
Roberto Cabado Modia Jr 

 

 

EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO 
AMBIENTE IMERSIVO DA CAVE 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  |  2006 

 

Dissertação apresentada à Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção do 

Título de Mestre em Artes. Área de Concentração: 

Artes Plásticas. 

Orientador: Prof. Dr. Gilbertto Prado. 



 2

 

Autor: Roberto Cabado Modia Jr 

Título da Dissertação: Experimentações Artísticas no Ambiente Imersivo da CAVE 

Presidente da Banca: Prof. Dr. _Gilbertto Prado                                       ECA - USP_ 

Banca Examinadora: 

Prof. Dr. _ Silvia Regina Ferreira de Laurentiz___________ Instituição: _ECA - USP_ 

Prof. Dr. _Silvia Valéria Vieira________________________ Instituição: _UNICSUL_ 

Prof. Dr. _________________________________________ Instituição: __________ 

Aprovada em: 

___24__ / __03__ / _ 2006  _ 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda obra de arte é filha de seu tempo e, muitas vezes, mãe 

dos nossos sentimentos. 

Kandinsky 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais e Irmãos 

E  em especial a Alcione e Alice 

Luzes em minha vida 

 

 

 

 

 



 5

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Alcione, luz da minha vida, pelo carinho e apoio incondicional 

Aos meus Pais e Irmãos, pelo apoio irrestrito 

Aos meus Tios, Esther e Antonio, pela inspiração acadêmica 

Aos meus Sogros, pelo apoio incondicional 

A Paulo Sanna, pela amizade e apoio 

A Profa. Dra. Gláucia Machado-Santelli, pela amizade e apoio irrestrito 

Ao Prof. Dr. Ciro Ferreira da Silva, um entusiasta da estereoscopia 

A Fabio Oliveira, Edgar Franco e Luis Telles, pela amizade e idéias trocadas 

Ao pessoal do Lab. de Biologia Celular e Molecular do ICB-USP, pela amizade 

A profa. Dra. Silvia Valéria Vieira, pelos apontamentos na qualificação 

A Profa. Dra. Silvia Laurentiz, pelas aulas, apontamentos e amizade 

Ao Prof. Dr. Gilbertto Prado, orientador e amigo, pelas críticas, incentivos, apoio, 

paciência e confiança depositada 

 

 

 



 6

 

RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

 

 

 

 

Os paradigmas da criação artística para a CAVE (CAVE Automatic Virtual 

Environment) ainda estão sendo elaborados pois, no âmbito da Realidade Virtual, é 

uma tecnologia recente e ainda bastante onerosa, fatores que dificultam sua 

disseminação. Ainda assim, algumas instituições possuem CAVEs para pesquisas 

artístico-culturais. Dentre elas, figura o centro de pesquisas Ars Electronica que, em 

parceria com o artista transmídia Maurice Benayoun, produziu em sua CAVE, cuja 

visitação é aberta ao público, a premiada obra World Skin. Com o intuito de situar o 

atual estado da arte das experimentações artísticas em CAVEs, esta obra mereceu 

análise detalhada de seus processos criativos e metodológicos. Nela, o autor 

investiga as reações cognitivas dos visitantes e propõe uma nova relação espaço-

corporal dentro de um mundo virtual. A potencialidade artística da CAVE é grande e 

existe interesse dos artistas em explorá-la. As novas pesquisas e avanços 

tecnológicos apontam perspectivas de um maior acesso a este tipo de ambiente 

imersivo, consolidando-o como um prolífero suporte artístico. 

Palavras-chave: CAVE, Realidade Virtual, RV, Ambiente Imersivo, Imersão, 

Interatividade, Arte e Tecnologia. 
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The paradigms behind artistic creation for CAVE (CAVE Automatic Virtual 

Environment) are yet to be elaborate, since in the realm of Virtual Reality, this is a 

recent and expensive technology, which poses barriers to its own spreading. Even 

so, some institutions do have CAVEs for culture and artistic research. Among them, 

there's the research center Ars Electronica, which, in partnership with transmedia 

artist Maurice Benayoun, has produced in its CAVE (which is open for public visits), 

the award-winning work World Skin. With the objective of placing experimental 

artistic manifestations in CAVEs, this work has been deeply analyzed, concerning its 

creative processes and methods. The author evaluates the cognitive reactions of the 

visitors and proposes a new corporal-space relationship in a virtual world. The artistic 

potential behind a CAVE seems to be huge, and artists are willing to explore it. 

According to new researches and recent developed technologies, there will be a 

broader access to this kind of immersive environment, which might become a highly 

productive platform for artists.  

Key-words: CAVE, Virtual Reality, VR, Immersive environment, immersion, 

interactivity, Art and Technology. 
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Os artistas que trabalham com a vertente arte e tecnologia e que, tradicionalmente, 

utilizavam computadores e redes telemáticas em suas obras de caráter interativo-

imersivo, iniciaram em meados dos anos 90 experiências com uma nova ferramenta 

de imersão em mundos virtuais tridimensionais (3D) computadorizados, a CAVE 

(CAVE Automatic Virtual Environment)1, cuja  primeira exibição deu-se no evento 

SIGGRAPH´92. 

Inicialmente esta ferramenta foi desenvolvida para pesquisas acadêmicas, médicas 

e industriais como um ambiente de visualização científica. Eram sugeridas 

aplicações em estudos de variações climáticas, planejamento prévio de cirurgias no 

cérebro, visualização de embrião humano, análise de galáxias e estrelas, etc. 

Engenheiros, arquitetos, designers, médicos, biólogos, astrofísicos, etc procuram 

observar dentro da CAVE uma versão digitalmente reconstituída da realidade 

existente do lado de fora deste ambiente imersivo computadorizado. O artista, por 

sua vez, utiliza a CAVE em sua pesquisa especulativa para explorar diferentes 

alternativas a esta realidade. 

Em mundos virtuais tridimensionais são produzidas experiências impossíveis de 

serem concretizadas em outras circunstâncias. O alto custo de construção e 

implantação está diretamente relacionado com o pequeno número de CAVEs 

dedicadas à pesquisa em artes. Como conseqüência existe uma pequena produção 

de trabalhos de exploração artística das possibilidades sinestésicas da CAVE. 

Atualmente encontramos um quadro mais favorável, no sentido de que pesquisas 

estão sendo realizadas para buscar uma alternativa menos onerosa de 

investimentos em hardware e software para CAVEs. Esta pesquisa tem como 

objetivo traçar um panorama acerca da utilização das CAVEs como suporte artístico. 

