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Com grande alegria e orgulho apresentamos o resultado de mais uma edição 
do Reconvexo, um projeto inovador que busca descentralizar o acesso às artes 
tecnológicas levando para o Recôncavo da Bahia um pouco do que há de melhor 
na cena do videomapping no mundo. Nosso propósito é fomentar exibições e 
despertar o interesse do público; debater as potencialidades das artes tecnológicas 
focadas na linguagem do videomapping e das vídeo-projeções interativas; e, 
sobretudo, promover intercâmbios, vivências e workshops visando a formação de 
novos artistas. 

O nome Reconvexo surgiu de uma relação poética entre a região do Recôncavo 
da Bahia e as lentes convexas inseridas no jogo de reflexos luminosos dos vídeo-
projetores. Idealizado e coordenado por Fernando Rabelo, artista multimídia e 
professor do Curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB), o projeto é realizado pela HIPERFACE ArteTecnologia, um espaço virtual, 
artístico e crítico destinado a realização de experimentações com os diversos 
tipos de interfaces e produzido pela empresa carioca com grande experiência em 
produções audiovisuais em todo o país, a Ginja Filmes & Produções. 

Para esta edição ampliamos nossos horizontes, firmamos novas e importantes 
parcerias e criamos o Reconvexo Latino-América: II Festival de Vídeo-Projeções 
Mapeadas. Para a realização, em abril de 2017 nas cidades de  Cachoeira e São Félix, 
Recôncavo da Bahia, contamos com o fundamental apoio financeiro do Governo 
do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria 
de Cultura da Bahia e os preciosos apoios institucionais da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB), do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
da Bahia (IPAC). 

Destacamos aqui a VISUALFARM, empresa de São Paulo pioneira no 
desenvolvimento de novas linguagens projetivas, que acreditou no projeto, trouxe 
todo o equipamento necessário e ofereceu suporte técnico e logístico das grandes 
projeções realizadas. Novamente contamos com a participação e a experiência do 
premiado VJ VIGAS - Leandro Mendes que, desde o princípio, indicou os melhores 
profissionais para compor a curadoria do evento. 
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Em sua primeira edição no ano de 
2013, o Reconvexo: I Festival Nacional de 
Vídeo-Projeções Mapeadas e Interativas 
foi o primeiro evento brasileiro a lançar 
convocatória nacional para projetos que 
exploram as diversas formas desta tecnologia 
artística. Neste sentido, destacou-se por 
apostar na seleção de novos projetos criativos 
e abrir espaço para artistas de todos os cantos 
do país. Contamos com aproximadamente 
50 projetos inscritos dos quais selecionamos 
12 e os combinamos em duas categorias. O 
resultado foi uma exposição de obras de vídeo-
projeções mapeadas e interativas e diversas 
exibições externas - videomapping em 
fachadas de edifícios nas ruas de Cachoeira e 
São Félix, cidades patrimônio cultural que por 
sua arquitetura e história se tornam palco 
perfeito para este tipo de iniciativa.

No ano de 2015, através do patrocínio 
da Caixa Econômica Federal e de uma 
parceria com a Universidade de Brasília 
(UNB), realizamos a exposição Reconvexo 
Itinerante na Caixa Cultural em Brasília–DF, 
composta por obras selecionadas no I Festival 
Reconvexo, por trabalhos de artistas locais 
convidados e por instalações do artista Eder 
Santos, pioneiro na vídeoarte no Brasil. A 
exposição apresentou obras que buscavam 
explorar as diversas possibilidades do universo 
das vídeo-projeções mapeadas na interseção 
com o cinema expandido, a interatividade e as 
novas mídias. Com o sucesso desta produção 
ganhamos incentivo para seguir e, aqui 
estamos, apresentando mais uma versão do 
Reconvexo, desta vez de caráter internacional.

HISTÓRICO
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EXIBIÇÃO NO PRÉDIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA EM CRUZ DAS ALMAS - BA.

05 DE ABRIL

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO
VJ GABIRU



Para abrir as exibições do Reconvexo 
Latino-América, convidamos o artista 
expoente local e pioneiro na Bahia, 
VJ GABIRU. Seu trabalho contou com 
conteúdo inédito e contextualizado à 
realidade cultural da região. Apresentou 
videomapping, marcado pela criatividade 
de cores e energia, em uma grande 
fachada na Reitoria da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
na cidade de Cruz das Almas.

VJ GABIRU
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VJ VICTOR VALENTIN
06 ABRIL

VJ VIGAS 
(LEANDRO MENDES)

ESTEREÓPTICO 2.0
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VJ VIGAS, outro grande artista brasileiro 
de projeção internacional, vencedor 
de inúmeros torneios de VJs pelo 
mundo participou mais uma vez do 
Reconvexo. Nesta oportunidade, além 
de assinar a curadoria do evento com 
Fernando Rabelo, também apresentou 
o resultado de sua pesquisa em 
projeção estereoscópica mapeada 
em 3D. Seu trabalho foi exibido na 
Praça da Aclamação em Cachoeira e 
recebeu um dos maiores públicos do 
evento. Para a visualização dessa obra 
foram distribuídos mais de 500 óculos 
estereoscópicos que se esgotaram em 
minutos. 

