Madri, da

Fundación Phonos da Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, e da 
Universidade de Birmingham, Inglaterra. Foi pesquisador convidado da 
Universidade de Helsinque, Finlândia, e professor visitante da 
Universidade de   V e da Universidade Complutense de Madri, ambas na 
Espanha. É autor do livro Notação, Representação e Composição. Suas 
composições estão incluídas em 7 CDs. Um deles é o CD Modelagens, 
lançado em 2003, totalmente dedicado às suas composições.



Descrição das Obras

Instalações Multimídia Interativas

DES-ESPELHO

“Des-Espelho” é um sistema de vídeo-vigilância montado com sete câmeras e igual número
de monitores de TV com o qual criam-se simulações especulares. No espelho a captação e a
visualização estão encerradas num processo denominado reflexão. No vídeo, ao contrário,
esses dois momentos podem ser separados. A captura e visualização da informação
(luz/imagem) se dão num processo muito mais elaborado e, por esse motivo, mais rico de
possibilidades a serem exploradas.

Todavia, em alguns aspectos, o vídeo é bastante semelhante a um espelho. Em “Des-
Espelho”, o sistema é construído de maneira a que se produzam “espelhos bizarros” que
reflitam outras faces de nós mesmos para a nossa própria contemplação. “Des-Espelho”
propõe um jogo de imagens no qual o indivíduo se reconheça a partir de outros pontos de
vista que não o seu próprio, mas de um outro externo e estranho sobre si mesmo. Trata-se
de um jogo de percepção no qual o resultado final é a ampliação da própria auto-imagem.

“Des-Espelho” pretende refletir sobre o papel mediador da tecnologia nos processos de
produção dos novos significados latentes em sistemas onde o agente transformador e
criador/identificador de complexidade é o próprio visitante.

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo – IA – Porto Alegre – RS, 2004.



IMÁGINA

IMÁGINA carrega em seu bojo o conceito de sistema como obra de arte, como a
maioria dos trabalhos da Equipe Interdisciplinar - SCIArts. A obra já não é mais um
objeto ou espaço definido, e nem pretende apenas à utilização de um sistema já
existente, mas se propõe como um sistema poético, que lida com imagens e sons
de diversos locais mantendo uma relação através da movimentação das pessoas
que acabam definindo a imagem resultante que entrará para um outro sistema que
é a Internet.

IMÁGINA é uma instalação interativa marcada pelas possibilidades de
interconexão que permite. As imagens são concebidas a partir de relações
recursivas, na qual o interator e sistema relacionam-se, produzindo um fluxo
contínuo de geração de imagens. Nesse processo dialogam os espaços definidos
pelo ambiente da instalação e o resultante daquele suportado pela rede de
Imágina. Ela permite perceber o dinamismo das relações da natureza, no qual a
água é um elemento metafórico da fluidez e transformação das imagens,
deflagrando assim a escritura imagética em um sistema auto-referencial.

O projeto IMÁGINA é uma Instalação Multimídia Interativa que foi elaborada no
Senac Comunicação e Arte - Lapa - São Paulo –SP - 2000.



RE-TRATO

A obra propõe um sistema ( sistema de vigilância com 4 câmaras e 4
monitores) no qual, ao entrar no espaço, o indivíduo se descobre e se
reconstrói a partir de diferentes pontos de vista. Um novo significado emerge
do processo de co-transformação entre suas escolhas de posicionamento no
espaço e de suas imagens exibidas nos monitores resultantes dessas escolhas.
A natureza interativa do trabalho abandona as dicotomias e aponta para uma
visão sistêmica onde homem e ambiente co-evoluem.

Re-trato participou do COMPÓS realizado no Centro Cultural Maria Antonia da
USP em junho de 1998 e também do Congresso Internacional de Biossemiótica
e Ciências Cognitivas organizado pela Pós-graduação em Comunicação e
Semiótica realizado no Instituto Cultural Itaú em agosto do mesmo ano.