Neste aspecto serão apresentadas as tecnologias envolvidas no processo 

                                                 
1 CRUZ-NEIRA, C., SANDIN, D.J. and DEFANTI, T.A. Surround-Screen Projection-Based Virtual 
Reality: The Design and Implementation of the CAVE. Communications of the ACM, 1993, pp. 135-
142. 
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culminando com uma análise mais detalhada de um importante trabalho interativo-

imersivo em CAVE. 

Esta dissertação foi dividida em cinco capítulos:  

O primeiro capítulo “Realidade Virtual”, busca expor a tecnologia que serve de 

base para a construção de mundos virtuais interativos. São apresentados conceitos 

e um histórico de pesquisas na área, o que nos auxilia na compreensão das várias 

fases do desenvolvimento de ambientes imersivos. 

No segundo capítulo “CAVE – CAVE Automatic Virtual Environment”, traçamos 

um histórico da criação deste tipo de ambiente imersivo desde sua primeira exibição 

pública até o atual estágio das CAVEs com pesquisas que buscam configurações 

menos onerosas e de portabilidade facilitada. É feita uma descrição detalhada dos 

princípios de funcionamento e das possibilidades de interação dentro do ambiente 

da CAVE. 

Após a apresentação dos conceitos por traz da CAVE, temos o terceiro capítulo 

intitulado “CAVEs pelo Mundo: Instituições e Centros de Pesquisa” que traz um 

breve painel com importantes instituições que utilizam as possibilidades sinestésicas 

das CAVEs em suas pesquisas artístico-culturais. 

O quarto capítulo “Estudos de Caso: World Skin – A Photo-Safari in The Land of 

War – Maurice Benayoun” é dedicado a uma análise detalhada dos processos 

criativos e metodológicos de concepção do ambiente interativo-imersivo do 

renomado e premiado trabalho em questão, com o objetivo de situar o Estado da 

Arte das experiências em CAVEs. 

O quinto capítulo ”Considerações Finais” encerra o corpo textual da dissertação 

apontando perspectivas para a CAVE, como suporte artístico, dentro do atual 

estágio das pesquisas. 

Estes capítulos procuram expor e inter-relacionar as tecnologias envolvidas na 

conceituação, construção e utilização das CAVEs, as instituições que as possuem e 



 17

suas linhas de atuação e pesquisa com os trabalhos que encontram nas CAVEs o 

suporte artístico ideal. 

 

CAPÍTULO 1: 

REALIDADE VIRTUAL 
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O termo Realidade Virtual (RV) é, de modo geral, creditado ao pesquisador de 

mundos virtuais Jaron Lanier2 (Fig. 1), que a descreve como sendo uma realidade 

sintética com possibilidades de compartilhamento entre usuários e que atua em 

nossos sistemas cognitivos permitindo diferentes graus de interação por intermédio 

de interfaces computacionais. 

 

Figura 1: Jaron Lanier com projeção ao fundo de um de seus trabalhos 

Pimentel, K e Teixeira, K (1995) classificam a RV como uma experiência de imersão 

com possibilidades interativas, cuja base são gráficos 3D gerados e atualizados em 

tempo-real por computadores de alto desempenho. 

Muitas são as definições técnicas dadas à RV. Vale assinalar a visão do artista 

acerca deste tipo de tecnologia que, para Phillipe Quéau3, precisa ter seus códigos e 

sua estética dominados por ele. 

Para Prado, G. (2003) o termo RV designa “mundos alternativos computacionais 

com os quais interagimos por meio de diferentes tecnologias”. Podemos entender 

como mundos alternativos aqueles que são possíveis somente mediante a 

intervenção criativa com meios eletrônicos, sobretudo dos computadores. 

                                                 
2 PRADO, Gilbertto. Arte telemática: dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário. – 
São Paulo: Itaú Cultural, 2003 p. 80 
3 Id., Ibid., p. 81 
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Já Suzette Venturelli4 credita à RV a possibilidade de criação de “um sistema 

artificial, específico, composto de espaços, objetos, agentes, avatares, sons, no qual 

podemos imergir”. 

1.1. Histórico 

A RV teve seu marco inicial na indústria de simulação, mais precisamente com os 

simuladores de vôo construídos pela Força Aérea americana para treinamento de 

pilotos para a 2ª Guerra Mundial5. 

No final dos anos 50, o cineasta Morton Heilig criou seu “Teatro de Experiências”, 

um dispositivo chamado Sensorama (Fig. 2), que combinava filmes 3D 

estereoscópicos, vibrações pneumáticas, som estereofônico, aromas e ventiladores 

com a intenção de inserir o espectador em viagens multisensoriais6. 

 

Figura 2 – Morton Heilig com sua câmera de filmagem estereoscópica e o “arcade” Sensorama 

Em meados de 1962, Ivan Sutherland apresenta no MIT seu Sketchpad, um 

dispositivo que permite desenhar diretamente sobre a tela do computador com o 
                                                 
4 Id., Ibid., p. 81 
5 PIMENTEL, K.; TEIXEIRA, K. Virtual Reality – Through the new looking glass. – New York: McGraw-
Hill, 1995. p. 144 
6 COTTON, Bob; OLIVER, Richard. The Cyberspace Lexicon – An Illustrated Dictionary of Terms from 
Multimedia to Virtual Reality. – London: Phaidon Press, 1995 p. 183 
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auxílio de uma caneta óptica (light pen). Este é considerado o início da Computação 

Gráfica7. 

O mesmo Ivan Sutherland apresenta em meados de 1967 seu Ultimate Display (Fig. 

3), o primeiro HMD (Head-mounted Display). Para muitos, trata-se do marco inicial 

da RV, pois mesmo não possuindo visão binocular estereoscópica, era alimentado 

com gráficos gerados por computador e sinais de posicionamento da cabeça do 

usuário que proporcionavam parâmetros para a manutenção de uma ilusão de 

tridimensionalidade. Posteriormente, o pesquisador incorporou a seu HMD visores 

binoculares estereoscópicos, criando, em conjunto com David Evans a Evans & 

Sutherland, a empresa pioneira no seguimento de simuladores de vôo e HMDs para 

utilização militar8. 

