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O Oi Futuro oferece ao público a oportunidade de 
entrar em contato com a produção de um pioneiro da 

videoarte e um de seus mais importantes realizadores 
em escala mundial: o americano Tony Oursler. 

A mostra, primeira individual de Oursler na América 

Latina, ocupa a totalidade do espaço Oi Futuro Flamengo, 
com vídeos, desenhos e trabalhos recentes, inclusive os 

de uma série atualmente exposta em Nova Iorque.

Com obras de grande originalidade, tecnologia de ponta na 

reprodução de imagens e uma atmosfera entre a fantasia e 
o delírio, a exposição inédita de Tony Oursler tem tudo para 

ser uma referência da temporada cultural 2010. Con!ram.

Maria Arlete Gonçalves
Diretora de Cultura / Oi Futuro

Oi Futuro is pleased to be able to provide the general public 

with the opportunity to get to know the work of a pioneering 

world-class video artist: Tony Oursler from USA.

This show - Oursler's !rst in Latin America - takes 

up the whole of Oi Futuro Flamengo's exhibition 

space, with videos, drawings and more recent work, 

including a series currently on show in New York.

With work of great originality, stat-of-the-art image 

reproduction technology and an ambience situated somewhere 

between fantasy and delirium, Tony Oursler's !rst Latin 

American exhibition is sure to be one of the highlights of 

the 2010 arts-program. Come and see for yourself. 

Maria Arlete Gonçalves
Cultural Director / Oi Futuro
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É tudo luz; projeção, imagens – o poder da luz. É tudo que se 
vê. E, no entanto, parece reviver uma antiga crença que, nos 
dias de hoje, a tecnologia mais avançada realiza com a maior 
perfeição: tudo que existe é animado. Tudo que existe tem 

vida, e pode manifestá-la por meio de imagens como nunca 
antes. Tudo que existiu e existe se torna agora o hic et nunc 

da imagem, sem passado ou futuro, onde tempo e espaço 
entram em colapso no constante, incessante, interminável 
presente. Imagens: o grande sugadouro, o que o buraco 

negro é no espaço cósmico a imagem é no espaço social. 

Ao libertar as imagens da tela, da limitação do monitor 
e aprisionamento do aparelho e projetá-las no espaço 
real, o trabalho de Tony Oursler, mais que o de qualquer 

outro artista, oferece às imagens uma autonomia inédita, 
surpreendente e desconcertante; inquietante, por vezes até 

assustadora. Fora dos limites prescritos da tela, não sabemos 

Everything is light, projection, images—the power of light. 

It’s all you can see. It seems to reawaken an ancient belief 

that today’s most advanced technology can bring true with 

the utmost perfection: everything that exists is !lled with 

life. Everything that exists is alive and can manifest itself 

through images as never before. Everything that exists or 

has ever existed is now transformed into the here and now 

of the image, without past or future, where time and space 

are collapsing in on themselves in a constant, incessant, 

interminable present. Images: that great whirlpool that is to our 

social space what a black hole is to the fabric of the cosmos. 

By freeing the images, from the limitations of the monitor and 

the imprisonment of the apparatus and projecting them into 

real space, Tony Oursler’s work, more than that of any other 

artist, furnishes us with images of an unparalleled, striking, 

disconcerting, uncanny, and, at times, startling autonomy. Beyond 

the limits set by the screen, we no longer know where these 

TONY OURSLER: 
TUDO É LUZ

Tony Oursler: Everything is light
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It is a new hybrid “reality”, which has its own unconscious, its 

repressed drives, its irrationality, its own warped logic. And 

this is where I believe the work of Tony Oursler is situated. 

This uncomfortable ambivalence pervades Tony Oursler’s work; 

the uncanniness of everything that is familiar is his !eld of action. 

The familiar is turned against itself and becomes implacably 

strange and menacing. Everything is hallucination. How is 

that? You can hear unrecognizable sounds, voices, monologues, 

conversations, words, noises. Ghosts, maybe. The !gures 

subjected to mental distortion represent a complete sample of 

the pathologies of the contemporary image. The “characters”, 

the animated dolls, are always in the most improbable places, 

somewhat hidden, in a child-like manner, just outside of one’s 

immediate !eld of vision, as if afraid to show themselves. 

However they give themselves away by their incessant irritating 

disagreeable chatter. They are shouting, stammering, weeping, 

whispering, uttering aggressive lamentations, disconnected 

phrases, sometimes almost heart-warming, incessantly !lling 

the surroundings with their twisted shapes and sounds. If they 

have anything in common, it is their unstinting capacity to 

speak, as if they were machines that are always turned on. 

tem seu “inconsciente”, seus impulsos reprimidos, sua irracionalidade, 
sua ilogicidade, que é, creio, onde age o trabalho de Tony Oursler. 

Esta desconfortável ambivalência perpassa todo o trabalho de Tony Oursler; 

o não reconhecimento do familiar, de tudo o que é familiar, é seu campo de 
ação. O familiar se volta contra si mesmo e, implacável, se torna estranho, 
ameaçador. Tudo alucina. Como? Ouvem-se sons, vozes, monólogos, conversas, 
palavras, ruídos, irreconhecíveis. Fantasmas? Ou !guras que, submetidas à 
distorção mental, expressam uma completa amostragem das patologias da 

imagem contemporânea. Seus “personagens”, os bonecos animados, sempre 
estão nos lugares mais improváveis, um tanto escondidos, infantilmente 
atrás, debaixo ou acima da vista imediata, como se tivessem medo de se 

expor; mas se denunciam pelo palavrório incessante, não param de falar, 
irritantes, desagradáveis. São gritos ou balbucios, choro, sussurros, lamentos 
agressivos, falas desconexas, às vezes quase ternas, que impregnam 

incessantemente o ambiente com suas repetidas deformidades visuais e 
sonoras. Se há um traço comum entre eles é a incansável capacidade de 

falar; tal como aparelhos, eles estão sempre ligados, nunca desligados. 

images came from, where they are, where they are going; free, 

but disoriented, unprotected, but also troubled and anxious, 

not knowing what to do, how to behave, talk, act. Such is the 

unexpected result of their transmigration to the real world; to 

another life outside the shelter of the screen, by which they were 

protected and also imprisoned. And the effect is nothing less 

than to trigger the unbridled life of images—outside the screen, 

they are also out of control. Tony’s work effects an inversion: 

it returns to life that which was taken from our social lives.