ENTREMEIOS I E ENTREMEIOS II

Entremeios é um sistema tecnológico – vídeo, som, dispositivos, sensores, imagens pré-
gravadas, imagens em tempo real – que criam interações entre os espaços, os
equipamentos e o público. Altera a sintaxe da representação tradicional, utilizando-se da
metalinguagem e recriando diferentes níveis de significação. Busca deixar claras as
relações entre os elementos existentes no espaço do qual faz parte, sejam eles outras
obras, acontecimentos circundantes ou pessoas. Os artistas são condutores de
linguagem e operam por um sistema dinâmico em que o fluxo das idéias reinventa uma
arte em aberto que declara a crise da autoria. Trata-se de um sistema onde o
espectador é co-produtor da obra.

Entremeios I foi realizada no INSTITUTO CULTURAL ITAÚ na exposição "Mediações"
dentro do evento "Arte-Tecnologia" em outubro de 1997.

Entremeios II foi realizada na II° Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Fundação de Artes
Visuais do Mercosul, Porto Alegre, Brasil, de 05 de novembro a 09 de janeiro de 2000.
Esta obra recebeu o prêmio cultural Sérgio Motta 2000 (menção honrosa).



POR UM FIO

Instalação Multimídia Interativa que cria relações, através da movimentação das pessoas
no espaço, com todas as obras existentes em uma mostra. Através de sensores sensíveis a
alteração luminosa, sonora e movimentação física, imagens e sons são ativados de acordo
com o deslocamento das pessoas no espaço e com o funcionamento das outras
instalações. Esta obra pretende situar-se na inter-relação de todos os elementos existentes
num espaço, sejam eles pessoas, objetos, luzes, sons, etc. Os sensores são distribuidos
pelo espaço de acordo com a característica de cada obra, ou seja, um sensor sonoro para
uma instalação que se utiliza de som, um sensor de movimento para um trabalho visual
onde as pessoas deslocam-se no espaço e sensores luminosos para as obras que se
utilizam de luz. Os sensores ativados mandam um sinal para uma placa central que está
ligada a um computador que gerencia os tempos e as relações com os outros sensores.
Recebido o sinal de um sensor o computador manda um impulso ligando e desligando os
equipamentos nos tempos programados. Algumas imagens ou sons gerados por "Por um
Fio" estão diretamente relacionados com os trabalhos que os ativam, outros fazem
referência ao próprio meio que os produzem. Dois monitores de vídeo, exibem quando
ativados, imagens de duas instalações, porém uma delas é em tempo real captando as
pessoas que penetram na respectiva instalação enquanto que a outra é pré-gravada,
provocando um estranhamento entre as duas situações.

Por um Fio integrou a Mostra "Artistas Pesquisadores da ANPAP", 1996, na qual
participavam 10 instalações utilizando-se de vários meios.



Obras Desenvolvidas em Colaboração:

INFOBODIES

Espetáculo multimídia - música eletroacústica, vídeo e canto - formulado a partir de
uma coleção de conceitos e teorias inovadoras (e.g., artísticas e cientificas), que
compõem o espaço imaginário do que será o próximo milênio. Infobodies foi
apresentado no formato “comunicação multimídia” durante o Simpósio Invenção:
Thinking the Next Millennium, realizado no Centro Cultural Itaú, São Paulo, Brasil,
de 26 a 29 de agosto de 1999 e no formato “espetáculo” nos eventos: Rumos
Musicais 2000 - Perspectivas semana da Música Contemporânea, no Itaú Cultural,
São Paulo, Brasil, dia 09 de junho de 2000, às 21h e no Núcleo de Música
Experiental e Intermídia do Rio de Janeiro no espaço cultural Sergio Porto, Rio de
Janeiro, RJ, dia 19 de Dezembro de 2000, 20h30.

DRU

Espetáculo de dança utilizando várias mídias audiovisuais, tais como micro-
câmeras, walk-man, projetor de vídeo, quadriculador de vídeo e sensores. A Equipe
SCIArts colaborou com a produção do vídeo utilizado no espetáculo, com o sistema
de vídeo, de projeção (vídeo e slides com movimento), de audio e sensores de
movimento. A produção sonora recebeu colaboração de Fernando Yazeta.

Este trabalho foi apresentado no Instituto Cultural Itaú no evento Arte-Tecnologia
realizado em 1997. Trabalho de Ivani Santana e Rachel Zuanon.


