


A conectividade expande o mundo, 
complementa as relações sociais, viabiliza 
comunicação imediata, em contrapartida, 
controla, vigia seus usuários, cria um 
poder moderador invisível e limites de 
acesso.





















A imagem e o número 
entrelaçados, inauguram, de forma 
radical, um imaginário e uma 
visualização que não está presa nas 
noções de suporte, mas sim na 
morfogênese de uma virtualidade 
que pode aparecer/desaparecer na 
tela dos monitores. 



WeAR
inMoMA

http://www.youtube.com/watch?v=b9T2LVM7ynM


Street
Museum

http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo


Talking 
Statues

http://www.youtube.com/watch?v=5L3N8CesqmY


Secrets 
Behind 
Paintings

http://www.youtube.com/watch?v=JNY-ogBkt4Q


 
Flinck 
App

https://vimeo.com/135663319


- realidades mistas
- revisão da identidade do objeto
- presença<>ausência
- contração<>expansão











Memória da Amnésia
Percurso Interativo em RA





1- Baixe o aplicativo Layar gratuitamente, 
pela PlayStore (Android) ou AppleStore 
(IOS).

2- Abra o aplicativo e a partir dos pontos 
marcados no mapa do percurso, se 
posicione próximo as áreas indicadas. 

3- Com o aplicativo aberto, vá no canto 
esquerdo superior da tela, abra o menu de 
acesso e clique em >> GEOLAYERS
4- Na zona de busca digite>> MEMORIA

5- Em seguida, aparecerá a camada 
MEMÓRIA DA AMNÉSIA. Selecione e 
pronto!



 A Arte Digital aprofunda 
o conceito de imersão, e 
os artistas iniciam uma 
produção transdisciplinar





http://www.youtube.com/watch?v=l_1wMJ2DfHY






https://vimeo.com/119068455


“The Night Cafe” é um ambiente imersivo de realidade virtual que permite que você 
explore o mundo de Vincent van Gogh em primeira mão. Reserve um momento para 
aproveitar seus icônicos girassóis em 3 dimensões ou andar em torno da cadeira que 
ele pintou em seu quarto para vê-la de outro ângulo. Adentre as cores vívidas direto 
da sua paleta.

http://www.youtube.com/watch?v=jBOL5yakREA


http://www.youtube.com/watch?v=4ZdCByYeNRU


mais imagens google art 
project + google cultural 
institute e a relação com 
cardboard



















http://www.youtube.com/watch?v=RrgjufJhmwk


Por que os museus 
atuais não devem 
vivenciar a fundação de 
outras instituições em 
que a história da arte 
não tem mais lugar ou 
tem uma aparência 
completamente 
diferente?
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