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frames do vídeo Cama-de-gato (próximas 28 imagens)
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preparação do vídeo Cama-de-gato; pintura da placa de MDF (próximas 02 imagens)
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preparação do vídeo Cama-de-gato; croquis do esquema de filmagem







memorial descritivo  |  123

Cama-de-gato



preparação do vídeo Cama-de-gato; iluminação do ambiente de filmagem preparada com quatro spots, a fim de se produzir uma luz difusa e uniforme
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preparação do vídeo Cama-de-gato; ambiente de filmagem (visão geral)
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preparação do vídeo Cama-de-gato; linhas elásticas experimentadas no início (página anterior) e linha utilizada na filmagem (página ao lado)
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preparação do vídeo Cama-de-gato; visão do enquadramento da câmera através do monitor auxiliar
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preparação do vídeo Cama-de-gato; pregos testados no tensionamento da linha (na filmagem utilizou-se o modelo de tamanho maior)
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filmagem do vídeo Cama-de-gato; posição inicial da linha elástica e posição imediata ao primeiro gesto
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filmagem do vídeo Cama-de-gato; “gestos” ou alterações na posição da linha elástica (próximas 08 imagens)
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edição do vídeo Cama-de-gato; vista geral das operações (próximas 02 imagens)
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apresentação do vídeo Cama-de-gato na exposição “ABERTO-10” (próximas 05 imagens)
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croquis para projeto de vídeo-instalação; idéia derivada da apresentação do vídeo Cama-de-gato na exposição “ABERTO-10”
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maquete eletrônica de vídeo-instalação baseada no vídeo Cama-de-gato (próximas 05 imagens)
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Entre-telas (próximas 03 imagens)
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Entre-telas, visão geral e detalhe da apresentação na mostra de fotografia do Atelier da Saudade
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Entre-fios (próximas 03 imagens)
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Jogo de Fios (próximas 09 imagens)
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Lance de Dados (próximas 03 imagens)
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Lance de Dados; estudo para montagem dos módulos
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Lance de Gestos (próximas 06 imagens)
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Dez Gestos Singulares; etapas do processo de impressão









Dez Gestos Singulares; frames escolhidos para confecção das matrizes litográficas (próximas 10 imagens)
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