 

Figura 3 – Ultimate Display 

No mesmo período, Myron Krueger executa experiências combinando seus 

computadores com imagens capturadas por câmeras de vídeo, dando ao 

experimento o nome de Realidade Artificial9. Em 1975, Krueger apresenta o 

                                                 
7 COTTON, Bob; OLIVER, Richard. The Cyberspace Lexicon – An Illustrated Dictionary of Terms from 
Multimedia to Virtual Reality. – London: Phaidon Press, 1995 p. 183 - 184 
8 PIMENTEL, K.; TEIXEIRA, K. Virtual Reality – Through the new looking glass. – New York: McGraw-
Hill, 1995. p. 146 
9 Id., Ibid. p. 151 
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Videoplace (Fig. 4), onde imagens em vídeo de usuários projetadas 

bidimensionalmente interagiam com objetos criados por computador. 

 

 

Figura 4 - Videoplace 

No início dos anos 80, Thomas Furness apresenta à Força Aérea americana seu 

simulador de vôo composto por computador de alto desempenho gráfico e HMD 

conjugados para reprodução de um espaço 3D sintético, o VCASS (Visually Coupled 

Airbone Systems Simulator), também conhecido como Super Cockpit10.  

Com a introdução dos visores de cristal líquido (LCD), a NASA desenvolve em 1984 

o VIVED (Virtual Visual Environment Display), seu projeto de simulador de custo 

muito menor que o VCASS11. 

Em 1985 é fundada a VPL Research por Thomas Zimmerman e Jaron Lanier. É 

deles o primeiro HMD comercializado fora do âmbito militar, bem como o DataGlove 

(Fig. 5), um dispositivo de captura dos movimentos dos dedos para interação em 

ambientes virtuais, inaugurando uma nova frente de pesquisa de interfaces 

gestuais12. 

                                                 
10 PIMENTEL, K.; TEIXEIRA, K. Virtual Reality – Through the new looking glass. – New York: 
McGraw-Hill, 1995. p. 153 
11 Id., Ibid., p. 154 
12 COTTON, Bob; OLIVER, Richard. The Cyberspace Lexicon – An Illustrated Dictionary of Terms 
from Multimedia to Virtual Reality. – London: Phaidon Press, 1995 p. 60 
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Figura 5 – DataGlove da VPL Research 

A NASA, no final dos anos 80, já possuía simuladores com ambientes virtuais 

dotados de uma série de interfaces gestuais de interação e manipulação de dados 

computadorizados. Data deste período o grande incremento na indústria de produtos 

e serviços voltados à RV para o uso geral13. 

1.2 Tipos de Realidade Virtual 

Assim como são encontradas muitas definições para o termo RV, há também   

diferentes tipos, se levarmos em consideração os vários níveis de imersão e 

interação que os sistemas proporcionam aos usuários. As duas variantes são 

determinadas pelo conjunto de dispositivos de entrada e saída de dados (interfaces)  

e pela performance dos computadores do sistema. 

A RV, para Pimentel e Teixeira (1995), pode ser subdividida da seguinte forma: 

1.2.1. Simulação 

Sua origem está associada aos simuladores de vôo para uso militar americano, 

sendo composto, nestes casos, por um ambiente que reproduz a cabine de uma 

aeronave com todos os seus controles, telas de vídeo no lugar das janelas e 

                                                 
13 PIMENTEL, K.; TEIXEIRA, K. Virtual Reality – Through the new looking glass. – New York: 
McGraw-Hill, 1995. p. 154 
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mecanismos pneumáticos para movimentação de todo o conjunto em consonância 

com os comandos dos pilotos. 

1.2.2. Projeção 

Caracteriza-se basicamente pela combinação de dados computacionais e projeção 

de imagens 2D em telas apropriadas. 

O Videoplace de Myron Krueger e, mais recentemente, a CAVE (ver Cap. 2) podem 

ser incluídos nesta categoria. 

1.2.3. Realidade Aumentada 

Esta é modalidade de RV que combina dados computacionais com ambientação e 

situações reais por intermédio de displays transparentes dispostos na cabeça do 

usuário de modo semelhante aos óculos. 

1.2.4. Telepresença 

Basicamente, refere-se à possibilidade de uma pessoa “estar” em determinado lugar 

sem necessariamente “ir” até ele. Câmeras de vídeo, microfones, alto-falantes, 

extensões robóticas, monitoramento remoto, etc são os artifícios utilizados para a 

projeção do usuário no mundo virtual. 

1.2.5. Desktop 

Esta categoria inclui todos os sistemas de computadores pessoais que apresentam 

ambientes virtuais em suas telas. 

1.3. Dispositivos de Interação Homem-Computador 

Para que a imersão em ambientes de RV produza resultados convincentes, são 

empregados dispositivos que atuam nas funções cognitivas dos usuários. 

A saída de dados do sistema de RV atinge-nos sensorialmente e é classificada como 

uma experiência passiva. Por outro lado, a entrada de dados proporciona a 
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interação propriamente dita como manipulação de objetos e movimentação no 

espaço virtual. 

A visão é o principal sentido a ser estimulado, mas a audição e o tato começam a 

receber maior atenção dos pesquisadores, privilegiando o uso da RV em 

ambientações artísticas que buscam respostas multisensoriais de seus interatores. 

1.3.1. Interação Visual 

A Estereoscopia apresenta-se como uma técnica eficaz na tarefa de prover o ser- 

humano de uma visualização espacial, ou seja, 3D, a partir de elementos 2D como 

ilustrações, fotografias, projeções, entre outros, podendo ainda, ser utilizada com 

imagens geradas por computadores. 

Sua utilização em ambientes de imersão computacional assume um caráter de 

interface visual de saída de dados, tanto em sistemas de RV encontrados em PCs 

quanto em sofisticados sistemas do tipo CAVE. 

1.3.1.1. Estereoscopia 

A estereoscopia (do grego stéreos que significa sólido) é, em linhas gerais, a 

capacidade que possuímos de perceber a profundidade espacial dos ambientes que 

nos cercam. A descrição deste fenômeno foi relatada pelo professor Sir Charles 

Wheatstone em seu artigo de 183814. Wheatstone referia-se, de forma sintética, à 

sua descoberta do processo de visão tridimensional como “visão binocular” ou “par 

estereoscópico”. Suas primeiras experiências  foram feitas com desenhos (Fig. 6) 

observados em seu protótipo de estereoscópio (Fig. 7). 

                                                 
14 RHEINGOLD, H. et al. Stereogram. Cadence Books, 1994. 
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Figura 6 – Pares estereoscópicos desenhados por Charles Wheatstone. 

 

 

Figura 7 – Estereoscópio elaborado por Charles Wheatstone. 

Segundo Rheingold et al. (1994), o advento da fotografia, em 1839, torna mais 

impactante a observação do fenômeno estereoscópico, colocando lado a lado a 

evolução das duas técnicas. 