Once this tacit separation has been broken, the conventional 

division into two worlds—the real world and the world of the 

image—becomes blurred, the one contaminating the other. The two 

become increasingly indistinguishable and inseparable, the images 

more a part of reality than they have ever been before. And this 

other created reality imposes itself more and more, is becoming 

ever more present, ever more intense, as a dominant phenomenon 

in contemporary life. Life and image merge and the world is 

transformed into a giant screen with no beginning or end, leading 

us to wonder where reality truly resides. Has it become something 

meta-real, surreal? No. It is not the liberating fusion of the in!nite 

realm of dreams with the !nitude of life, as surrealism proposed. 

mais de onde essas imagens vieram, onde estão, para onde vão; livres, 
mas desorientadas, desprotegidas, também inquietas e angustiadas, 
sem saber o que fazer, como se comportar, falar, agir. Tal é o resultado 

inesperado da transmigração para o mundo real; para outra vida fora do 
abrigo da tela, que as protegia e também as aprisionava. E o efeito é nada 
menos do que provocar o livre descontrole da vida das imagens – fora 
da tela elas também estão fora de controle. O trabalho de Tony opera 
uma reversão: devolve à vida aquilo que foi retirado da vida social.

Rompida a separação tácita, a divisão convencional entre dois mundos, o 
mundo real e o mundo da imagem passam a se confundir, se contaminam, 
cada vez mais indistinguíveis e inseparáveis – as imagens são mais e mais 

parte da realidade, como nunca foram antes. E esta outra realidade criada 
se impõe cada vez mais, cada vez mais presente, cada vez mais intensa, 

como o fenômeno dominante na vida contemporânea. Vida e imagem 
se fundem e o mundo se transforma em uma grande tela sem começo 
ou !m, de tal modo que faz surgir a pergunta: onde está a realidade? 

Terá ela se tornado uma metarrealidade, uma surrealidade? Não, não 
é a libertadora fusão entre o ilimitado do sonho e a !nitude da vida 

proposta pelo surrealismo. É uma nova “realidade”, híbrida, que também 
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an atmosphere that is at times disturbing, at others hilarious. 

In fact, only an artistic intelligence that is totally steeped in 

the contemporary world and its images could critically re-work 

the pressure of the media, to which we are all intensively and 

inadvertently subjected, expressing the incommunicability 

and isolation of the individual in post-industrial mass society: 

individuals speaking through images, transferred onto images. 

In the mass pop era, the images are no longer restricted, as they 

once were, to a handful of easily recognizable icons; the process 

is too fast to !xate on any one individual, object or product. 

Everything is volatile and lique!es immediately, and the image 

becomes a kind of unbridled energy, expansive, totalizing, 

inescapable. All that is solid melts into the "ux of images. There 

are, in fact, no more images, but visual "ows where nothing is 

!xed, from which nothing can escape. What can be done when 

there is nowhere left to project oneself? Where can one !nd oneself?

By breathing life into inanimate objects, Tony Oursler explores the 

real and imaginary facets of space and imbues it with a truthful 

arti!ciality. The perfect illusion of life shown on a screen reveals an 

absence of well-being when it is transferred into real space, which 

contemporâneo e em suas imagens poderia reelaborar criticamente em 
seu trabalho a pressão midiática a que, intensa e inadvertidamente, 
todos estamos submetidos, exprimindo a incomunicabilidade e o 
isolamento do indivíduo na sociedade de massa pós-industrial: os 

indivíduos falam através das imagens, se transferem para as imagens. 

No estágio ultramassi!cado pop, as imagens não se concentram mais, como 
antes, em uns poucos ícones reconhecíveis; o processo é mais rápido que a 
!xação em um indivíduo, objeto, produto. Tudo se liquefaz imediatamente, 

volatiza, e a imagem se torna uma espécie de energia descontrolada, 
expansiva, totalizante, inescapável. Tudo que é sólido se desmancha no 
"uxo das imagens. De fato, não há mais “imagens”, mas "uxos visuais 

onde nada se !xa, nem pode se !xar, e de onde nada pode escapar. O que 
fazer quando não há mais onde se projetar? Onde então se reconhecer?

Animando o inanimado, Tony explora os aspectos reais e imaginários do 
espaço e o impregna de uma arti!cialidade verídica. A ilusão perfeita da 

vida que se passa na tela se revela mal-estar quando se transfere para 
o espaço real e o torna ambíguo, ambivalente, estranhamente verídico 
ilusório. Situação que é frequentemente expressa dentro do atual 

These heterodox combinations of projection, sound and 

performance imbue the surrounding space with a strange 

psychological ambience and an intense and ambivalent emotional 

content, often tragicomic in nature. The irony, pastiche and 

systematic humor invert the relations of power between the 

individual and the mass media, the implacable lucidity of 

the work thereby providing comic relief. The most advanced 

technology serves, in this way, to con!rm the very effects that 

such technology itself generates, which are none other than those 

we are bombarded with on a day-to-day basis, in the intimacy 

of our own homes or in public life, neither of which can escape 

the reach of the images. There is nothing to shield us from their 

effects. Tony thus reveals how technology affects, perturbs and 

alters the human psyche in its relations with others and with 

the world. Focusing on our increasingly obsessive relationship 

with all the visual media that surround us, his work unveils the 

impulses that lie hidden in them. Loneliness, fetishism, obsessions, 

hilarity, delirium and aggression are just some of the disturbing 

psychological effects that his work absorbs and re"ects. The 

dynamic between individuals and the processes of the media, ever 

growing in intensity, shows itself in the most absurd schizophrenia, 

which gives many of his pieces their often tragicomic feel, creating 

Essas heterodoxas combinações de projeções, som e performance impregnam 

o espaço de estranha ambiência psicológica e intenso e ambivalente 
conteúdo emotivo, frequentemente tragicômico. A ironia, o pastiche e o 
sistemático humor revertem a relação de poder entre o indivíduo e os 
sistemas de e da mídia: a desforra do riso que a implacável lucidez do 
trabalho provoca. A tecnologia mais avançada serve, deste modo, para 

justamente veri!car os efeitos que ela mesma provoca, que não são outros 
senão aqueles que nos atingem no dia a dia, na esfera doméstica, íntima, 
ou pública, mas ambas inescapáveis do alcance das imagens; sem que 
nada mais nos proteja dos seus efeitos. Assim Tony tem revelado o modo 
como a tecnologia afeta, perturba e altera a psique humana na sua relação 

com os outros e com o mundo. Tomando como foco a nossa cada vez mais 

obsessiva relação com todas as mídias visuais que nos cercam, o trabalho 
desvela os impulsos que estão aí ocultos. Solidão, fetichismo, obsessões, 

hilaridade, delírios e agressividade são alguns dos inquietantes efeitos 
psíquicos que o trabalho absorve e re"ete. A dinâmica entre indivíduos e 
processos midiáticos, cada vez mais intensa, se mostra na mais absurda 

esquizofrenia, o que dá o frequente aspecto tragicômico de muitos de 
seus trabalhos, criando uma atmosfera ora perturbadora, ora hilariante. 

De fato, só uma inteligência artística absolutamente imersa no mundo 
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down, out of place. More real than reality perhaps, in Judy, the 

sequence of household objects reveals, in its fragmentation, 

the family neurosis. Is Judy a portrait, a place, a hallucination? 

