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EXPRESSÃO DIGITAL
DO MOVIMENTO
JOÃO MARTINHO MOURA

YMYI (You Move You Interact) é uma instalação interactiva onde se pretende
criar um diálogo corporal com um sistema artificial, do qual resulta uma
performance sincronizada entre um corpo real e um objecto virtual. O projecto
visa a exploração de um espaço onde o utilizador desenvolve um processo criativo
com base nos gestos e movimentos do seu corpo.
No decorrer das pesquisas realizadas para desenvolver e fundamentar
cientificamente o protótipo que nos propusemos a criar, apercebemo-nos que,
em termos das expectativas criadas no utilizador da plataforma YMYI, lidávamos
com dois conceitos basilares, sendo eles narrativa e imagem. Sobre estes
conceitos, diretamente relacionados com o ser humano e com a sua percepção
de si mesmo e do mundo, pensamos serem as definições dadas por António
Damásio (2000) as mais ricas e as que melhor definem a perspectiva subjacente
à nossa investigação.
Para Damásio, “As imagens (padrões mentais) podem ser conscientes ou não
conscientes (…). As imagens não conscientes nunca são acessíveis diretamente.
Só temos acesso às imagens conscientes na perspectiva da primeira pessoa (as
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minhas imagens, as suas imagens). Por outro lado, só temos acesso aos padrões
neurais na perspectiva da terceira pessoa.
Ainda que eu tivesse a possibilidade de observar os meus próprios padrões
neurais com a ajuda de uma tecnologia de ponta, estaria sempre a observá-los na
perspectiva da terceira pessoa.” (Damásio, 2000, p. 362).
O seguinte excerto do livro “O Sentimento de Si”, da autoria de Damásio,
sintetiza a proposta experiencial idealizada para os utilizadores do artefacto
YMYI:
“Narra uma história, a história do organismo surpreendido no ato de representar
o seu próprio estado de mudança enquanto prossegue com a representação de um
objecto. Porém, o mais surpreendente é que a entidade conhecedora do surpreender só
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Primeira imagem resultante do artefacto YMYI, gerada em 2008, na
Universidade do Minho, Mestrado em Tecnologia e Arte Digital

é criada ao longo da narração do processo de surpreender.”
(Damásio: 2000, p. 202).
Arte e Interactividade
Uma criação artística que envolve interactividade possibilita a existência de
comunicação, alicerçada numa acção crítica e reflexiva, contribuindo, segundo
Popper (1975), para a construção de redes de relações entre indivíduos.
Para Ascott (1991), a interactividade está presente na arte digital quando se
consegue cria um diálogo entre o espectador e a criação artística.
A interactividade torna-se num instrumento ao serviço do artista, caracterizando
a relação entre o artista e a criação e a relação entre a criação e o espectador que
a experiência . [Oks, 2007].
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Imagem de YMYI, 2008. A movimentação dos vários pontos demonstra os
movimentos do experienciador

Arte Generativa
A arte generativa implica a noção de que uma ideia é executada como um
processo, recorrendo ao uso de sistemas, que ao serem generativos, irão provocar
a obtenção de resultados múltiplos. [Galanter, 2006; Jaschko, 2005; Levin,
2005].
Para Watz (2001) a arte generativa pode ser encarada do seguinte modo:
(…) a strategy used in artistic practice, the medium where the artist conceptualizes
and describes an autonomous and automated system based on rules that may
produce art. [Watz, 2001].
A Performance Digital
O termo digital, quando aplicado a performances, é encarado como um conceito
técnico e instrumental facilitador, que oferece aos seus utilizadores uma série de
ferramentas dotadas de interactividade, sensibilidade e subjetividade que, pelos
-84-

EXPRESSÃO DIGITAL DO MOVIMENTO

Esquema físico inicial do projecto YMYI

seus efeitos teatrais, se transformam em personagens no palco [Goldberg, 1988;
Dixon, 2007; Kozel, 2008].
A exploração e desenvolvimento deste tipo de arte performativa revelou que
a relação entre o artista, a obra e o público se tornou imprevisível e maleável,
influenciando o processo criativo e o controlo que se exerce sobre este mesmo
processo. [Candy & Edmonds, 2002].
Uma performance digital pode ser descrita como um mundo virtual onde se
experiencia o real, transcendendo os seus limites físicos [Causey, 2006; Dixon,
2007; Kozel, 2008].
Concepção do Projecto YMYI
As técnicas de representação virtual, nos últimos anos, têm evoluído
significativamente, sendo hoje muito comum a representação foto-realista virtual
de objetos da vida real ou até mundos completos. Mas quando nos focalizamos
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Primeira instalação pública de YMYI, 2009 (em cima)
O desenvolvimento do artefacto YMYI, 2009 (em baixo)
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Imagens geradas pelos vários experienciadores do artefacto YMYI, em
2009 e 2010

apenas na representação virtual do ser humano, o mesmo já não acontece. Tal
como refere Theobalt (2009 In Aguiar, 2010), o processo de representação
virtual do ser humano é complexo, devido ao facto de existirem pormenores do
corpo humano, como por exemplo os pequenos movimentos, que fazem toda a
diferença na aceitação de uma figura humana virtual, quando vista por um ser
humano.
“In recent years algorithms for creating photo-realistic virtual imagery have greatly
improved. Nowadays we can simulate entire virtual cities or imaginary foreign
planets at a high visual fidelity, albeit at very high computational cost. Unfortunately,
the same claim cannot be made for the rendering of virtual humans or virtual actors.
Over millions of years the human visual system has developed the ability to quickly
assess other humans, and it thus unmasks in a glimpse of an eye even the slightest
flaw in the appearance of a virtual actor. It is therefore of utmost importance that all
aspects of a virtual human, including appearance and lighting effects at the surface,
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geometry and motion are modeled at the highest possible level of detail. It is no
wonder that achieving such a high level of quality comes at a high prices which can
be measured in several man months of work for animators.”
Theobalt (2009, VIII In Aguiar, 2010).
Tendo como objectivo alcançar um elevado nível de interactividade entre o
utilizador do artefacto YMYI e o sistema em si, possibilitando o estabelecimento
de uma comunicação íntima entre o experienciador e o seu duplo virtual,
definimos e implementamos três regras visuais fundamentais:
1-A constância do brilho da imagem ao longo do tempo;
2-A persistência de pequenos movimentos;
3-A coerência espacial e sonora.
Imagens Projectadas
As áreas da performance ao vivo e das tecnologias digitais e as possibilidades de
interação que estes dois campos, permitem e originam reflexões sobre a relação
entre o real e o virtual, entre o analógico e o digital.
A participação numa performance em espaço interactivo poderá ser um
catalisador que permite compreender o modo como o ser humano se encontra
a si próprio e ao outro, através de elementos digitais e da interacção humanocomputador.
Quando se conceptualiza uma performance, mediatiza-se, traduz-se, regula-se
o espaço interior e o espaço exterior, a nossa relação com nós próprios e com
os outros (Critchley 2002). Numa performance digital, onde as tecnologias
assumem um papel central, estas podem ser vistas não como ferramentas mas
como filtros para o nosso encontro com os outros, ou connosco (Kozel, 2008).
Assume-se aqui que performance envolve atenção, percepção e reflexão
traduzidos de forma a que haja espaço para uma mudança, uma evolução, espaço
este que o projecto YMYI pretende facilitar.
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