Os avanços tecnológicos das últimas décadas trouxeram novos desafios, no sentido 

de prover o ser humano de uma visão 3D em ambientes sintéticos, ou seja, 

ambientes simulados por técnicas computacionais ou sistemas de Realidade Virtual. 



 26

Mais uma vez será utilizada a estereoscopia, com os mesmos princípios descritos 

por Wheatstone em 1838, agora como interface visual dentro dos ambientes 

imateriais. 

1.3.1.2. Técnicas e Dispositivos Estereoscópicos 

O “par estereoscópico” ou “visão binocular” de Wheatstone é o princípio de 

funcionamento dos dispositivos de visualização estereoscópica, ou seja, a 

apresentação de imagens distintas aos dois olhos, esquerdo e direito, mais 

especificamente duas imagens de um mesmo objeto em perspectivas ligeiramente 

diferentes (Fig. 8). 

 

Figura 8 – Observação pelos olhos esquerdo e direito do par estereoscópico. 

Tânia Fraga15 define a terceira imagem produzida no cérebro por meio da 

visualização do par estereoscópico como sendo uma “estrutura imaterial luminosa 

intangível”. 

A RV aliada às técnicas de estereoscopia pode proporcionar subsídios preciosos 

para o artista, transformando a “estrutura intangível” a que se refere Tânia Fraga, em 

mundos virtuais alternativos e ao mesmo tempo virtualmente tangíveis. Entre as 

                                                 
15 PLAZA, Julio; TAVARES, Mônica. Processos criativos com meios eletrônicos: poéticas digitais. – 
São Paulo: Hucitec, 1998. p. 171 
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várias possibilidades de visualização estereoscópicas, destacamos as seguintes 

técnicas e seus dispositivos correlatos: 

a) O Par Estereoscópico:  

É a base do princípio da estereoscopia. Neste tipo de visualização, as duas imagens 

são apresentadas, lado a lado, como descrito anteriormente, utilizando um 

dispositivo chamado de Estereoscópio (Fig. 9), constituído basicamente de um par 

de lentes prismáticas que simulam a convergência focal necessária para a formação 

da imagem no cérebro16. 

 

Figura 9 – Modelo simplificado de estereoscópio. 

b) Anaglifos:  

A técnica também se utiliza de duas imagens do mesmo objeto em perspectivas 

diferentes agora visualizadas sobrepostas e alinhadas. 

A imagem correspondente ao olho direito é apresentada na cor vermelha, enquanto 

que a do olho esquerdo na cor verde ou azul (Fig. 10), de acordo com os óculos 

bicromáticos disponíveis (Fig. 11). O dispositivo atua como filtro, permitindo a cada 

                                                 
16BARTLEY, S.H. (1969) citado por PLAZA, Julio; TAVARES, Mônica. Processos criativos com meios 
eletrônicos: poéticas digitais. – São Paulo: Hucitec, 1998. p. 169 
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olho a percepção da imagem correspondente para a geração do efeito 

estereoscópico. 

 

Figura 10 – Em (A) tem-se o par estereoscópico (O Cristo de Gala, 78 – Salvador Dali). Em (B) o 

anaglifo elaborado a partir dos dois quadros de Dali. 

 

Figura 11 – Óculos para visualização estereoscópica por anaglifos. 

c) Imagens Projetadas Polarizadas: 

A técnica utiliza imagens projetadas sob uma mesma superfície. Cada imagem 

refere-se a um olho, como nos pares estereoscópicos, sendo polarizadas por filtros 

adequados de modo a produzir uma defasagem de 90O na orientação das linhas das 

imagens a serem projetadas. 

Quando o usuário utiliza os óculos de lentes polarizadas (Fig. 12), com orientações 

coincidentes com as das imagens projetadas, tem-se o efeito estereoscópico. 
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Figura 12 – Em (A) ilustração esquemática da atuação dos filtros polarizados. Em (B) óculos com 

lentes polarizadas. 

d) HMD – Head Mounted Display: Este dispositivo (Fig. 13) possui dois pequenos 

monitores em seu interior, apresentando as imagens dos pares esteroscópicos 

diretamente para os olhos correspondentes e atualizadas de acordo com os 

sensores de posicionamento da cabeça e olhos do usuário, produzindo assim, o 

efeito de imersão estereoscópica. 

 

Figura 13 – Modelos de HMD. 

e) Imagens Intercaladas:  

Trata-se da técnica de visualização estereoscópica empregada em ambientes 

imersivos do tipo CAVE (Fig. 14). São utilizados óculos com lentes de cristal líquido 

(Fig. 15), que podem tornar-se opacas ou transparentes a uma velocidade de 60 a 
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100 vezes por segundo, de modo alternado e sincronizado, por meio de sinais 

eletrônicos, com a apresentação das imagens na tela. Desta forma, um olho vê sua 

imagem correspondente (lente transparente) enquanto o outro nada vê (lente 

opaca). Lembrando que estes estados são alterados velozmente e de maneira 

sincronizada produzindo o efeito estereoscópico.  

 

Figura 14 – Em (A) visão geral de uma CAVE. Em (B) um grupo dentro de uma CAVE utilizando 

óculos obturadores sincronizados. 

 

Figura 15 – Óculos obturadores sincronizados com letes de cristal líquido. 

1.3.2. Interação Auditiva 

Nestes dispositivos de saída de dados, a intenção é incrementar artificialmente 

nossa capacidade de localização espacial por intermédio do som. Sistemas de som 
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3D (auralização) amplificam os ativadores naturais de nosso cérebro ao produzirem 

efeitos em tempo-real. 

1.3.3. Interação Física 

Sistemas de entrada e saída de dados mediados por interações eletromecânicas 

com o corpo do usuário produzem sensações de tato, temperatura, tensão muscular, 

movimento, etc. 

Dispositivos como o DataGlove (ver Fig. 5), DataSuit e Force-feedback (Fig. 16), 

Wand (Fig. 17), sensores de posicionamento, Trackball, etc interagem com o 

ambiente de RV, por intermédio de manipulação e movimentação dentro dos 

mundos virtuais17. 

 

Figura 16 – À esquerda, o DataSuit. À direita, o dispositivo Haptic com o conceito de Force-feedback. 