Sounds and images vie simultaneously for our attention. A sofa, 

children’s clothing, a dress, curtains, "owers are haunted by 

images; ghosts that come from the things themselves, not from 

without. Things that have allowed themselves to be steeped 

in images so much that the latter now demand to exist, even 

though it is a proxy, vicarious existence. A sofa exposed to 

the television is imprinted with images; it has witnessed so 

much and can now !nd relief from this tortuous exposure and 

take its revenge: things rising up in revolt against images.

In Judy someone appears inside a bouquet of "owers. Who is it? Is 

it Judy? Who can it be there, inside this commonplace expression 

of love? And exhibiting the very opposite of affection: anger, 

despair, anguish. In its own theater of shadow and light, before 

the bouquet of "owers, the very symbol of a gesture of love, the 

classic offering of lovers, but also the last gift to the dead, a very 

vivid image and voice appears, shattering any sense of intimacy 

or familiarity: a post-industrial version of Munch’s Scream. 

This hallucinatory disordering of normality creates a sinister, 

comic, splintered, twisted environment. The unsettling effect is 

fragmentos, a neurose familiar: Judy é um retrato, um lugar, uma alucinação? 
Sons e imagens disputam a nossa atenção simultaneamente. Um sofá, a 
roupa de criança, vestido, cortina, "ores são assombrados por imagens; 

assombrações que vêm das próprias coisas, não de fora. Coisas que tanto 
se deixaram impregnar por imagens que estas agora exigem existir, mesmo 
que seja uma existência outra, vicária. Um sofá exposto à televisão tem a sua 
estrutura material impregnada de imagens; viu, presenciou, testemunhou 
um sem-número de situações e, dessa torturante exposição, pode ter a 

desforra e agora se vingar: a revolta das coisas diante das imagens.

Em Judy alguém surge de dentro de um buquê de "ores. Quem? Judy? Quem 
pode estar ali, dentro do lugar-comum da manifestação do amor? E expondo 

o contrário do afeto; a raiva, o desespero, a angústia. Em um teatro próprio de 
sombra e luz, diante do buquê de "ores, símbolo do gesto amoroso, oferenda 

clássica dos apaixonados, mas também última dádiva aos mortos, surgem 
uma imagem e uma voz bem viva, aniquilando qualquer aproximação 
familiar, afastando e aniquilando qualquer intimidade: O grito de Munch 

da era pós-industrial. Este alucinado desarranjo da normalidade torna o 
ambiente sinistro, cômico ameaçador, desregrado e deformado. A perturbação 

é imediata, sensorialmente direta, desestabilizadora psicologicamente; 

makes it ambiguous, ambivalent, a strangely illusory truth. This 

is a situation that frequently occurs within the present context 

of hallucinatory space-time, in which contemporary humanity 

has lost control of itself, of its environment, and of its image.

 These psycho-landscapes-portraits-still-lifes-scenes are 

created using the ironic vernacular of the post-pop era, which 

is particularly dominated by the visual hegemony of television: 

the fast food of the image world. Its idiosyncratic narratives are 

bizarre, incongruous odysseys that make indiscriminate use of any 

kind of image, detritus, and artifact derived from mass popular 

culture, in illuminating combinations. Recon!gured, the animated 

!gures create their own psychological space, often provoking 

direct interaction with the viewer. In this collage-environment, 

which is at once unsettling and fascinating, the viewer is !rst 

lost and then re-discovered by way of the sense of the uncanny.

Let us take two of his classic pieces that are included in this 

exhibition: Judy and Eyes. Judy shows a disjointed, chaotic, 

fragmented domestic setting. It is a catastrophic portrait of an 

increasingly schizophrenic real world that does not recognize 

itself as such, where everything appears to be inverted, upside 

contexto espaço-temporal alucinado no qual o homem contemporâneo 
perdeu o controle de si mesmo, de seu ambiente e de sua imagem.

 As psicopaisagens-retratos-naturezas-mortas-cenários são criadas 
dentro do vernáculo irônico da civilização pós-pop, aquela dominada 

especialmente pela hegemonia visual da televisão: o fast food da imagem. 
Suas narrativas idiossincráticas são bizarras odisseias incongruentes 
que se utilizam indistintamente de todo tipo de imagens, detritos e 
artefatos da cultura de massa, articulados em encontros iluminadores. 
Recon!guradas, as !guras animadas criam seu próprio espaço psicológico, 

muitas vezes provocando a interação direta com o espectador. Neste 
ambiente-colagem, ao mesmo tempo perturbador e fascinante, o 
espectador se perde e se reencontra por meio do estranhamento.

Tomemos dois de seus trabalhos clássicos que estão aqui presentes: Judy 
e Eyes. Judy apresenta o ambiente doméstico desconjuntado, caótico, que 

reconhecemos aos pedaços. Catastró!co retrato de um real cada vez mais 
esquizofrênico e que não se reconhece como tal onde tudo parece invertido, 

de cabeça para baixo, fora do lugar. Talvez mais real que a realidade, em 
Judy a sequência de objetos domésticos desvela, na dispersão de seus 
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Utterly unique and unconventional in the way it uses present-day 

image technology, Oursler’s work makes highly imaginative use of 

everything that can be assimilated, appropriated, recovered from 

the world of everyday things. The technology of the new media is 

just the agent provocateur of the imaginative power of the work, 

and the way in which it provokes audience participation also leads 

to a range of unexpected and ambiguous new relations. By bringing 

out the uncanniness of the elements – mass media, vernacular, 

everyday, banal images – Oursler explores and dramatically 

intensi!es the psychological shocks to which we are subjected in a 

world dominated by the incessant presence of images – the idea of 

modern art as something shocking here moves into a new phase. 

The troubling situations that the pieces set up are based on the 

everyday experience of anyone in any part of the world and explore 

the state of loss of control and hallucination the viewer is exposed 

to, unawares, in the intimacy of everyday life, and turns it round 

in an immediate and surprising way. The “normality” of the age of 

the image has its uncanny, somber, underground, demented side 

and it is this that emerges in Tony Oursler’s disconcerting work.

Paulo Venancio Filho
Curator

Totalmente único e anticonvencional no modo como utiliza as atuais 
tecnologias da imagem, o trabalho de Oursler é completamente heterodoxo, 
isto é, faz um uso absolutamente imaginativo de tudo o que pode ser 
assimilado, apropriado, recuperado, do mundo das coisas do dia a dia. 

A tecnologia das novas mídias é apenas o agent provocateur do potencial 
imaginativo do trabalho, e o modo como ela incita a interação do espectador 
leva também a estabelecer possíveis relações inesperadas e ambíguas. Ao 
suscitar o estranhamento dos elementos – mass mídia, vernáculo, cotidiano, 
imagens banais –, Oursler explora e intensi!ca dramaticamente os choques 

psicológicos a que estamos submetidos em um mundo dominado pela 
presença incessante das imagens – a noção moderna da arte como elemento 
de choque chega aqui a um novo estágio. As inquietantes situações que 

o trabalho constrói partem da experiência cotidiana de qualquer um em 
qualquer lugar do mundo, exploram o estado de descontrole e alucinação 
a que o espectador está submetido, sem se dar conta, em seu contexto 

íntimo e cotidiano, e o revertem de um modo imediato e surpreendente. A 
“normalidade” da era da imagem tem seu lado estranho, sombrio, subterrâneo, 

insano, e é este que surge desconcertante na obra de Tony Oursler.

