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APRESENTAÇÃO::

A tecnologia é um dos mais poderosos instrumentos de transformação do homem e do mundo. Economia,
política, arte e vida social, em diferentes épocas, refletem o uso que os seres humanos fazem das tecnolo-
gias que estão na base do seu sistema produtivo.

Nós, da SUCESU - Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações - somos fascinados por todas
as possibilidades que as tecnologias de informação e comunicação nos oferecem e procuramos reuni-las
nesta INFORUSO & INFOCON SUCESU 2006.

E, se pretendemos Te Ver mais DIGITAL, não podemos nos furtar a apresentar as potencialidades do compu-
tador na arte contemporânea. A arte digital, ou seja, arte produzida em ambiente gráfico computacional é
uma das mais fascinantes novidades na aplicação da tecnologia da informação. A produção artística evolui e
abre novas perspectivas com a misteriosa interação entre o espectador e a obra, atraindo o público, literal-
mente, para dentro da mesma e envolvendo-o nummundo novo de percepções, emoções e sentimentos.

Se a arte já foi riscada nas pedras das cavernas, por que não pode, hoje, ser exposta em um pedaço de vidro
luminoso?

É com grande entusiasmo que oferecemos à comunidade essa pequena mostra de arte digital que, como
nós, da SUCESU, valoriza a participação do usuário - sai de cena o espectador passivo da obra pronta, aca-
bada e entra em cena o usuário ativo, co-autor da obra que experimenta.

Venha interagir conosco!
Um grande abraço,
Acrisio Tavares
Presidente da SUCESU-MG



INTRO::

Quando me solicitaram conceber e curar uma mostra de artes visuais com ênfase em "arte-tecnologia"
para a INFORUSO-INFOCON. SUCESU 2006, uma série de interrogações se fizeram prementes. Passei a
inquirir-me por que é que em Minas Gerais não se realizam, como em outros estados, manifestações desta
natureza a não ser por meio de esforços isolados ou individuais? Confesso que isso provocou emmim grande
inquietação, por um lado, e, por outro, um enorme entusiasmo pelo projeto. Entendo este convite como a
abertura de uma porta, como uma possibilidade de trazer benefícios para a cidade. Assim, meu objetivo cen-
tral foi descobrir, mapear, pensar e demonstrar a capacidade e o potencial dos interessados na utilização e
no consumo dos resultados das pesquisas das novas mídias. No entanto, como se trata de um campo ainda
incipiente, não procurei construir uma mega-estrutura com a intenção de seduzir ou deslumbrar, obviamen-
te sem deixar de cuidar da qualidade dos trabalhos apresentados.
Claudia Gianetti diz: “Ninguém sabe exatamente como fazer curadoria em arte-tecnologia, como exibir esses
trabalhos, como montá-los. Há um vazio conceitual muito grande”... Então, o que fazer? Devemos ficar pro-
strados como se houvesse um abismo à nossa frente? Ou devemos procurar algum caminho por onde
começar? Nesse caso, o que poderia servir como fio condutor? Haveria uma palavra-chave que pudesse nos
ajudar a definir uma mostra que tem por motivo, justamente, o tema arte e tecnologia? Sabendo, ainda, que
o tema central do evento INFORUSO-INFOCON. SUCESU 2006 seria a TV Digital, como deveria proceder no
sentido de criar uma exibição capaz de provocar um debate consistente nesse campo?
Emmeio a essas e outras dúvidas decidi não vincular a exposição a este tema. Além de não ser apropriado,
correria o risco de ser, até mesmo, contraproducente, transformando essa preciosa oportunidade num
apêndice metafórico do evento ou, de uma perspectiva mais pessimista, emmero dispositivo de demonstra-
ção das novasmaravilhas tecnológicas. Tendo isso emmente, comecei amisturar as possibilidades: hibridismo,
“wireless”, Biotecnologias (tema, aliás, demuito interesse para a realidade brasileira), novas utopias, net-arte. As
possibilidades eram e são inúmeras.
Foi nesse momento que me veio a lembrança de um artigo que havia lido há alguns anos, uma entrevista
que Lev Manovich concedeu à revista CLUSTER (# 03-2004) intitulada "Quale interazione?” Foi justamente aí
que pude entrever por onde passaria a resposta para tais questionamentos: pela INTERATIVIDADE. O que
me surpreendeu foi que aquilo que eu buscava não era, em absoluto, algo novo. A interação está presente na
nossa vida cotidiana, em cada relação que estabelecemos com as pessoas — relação que pode ou não ser
mediada por objetos e/ou interfaces ( design de interação). Há, ainda, aqueles que consideram a possibilida-
de de haver interação pessoa-objeto e objeto-objeto. Por hora, e aqui, me permito falar emmeu nome e em
nome dos artistas envolvidos: não temos a pretensão de concluir nada, estamos apenas lançando sementes
na esperança de vê-las germinar nos trabalhos de arte, dos designers, arquitetos, mas também, em centros
de pesquisa e empresas dedicadas à investigação e ao apoio à utilização das novas tecnologias. Assim, nos-
sos próximos passos devem ser dirigidos no sentido de manter e ampliar eventos relativos a esse campo.
mario suarez.
BH-2006

QUALINTERAÇÃO?
EntrevistadeLevManovichaDomenicoQuaranta . [CLUSTER.On innovation#03-2004]

“Atualmente a mídia interativa nos pede para clicar em uma frase selecionada, para ir para uma outra frase.
Somos solicitados a fazer certas associações pré-programadas; em outras palavras, [...] trocamos a estrutu-
ra mental de uma outra pessoa pela nossa.[...] As mídias interativas nos pedem para nos identificarmos com
a estrutura mental de outra pessoa.”

Com estas palavras LevManovich concluiu, em 1999, o parágrafo do seu livro “The Language of NewMedia”,
dedicado ao “mito da interatividade”. Essa afirmação pretendia provocar uma polêmica contra um certo entu-
siasmo, um tanto ingênuo, pelo poder interativo dasmídias digitais. Mas as questões levantadas, independen-
temente dessa polêmica, são, ainda hoje, cruciais: o quanto a interatividade das novas mídias restringe, ao
invés de aumentar, a nossa liberdade de pensamento e de ação? O quanto contribui para fazer esquecer o ver-
dadeiro poder interativo das mídias tradicionais, que não consiste em simplesmente mover um “joystick” ou
em clicar em um “link”, mas em apropriar-se do texto que temos diante de nós – seja ele um livro, um filme
ou um desenho? O quanto a exaltação incondicional da interatividade penaliza o desenvolvimento de uma ver-
dadeira interação entre o homem e a máquina, e entre uma pessoa e outra através da máquina?

DQ: Em “The Language of New Media”, falando da interação entre usuário e “objeto midiático” você distingue
interatividade fechada de interatividade aberta. Você pode explicar esta distinção?