VJ VIGAS

16



18 19

BEATS EM [RE]CONSTRUÇÃO
VJ VICTOR VALENTIN

06 ABRIL
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Na palestra de abertura contamos com 
a participação do artista e professor 
Victor Valentim (UFRB), que realizou 
uma performance ao vivo chamada “BITS 
EM (RE)CONSTRUÇÃO”, uma composição 
audiovisual (DJ+VJ) com músicas e 
projeções mapeadas em vinil. 

VICTOR VALENTIN



COM O ARTISTA MEXICANO 
RODRIGO G. CAZARES

DE 06 A 09 DE ABRIL

22

INSTALAÇÃO INTERATIVA 
DE ABDX, THE GRID
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O artista Roy - Rodrigo Guzmán Cazares, 
do México, exibiu sua instalação 
interativa “THE GRID”, que consiste numa 
projeção abstrata numa tela interativa 
de 20 m2, que fascinou o público visitante 
da exposição. Através da captura em 3 
dimensões realizada dor uma câmera 
Kinect o artista identifica a localização 
dos pontos de toque e configura uma 
interação espacial/sensorial (áudio e 
vídeo) de grande sensibilidade técnica e 
artística. 
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DE 06 A 09 ABRIL

BEAMVERTISING
DELIGHT LAB (CHILE)

26

Obra de vídeo-projeção em movimento e 
interação com o público nas ruas.
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Entre os artistas convidados recebemos 
Octavio Oxicorte do DelightLAB - Chile, 
que exibiu BEAMVERTISING, imagens 
projetadas em paredes e muros da cidade 
através de uma base móvel. Neste caso, 
a base utilizada pelo artista foi um carro 
com inversor de energia, projetor e 
computador que circularam pelas ruas. 
Saindo do padrão estático das projeções 
mapeadas, a obra ajudou a divulgar o 
evento e proporcionou a aproximação com 
o público local, especialmente crianças que 
interagiram brincando com as animações 
projetadas.
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VJ VICTOR VALENTIN
07 ABRIL

CÔNCAVO CONVEXO
VJ SPETTO
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Uma grande honra para o evento foi 
receber VJ SPETTO, um dos artistas 
responsáveis pela impactante abertura 
dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 
em 2016. Em Cachoeira, resignificou a 
antiga Estação Ferroviária através de 
uma obra original chamada “CÔNCAVO/
CONVEXO” e marcou sua presença 
através da exibição rica em referências 
visuais e musicais.
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08 ABRIL

INTO
VJ SEBASTIÁN ALIÉS 

(URUGUAI)
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O uruguaio Sebastián Alíes que trabalha 
na interseção de arte, tecnologia e 
linguagens cênicas contemporâneas, 
trouxe uma obra que mescla o controle 
de circuitos elétricos (sequências 
de luzes) e projeções mapeadas 
abstratas. Exibiu seu trabalho na Praça 
da Aclamação, palco de algumas das 
maiores apresentações do festival. Para 
a montagem do aparato foram utilizados 
mais de 100 metros de fios e 6 spots de 
luz controlados através de uma central 
montada com o hardware livre Arduino 
e controlada pelo software VVVV. 
Nesse caso, as imagens foram geradas 
em tempo real, intercaladas com a 
seqüencialização das luzes provocando 
um efeito interessante e distinto das 
exibições que utilizam imagens pré-
editadas.
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08 ABRIL

VJ ALEXIS
MAPPING AFETIVO
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Alexis Anastasiou é considerado um dos primeiros VJs do Brasil, idealizador 
e diretor da maior empresa de projeções do Brasil, a VISUALFARM, exibiu seu 
trabalho de vídeo-projeção mapeada “VIDEOMAPPING AFETIVO” na Igreja do 
Rosarinho em Cachoeira. O Rosarinho é um dos bairros mais tradicionais da 
cidade e, nesta apresentação, a fachada da Igreja foi tomada por projeções 
de desenhos feitos durante uma atividade lúdica realizada com as crianças 
da própria comunidade gerando um resultado visual especial, de caráter 
afetivo.



ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

42

Uma das maiores motivações para realizarmos esse evento no interior da 
Bahia é a preocupação com a descentralização do conhecimento tecnológico, 
desta maneira, junto com a UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia, apostamos na formação de novos artistas que possam explorar 
essa tecnologia. Seguindo esses objetivos, proporcionamos atividades de 
formação como: workshops, oficinas, debates e vivências. 

43

Nesta edição, iniciamos as atividades formativas através de uma das 
disciplinas da Graduação em Artes Visuais onde os alunos utilizaram 
o Reconvexo Latino-América como ferramenta de estudo e prática e 
apresentaram seus trabalhos finais como parte da programação do evento. 