Paulo Venancio Filho
Curador

immediate, direct, physical, psychologically disturbing. One can 

feel that disorder, disaster is imminent or has already occurred. 

The space appears to be imbued with some kind of viscous, turbid 

“psycho-substance.” At times burlesque, exaggerated, dis!gured, 

at others hilarious, it reveals the return of the repressed of the 

mass visual culture of the fourth industrial revolution, of the 

individual who is increasingly sucked into the welter of images.  

If the dolls never tire of their chatter, in Eyes the eyes never tire 

of watching. They are gigantic, monstrous, out-of-scale eyes, 

revealing only the eyeball. Is this our eventual fate? To be all 

eyes? Perhaps this is the true size of the eye in the age of images. 

I am a human being = I am an eye. I see, therefore I am. There 

are many eyes watching us, eyes that surround us everywhere 

and whose numbers are always growing. Blown up eyes, gigantic 

eyes, eyes without a face, TV eyes –the true size and the true 

function of the eye in today’s world. The functioning of the eye 

and the quantum of images consumed suffers hypertrophy and 

atrophy. The source of images is no longer con!ned to the static 

image of photographs and migrates to the animated world, !rst 

of the TV, and now of today’s plethora of gadgets constantly 

displaying images. The eye: the great projector, the great consumer.

percebe-se que o iminente descontrole, desastre, está próximo ou já aconteceu. 

O espaço é como que dotado de uma “psicossubstância” densa e turbulenta; 
ora burlesca, exagerada, des!gurada, ora desesperadamente hilariante, 
manifesta o retorno do reprimido da cultura visual das massas da quarta 
revolução industrial, do indivíduo cada vez mais sugado pela imagem.  

Se os bonecos nunca se cansam de falar, em Eyes olhos nunca se cansam 
de olhar. Olhos enormes, olhos gigantes, monstruosos, desmesurados, 
somente globo ocular – será este o nosso destino, sermos apenas olhos? 
Talvez esta seja a verdadeira dimensão do olho na era das imagens. Eu 
sou um ser humano = eu sou um olho. Vejo, logo existo. São muitos os 

olhos que nos observam; os olhos ao redor, em todos os lugares, mais 

e mais. Ampliações do olho, gigantismo do olho, olhos sem rosto, olhos 
televisivos – o tamanho e função real do olho no mundo atual. Hipertro!a 

e atro!a da função visual e do quantum de imagens consumidas. A fonte de 
imagens deixou de ser a imagem fotográ!ca para ser a imagem animada 
da televisão, para hoje todo aparelho tecnológico processar imagens 

incessantemente. Olho: o grande projetor, o grande consumidor.
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Tony Oursler nasceu em Nova Iorque em 1957.  
Graduado em Belas Artes pelo California Institute for 
the Arts, Valencia, Califórnia, em 1979, o artista trabalha 

com diversas mídias, como vídeo, escultura, instalações, 

performance e pintura. Suas obras já foram exibidas em 
várias instituições ilustres, tais como: Walker Art Center, 
Minneapolis; Documenta VIII e IX, Kassel, Alemanha; 

Museum of Modern Art, Nova Iorque; Whitney Museum 
of American Art, Nova Iorque; Centre Georges Pompidou, 

Paris; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Skulptur Projekte, 
Munster, Alemanha; Museu Ludwig, Colônia; Hirshhorn 
Museum, Washington; e Tate Gallery, Liverpool, Reino 

Unido. O artista mora e trabalha na cidade de Nova Iorque.

BIOGRAFIA
BIOGRAPHY

Tony Oursler was born in new york in 1957. He completed a BA in 

!ne arts at the California Institute for the Arts, Valencia, California 

in 1979. His art covers a range of mediums working with video, 

sculpture, installation, performance and painting. Oursler's work 

has been exhibited in prestigious institutions including the Walker 

Art Center, Minneapolis, Documenta VIII, IX, Kassel, Museum 

of Modern Art, New York, Whitney Museum of American Art, 

New York, the Centre Georges Pompidou, Paris, the Carnegie 

Museum of Art, Pittsburgh, Skulptur Projekte, Munster, Museum 

Ludwig, Cologne, the Hirshhorn Museum, Washington, the tate, 

Liverpool. The artist currently lives and works in New York City. 
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CONVERSAÇÃO
Conversation

Perhaps I’m starting the wrong way round, since you are better known for your work 

with images rather than with “sound”, “words”, “dialogues”. How can we de!ne 

precisely what we hear and where it is coming from? And are these, “voices”? 

Voices and conversations. Voices talking to themselves. Language is almost always one half 

of a conversation. I think of that position as my artistic identity and my fantasy of the viewer 

is the other half of the conversation. I like your question, “Who are these voices?” It implies 

a certain slippage of identity. At certain times, we identify with the speaker—they could 

even be speaking for us. At others, however, they may speak to us directly. My scripts are 

written in a very open way to provoke these kinds of connection, which activate and charge 

the situation, when they work. For example, the work we did for Ipanema is a mix of four 

different voices, evenly divided between male and female. As the piece evolved, it seemed that 

the performers needed to give voice to the text in a very interiorized vocalization. Put simply, 

they found a natural and intimate whispering of the material, which contrasts with the 

installation, which is in a public space, projected onto a building along a busy street over the 

!rst "oor, where you might see a business advertisement. An intimate, vulnerable position.  

Talvez eu esteja começando pelo !nal, já que você é mais conhecido pelo seu 

trabalho com imagens do que com “som”, “palavras”, “diálogos”. Como podemos 

precisar o que ouvimos e de onde vem? É isso que são, “vozes”?   

Vozes e conversas. Vozes falando consigo mesmas. A linguagem é quase sempre a metade de uma conversa. 

Eu penso dessa forma sobre a minha identidade artística e a minha fantasia do espectador é a outra 

metade de uma conversa. Eu gostei da sua pergunta, “quem são essas vozes?” Isso implica um tipo de 

deslize de identidade. Em certos momentos, nós nos identi!camos com o interlocutor – ele pode até mesmo 

falar com a gente. Em outros momentos, no entanto, ele pode falar com a gente diretamente. Os meus 

roteiros são escritos de uma forma bastante aberta para provocar essas conexões, que ativam e acentuam 

a situação quando dão certo. Por exemplo, o trabalho que !zemos para Ipanema é uma mistura de quatro 

vozes diferentes, equilibradamente divididas entre homens e mulheres. À medida que o trabalho evoluía, 

parecia que os artistas precisavam dar voz ao texto com uma vocalização bastante interiorizada. De forma 

simples, eles encontraram um cochichar natural e íntimo para o material, que marca um contraste com a 

instalação, que está em um espaço público, projetada em um prédio ao longo de uma rua movimentada no 

alto do primeiro andar, onde se podia ver um anúncio de uma empresa. Uma posição íntima vulnerável.  
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You told me of your admiration for Dalí, an artist who is highly underrated nowadays. I couldn’t help 

also thinking of Hieronymus Bosch, seeing your last show at Lehmann Maupin in New York (2010). Do 

you feel a connection with this surrealist tradition? What’s that like in the age of the digital image?