LM: Com estes dois termos tento começar a fazer algumas distinções. De fato sou inclinado a pensar na intera-
tividade como em uma espécie de conceito “guarda-chuva”, o qual cobre uma série de significadosmuito diver-
sos entre si. O conceito de interatividade “fechada” refere-se à seleção interna dentre uma série de escolhas defi-
nidas a priori - por exemplo, escolher qual cena do filme ver no DVD, ou escolher a área de um “web-site”. Já o
conceito de interatividade “aberta” diz respeito a uma interação mais complexa entre o ser humano e o compu-
tador, em que o conteúdo não é determinado a priori (ou, pelo menos, não todo o conteúdo), mas é gerado em
tempo real de acordo com as ações do usuário.
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Obviamente esta é a distinção básica – achoquea interatividade, entre asnovas dimensões culturais criadas pela
informatização, é amais complexa – ainda não vi ninguém desenvolver uma teoria sistematizada da interativida-
de.

DQ: Quando você fala da interatividade comomito, você se refere especificamente às artes interativas e à pre-
tensão delas de tranformar o espectador em co-autor da obra. Você tambémacredita, comoGerald Blain (alias
01.org), que a única maneira de tornar-se co-autor de uma obra seja apropriar-se dela mediante uma inter-
venção não prevista pelo verdadeiro autor?

LM: Devo dizer que a abordagem um tanto quanto agressiva sobre a interatividade que usei no meu livro ( que
terminei de escrever em 1999) foi uma reação ao debate dos anos 90, em que a interatividade era aclamada
como a única característica que podia definir as novas mídias, em detrimento de qualquer outro aspecto. Eu
queria começar a pensar em outras características e em outros desenvolvimentos, igualmente cruciais ( na
minha opinião, obviamente), por exemplo, a automação.
Um outro desenvolvimento dos anos 90 contra o qual a minha análise da interatividade reagiu foi a obsessão
pela interactive narrative. Acho que esta interactive narrative afinal nunca existiu. O que existe, na verdade, é
uma formamuito elaborada de jogos para computador com as suas linguagens, as suas convenções, os seus
gêneros,etc. Além disso temos uma interatividade ainda limitada,masmuito importante, no âmbito dos DVD`s
( graças a eles o usuário pode ver qualquer cena do filme , ou o “making of ” e, em alguns casos, pode escolher
também o ângulo) e no âmbito dos video-gravadores digitais, os quais possibilitam ao usuário transformar a
televisão em um data-base, que pode ser facilmente conectado.
Os DVR( video-gravadores digitais) podem parecer uma coisa banal, mas do ponto de vista histórico são um
desenvolvimento muito importante. Toda aquela discussão sobre a interactive narrative nos anos 90 foi uma
coisa muito de elite. Afinal todos usam DVD e DVR. Eles têm a sua lógica – representam um estágio específico
da informatização da cultura, em que as formas culturais/econômicas já estabelecidas, como os filmes construí-
dos de maneira linear e os programas televisivos lineares são lentamente desmontados nos seus elementos
constitutivos. Na minha opinião, este é um desenvolvimento necessário e saudável – uma fase pela qual é
necessário passar, antes de chegar a formas completamente novas como a interactive narrative. ( Não pode-
mos esquecer que uma análoga “lego- lização”- palavra que criei a partir de Lego – está acontecendo na indú-
stria musical: se antes um disco ou um CD representavam a unidade utilizada pela indústria, atualmente, com
a influência dos software na gestão musical on-line, como os “iTunes”, a unidade tornou-se uma canção.)

DQ: Com o design Interativo, o computador torna-se uma espécie de interface entre o homem e as coisas. Na
sua opinião, em quemudará a nossa relação com omundo com a intromissão, ainda que discreta, desta espé-
cie de “véu” programável?

LM: Acho que estamos entrando em uma fase nova e importante – pode-se descrevê-la com uma terminolo-
gia já bem conhecida como “informatização ubíqua” (onipresente), ou talvez será necessária uma nova termi-
nologia. A verdade é que a programação, as telecomunicações, as interfaces são, aos poucos, incorporadas
a uma variada série de objetos, como os computadores ou os telefones. Por causa disso, acho que, aos pou-
cos, a nossa velha e secular concepção de objeto como alguma coisa de “morto”e “passivo” sofrerá uma
mudança e que os objetos serão cada vez mais “inteligentes”. E, um dia, objetos tradicionalmente “estúpi-
dos” poderiam ser uma exceção, e não a regra. Da mesma forma, se hoje as telas dinâmicas constituem um
pequeno percentual das superfícies de qualquer espaço, um dia, praticamente todas as superfícies, de qual-
quer espaço, poderiam funcionar como telas conectadas a redes.
Este futuro estámais próximo do que se possa imaginar. A pesquisa de design daNissan aqui de San Diego

já desenvolveu o protótipo de um carro, que será exposto no Salão do Automóvel de Detroit em 2004. Toda a
parte interna do teto deste carro funciona como uma tela. E já no ano passado (2003) a Gilette anunciou a sua
intenção de adquirir 500 milhões de placas RFID ( placa para identificação por frequência de rádio), a fim de
adaptá- las aos seus produtos.
Parece que vivemos um período interessante, em que a ficção científica alcançou o presente. Não precisa-

mos mais viajar para planetas distantes em busca de civilizações alienígenas, pois o nosso planeta está rapi-
damente transformando-se em uma delas.

DQ: Asmídias digitais nos permitem não só interagir com elas, mas também, pormeio delas, interagir com
outras pessoas. Desta mediação, a interação entre os seres humanos sai arranhada ou reforçada?

LM: Hoje vemos uma grande energia e interesse pelo “sofware social” – web-sites como friendster.com e
orkut.com, softwares para salas de bate-papo e IRC, a emergente mobilidade e serviços locais para a criação
de comunidades temporárias, etc. Há ummês estive na conferência “Emerging Technology”, em San Diego, e
cerca demetade da conferência foi dedicada a temáticas ligadas ao “software social”. Pode-se dizer que a pri-
meira modernização destruiu as comunidades tradicionais, com as suas relações sociais estreitas – o cresci-
mento das cidades no século 19 e as novasmodalidades de trabalho levaram à alienação. Hoje vemos o dese-
jo de criar tecnologias quemelhoremesta alienação de base – não simplesmente voltando a comunidades pré-
modernas, caracterizadas por uma estabilidade social e geográfica, mas buscando novos tipos de comunida-
de móveis, temporárias e distribuídas, apropriadas para a era das viagens de avião, da globalização econô-
mica e das modalidades flexíveis de trabalho.