                                                 
17 PIMENTEL, K.; TEIXEIRA, K. Virtual Reality – Through the new looking glass. – New York: 
McGraw-Hill, 1995. p. 156 
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Figura 17 – Wand ou mouse 3D 
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CAPÍTULO 2: 

CAVE – CAVE AUTOMATIC VIRTUAL 

ENVIRONMENT 
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A primeira CAVE foi concebida no EVL – Electronic Visualization Laboratory da 

Universidade de Illinois em Chicago – EUA em 1991 e apresentada pela primeira vez 

na SIGGRAPH’92 em 199218. Seus inventores são Carolina Cruz-Neira então 

doutoranda do EVL, Daniel J. Sandin e Thomas A. DeFanti (diretores do EVL). 

2.1 Histórico 

Historicamente, o marco inicial das pesquisas acerca da interatividade em ambientes 

3D gerados por computador é creditado a Ivan Sutherland e seu Ultimate Display de 

1967 (ver Fig. 3, Cap. 1), cujo trabalho é o precursor dos atuais HMDs (ver Fig. 13, 

Cap. 1). 

No final dos anos 60 Ivan Sutherland associa-se a David Evans e criam a Evans & 

Sutherland, empresa especializada na produção e comercialização de simuladores 

de vôo. 

Os primeiros simuladores19 possuíam instrumentos de vôo funcionais montados em 

cabines sobre plataformas moveis. As imagens eram geradas por vídeo câmeras 

suspensas sobre modelos em escala de aeroportos e movimentadas segundo as 

ações do piloto do simulador. 

Em meados dos anos 70 a Evans & Sutherland substituiu as imagens de modelos 

em escala captadas por câmeras por projeções geradas por computador. Tem início 

assim as pesquisas envolvendo tecnologias de projeção de imagens para fins de 

imersão em mundos virtuais. 

2.2 Princípios de Funcionamento da CAVE 

A CAVE é um sistema de Realidade Virtual baseado em projeções de imagens 

estereoscópicas síncronas em telas especiais e sensores de posicionamento. 

                                                 
18 CRUZ-NEIRA, C., SANDIN, D.J., DEFANTI, T.A., KENYON, R.; HART, J.C. The CAVE, Audio 
Visual Experience Automatic Virtual Environment. Communications of the ACM, 1992, pp. 64-72. 
 
19 HELSEL, Sandra. The Benefits of Immersive Visualization in the University. California: White Paper 
SGI, 2000. 
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Estas telas são dispostas como paredes de uma sala em forma de cubo (Fig. 18), 

sendo as imagens projetadas em suas faces externas (Fig. 19). A superfície das 

telas permite transparência suficiente para que o usuário, em seu interior, possa vê-

las com nitidez. 

 

Figura 18 – Cave configurada para projeções nas quatro paredes e no teto 

 

Figura 19 – O esquema apresenta uma configuração de projeções nas seis faces da sala em forma 

de cubo 
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As imagens, 3D estereoscópicas, por sua vez, são geradas por computadores de 

alto desempenho que garantem a sua atualização de acordo com a movimentação 

do usuário no interior da CAVE. Para tanto, sensores de movimento e dispositivos de 

interação alimentam o sistema com os dados necessários. 

Estas imagens, projeções alternadas para o olho esquerdo e direito a uma 

velocidade de 96 vezes  por segundo, estão em constante sincronia com os óculos 

obturadores de cristal líquido, utilizados pelo usuário no interior da CAVE (Fig. 20).  

 

Figura 20 – Grupo usando os óculos de cristal líquido e o wand. À esquerda da foto está Daniel 

Sandin, um dos criadores da CAVE 

A CAVE dispõe da técnica de imagens estereoscópicas intercaladas (ver Cap. 1) 

para obtenção da sensação de imersão no ambiente 3D. 

2.3 O Conceito 

Sandin, D. (1992) sintetiza o conceito por traz da CAVE como sendo a busca da 

“suspensão da incredulidade”. Neste aspecto, as pesquisas tecnológicas foram 

direcionadas para que o usuário da CAVE pudesse ter a experiência imersiva mais 

realista possível. 
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Seguem abaixo os principais parâmetros abordados para a definição conceitual da 

CAVE20: 

• Grande campo de visão: planos projetados envolvem o usuário 

proporcionando uma visão panorâmica. 

• Uma interface “não-invasiva”: o usuário utiliza óculos obturadores síncronos 

de cristal líquido que são muito mais leves que os pesados e desconfortáveis 

HMDs. 

• A possibilidade de interação com os mundos virtuais: através de diferentes 

dispositivos, o usuário pode interagir com  as imagens projetadas. 

• Eliminação da sensação de isolamento do mundo real: a possibilidade de livre 

movimentação dentro da CAVE. 

• Uma experiência para múltiplos usuários: a possibilidade de 

compartilhamento da experiência interativa imersiva. 

2.4 A CAVE Hoje 

As CAVEs continuam sendo o sistema de RV mais caro existente. Quanto mais 

faces da sala-cubo recebem projeções estereoscópicas, mais cara torna-se a 

configuração. Somamos a isso as soluções computacionais de alto a médio 

desempenho, projetores potentes, espelhos especiais, manutenção especializada, 

etc. 

Trata-se sem dúvida do grande entrave para disseminação deste ambiente imersivo. 

No entanto, já começam a surgir iniciativas no sentido de prover soluções menos 

onerosas, que trabalham com conceitos de portabilidade, número menor de faces 

projetadas e base computacional concentrada em aglomerados de PCs em sistema 

operacional de código aberto (Fig 21). 

                                                 
20 CRUZ-NEIRA, C., SANDIN, D.J., DEFANTI, T.A., KENYON, R.; HART, J.C. The CAVE, Audio 
Visual Experience Automatic Virtual Environment. Communications of the ACM, 1992, pp. 64-72. 
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Figura 21 – SAS 3 ou SAS Cube da empresa francesa Z-A Production 
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CAPÍTULO 3: 

CAVEs PELO MUNDO: INSTITUIÇÕES E 
CENTROS DE PESQUISAS 
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O crescente interesse por tecnologias interativas imersivas tem impulsionado 

sobremaneira as pesquisas nesta área. Encontramos aplicações em vários 

seguimentos: indústria automobilística, de construção civil, aparelhagem para 

cirurgias complexas, indústria de entretenimento como a dos games, etc. 

São aplicações com diversas tecnologias imersivas, umas mais sofisticadas que 

outras. Dentre estas, a de maior sofisticação é certamente aquela das CAVEs. 

Aglutinando uma série de avanços tecnológicos, suas soluções invariavelmente 

culminam em um sistema de RV em mundos sintéticos 3D de alto custo. Esta 

situação tem dificultado sua difusão e popularização como instrumento de pesquisas 

tanto científicas quanto artísticas. Encontramos somente em grandes e renomadas 

Instituições e Centros de Pesquisas as condições orçamentárias, físicas e de 

pessoal especializado, necessárias para a implantação deste tipo de ambiente 

imersivo. 