Dalí was a master at exposing the subconscious and proof of his talent is the fact that his work is still potent 

and effective. In various ways, there is an inevitability to his images – we might encounter them in reality in 

some shape or form, thanks to scienti!c advances. The surrealistic splicing of reality that you mention in Bosch 

and Dalí is very contemporary. Even in science !ction – a kind of psycho science !ction. So, yes, I am happy to be 

associated with these artists. We live in a world which bleeds and leaks from one dimension to another, from the 

conscious to the subconscious, and technology and the media facilitate this. That may sound ominous, and it is. 

Both Bosch and Dalí have a kind of hermetically sealed environment that they deliver to the viewer. We look 

into a world that is fully formed, a parallel universe. I think you are right to see a connection between this 

closed system and these small pieces. While I was producing these pieces, I was looking a lot at Rube Goldberg’s2 

comical chain reactions and I was reading a bit about the history of arti!cial intelligence – to name just a few 

of my research materials. The way they are written and designed to move lies somewhere between a machine 

and thought—speaking very intuitively. The logic is somehow built into each piece. For example, the Turing Test 

contains two iconic !gures–a classical Greek sculpture and a smiley face, separated by a partition – suggesting a 

sort of architectural wall. Small !gures crawl around above and below, trying to get round the wall; and one !gure 

is constantly opening and closing a door, which changes position. Everything is edited rhythmically, the statue 

speaks, the eye of the smiley face pops up and down, the door closes, the door opens and so on. This piece was 

inspired by Turing3  and his famous test to discern whether a machine has actually become intelligent or not. 

Você me falou da sua admiração por Dalí, um artista muito subestimado hoje em dia. Também não posso me 

furtar a pensar em Hieronymus Bosch quando vi sua última exposição na Lehmann Maupin em Nova Iorque 

(2010). Você se sente ligado a essa tradição surrealista? Como é ser assim em uma era de imagem digital?

Dalí foi um mestre da exposição do subconsciente e uma prova da sua qualidade é o fato de sua obra continuar potente e 

efetiva. Em vários sentidos, há uma inevitabilidade nas imagens dele – nós podemos encontrá-las na realidade de uma forma 

ou de outra, principalmente devido aos progressos cientí!cos. O ajuntamento surreal da realidade a que você faz menção 

em Bosch e Dalí é muito contemporâneo. Até mesmo na !cção cientí!ca – um tipo de !cção cientí!ca psicopata. Então, claro, 

!co feliz de ser conectado a esses artistas. A gente vive em um mundo que certamente sangra e vaza de uma dimensão 

para a outra, do consciente para o subconsciente, e a tecnologia e a mídia facilitam isso. Isso pode soar nefasto, e é. 

Tanto Bosch quanto Dalí produziram um ambiente hermeticamente fechado que eles oferecem ao observador. Nós vemos 

um mundo totalmente formado, um universo paralelo. E acho que você tem razão ao relacionar aquele sistema fechado 

a essas pequenas obras. Enquanto eu produzia essas peças, observei muito as reações cômicas em cadeia de Rube 

Goldberg2  e li um pouco sobre a história do desenvolvimento da inteligência arti!cial – apenas para citar alguns dos meus 

recursos de pesquisa. A maneira como elas foram escritas e programadas para se mexer !ca entre uma máquina e um 

pensamento – falando bem intuitivamente. A lógica está, de alguma forma, presente em cada peça. Por exemplo, o Turing 

Test contém duas !guras icônicas – uma escultura grega clássica e um rosto sorridente, separados por uma meia-parede – 

evocando algo como um muro arquitetural. Pequenas !guras engatinham acima e abaixo, tentando contornar o muro; e um 

personagem, que muda de posição, abre e fecha incessantemente a porta, que muda de posição. Tudo é editado de forma 

ritmada, a estátua fala, o olho do rosto sorridente pula, a porta se fecha, a porta se abre e assim por diante. Esse trabalho 

foi inspirado em Turing3  e em seu famoso teste para discernir se uma máquina realmente se tornou inteligente ou não. 

I heard you use these words, “the melody of mental disorder”. It is still on my 

mind as a “poetic” de!nition of a fundamental aspect of your work. Did you 

compose this melody or did the “noise” come from contemporary society? 

I’m really interested in how we !lter noise. Naturally trying to read things into chaos. People 

hear voices in running water; see faces in the snow on TV. This is a !eld I’ve been working in for 

a long time, not forgetting that I am only interested in the completely subtle or in the Rorschach 

effect1,  for lack of a better word. After a while, it is much more interesting to make a clear 

statement. So, I guess the question keeps coming up: what am I trying to say? I suppose that 

this question comes up because people do speak in my work, unlike many other works of art. 

Eu escutei você dizendo esta frase, “a melodia da desordem mental”. Ela ainda está na 

minha mente como uma de!nição “poética” de um aspecto fundamental do seu trabalho. 

É você que compõe essa melodia ou o “barulho” vem da sociedade contemporânea? 

Estou muito interessado em entender como a gente !ltra o barulho. Naturalmente, tentando tirar 

uma leitura do caos. As pessoas ouvem vozes na água encanada; veem rostos na neve na tela da 

TV. Essa é uma área em que trabalhei por bastante tempo, não esquecendo que eu me interesso 

apenas pelo completamente sutil ou pelo efeito Rorschach1,  na falta de uma palavra melhor. 

Depois de um tempo, é muito mais interessante para se tomar uma posição clara. Então, eu acho 

que a pergunta sempre reaparece: o que estou tentando dizer? Suponho que essa pergunta surge 

porque as pessoas realmente falam no meu trabalho, diferente de muitas outras obras de arte.

1 Referência ao Teste de Rorschach, criado por Hermann 
Rorschach (1884-1922), que consiste em responder com o 
que se parece cada uma de uma série de dez pranchas com 
manchas de tinta simétricas. A interpretação das respostas 
ofereceria um quadro da personalidade do indivíduo. 
 
2 Rube Goldberg (1883-1970), artista plástico e cartunista 
norte-americano. A Máquina de Rube Goldberg se refere a 
mecanismos de reação em cadeia ou efeito dominó que, a 
partir de uma ação inicial, geram uma sequência !nita de 
acontecimentos. 
 