Lev Manovich- AB+ | 0bra: Helen et Heiko
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ARTEINTERACTIVA DESIGNINTERATIVO::

Direi que, essencialmente, o design temumobjetivo funcional e por isso usa o dispositivo da interatividade para se comunicar como
“usuário” de umserviço, possivelmente fazendo-o jogar ou divertir-se.
Para a arte, o discurso émais complexo, porque na realidade não consigo pensar emoperações artísticas nas quais não exista intera-
tividade. Ao observador da obra, pede-se interagir e questionar até que possa realizar o dispositivo artístico,mesmo quando a obra não
é declaradamente interativa.
Em todos os casos, solicita-se e estimula-se a atenção do observador, promovendo sua vontade de jogar, de conhecer, de comunicar-
se, comobjetivos que sãomuito diferentes.
Federico DeGiuli.

“PROGETTOCLUSTER”
Progetto Cluster é umprojetomultimidial feito por Federico DeGiuli, um arquiteto de Turim.
AB+ é um “palazzo”multifuncional emque se encontra não apenas a redação da revista,mas tambémum restaurante e espaços, em
sua labiríntica geografia, onde são organizadas atividadesmusicais, visuais e expositivas.
Os trabalhos “COMEDIAMANTI” de Lorenzo Taiuti e “SMALL FISH” deMasahi Fujihata foramapresentados na “Cluster Visions”, uma
exposiçãomultimidial solicitada porAB+ e que teve a colaboração do “MuseuZKMdeKarlsruhe”, importante pelo seu endereço digi-
tal.
Outrasmostras e eventos dedicados amultimidialidade se sucedemhá três anos no espaço. Umprojeto de sinestesia entre atividades
convergentes sobre amultimidialidade acontece ao lado da revista “CLUSTER on innovation”.
A revista é umperiódico de cultura digital, de informação e de elaboração crítica que se põe nestemomento como amais interessante
na Itália pela complexidade da visão cultural e estética no campo damultimidialidade.
A revista “Cluster” se ocupa tanto deDesign Interativo como de Arquitetura Digital, tanto de ArtesMidiáticas como do desenvolvimento
de novas linguagens naRede.
Lorenzo Taiuti

NOTESONSMALLFISH(NOTASSOBREUM PEQUENOPEIXE)
MASAKIFUJIHATA.2000 ::

Omundo da expressão abstrata, na arte do século XX, liderado por Schoenberg namúsica e por Kandinsky e outros na pintura, pode,
agora, ser considerado omundo da expressão concreta, graças aos recursos damídia interativa que a tecnologia da computação nos
oferece.
Comesse trabalho, iremos nos acostumar a pensar empontos e linhas relacionados àmúsica,mas, ainda, teremos de usar nossa
imaginação antes de podermos ouvir amúsica na pintura. De fato, a questão toda é usar a imaginação para se antecipar àmusica.
Prestar atenção a um filme sobre pintura aomesmo tempo emque se toca umamúsica certamente reduzirá nossa imaginação.
O tema principal deste trabalho é “interação”. De acordo coma teoria semiótica, a criação de umsignificado requer amútua intera-
ção entre códigos significantes. Se, podemos criar umespaço no qual o significado dos elementos pictóricos, tais como pontos, linhas
e cores, interagemcomo tome velocidademusical dos instrumentos, se torna possível termos uma experiência concreta de aprecia-
ção do espaço de significados abstratos.
A questão é não se prender, durante a visualização da pintura, a algum tipo de interação cerebral produzida logo depois de cada ele-
mento da pintura ter sido decodificado individualmente,mas extrair o significado através da interação direta comas imagens. O pen-
samento não provémda experiência, ele é a própria experiência. Essa é a condição principal do ambiente interativo.
Nosso “Small Fish” é uma tentativa de se criar tal espaço. Os pontos e linhas nas pinturas eletrônicas do computador têm seus pró-
prios elementosmusicais,mas são, também, instrumentos para a produção interativa de som.
Inicialmente, o usuário pode experimentar alguma dificuldade para entender os vários significados dos símbolos na tela,mas esses
significados se tornamclaros àmedida emque ele ou elamanipula os símbolos na tela do computador. No devido tempo, as
seqüências geradas pelo som começarão a soar como “música”. (Seja como for, nós sabemos que nosso cérebro está sempre ten-
tando distinguirmúsica de barulho. Omomento no qual as pessoas começama ouvirmúsica relaciona-se à profundidade de sua
formação e culturamusical). A procura pelo significado se fazmais complexa aqui, indo alémdemeros símbolos adicionados àmúsi-
ca. Os prazeres domovimento e damúsica se rendemumao outro delicadamente emumamesma progressão.
Há inúmeras discussões sobre as infinitas possibilidades da arte interativa utilizando computadores. É dito que a livre combinação de
elementos é feita como objetivo de nos surpreender combizarros e inesperados acontecimentos. Tudo isso pode ser verdade em
laboratórios,mas se trata, também, de umoutro jeito de se criar possibilidades de acontecimentos e oferecê-los a umpúblico como
arte. Nesse projeto, sentimos que é extremamente importante encontrar ummodo de delimitar a experiência e a potencialidade de
cada elemento embenefício da geração de significado. O deslumbramento pelas relações que surgema cadamomento deriva da
extraordinária complexidade que se pode alcançar atémesmo dentro de umconjunto de rígidas limitações.
O “Small Fish“ é projetado para que os usuários entendamprecisamente a estruturamusical proposta por Kiyoshi Furukawa dessas
limitações. Repetições, séries subindo e descendo, o lado esquerdo e direito do piano – toda estruturamusical clássica – pode ser
ouvida emmeio ao caos.Mas nenhumamanipulação será suficiente para lhes proporcionar amúsica perfeita.
O efeito final é como uma criança lançando seus braços emum rio corrente, tentando pegar umpeixe.

COMEDIAMANTI. (COMODIAMANTES)
PORLORENZOTAIUTI. IT.2002 ::