A seguir, listamos algumas das principais Instituições e Centros que utilizam CAVEs 

em pesquisas de caráter artístico-culturais. 
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3.1 EVL – UIC21 

 

 

 

O EVL (Electronic Visualization Laboratory) é um laboratório de pesquisas 

interdisciplinares que combina arte, ciência da computação, especialmente RV, 

visualização científica e comunicação em redes de alta velocidade e pertence à 

University of Illinois at Chicago, Estados Unidos. Sob a direção de Daniel Sandin, 

criou a primeira CAVE (Fig. 22), apresentando-a no evento SIGGRAPH’92 de 1992 

em Chicago. 

 

Figura 22 – CAVE do EVL (Electronic Visualization Laboratory) 

 

 

                                                 
21 http://www.evl.uic.edu 
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3.2 ICC – InterCommunication Center22 

 

 

 

O centro de pesquisas ICC - InterCommunication Center foi fundado em 1990 com a 

missão de promover o diálogo entre a tecnologia e as artes, tendo a “comunicação” 

como tema central, possibilitando a formação de uma rede mundial de troca de 

informações entre artistas e cientistas. Está instalado na cidade de Tóquio,  Japão, e 

possui a segunda CAVE (Fig. 23) aberta à visitação pública. 

 

Figura 23 – CAVE do ICC – InterCommunication Center 

 

 

                                                 
22 http://www.ntticc.or.jp 
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3.3 NRV – USP23 

 

 

 

O NRV (Núcleo de Realidade Virtual), ligado ao LSI (Laboratório de Sistemas 

Integráveis), tem como meta agregar profissionais multidisciplinares interessados no 

desenvolvimento e na pesquisa em RV. Sua CAVE (Fig. 24), também chamada de 

Caverna Digital , está alocada na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

Brasil. 

 

Figura 24 – CAVE do NRV - LSI 

 

                                                 
23 http://www.lsi.usp.br/interativos/nrv/nrv.html 
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3.4 Grupo ARTECNO – UCS24 

 

 

 

O grupo de pesquisa ARTECNO, ligado ao NTAV (Laboratório de Novas 

Tecnologias nas Artes Visuais), foi criado em 1993 com a missão de promover 

reflexões acerca das inter-relações entre tecnologias interativas imersivas e as artes. 

A CAVE (Fig. 25) do ARTECNO – NTAV, denominada NTAV Cave UCS, está 

instalada no Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul, Brasil. 

 

 

Figura 25 – NTAV Cave UCS do grupo ARTECNO 

 

                                                 
24 http://artecno.ucs.br/ 
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3.5 Ars Electronica25 

 

 

 

Com 26 anos de existência o Ars Electronica é um centro de pesquisas 

multidisciplinar que aborda a arte-mídia e as tecnologias de ponta com o intuito de 

discutir suas repercussões em um contexto social. Situado na cidade de Linz, na 

Áustria, possui o Museum of The Future que abriga a primeira CAVE (Fig. 26) aberta 

para visitação pública e denominada atualmente ARS BOX. 

 

 

Figura 26 – Cave do Ars Electronica no Museum of The Future 

 

                                                 
25 http://www.aec.at 
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3.5.1 Trabalhos Artísticos na CAVE do Ars Electronica  

Devido a seu caráter de incentivo à produção artística em novas mídias através de 

fomento à pesquisa, premiações (Prix Ars Electronica – Golden Nica), exibições 

permanentes e itinerantes, a produção artística subsidiada pelo Ars Electronica é 

bastante grande. Os trabalhos que tem na CAVE seu suporte artístico são 

significativos tanto em número quanto em qualidade. Julgamos, desta forma,  

oportuno relacionar alguns dos mais importantes trabalhos feitos na CAVE deste 

centro de pesquisas. 

- Crayonland (1996) – Autores: EVL – Electronic Visualization Laboratory 

Em um ambiente com o charme dos desenhos infantis, o usuário passeia por 

florestas e planícies (Fig 27). 

 

Figura 27 – Paisagens de Crayonland 

- World Skin (1997) – Autores: Maurice Benayoun, música de Jean-Baptiste Barriére 

Considerado por muitos um dos melhores trabalhos em CAVE já feitos, World Skin 

nos lança em um safári fotográfico em meio a uma floresta de imagens de guerras. 

Uma análise mais detalhada desta obra é feita no Cap. 4. 
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- Mitologies (1998) – Autores: Hisharn Bizzi e Maria Roussos 

Uma visita a labirintos sem fim repletos de alusões a mitologias, literatura, 

esculturas, música. Os autores classificam a experiência como uma ‘viagem 

fantástica pela história da arte’ (Fig. 28). 

 

Figura 28 – Imagem arquitetônica encontrada no passeio pelo labirinto mitológico 

- Cave (1999) – Autores: Peter Kloger e Franz Pomassi 

O trabalho questiona a necessidade de orientação espacial do homem, seu dilema 

em um ambiente de movimentação livre e as reações físicas advindas desta 

experiência (Fig. 29). 

 

Figura 29 – Imagens dos ‘túneis’ do trabalho Cave 
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- Liquid Meditation (1999) – Autora: Margaret H. Watson 

A autora propõe ao usuário da CAVE momentos de meditação e serenidade ao 

imergir em imagens que se liquefazem em abstrações contínuas (Fig. 30). 

 

Figura 30 – Abstrações em movimento 

- Gesichtsraum (Face Space) (2002) – Autor: Johannes Deutsch 

O autor considera o trabalho como uma metáfora da interação humana com seu 

universo de sentimentos. O usuário interage com as emoções de uma “face 

espacial”, pois seus movimentos disparam representações emocionais em diferentes 

composições de cores e formas (Fig. 31). 

 

Figura 31 – Imagens de usuário interagindo com as imagens na CAVE 
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CAPÍTULO 4: 

ESTUDOS DE CASO: 

WORLD SKIN - A PHOTO-SAFARI IN THE LAND 
OF WAR: MAURICE BENAYOUN 
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As questões advindas da interação entre arte e tecnologia permeiam a produção 

artística de Maurice Benayoun, o que pode ser constatado em um breve relato 

biográfico (ver anexo 1). 