3 O britânico Alan Turing (1912-1954) foi um dos mais 
importantes matemáticos do século XX e um pioneiro da 
computação. O Teste de Turing diz respeito à possibilidade 
de não se conseguir diferenciar entre as respostas obtidas a 
partir de perguntas feitas a uma pessoa e a um computador, 
comprovando assim a inteligência da máquina.

1 Reference to the Rorschach test, created by Hermann 
Rorschach (1884-1922), which involves saying what a series 
of pages with symmetrical stains look like. The interpretation 
of the answers supposedly provides an insight into an 
individual’s personality. 
 
2 Rube Goldberg (1883-1970), the North American visual artist 
and cartoonist. Rube Goldberg’s machine refers to the chain 
reaction or domino-effect mechanisms that generate a !nite 
series of events from an initial action. 
 
3  Alan Turing (1912-1954) was one of the most important 
mathematicians of the 20th century and a pioneer in the !eld 
of computing. The Turing Test concerns the possibility of not 
being able to differentiate between the responses to questions 
obtained from a real person and those obtained from a 
computer, thereby proving the intelligence of the machine.
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I have accompanied you working here in Rio. We went to an antiques fair and you 

bought an objet trouvée, a statuette of a soccer player, cut it at the waist, turned 

it on its side and projected an image inside it. Then, you added some other moving 

images, voices and so forth Can we still call this collage or assemblage? I mean, 

at a more complex level, mixing “ancient” and “modern” technologies”? 

I hadn’t tried to make any of these pieces outside of my studio and I brought various pre-recorded 

performances with me to Rio that I thought might work in the context of our show. These were 

shot using the same performers we worked with in Ipanema. I wasn’t sure what kind of world I 

needed to make for these pieces. Then, I was lucky enough to !nd a character in a "ea market who 

suggested a place. When I saw this soccer player, it was a sort of trophy from the 1950s made 

of metal and, from the midriff up, it seemed to be angry or stressed out, with its !sts clenched. 

I had the idea of cutting this piece down the middle, dissociating it from sport, but retaining the 

struggle inherent in the object. This suggests collage and, yes, it leads to many other decisions 

regarding connections and disconnections, and this continues in various ways, whether it be in 

a moving image, in language, in sound, in a sculpture or in found objects. The !gures in these 

pieces are often displaced, so the collage takes a new meaning. Various heads are connected by 

the gaze and the projections go through a beautiful crystal that we also acquired here in Rio. 

decifrar. Não tenho certeza de que isso é contemporâneo, mas as pessoas realmente parecem ser capazes 

de chegar aos extremos com bastante facilidade, seja por meio de substâncias químicas ou de máquinas, 

os meios estão facilmente à mão. A indulgência da desordem cruel é algo particular aos EUA?

Eu acompanhei seu processo de criação aqui no Rio. Fomos a uma feira de antiguidades, você comprou um “objeto 

encontrado”, uma estatueta de um jogador de futebol, cortou ela no meio, virou de lado e projetou uma imagem no interior 

dela. Em seguida, mais algumas imagens em movimento foram adicionadas, vozes etc. Ainda é possível chamar isso de 

colagem ou de assemblage? Quero dizer, em um nível mais complexo, misturando tecnologias “arcaicas” e “modernas”?

Eu não havia tentado fazer qualquer dessas obras fora do meu estúdio e trouxe comigo para o Rio várias 

performances pré-gravadas que achava que fosse funcionar no contexto do nosso show. Esse material foi !lmado 

com os mesmos atores de Ipanema. Não tinha certeza de que tipo de mundo eu precisava para fazer essas obras. 

Então, tive sorte de achar um personagem em um mercado de pulga que sugeriu um local. Quando olhei para esse 

jogador de futebol, era uma espécie de troféu dos anos 1950 feito de metal, e do meio para cima ele parecia estar 

em uma situação de cólera ou de estresse, com seus punhos fechados. Tive a ideia de cortar essa peça no meio, 

me desfazer da conexão com o esporte, mas mantendo o esforço inerente do objeto. Essa ruptura sugere uma 

colagem e, claro, leva a muitas outras decisões de conexão e desconexão, e isso continua de várias formas, seja 

em uma imagem em movimento, na linguagem, no som, em uma escultura ou em objetos encontrados. As !guras 

nessas obras, muitas vezes, são deslocadas de forma que a colagem adquire outro signi!cado. Várias cabeças são 

conectadas pelo olhar e as projeções se movem através de um lindo cristal que nós também obtivemos no Rio.

I sense a tragicomic, at times burlesque, feel in your work. There seems to be a !ne line between 

laughter and despair. Is this a kind of existential dead-end of contemporary society? 

I don’t see it as a dead-end, but I can certainly see people in an obsessive-compulsive loop of existential 

nulli!cation. I hope that art can put a stop to this. In many ways, this is the function of culture in society. 

Different ways of seeing ourselves and getting outside of ourselves so that we can move forward. 

Laughter and despair. Is this not the combination of Samuel Beckett and 

junk TV that, I feel, gives your work its fantastic poetry?

Yes! I love that description a lot. 

The hallucinatory character of your work is the “ectoplasm” of a veiled 

hallucinatory process that contemporary society is going through. 

This brings to mind a mosaic of fantasy states: people’s preconceived notions of reality intersecting 

in a social space are hard to disentangle. I am not sure that this is contemporary, but people do seem 

to be able to go to extremes quite easily, whether it be through chemical substances or machines, the 

means are easy to come by. Is this wanton mayhem something peculiar to the United States? 

Eu percebo uma atmosfera tragicômica, às vezes burlesca, nas suas obras. 

A gente se sente em uma linha tênue entre o riso e o desespero. Isso é um 

tipo de beco sem saída existencial da sociedade contemporânea?  

Não vejo como um beco sem saída, mas, com certeza, vejo pessoas dando voltas 

obsessivamente e compulsivamente em uma nuli!cação existencial. Espero que a arte 

possa colocar um basta nisso. De várias formas, esse é o papel da cultura na sociedade. 

Maneiras diferentes de nos vermos e de sairmos de nós para que possamos avançar. 

Riso e desespero. Essa não é uma combinação de Beckett com TV de baixa 

qualidade que, penso eu, cria a poesia fantástica da sua obra?

Exatamente! Gosto muito dessa descrição.  

A característica alucinante da sua obra é o “ectoplasma” de um processo 

alucinatório social velado por que a sociedade contemporânea passa.

Essa a!rmação me traz à mente um mosaico de estados de fantasia: as noções preconcebidas 

das pessoas sobre a realidade que se cruzam em um espaço social se tornam difíceis de 
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At the same time, I got this strange sensation that these tiny images 

didn’t come from the projector, but from my brain; from the viewer’s brain. 

As if the brain and the projected image were intimately connected.