“ComeDiamanti” é uma instalação interativa baseada na combinação e recombinação de novos textos poéticos. O valor autônomo da
palavra, sua proximidade como some as artes visuais são elementos fundamentais na aventura das vanguardas históricas.
A decomposição das regras gramaticais, a importância do somda palavra, assim como o seu valor tipográfico e visual são conceitos
básicos da poesiamoderna.
O Futurismo e oDadaísmo precedeme prevêemo fundir-se dos códigos literários comoutros códigos comunicativos e expressivos
como está acontecendo namultimídia digital.
Hipóteses de composição se representamemobras de poesia interativa, baseadas no reenvio de textos poéticos segundo a tradição
dadaísta-futurista.
Tanto os dadaístas como os futuristas insistirampormuito tempo sobre a importância da “casualidade” no trabalho expressivo.
A poesia dadaísta estilizava a “construção” da poesia através das variações casuais de palavras e versos, usando instruções formais
para criar umartifício que resultasse de um jogo entre casualidade e controle.
A casualidade na composição reflete o caos da realidade para a qual as vanguardas se abrempara depois proporemmodelos de radi-
cal redefinição lingüística.
Cortar uma página de jornal emminúsculos fragmentos, jogar os fragmentos sobre umamesa: o resultado deste “golpe de dados” é
a “poesiamoderna”, entendida como fragmentação da linguagem, retorno àmatriz sensorial e onomatopéica da palavra. Aqui está a
famosa receita dada-futurista para compor uma poesia.
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O uso do texto como sinal visual e comunicativo se coloca em numerosas obras baseadas nas novasmídias digitais, dos tra-
balhos deMyron Kruger, aos trabalhos de JohnMaeda e em infinitas outras variáveis de linguagens, como aquelas das novas
mídias, obcecadas pela qualidade da comunicação do computador.
O trabalho “ComeDiamanti” parte de uma frase de Emily Dickson “As palavras naminhamemória iniciam a brilhar como dia-
mantes...”
Textos de poetas famosos são recombinados em tempo real pelo público emmodo performático comestratégias aleatórias. Som
e texto são interligados com técnicasmulti-mídia segundo as possibilidades domundo digital e do próprio senso damulti-mídia.
A instalação interativa se propõe, como um “VJing” poético quemistura, seguidamente, os textos, trabalhando sobre o fazer-se
em tempo real da linguagemnarrativa e poética. Uma poesia digital e interativa compreendida como participação do público e
como variação em tempo real do produto digital.
Naturalmente, sabemos que o valor literário de uma poesia, como o seu valor expressivo é baseado na exata dosagemde texto e
não texto, de pausas e pesos entre e comas palavras.Mas sabemos tambémque as palavras e os seus valores visuais têmuma
existência “autônoma” e que carregamconsigo a aura das colocações que tiveramoriginalmente.
As palavras também recortadas do seu contexto poético inicial continuama “brilhar como diamantes” na “poesia ininterrupta”
definida pela suas combinações e recombinações.

Créditos:
Flash designer : Angelo Freda

DEMOLIÇÃO
LUIZDuVa.SP.BR.2004 ::

ADemolição de Luiz Duva é umobjeto, é um conceito, é uma proposta de entretenimento, é raiva amansada, é um convite à
destruição de uma parede, ou seria uma imagem?O que éDemolição? Umobjeto, uma proposta de demolição de uma parede,
de descontrução de umenquadramento, de uma atitude de passividade do público. Se hoje somos bombardeados por imagens,
Duva nos oferece dispositivos para invertermos o processo. Aperte os botões como ritmo que te interessa e crie seu bombardeio.
Experiência lúdica emuma situação forte. A cada toque nos botões acionadores da imagem, ouvimos umestouro, vemos um
pedaço da parede-imagemcair. Escolha o seu ritmo para a destruição lúdica, para a catarsis semnarrativa, semenredo. Duva
leva para este trabalho sua trajetória na videoarte e como VJ. O trabalho emaberto é um ritmo audiovisual construído ao vivo, a
partir de bases, pelo público. Faça seu som, desconstrua sua imagem, use a força bruta para seu alívio.
PatriciaMoran

Propõe uma forma de demolição virtual produzida a partir do acionamento dos botões de uma interface centralizada no espaço
da instalação. Posicionando-se diante da imagemprojetada, o público pode reger os acontecimentos, "demolindo" aos poucos a
imagem, e criando aomesmo tempo uma espécie de trilha que provoca e sustenta a demolição de uma parede.

Créditos:
Vídeo-instalação de: luiz duVa | Produção Executiva: Ricardo Oliveros | Cenografia e Produção: Eliane Koseki
Hardware: Teo Ponciano | Cenotécnica eMontagem: Cenotech | Diretor de Fotografia: RinaldoMartinucci
Assistência: BrunoMartinucci | Software: GRID 2.0
Agradecimentos especiais a:Wilson Sukorski, Rodrigo Dutra, VidVox Team+P.

1N&0UT. [DOISESPELHOSNOESCURO]
CHICODEPAULAETATUGUERRA.BH.MG.2006 ::

Na casa deDédalo1, experiências baseadas no sistema de código binário criamumambiente a partir das ações dos usuários. A
compreensão do código que rege o ambiente acontece a partir de experiências isoladas. Quatro dispositivos, representando as
possibilidades básicas de combinação dos elementos do código, são as interfaces de interação como ambiente.2

00CABEÇA
"Tudo começa e acaba na cabeça."3 Uma cabeça demanequim fala pra quemnão quer escutar.

01LIVRO
Ummapa virtual da Casa deDédalo. A leitura do livro altera o ambiente.

11JANELA
Uma janela para fora. Ao se aproximaremda janela, as pessoas passama ver o que está dentro.

10ACASADEDÉDALO
O ambiente codificado emsistema binário: claro-escuro, proibido-permitido, branco-preto, escrituras e pinturas nas paredes.

A Cabeça é a possibilidade, a invenção, a codificação e decodificação. É o labirinto do corpo. O Livro e a Casa são possibilidades da
mesma combinação, dosmesmos elementos, da integração pela diferença; não existe um semo outro, como não há sim sem
não. Os dois se complementam, como na soma dos elementos da Janela, que é o limite entre o interior e o exterior. Se não for
porta, não é passagem. A não ser pelo uso da cabeça.