4.1 Trajetória da Obra26 

Classificado por seu autor como um “trabalho artístico-interativo”, World Skin foi 

apresentado pela primeira vez em 1997 no centro de pesquisas em arte e tecnologia 

Ars Electronica, localizado na cidade de Linz, na Áustria, dentro da CAVE (Fig. 32) 

de seu Futurelab. Sempre com grande êxito, percorreu, posteriormente, vários 

outros eventos ou centros de pesquisas de projeção mundial como o Imagina: em 

Monte Carlo, Mônaco; SIGGRAPH’98 em Orlando, Estados Unidos; KTH na 

Stockholm University, Suécia; CAVE Festival 2002 em Bonn, Alemanha e, mais 

recentemente, em 2004, nas comemorações dos 25 anos do Ars Electronica, no 

American Museum of the Moving Image em NY, Estados Unidos. 

 

Figura 32 – CAVE do Ars Electronica Center 

4.2 O Conceito 

Os visitantes/turistas da instalação artístico-interativa World Skin estão munidos de 

câmeras fotográficas e óculos estereoscópicos adaptados à interface, sendo apenas 

                                                 
26 http://www.benayoun.com/ 
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um deles possuidor do controle dos movimentos e caminhos do grupo, wand, dentro 

do espaço tridimensional, a CAVE (Fig. 33). 

 

Figura 33 – Visitantes/”Turistas” de World Skin e o “passeio” dentro da CAVE. 

A paisagem é composta por fotos e imagens de aspecto jornalístico de vários palcos 

de guerra mundo afora, sendo o conflito na Bósnia e a 2ª Guerra Mundial os mais 

recorrentes, demarcando um universo de violência. A ambientação sonora27 é 

constituída por sons caóticos, uma respiração ofegante em meio a tiros e explosões 

onipresentes que seguem em um crescente de tensão e assombro. Quando 

acionada, a máquina fotográfica produz um flash que “imprime” um requadro (Fig. 

34) na cena em movimento. 

                                                 
27 Ambientação sonora criada por Jean-Baptiste Berriére 
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Figura 34 – Esquema de projeção do flash fotográfico virtual sobre as paredes da CAVE. 

O fragmento capturado pelo visitante desaparece, surgindo em seu lugar um frame 

branco com silhuetas acinzentadas (Fig. 35). O ato de fotografar passa a ser um ato 

redentor28 e, como uma espécie de troféu ou suvenir, o visitante pode levar consigo 

cópias impressas das fotos por ele tiradas ou vê-las pelo website da obra. 

                                                 
28 O autor entende que o público em geral, e o europeu em especial, tem uma pendência mal 
resolvida com suas consciências em relação às várias guerras documentadas ou não neste trabalho. 
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Figura 35 – Seqüência de fotos produzidas pelos visitantes/turistas. 

4.3 Interfaces de Interação 

O ambiente imersivo tridimensional proporcionado pela CAVE completa-se com a 

adição de comportamento interativo ao programa que controla/atualiza as projeções 

e demais rotinas de navegação pelos cenários das guerras. Óculos obturadores 

estereoscópicos síncronos de cristal líquido (Fig. 36) são utilizados para que os 

visitantes percebam o mundo tridimensional que está ao  redor. Um dos visitantes 

possui um mouse 3D, wand (Fig. 37), que comanda o avanço do grupo dentro do 

cenário tridimensional. Os demais visitantes usam máquinas fotográficas (Fig. 36) 

adaptadas com sensores de posicionamento, onde a sincronia com o programa 

produz um perfeito ajuste das perspectivas visualizadas e das áreas fotografadas e 

modificadas. 
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Figura 36 – Visitantes com os óculos 3D estereoscópicos (shutter glasses) e as máquinas fotográficas 

com sensores de posicionamento. 

 

Figura 37 – Wand (mouse 3D) para controle do “deslocamento” do grupo. 

4.4 Referências e Estética 

A terra da guerra (land of war), ou seja, as guerras e suas extensões ilimitadas, não 

possui fronteiras territoriais, nem mesmo fronteiras temporais. A representação ou 

atualização dos eventos para os visitantes da CAVE é feita com base em fontes 

imagéticas de cunho fotojornalístico e videográfico. As coberturas midiáticas de 

várias épocas diferentes justapõem-se no cenário árido do palco das guerras. 

À estética das fotos como registro da dor destes conflitos junta-se a estética do 

“Safári Fotográfico” como metáfora do passeio seguro em meio ao turbilhão de 

violência e agonia. O autor busca atualizar no visitante, mais do que a memória 

destes eventos sombrios, uma consciência que se contraponha à inércia da 

memória29, uma reflexão sobre a apropriação do significado da guerra pelo 

                                                 
29 Para o autor  “uma boa consciência é a contradição de uma boa memória” 
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imaginário e sua transformação ao longo da experiência do passeio em meio aos 

cenários de destruição e morte. 

4.5 Potencialidade do Meio 

No espaço imersivo sintético 3D, com fortes características interativas, o autor 

encontra o ambiente propício para obter reações cognitivas reais de seus visitantes. 

Novas relações espaço-corporais vão surgir com a adequação à nova realidade, 

bem como formas alternativas de compreendê-la. Trata-se do artista expondo e 

impondo seu ponto de vista às pesquisas das interfaces Homem-Computador. Neste 

âmbito, os paradigmas artísticos para os mundos virtuais imersivos das CAVEs 

ainda estão sendo criados,  uma espécie de tela de pintura amorfa. 

4.6 Poética 

World Skin, como obra interativa, coloca-se na linha da obra aberta30, onde a 

produção de sentido dá-se por meio de imagens informatizadas, passíveis de 

múltiplas transformações e oferecendo possibilidades de criação de novos 

imaginários.  

A experiência do passeio pelos cenários da guerra, atualizados numericamente, 

permite a reflexão sobre essa nova realidade sintética e a interação com o 

imaginário de cada visitante. J. Plaza diz que “a imagem de síntese é co-criadora da 

realidade”, pois nos permite “novas formas de figurar o mundo”. 

Na busca por novas figurações, o autor utiliza metáforas como o “passeio seguro” 

em um safári fotográfico e o ato consciente e literal de “tirar fotos”, removendo 

fragmentos da cena e deixando frames brancos como resultado do olhar digital. É a 

expropriação da dor alheia enquanto nos tornamos testemunhas da mesma. 

Identificamos a experimentação desta metáfora como linguagem e principal artifício 

de comunicação. 