PROJETOS ESPECIAIS EM ARTE E MÍDIA UFRB

31 DE MARÇO E 1º DE ABRIL
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Seguimos com uma oficina de iniciação ao 
universo do videomapping para alunos do 
Ensino Médio da rede pública de São Félix e 
Cachoeira, ministrada pelos integrantes do 
projeto “Arrastão Visual”. 
O grupo, formado Bruno Rohde, Cristiano 
Figueiró, Jean Cahtalá e Priscila Rodrigues é 
responsável pela criação do software livre 
“ARRAST VJ” e conta com uma metodologia 
inclusiva e participativa para disseminar 
essa nova tecnologia para um público 
iniciante. A atividade foi realizada para 
aproximadamente 30 adolescentes e o 
resultado final foi exibido em uma grande 
fachada histórica no Porto de São Félix.

W O R K S H O P 
ARRASTÃO DE VJS
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R E S U L T A D O 
W O R K S H O P 
ARRASTÃO DE VJS
31 DE MARÇO E 1º DE ABRIL
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WORKSHOP LIGHT 
BASED LIFEFORMS

04 A 07 DE ABRIL
Rodrigo Cazares (México)

Promovemos duas oficinas avançadas 
com os artistas Roy – Rodrigo Cazares 
do México e Laura Ramirez (Optikal 
INk LAB), da Colômbia, destinadas para 
estudantes e interessados.

49

Roy foi responsável por um workshop 
avançado de programação modular com 
software VVVV combinando técnicas de 
animação interativa e vídeo-projeção 
mapeada. O projeto final da atividade de 
formação foi uma animação interativa 
mapeada projetada em um cenário feito 
com algumas pedras. Essa animação 
transformou o objeto inanimado, 
inserindo elementos expressivos 
como olhos e bocas em um resultado 
surpreendente. 
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W O R K S H O P 
LED MAPPING

Laura Ramirez (Colômbia)
07 E 08 DE ABRIL
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Laura Ramirez (Optikal INk LAB), da 
Colômbia, artista visual e uma das 
divulgadoras do MADMAPER – um dos 
softwares mais utilizados por VJs em 
todo o mundo. No Reconvexo, ministrou 
um workshop denominado LED MAPPING 
onde compartilhou sua técnica de 
configuração de espaços físicos/
cênicos com tiras de luzes led. Utiliza o 
software MADMAPER para reconhecer o 
controlador das luzes e sequencializar 
as cores, proporcionando um efeito 
artístico que possibilita a criação de 
cenários tridimensionais.



Outro marco desta edição do evento foi a criação do ReconvexoLAB 
um espaço voltado para estimular a produção de projetos de 
vídeo-projeções e seus desdobramentos. Esta primeira edição do 
LAB teve como foco a dança e tecnologia e, nossa idéia foi dar o 
primeiro passo na criação de futuras residências artísticas para 
pesquisadores e artistas que almejam trabalhar com o tema. Nesta 
oportunidade foram contemplados 3 projetos das artistas: Diana 
Iliescu do Rio de Janeiro, Dandara Flores Magon da Bélgica e Mo 
Maiê de Minas Gerais, que tinham como trajetória trabalhos com 
dança, audiovisual, ativismo e música. 
Como atividade de formação dentro do ReconvexoLAB tivemos o 
prazer de receber uma palestra da pesquisadora, artistas e Prof. 
Dra. Ludmila Pimentel (UFBA) integrante do Elétrico: Grupo de 
Pesquisas em Cyberdança  e um workshop de dança com o artista 
e Prof. Dr. Maciej Rozalski (UFRB). Como suporte técnico-artístico 
e de edição dos projetos participantes do LAB contamos com o 
cosmografista Pablo Pablo do Rio de Janeiro e com os alunos do 
mestrado em Dança da UFBA, Caio Araujo e Ryan Lebrão. 

Durante uma semana as artistas tiveram a oportunidade de trocar 
idéias e experiências, participaram das atividades teóricas e 
práticas e trabalharam no desenvolvimento de projetos próprios 
auxiliados pela equipe e estrutura proporcionada pelo RECONVEXO.
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RECONVEXO LAB
Laboratório de criação e 
experimentação em arte e 

tecnologia
03 A 09 DE ABRIL
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Ainda durante os dias do evento, apoiamos a realização de uma 
programação paralela que agitou a cidade, como a realização 
de duas instalações artísticas feitas com vídeo-projeção 
“Umbigo π r²” da VJ Andressa Costa (BA) e “Manifestação da 
Diáspora” de Ilana Paterman Brasil e Renato Santos (RJ); o 
lançamento do livro de poesias “Calabouço de Reticências: a 
aridez do oceano” de Nuno Gonçalves; o evento da cena hip-
hop local “Baile Pelo Certo”, além de atividades musicais ao 
ar livre com Na Tora Baile System 
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PROGRAMAÇÃO 
PARALELA

07 ABRIL
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FICHA TÉCNICA
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