"...a razão dormida criamonstros."
Goya

Programação: Fernando Americano

1- Arquiteto e inventor damitologia grega, construtor do labirinto doMinotauro. Pai de Ícaro.
2- O interesse do FilósofoMoacyr Laterza pelo bizarro, pelo estranho, pela beleza, pela ética, pelo absurdo, as teorias de Foucault a respeito da anormalidademovemconceitual-
mente o projeto, servindo como objeto de aprofundamento nas questões do desenho dos elementos envolvidos –música, imagem, som, texto, espaço – e de suas interfaces.
3- Ricardo Aleixo
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LEVMANOVICH::
NasceuemMoscouesemudouparaNova Iorqueem1981.EstudouBelasArtes,Arquitetura,AnimaçãoeProgramaçãoantesdecomeçara trabalharcomos“computermedia”
em1984.Apartir dametadedosanosnoventa, osseusprojetos foramapresentadosnasmostras internacionaismais importantesdedicadasà“newmediaart”.Em2003o ICA
deLondresapresentouumaretrospectivadoseu trabalho, chamada“LevManovich:Adventures inDigitalCinema”. Hoje trabalhana“SoftCinema”,umprojetodecincoanos
apoiado financeiramentepeloZKMeporBaltic. ManovichéprofessorassociadoaoDepartamentodeArtesVisuaisdaUniversidadedaCalifórniaeSanDiego,ondedácursosde
artee teoriadasnovasmídias.Éautorde“TheLanguageofNewMedia” (TheMITPress, 2001), “Tekstura:RussianEssaysonVisualCulture” (ChicagoUniversitPress, 1993)ede
numerososartigos.
FEDERICODEGIULI.IT1966.TURIM.ITÁLIA. ::
De1984a 1990, freqüentaaFaculdadedeArquiteturanoPolitécnicodeTurim,ondese formacomlouvor, apoiandoumateseemteoriadaurbanísticachamada“Privatizzazioni e
mercato immobiliareaPraga”.Em1990venceumabolsadeestudosdaComunidadeEuropéianoâmbitodoprograma“comett”, que lhepermite freqüentaroscursosdo
másteremplanificação territorial emercado imobiliárionoCOREPdeTurim.Terminadososestudos, trabalhaemtempo integralnaEmpresadeconstruçãoDE-GAS.p.a. ena
sociedade imobiliáriaDORAPALS.r.l. daqualatualmenteésócioeadministrador.FezpartedediversasAssociaçõesCidadãsemparticularnosetordaArquitetura.
Éumdos fundadoresdaassociaçãoCLIOSTRAAT.Ésócio-fundadordaSociedadeClusterS.r.l., editoradarevista “Clusteron Innovation”, periódicodeculturada inovação,uma
revistamultidisciplinarbilíngüecomdistribuição internacional, direcionadaaaprofundarproblemaseoportunidadesdoprogressocientíficoe tecnológico.Asededasociedade
ocupamaisde2000metrosquadradose tem, também, funçõesexpositivasedeentertainement, comparticularatençãoàmultimidialidadeeàrealidadevirtual.Aatividade foco
édirecionadaà integraçãodenovas tecnologias.
MASAHIFUJIHATA.JP ::
MasakiFujihataéumdospioneirosdo“newmediaart” japonêse iniciousuacarreiracomtrabalhosemvídeoe imagemdigitalnocomeçodosanos80.Encampandoaaplica-
çãodenovas tecnologiasnoprocessoartístico, foi umdosprimeirosartistasautilizaraestereolitografia, umatécnicade impressão tridimensionalemcamadas formadaspela
açãodeumlaserUVqueassolidificaapartir dapolimerizaçãodeumaresina líquida.
Ele tambémcriouasmenoresesculturasdomundo,atravésde técnicasde fabricaçãodecircuitos integrados. (Estes trabalhossãovisíveisapenasatravésdemicroscópiosele-
trônicos).Noentanto, émaisconhecidoporsuassofisticadas instalaçõesemredes interativas.Seu interesseprincipal temsidoempregar tecnologiamultimídiaparaexaminar
aspossibilidadesdacomunicaçãoentreespaçosvirtuais. Seus trabalhos interativos incluem“RemovableReality“de 1992,utilizandoumtelefonesemfio infravermelhoe
“ImpressingVelocity“, de 1994,naqualutilizouum“laptop“equipadocomequipamentodeposicionamentoglobalporsatélite (GPS)paramapeardigitalmenteomonteFuji, no
Japão, tornando-ovisualmentedisponívelparaexploração interativa.Eleacreditaque“a realidadenãoéconflituosacomavirtualidade:esteéoaspectocomplementardeum
espaçosimilardavida”.Fujihata temexibidoextensamentesuascriaçõespeloJapãoeparticiparádapróximaTrienal Yokohama.
Internacionalmente,participounasconferênciasdoSIGGRAPH,nasediçõesde 1983, 1984, 1996e2000,e tambémdaArsElectronicaemLinznaAlemanha,DEAFemRotterdam
naHolanda,noCyberForumdeLisboa,Portugal, noVEAFemVancouver,noCanadá.
Teveseu trabalho incluídonoacervopermanentedoZKM-CentrodeArteeMídiadeKarlsruhe, tambémnaAlemanha.
GILLIANCRAMPTONSMITH.UK::
TendoestudadoFilosofiaeHistóriadaArtenaUniversidadedeCambridge,GillianCramptonSmithpassouadécadade 1970comodesigner–primeiroemeditoraçãode livros,
depoisno“SundayTimesandTimesLiterarySupplement”.Em1991, eladesignoue implementoua“page layoutprogram”paraajudá-lacomodesignderevistas–umaprecoce
aplicaçãodeeditoraçãoeletrônica.Essaexperiênciaconvenceu-adequeartistasedesigners têmuma importante funçãoadesenvolvernacriaçãode informações tecnológicas.
Juntou-seàSaintMartin’sSchoolofArtem1983,onde iniciouumnovocursodepós-graduaçãoem DesignGráficoeComputaçãoparaDesignersPraticantes.
Em1989,mudou-separaoRoyalCollegeofArt (umaescolaunicamentedegraduaçãodeArteeDesigndaUK).NaRCA, fundouoComputerRelatedDesignDepartament, onde
artistasedesignersaplicamsuas tradicionaishabilidadespara interagirprodutosesistemas. Sobresua liderança,oCRDResearchStudioconquistouumareputação interna-
cional comocentro líderemdesignde interação,apoiadopela vastaextensãodepatrocinadores industriaisegovernamentais.
Colaborounodesenvolvimentodoensinoebuscadeprogramascomorganizaçõesemváriospaíses.
PorseteanospassouseusverõesnoValedoSilício, trabalhandoparaa IntervalResearchnaAppleComputer.
LORENZOTAIUTI.IT::
Professordo“CursodeMassMedia”naAcademiadeBelasArtesdeTurimedo“CursodeHistóriadaArteContemporânea”naUniversidade laSapienza–Romaena
FaculdadedeArquiteturaValleGiulia. Éum“expert”dosproblemasestéticosdasnovasmídias.Autordevídeo, instalaçõesewebsite, colaboroucommúsicosexperimentaisem
produçãoaudiovisual.Escreveusobre temasdearteemídiaemváriosperiódicos, entreosquais “Giornaledell’Arte”, “Diario”, “Mediamente”Rai, “Vírus”, “Alias”, “Terzocchio”,
“Línead’Ombra”, “Computer-Repubblica”, “Raisatzoom”, “Juliet”, “Capitolium”.Publicouosseguintes textossobre temáticasdaarteenovasmídias: “Arteemedia-Avanguardia
ecamunicazionedimassa”, ediçãoCosata&Nolan 1996, “Corpi Sognanti –L’Artenell’epocadelle tecnologiadigitali” ediçãoFeltrinelli 2001, “MULTIMEDIA–L’Incrociodei lin-