It’s wonderful that you see it this way, because, at the end of the day, my 

fantasy was that these images were, in some way, diagrams of thought 

processes, echoes rattling around in the mind. The way they are projected as 

small blobs on a stand related to a projector seemed almost skeletal after the 

fact and, when the viewer approaches one of these pieces, they are drawn 

to an ever !ner level of detail. They somehow mirror the piece, as if the 

skull itself had a stage and the thoughts were actions being played out.

That would be perfect, projecting images by the power of the mind?

That’s my pet obsession, Rorschachs, MRIs5,  psychological tests, thought 

photography, conceptual art, the metaphysical paintings of Ledbetter6 in his book, 

Thought forms. Yes, I am trying to develop some form of audiovisual language. 

as marcas físicas de um projeto que teve início na internet, chamado Valley, que as pessoas podem 

visitar do conforto de suas casas. (Poderia escrever mais para explicar esses projetos se você desejar.)

Ao mesmo tempo, tive essa estranha sensação de que essas imagens minúsculas 

não vinham do projetor, mas do meu cérebro; do cérebro do observador. Como se 

o cérebro e a imagem projetada estivessem intimamente conectados.

É maravilhoso que você veja dessa forma porque, no !nal das contas, a minha fantasia era que essas 

imagens fossem, de alguma forma, diagramas de um processo de pensamento, ecos chacoalhando dentro 

das mentes. A maneira como elas são projetadas como pequenas bolhas em um suporte em relação a 

um projetor parecia quase que esquelético depois do fato e, quando o observador se aproxima de uma 

dessas obras, sua atenção se volta aos níveis mais delicados, ao detalhe. Ele, de alguma forma, espelha 

a obra, como se o crânio tivesse em um palco e os pensamentos fossem ações sendo desenroladas.

Isso seria a perfeição, projetar imagens pela força da mente?

Aí você encontrou a minha obsessão de estimação, os Rorschach, as MRIs5,  os testes psicológicos, 

a fotogra!a do pensamento, a arte conceitual, os quadros metafísicos de Ledbetter6  do livro 

Thought forms. Sim, estou tentando desenvolver um tipo de linguagem audiovisual.

4 Teoria de Masahiro Mori (1927), cientista da  
robótica que sustenta que os robôs, quanto mais  
se parecem e agem como os humanos, mais causam 
uma sensação de estranheza. Esta hipótese deriva  
do famoso ensaio de 1919 de Sigmund Freud,  
“O estranho” (Das Unheimliche). 
 
5  Imagens de difusão por ressonância magnética. 
 
6  Charles Webster Ledbetter (1847-1934): escritor, 
clarividente, importante membro da Sociedade 
Teosó!ca e autor de Formas do pensamento, que 
Wassily Kandinsky reconheceu como obra precursora 
da arte abstrata. Morou no Brasil durante a infância.

4 A theory developed by Masahiro Mori (1927),  
a robotics scientist who argues that the more  
robots appear and act like human beings, the  
more uncanny they seem. This hypothesis derives 
from Sigmund Freud’s 1919 essay on “The Uncanny” 
(Das Unheimliche). 
 
5  Magnetic resonance images. 
 
6  Charles Webster Ledbetter (1847-1934): writer, 
clairvoyant, senior member of the Theosophical 
Society and author of Thought Forms, which Wassily 
Kandinsky acknowledged as a precursor of abstract 
art. He lived in Brazil when he was a child. 

To continue talking about the work you produced here in Rio, which forms part of a series from the last exhibition. I was struck 

by the small scale of the piece. I mean, your work usually involves the viewer spatially, in so far as the image is projected into 

space. In this piece, the opposite appears to occur; it is the viewer who has to concentrate on the tiny scale of the images, to come 

up close to them. How did this inversion come about? Did it have to do with these new very small gadgets, such as iPhones?

The intimacy of small-scale technology casts it in a different light, in a more manageable, internalized, approachable way. The 

uncanny nature of virtual images often distances the viewer and places them in the position of a voyeur. The position of a 

passive observer. Years ago, when I was making video !gures in the early 1990s, it was apparent to me that people instantly 

established a different relation with a virtual miniature, which is unique. Then, I started to play with the relations of empathy 

with the viewer, practically conducting psychological tests. With these new micro-works, a totally different working method was 

synchronized. These miniature projectors came on the market a few months ago. I knew that they would appear at some stage, but 

I didn’t know when. And it so happened that they were very compatible with a new working method that led to this downscaling. 

Before this, I had been working with chain reactions, as I mentioned earlier, and causality in a virtual space, a series of inter-

related loops that were produced on an enormous scale in Bregenz with Lock 2,4,6 which was an immersive environment. When 

I put these new projectors in my studio, I distilled these synchronized large-scale activities into microcosms and, at the same 

time, I was reading a lot about the equilibrium between automata and humans, especially about Mori’s theory of the Uncanny 

Valley4.  This series emerged from a con"ict between humanity and technology and I entitled it Peak, in reference to the Mori 

diagram. I should add that these pieces represented the physical manifestation of a project that began on the Internet, called 

Valley, which people can visit from the comfort of their own homes. (I could write more to explain these projects if you like.)

Ainda sobre o trabalho que você produziu no Rio, que faz parte de uma série da última exposição. Fiquei 

impressionado com a pequena escala da obra. Quero dizer, normalmente, o seu trabalho envolve o espectador 

espacialmente à medida que a imagem é projetada no espaço. Nesse trabalho, parece acontecer o oposto; o 

observador é que precisa enfocar a pequeniníssima escala das imagens, chegar perto delas. Como essa inversão 

aconteceu? Isso tem a ver com esses novos equipamentos tecnológicos bem pequenos, como os iPhones etc?

A intimidade da tecnologia de pequena escala projeta a obra de uma forma diferente, mais gerenciável, interiorizada, 

acessível. A natureza incomum das imagens virtuais, muitas vezes, afasta o observador e o coloca em uma posição de 

voyeur. Uma posição de espectador passivo. Anos atrás, quando fazia as !guras em vídeo no começo dos anos 1990, era óbvio 

para mim que as pessoas instantaneamente formavam uma relação diferente do que com a miniatura virtual, que é única. 