                                                 
30 PLAZA, J. Arte e Interatividade: Autor-obra-recepção. 2000 
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“Algumas coisas não podem ser compartilhadas. Entre elas estão a dor e as 

imagens de nossa memória. Os mundos explorados aqui podem trazer estas 

coisas para perto de nós. Mas sempre como metáfora, nunca como 

simulacro.” 31 

4.7 Método Criativo 

Ao utilizar fotos jornalísticas e imagens videográficas de vários cenários de guerras 

na estruturação de seu ambiente sintético 3D imersivo, o autor enquadra-se na 

categoria que Moles32 classifica como “método do pensamento mitopoético”, onde 

elementos (imagens digitalizadas) convencionais e fragmentados são confrontados 

com novas informações e transformados, produzindo novos significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.benayoun.com/       
32 PLAZA, Julio; TAVARES, Mônica. Processos criativos com meios eletrônicos: poéticas digitais. – 
São Paulo: Hucitec, 1998. p. 112  
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CAPÍTULO 5: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Dentro do universo tecnológico da RV imersiva, a CAVE talvez seja o melhor 

exemplo de interface intuitiva33. As possibilidades de envolvimento cognitivo, ou 

seja, imersões visuais, auditivas e táteis, fazem da CAVE a síntese do estado da 

arte das tecnologias interativas imersivas. 

A ”suspensão da incredulidade” a que se refere Daniel Sandin está diretamente 

ligada ao potencial imersivo da CAVE. Toda uma gama de possibilidades, desde a 

movimentação dentro do espaço imersivo até a utilização de dispositivos de 

interação com os mundos virtuais, podem determinar o grau de sucesso da 

experiência. Os paradigmas de criação e experimentação artística para as CAVEs 

ainda estão sendo formados, visto que esta tecnologia de ambiente imersivo ainda 

é, de certa forma, recente. Apresentada pela primeira vez em 1992, está 

completando 14 anos de surgimento. 

Neste período, muitas CAVEs surgiram em diferentes seguimentos. Algumas 

instituições e centros de pesquisa adquiriram suas CAVEs para investigações de 

caráter artístico. Nelas, foram produzidas a grande maioria dos trabalhos artísticos 

conhecidos. 

O premiado trabalho World Skin de 1997, do artista transmídia Maurice Benayoun, 

já se encontra em uma posição de destaque neste pequeno, porém importante, 

panorama de criações em CAVEs. Feito em parceria com o Ars Electronica, 

importante centro de pesquisa austríaco, alcançou grande repercussão e figura até 

hoje como referência em novas criações para ambientes imersivos. 

O interesse dos artistas pela potencialidade interativa e imersiva das CAVEs é 

bastante significativo, contudo, as dificuldades de acesso a este tipo de tecnologia 

ainda são grandes. No cenário latino-americano, o Brasil desponta com certo 

destaque. A Caverna Digital do NRV-LSI (USP), a primeira da América Latina, foi 

inaugurada em 2001, e já possui diversas atualizações tecnológicas desenvolvidas 

por sua equipe. São soluções que diminuem a dependência tecnológica sem 

contudo, diminuir o potencial  interativo imersivo da CAVE. 

                                                 
33 ZUFFO, M.K. A Convergência da Realidade Virtual e Internet Avançada em Novos Paradigmas de 
TV Digital Interativa. Tese de Livre-Docência. POLI-USP, 2001. 
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Recentemente, o Grupo ARTECNO (UCS) inaugurou sua NTAV Cave UCS que 

trabalha com o conceito Pocket CAVE, ou seja, uma configuração que agrega 

portabilidade aos ambientes imersivos, aliada a uma solução tecnológica 

relativamente acessível. 

Algumas barreiras estão claramente sendo transpostas e o quadro das 

experimentações artísticas no ambiente imersivo da CAVE tende a ganhar em 

volume e qualidade de trabalhos. 

A apropriação da tecnologia pelo artista estimula seus avanços em um ciclo virtuoso 

de buscas e descobertas. É grande o potencial artístico e de pesquisa encontrado na 

CAVE e cabe ao artista explorá-lo. Daniel Sandin declara: "Artistas sabem melhor 

que a maioria dos engenheiros como um mundo virtual deve ser construído." 34
 

As novas pesquisas que envolvem CAVEs com configurações mais flexíveis, ou 

seja, de portabilidade facilitada, equipamentos (projetores, PCs) mais “populares”,  

etc apontam para um caminho promissor, no sentido de promover o surgimento e a 

difusão de mais trabalhos, tendo a CAVE como suporte artístico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 http://www.aec.at/en/center/project.asp?iProjectID=11197 Acesso em 08/2005 
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1 Biografia do Autor da Obra: World Skin - A Photo-Safari in The Land of War. 

 

Maurice Benayoun, nascido em Mascara, Argélia (1957), é qualificado como um 

artista transmídia. Seu trabalho procura explorar as potencialidades criativas de 

várias mídias, do vídeo à Realidade Virtual, web e wireless art, instalações artísticas 

de grande escala em espaços públicos e exibições interativas. 

Sua trajetória artística possui projeção mundial, tendo recebido reconhecimento e 

prêmios por várias obras. Co-fundador do Z-A Production (1987), pioneiro laboratório 

de CG (computação gráfica) e RV, escreveu e dirigiu em parceria com François 

Schuiten, de 1990 a 1993, a série The Quarx, primeira experiência de CG em HDTV, 

com exibição em mais de 15 países. Em 1993, recebe o prêmio Villa Medicis Hors 

Les Murs do Ministério do Exterior da França por seu projeto Art After Museum, uma 

coleção de arte contemporânea em RV. A partir deste mesmo ano começa a 

produzir sistematicamente trabalhos em RV e instalações artísticas interativas, entre 

eles seu Tunnel Under the Atlantic (1995), um projeto de conexão televirtual entre o 

Centre Georges Pompidou em Paris e o Museum of Contemporary Art em Montreal. 

Na edição de 1998 do Prix Ars Electronica, é premiado com o Golden Nica na 

categoria Interactive Art pela obra World Skin - A Photo-Safari in The Land of 

War. 

Também está envolvido em muitos eventos e projetos arquitetônicos para 

concepção e direção de cenografias interativas, como as encontradas nos projetos 

Navigation Room (1997) e Membrane (2001) para a Cité des Sciences de la Villette 

e Panoramic Tables para o pavilhão Planet of Visions da EXPO2000 em Hanover. 
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Cosmopolis – Overwriting The City (2005) é sua mais recente produção e começa 

sua trajetória de exibições pela China. 

Desde 1984, leciona Video e Media Art na Université de Paris 1 (Panthéon-

Sorbonne) e é artista convidado da Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de 

Paris. É co-fundador e co-diretor do centro de pesquisa CITU - Création Interactive 

Transdisciplinaire Universitaire (2001). 
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