guaggi comunicativi” ediçãoMeltemi–Roma–2005.Colaboracomdiversos“net’magazine“e trabalhaemumpróprioprojetodesite, “Immaginerete”.
CHICODEPAULA.MG.BR ::
Artista.Premiadoemdiversos festivaisdevídeo,participoudemostrasnoBrasil enoexterior.
Éumdos fundadoresdoprojeto “feitoamãos”, que temcomocaracterísticaoprocessocoletivodeprodução.Ovídeo5,dogrupo, foi vencedordo IGrandePrêmiodoCinema
Brasileiroem2000edoFestivaldosFestivais, deCuritiba, em2001. SóciodaARQUIPÉLAGOaudiovisual, é responsávelpeladireçãodeartee finalizaçãodedocumentários, fil-
mes,ecomerciais. IntegrantedoCOMBODEARTESAFINSBANANEIRA-CIÊNCIA,núcleodecriaçãoeexperimentação formadoporChicodePaula,RicardoAleixo, Tatu
Guerra,DJRatoePauloThomaz.Seus trabalhos transitamnas fronteirasentreasdiversasmanifestaçõesartísticas.
TATUGUERRA.MG.BR ::
FormandodeBelas-Artes,desenvolveu trabalhosaudiovisuaiscomintensaexperimentaçãoemparceriacomdiversosgruposdedança.
Co-fundadordoprojetoR.U.A,doCentroCulturaldaUFMG.Desde2001 integraogrupoSociedadeLiraEletrônicaBlackMaria, comopercussionistaeVJ.
Em2005co-fundouogrupo“CombodeArtesAfinsBananeiraCiência”, queseapresentouno festival internacionaldecinema“ImagemdosPovos”emOuroPreto–MGeem
ParisnasemanadeBeloHorizonteemParis.Em21deabril, celebraçãodeTiradentes, realizouperformancedevídeoemSãoJoãoDelRey–MG, juntoaoartistaChicode
Paula, comquemdesenvolveprojetos.
LUIZDUVA.SP.BR ::
Criadorexperimentalnocampodavideoarte, desenvolve, desdeo fimdosanos80,narrativaspessoaisemvídeo,bemcomoumasériedeexperiênciascomvideoinstalações.
Doanode2000paracá, vemsededicandoao“live images”, termoporelecunhadoparadesignaramanipulaçãode imagensesonsemtemporeal, àcriaçãodeprojetosaudio-
visuais imersivoseaodesenvolvimentodeconteúdoeambientesespecificosparanovasmídias.Nasua trajetóriaaconstruçãodenarrativaspessoaisemvídeosedesdobraem
duas linhasdepesquisasofisticadasecomplementares:deumlado,oaperfeiçoamentodepráticasartísticasquepermitamresgatare trazer “à tonada imagem”sentidose
sensações ignoradospelo registro;deoutro, a tentativadeexpandiraexperiênciaaudiovisualparaalémdeseus limitesdeduraçãoesuporte.Enquantoumeixoo levaaexperi-
mentar formasesuportes,dosinglechannelà instalação,dassessõesdeVJingempistasdedançaaosambientes imersivosonderealizasuasseçõesde live image,ooutroo
empurracadavezmaisparadentroda imagem-ondedescobre formasdiferentesdemanipular, desconstruire tocar frames, improvisando, redesenhandoe incorporandoo
acasopara resgatar forçaplásticaeconteúdossubjetivos.
Últimasapresentações:2006–SuspensãoNº1. PerformanceAudiovisual inédita.EventoON_OFF. ItaúCultural. Finalistadoprêmio ItaúCulturalRumosVídeoDança.
Performanceparaespaçorestrito.ExposiçãoVERBO2006.GaleriaVermelho,SP.CorteNúmero3, instalaçãoresultantedaperformancerealizadacomDanielaCastroeSilva.
2005–FILEFestival InternacionaldeLinguagemEletrônica.Live Images:duVaxAntena (Mexico). TeatrodoSesiSãoPaulo,SP.Ganhouabolsa fomentodo6ºPrêmioSergio
MottadeArteeTecnologiacomoprojeto “Concertoparacélulasem(de)Movimento”. Vídeoinstalação“GrotescoSublimeMIX”naexposição“Grotesco,VorazeseMaldosos”,
PaçodasArtes,SP.GanhouoPrêmiodeCriaçãoAudiovisualLeFresnoy–Françaatribuídopelo 15ºFestival InternacionaldeArteEletrônicaVideoBrasil paraamostra
InvestigaçõesContemporânes,obra: “Tríptico: estudoparaauto-retrato 1”.PrêmioderesidênciaoferecidopeloConsuladoGeraldaFrançaemSP., pelaAliançaFrancesadeSP.e
peloLeFresnoy–StudioNationalDesArtsContemporains.Demolição. INVIDEO/Techne5- InternationalExhibitionofVideoArtandCinemaBeyondemMilão, Itália.Demolição.
SHAREFestival emTurim, Itália.Prêmioartes visuaisdo9ºFestivalCultura Inglesacomavídeoinstalação“Retratos inMotion:oBeijo”.Palestranteeumdoscoordenadoresdo
núcleodeArte, Tecnologiae IntervençãodoMotorolaMotomix.Performance inéditade live imagesnoPROG.ME,CentroTelemar,RJ. Instalação“Retratos inMotion:oBeijo”na
exposição“LifeGoesMobiledoNokiaTrends” (RJ).2004 -FestivalSónarSounds,CentroCulturalTomieOhtake, com“Demolição”ecoma instalação“ContinentePerdido”den-
trodo“LifeGoesMobiledoNokiaTrends2004”. Tambémesteveemduasediçõesdo festivalSkolBeatscomoVJ,umadelasnopalcoprincipal; três vezesno festivalmineiro
Eletronikae em2002 foiumdosorganizadoreseocuradordopioneiro “RedBullLive Images”, festivalque foi omarco inicial dacenadeVJingnoBrasil.
MARIOSUAREZ.AR ::
1962 / 1992-Argentina. 1992 / 1999-BeloHorizonte.MG.Brasil. 2000-Turim. Itália. 2005-BeloHorizonte.MG.Brasil
ArtistaPlástico,DesignerVisual (FacultaddeArquitectura,DiseñoyUrbanismo.DiseñoGráfico.UniversidaddeBuenosAires.UBA) ,CuradoreAgitadorCultural.
2006/2002-Coordenadordascolaboraçõessulamericanasna RevistaCLUSTER.ProjetoAB+.Turim. Itália.2005- “ToShareFestival”. Turim. Itália.CuradordaSección"Paese
Ospede-Brasile"noFestival InternacionaldeCulturaeArteDigital. TOSHAREFestival. Turim. Itália.2003-Convidadoparao"ConsiglioCientifico"comoobjetivodecriaruma
novapublicaçãoemTurim, Itália, comdistribuição internacional,CLUSTER-On Innovation.PhotoEditor -CLUSTER-On Innovation.1997-ApedidodoConsuladoArgentinoem
BeloHorizonte, idealizouaexposição “Oqueacontecequandosemudade lugar”, envolvendoartistasargentinosebrasileirosnoPaláciodasArtes—BeloHorizonte/MG,Brasil.
1997-convidadoarealizarocenárioeos"figurinos"paraoTeatroOficina-UsinaUzona,MartinezCorrea,ProjetoBabelnoSESCSãoPaulo. 1996- Participou do Projecto Editorial
VEINTE AÑOS, livro realizado por artistas plásticos,  recordando  os vinte anos do golpe militar na Argentina (1976/1996). 1996- Idealiza e organiza o encontro/debate  “A questão
dos desaparecidos” VEINTE AÑOS, na Universidade de São Paulo .1995/1994/1993- Idealiza e coordena o Projeto BABEL (exposição envolvendo artistas argentinos e brasilei-
ros), na Argentina e no Brasil ( São Paulo e Belo Horizonte). 1989– Direção de arte no Instituto Nacional de Cinematografía Argentino, Buenos Aires – Docente / Programa
Cultural por Bairros. Municipalidad de la Capital. Buenos Aires.1988– Docente adjunto. Morfología I. Diseño Gráfico. Na UBA ( Universidad de Buenos Aires  Buenos Aires). 1987
- Projeto Editorial Catinga / Nueva Ignorancia, como editor — Buenos Aires, AR.





O caderno de Gillian:
GUIA PARA ORIENTAR-SE NO MUNDO DO INTERATIVIDADE.  ELABORADO PELA DIRETORA DO “INTERACTION DESIGN INSTITUTE IVREA”.  Gillian Crampton
Smith.  
[CLUSTER. On innovation # 03 - 2004]

Quando sacamos dinheiro do caixa eletrônico, estamos interagindo com um computador. Quando cozinhamos no forno de microondas, procuramos um número no
celular, dirigimos um carro novo estamos interagindo com um computador. Estamos cercados pelo computador - mais precisamente existem atualmente mais de
12 chips para cada ser humano na face da terra. Muitos desses computadores, desde o chip da minha impressora, ao computador para as transações do meu banco,
estão conectados entre si pela Internet. Como diz Lev Manovich: “... a programação, as telecomunicações, as interfaces estão, aos poucos, sendo  incorporadas a
uma série de objetos e espaços, ao invés de ficarem confinados  a determinados objetos  muito específicos, como os  computadores ou os telefones.[...] a concepção
de um objeto como  alguma coisa  “morta” e “passiva”sofrerá uma mudança e os objetos serão cada vez mais inteligentes”[...] Um dia todas as superfícies poderiam
funcionar como telas conectadas a redes”.
Portanto,  enquanto ficam em cima das mesas, os computadores estão mudando: de objetos voltados  unicamente para os profissionais estão se transformando em
ambientes onde vivemos as nossas vidas. Como todos sabemos, a experiência de interação com este ambiente tecnológico foi sempre difícil, aborrecida e sem graça.
Assim como os arquitetos dão forma ao nosso ambiente, através das construções, como os designers industriais dão forma aos objetos com os quais convivemos e
como os designers gráficos dão forma aos livros e às revistas que lemos, hoje os interaction designers começam a modelar a nossa vida, junto com os computado-
res que nos rodeiam.
A disciplina em evolução interaction design originou-se de diversas outras disciplinas; engenharia de componentes para  hardware e software; sociologia, psicologia
e ergonomia; arquitetura, desenho de produto, desenho gráfico, cinema, televisão e animação. A mídia do interaction design  -  tecnologias da informação e das comu-
nicações – ainda não é bem compreendida. Cada mídia tem as suas próprias qualidades e os seus limites específicos; os interaction designers  ainda estão explo-
rando a mídia da interatividade, para compreender como pode ser utilizada na projetação de objetos, não somente úteis e funcionais, mas também belos e signifi-
cativos. O problema do designer é triplo: dar forma ao sistema invisível existente dentro do computador, utilizar as linguagens do design que as pessoas já conhe-
cem e entendem – palavras, gráfica, espaço, formas tridimensionais, som, animação; projetar modalidades de interação com estes sistemas, utilizando as possibi-
lidades de todos os nossos sentidos – visuais, auditivas, sinestéticas, táteis; até  descobrir novas utilidades para estas tecnologias, a fim de  enriquecer a nossa vida
social e cultural, e não para empobrecê-la.
O mundo do  design interativo , assim como o de qualquer novo fenômeno, é rico e caótico – com muitos protagonistas e abordagens diversas. As indicações a seguir
não pretendem esgotar o argumento, mas fornecer informações sobre os diversos trabalhos em curso. 

OS PAIS E AS MÃES
O Design Interativo é tão novo –  tem só 20 anos  - que todos os seus antepassados vêm de disciplinas diversas.
NICHOLAS NEGROPONTE, da Arquitetura: fundou o MediaLab no MIT, porque percebeu que a tecnologia da informática estava levando à convergência de diversos
meios de comunicação.
JOY MOUNTFORD, do “Human Factors”: formou os multidisciplinares Human Interaction Group no Advanced Tecnology Group da Apple. Mountford criou também
um concurso de design para um grupo selecionado de universidades, as quais criaram as condições necessárias para que as  suas escolas de design começassem
a trabalhar  com este setor.
Diversos antepassados provêm da Design Industrial: é o caso de BILL MOGGRIDGE, um dos sócios fundadores da Ideo. Projetou o Grid, o primeiro “laptop” (compu-
ter que se abre como um livro). Estava tão irritado com o contraste entre a elegância do desenho industrial e a grosseira projetação do software que considerou impe-
rativo envolver-se com o design dos software: não um envolvimento direto com a sua engenharia de produção, mas com a projetação do seu uso e de como são apre-
sentados aos usuários. 
JOHN MAEDA provém do Design Gráfico e do mundo da informática. O seu trabalho concentrou-se no entendimento do que é a informática como meio de comuni-
cação e expressão. Na sua opinião,  a informática é um veículo, como o filme ou a litografia, e, portanto, possibilita algumas formas de expressão e limita outras. 
BILL BUXTON provém da Informática, além de ser um musicista – e encorajou-nos a pensar na interação física com os sistemas informatizados. Os musicistas pre-
cisam de muito tempo para aprender a tocar um instrumento. Quem disse que tem de ser fácil usar um computador?
OS MELHORES ENCONTROS
DOORS OF PERCEPTION (http://www.doorsofperception.com/): organizado por JOHN THACKARA, um inglês residente em Amsterdam, começou com a seguinte
pergunta: “Ok, agora temos toda esta tecnologia, mas para que serve?” Propõe a cada ano um tema diverso – Jogos, Casas, Velocidade, Informática ecológica,
Amenidades – “Doors” reuniu participantes do mundo todo, envolvidos com o design interativo e com outras disciplinas afins,  de forma bem interessante. Hoje divi-
de-se entre um ano na Índia, o Doors East, e  no ano seguinte  na Europa,  o Doors West. 
ARS ELECTRONICA , em Linz (www.aec.at): é um dos festivais de arte eletrônica que dura há mais tempo. Os encontros são registrados nos seus anais, que atual-
mente fornecem um excelente catálogo histórico do desenvolvimento da arte eletrônica. Ars é interessante para o design interativo e para os artistas que estão desen-
volvendo novas modalidades de interação com a tecnologia e uma postura crítica diante dos efeitos que a tecnologia provoca no nosso cotidiano.
OS MELHORES LABORATÓRIOS DE PESQUISA
O MEDIALAB (http://www.media.mit.edu/) organiza uma série de “Oficinas” inspiradas em temas ligados à utilização humana dos computadores. Uma série de con-
sórcios são patrocinados por empresas que trabalham com problemáticas transversais:  os “Objetos que pensam”. É enfatizado o desenvolvimento de tecnologias:
caberá às empresas patrocinadoras imaginar  os recursos que usarão para levar a tecnologia ao mercado. Tem um laboratório também em Dublin, onde é dada
maior ênfase à  questão da utilização humana do computador.
O Computer Science Research Lab,  da SONY (Tóquio) concentra-se sobretudo na interação física com os sistemas informatizados, explorando diversas tipologias de
interface tangível. 
PHILIPS DESIGN (http://www.design.philips.com/) tem cerca de 300 designers , orientados pelo italiano STEFANO MARZANO. O seu grupo de pesquisa sobre design
é multidisciplinar e executou uma série de projetos públicos. Algumas colaborações foram financiadas pela União Européia. O seu projeto “Vision of the Future” foi
uma experiencia em projetação de cenários relacionados a tipos futuros de tecnologias para o homem. Acabaram de publicar um livro sobre “Ambient Intelligence:
The New Everyday: Views on Ambient Intelligence”,  organizado por Emile Aarts e Stefano Marzano. 
OS MELHORES GRUPOS DE INTERACTION DESIGN
APPLE COMPUTER alcançou excelentes níveis de design industrial e de design interativo e gráfico para os seus computadores.
IDEO ( Palo Alto, São Francisco, Londres, Munique, Chicago; www.ideo.com) . Nasceu da união de 3 empresas de desenho industrial e de engenharia de produção.
A pesquisa com design interativo da Ideo desenvolveu-se no curso dos últimos 15 anos e reuniu fator humano, interaction design e engenharia. Bill Verplank foi um
dos seus primeiros membros : fez parte do grupo que desenvolveu a interface Star, precursora da interface gráfica da Macintosh.
ANTENNA DESIGN (Nova York, http://www.antennadesign.com/): um designer industrial japonês (ex- Apple) e um alemão (ex-ITP NYU) trabalham juntos em proje-
tos de design comercial e também no setor de instalação de obras para galerias de arte.
LIVEWORK ( Londres, http://www.livework.co.uk/): dois alunos formados pela Computer Related Design e um aluno formado em Economia  propõem a projetação
de serviços dos  designers tradicionais – sobretudo os serviços elaborados a partir de tecnologias da informática e da comunicação. O trabalho deles é uma mistu-
ra de aplicações comerciais no mundo real, voltadas para grandes empresas e instituições públicas e para outras aplicações bastante extravagantes e arriscadas.
MELHOR CRITICAL DESIGN
A tecnologia da informação e da comunicação é mais do que um simples instrumento; é um ambiente que faz parte do nosso cotidiano e da nossa cultura. Os pro-
jetos que desenvolvemos têm o poder de mudar os nossos hábitos de vida. Imaginem, por exemplo, o efeito do telefone celular nas nossas vidas. A pergunta é: “O
que queremos mudar na nossa vida?” Partindo das suas conclusões lógicas ( às vezes exageradas), os critical design nos fazem refletir sobre como conviver com a
tecnologia:  o que poderia haver de mais funcional, quais outros novos valores culturais poderia criar.
FIONA RABY e ANTHONY DUNNE
(http://www.crd.rca.ac/dunne-raby/index.html) são os  autores do projeto “Placebo”, um projeto de construção e decoração eletrônica, imaginado para que as pesso-
as possam usá-lo por um determinado período,  inventando as próprias histórias sobre o que são e como funcionam.
CRISPIN JONES e GRAHAM PULLEN, da IDEO
(HTTP://WWW.IDEO.COM/CASE_studies/Social_Mobiles/menu.html) criaram telefones celulares para alguns comportamentos extremos no uso dos celulares, den-
tro de um projeto chamado “Social Mobiles”. 
OS MELHORES ARTISTAS INTERATIVOS
Nos primeiros anos do cinema, os diretores absorveram algumas convenções de outras artes, tais como o teatro e a literatura. Mas em pouco tempo o cinema adqui-
riu uma linguagem própria, utilizando-se de caracteísticas peculiares do meio cinematográfico. Só recentemente começa a se desenvolver a linguagem e as con-
venções da interatividade, e muitos artistas e designers usam a  arte para experiências com esta nova mídia:  ou seja, o que pode ser feito, que idéias podem ser
transmitidas, que emoções podem ser evocadas.
TOSHIO IWAI, NATALIE JEREMIJENKO, GOLAN LEVIN, CHRISTIAN MOELLER
Todos eles produzem trabalhos que usam tecnologias da informática como mídia, combinando diversos tipos de “input” e de “output” - desde o piano de Toshio Iwai,
utilizado como “input”,  à   fachada de um centro comercial de Christian Moeller, usada como “output”. Outros artistas concentram-se em aspectos especiais das
mídias digitais: KNOWBOTIC RESEARCH e JOSH ON ( www.theyrule.net)  exploram as qualidades da rede para visualizar  a informação; sob outro prisma, STERLAC
explora a carnalidade do corpo. CASEY REAS e BEN FRY desenvolveram uma linguagem de programação para artistas e designers,  que hoje fazem parte de uma
atuante comunidade em rede. www.proce55ing.net, que HERNANDO BARRAGÀN está tentando estender ao mundo físico. Uma introdução útil, com muitas ima-
gens, é a “Digital Art”, de CHRISTIANE PAUL,  publicada  por Thames e Hudson, em Londres, em 2003.
INTERESSANTES INTERACTION DESIGN 
Prada Store de Nova York, projetado por REM KOOLHAS com, por exemplo, vestiários interativos de REED KRAM e da IDEO. Para uma interatividade pura e simples,
física e “screen-based”, é preciso passar pelas salas de jogo de Tóquio e interagir com os videogames, usando o corpo e a mente. 
Exemplos mais leves encontram-se na ala Wellcom, do London Science Museum: são três andares e mais de cem mostras interativas sobre ciência moderna e sobre
tecnologia.