Em seguida, passei a brincar com as relações empáticas com o observador, quase que conduzindo testes psicológicos. Com 

essas novas micro-obras, um método de trabalho totalmente diferente foi sincronizado. Esses projetores miniatura surgiram 

no mercado há poucos meses. Sabia que chegariam aqui em algum momento, mas não sabia quando. E isso aconteceu 

de tal maneira que eles foram sincronizados com um método de trabalho que se traduziu muito bem nessa mudança de 

escala. Nos últimos anos, trabalhei com as reações em cadeia, como disse anteriormente, e casualidade em um espaço 

virtual, uma série de voltas inter-relacionadas que foram feitas em enorme escala em Bregenz com Lock 2,4,6 que era um 

ambiente de imersão. Quando coloquei esses novos projetores no meu estúdio, destilei essas atividades sincronizadas em 

grande escala em microcosmos e, ao mesmo tempo, eu estava lendo muito sobre o equilíbrio entre autômatos e humanos, 

especialmente sobre a teoria do Vale Estranho de Mori4.  Essa série surgiu a partir de um con"ito entre humanidade e 

tecnologia e eu a intitulei Peak, relacionando-a com o diagrama de Mori. Devo mencionar que esses trabalhos representaram 
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Climaxed, 2005
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Climaxed, 2005

Multiplexed, 2009
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Cherry Nokia, 2008 Multiplexed, 2009
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The In!uence Machine, 2002  
 Detalhe da instalação 
 Installation detail

The In!uence Machine, 2002  
 Detalhe da instalação 
 Installation detail

The In!uence Machine, 2000 
 Detalhe da instalação 
 Installation detail
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Sss, 2004Phenyl, 2004

Ello, 2003
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Imagens do vídeo OFF, 1998 
 Video stills from OFF

Imagens do vídeo Evol, 1984 
 Video stills from Evol
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Molecular Mutation, 1989
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Eyes, 1996 
 Detalhe da instalação  
 Installation detail

Eyes, 1996 
 Detalhe da instalação 
 Installation detail
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Eyes, 1996
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Eyes, 1996
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Judy, 1994 Judy, 1994
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Mod et niscipi smodolor irit lum-
moluptat. Niam enim qui tat ver sisit 
lobor si eum dolorper at, ver senit 
dolutpat wis nim zzrilis nim nulpu-
tat ating eumsan utpat, secte feum 
ilit ad magna facidunt atincin henibh 
eugait ex ea feugait wisismolor.

Mod et niscipi smodolor irit lummo-
luptat. Niam enim qui tat ver sisit lobor 
si eum dolorper at, ver senit dolutpat wis 
nim zzrilis nim nulputat ating eumsan 
utpat, secte feum ilit ad magna facidunt 
atincin henibh eugait ex ea feugait.

Judy, 1994 Judy, 1994
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Judy, 1994
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Judy, 1994 Judy, 1994
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Purple Dust, 2006

Mercury, 2006
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Splat (Purple), 2010
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Splat (Purple), 2010



-62- -63-

Splat (Yellow), 2010
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Splat (Black), 2007 Red Ray, 2008
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Plumed, 2011 Neural Directive, 2011
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Untitled (Blue), 2005
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Trick, 2001

Scared to death , 2008

Permanent Vacation (part I & II), 1983
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3-Methyltentoanyl, 1991 

Andry Clown, 2008

Carbon, 2005 
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Lock 2,4,6, Kunsthaus Bregenz, 2009 
 Vista da instalação 
 Installation views

Lock 2,4,6, Kunsthaus Bregenz, 2009 
 Vista da instalação 
 Installation views



-76- -77-

Valley, 2010 
 Imagens do Adobe Museum of Virtual Media 
 Stills from the Adobe Museum of Virtual Media

Valley, 2010 
 Imagens do Adobe Museum of Virtual Media 
 Stills from the Adobe Museum of Virtual Media
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Untitled Sculpture I
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Pink Glass, 2011
Candy Moutain, 2010
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Pink, 2011
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Via Regia, 2010 TBC, 2011
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TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO  
TONY OURSLER TRANSCRIPT OF  

TONY OURSLER VIDEO

Variações de status do terminal blockmaster. O que 
está acontecendo aqui? Alguém pode me ajudar? 

Você está tentando se complicar? O tempo passou tão 
rápido. Você pode explicar o tempo? Alguém pode me 
ajudar? Variações de status do terminal blockmaster. 

Alguém pode me explicar? Pego no ato. O tempo 
passou tão rápido. Você pode explicar o tempo?

A coisa está quebrada. Posição um. A coisa está quebrada 
e não dá para consertar. Aqui não. Distinções entre 

personagens nubladas. Aponte para uma direção segura. O 
tempo passou tão rápido. Movimento agitado. Você consegue 
explicar o tempo? Devagar. Deixe eu voltar para a posição 

de frente. Você tem que aceitar. O que está acontecendo 
aqui? Alguém pode me ajudar? Posição de frente. Você tem 

que aceitar a oferta do A. Devagar, sinta controle. Posição 
de frente. Agora, agora, agora. Você tem que aceitar a 
oferta do A. Cachoeira, modelo, agora, agora, agora, linear, 

se eu pudesse sair... O que está aqui... Aqui... Estática. 
Cachoeira, modelo, aqui, estática, aqui. Ser pego no ato. 

Aqui… Explorado para efeito dramático. Respira vida neles. 
A ponte aponta em uma direção segura. Desconexão pare 

Variations in the status of the blockmaster terminal. What 

is happening here? Can someone help me? Are you trying 

to complicate things? Time passes so fast. Can you explain 

time? Can someone help me? Variations in the status of the 

blockmaster terminal. Can someone explain it to me? Caught 

in the act. Time passes so fast. Can you explain time?

The thing is broken. Position one. The thing is broken and can’t 

be !xed. Not here. Distinctions between blurred characters. Point 

me in a safe direction. Time passes so fast. Agitated movement. 

Can you explain time? Slowly. Let me go back to the position in 
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personagens nubladas. Empurre para a decisão segura. Aqui, aqui. 

Devagar deixe voltar para posição de frente. Você tem que aceitar a 
oferta do A. Espaço pertence ao mestre. Agora, agora, agora. Cachoeira 
modelo estática linear. Você tem que aceitar a oferta do A. Vamos. 
Explorado para efeito dramático. Cachoeira, modelo, linear, estática. 
Respira vida neles. Substituição atividade. Espaço pertence aos dois. 

Seria maravilhoso se todos nós pudéssemos sentir a mesma coisa. 
Agora eu não sou. Não me peça, trabalhe. Não impeça o companheiro. 
Apresse, esconda dentro do som do relógio. Pessoa de alto status. 
Encontro casual desfeito. Achar e voltar. Eu quero ajudar você e você e 
você e você. O espaço pertence ao criado. Baseado no cenário variações 

com você. Espaço pertence ao mestre. Personagem, seria maravilhoso 
se todos nós pudéssemos sentir a mesma coisa, cena, término. Nunca 

cegue o adversário. Vamos trabalhar juntos nessa história. Problema. 

Position two, no, four. Look, look! Based on the scene can anyone 

explain time? Variations with you. Distinctions between blurred 

characters. Push towards the safe decision. Aqui, aqui. Slowly let 

it go back to the front position. You have to accept A’s offer. Space 

belongs to the master. Now, now, now. Waterfall model static linear. 

You have to accept A’s offer. Let’s go. Exploited for dramatic effect. 

Waterfall, model, linear, static. Breathe life into them. Substitution 

activity. Space belongs to both. It would be wonderful if all of us 

could feel the same thing. I’m not now. Don’t ask me, work. Don’t 

stop the partner. Hurry up. Hide in the sound of the clock. Person 

of high status. Casual meeting undone. Finding and returning. I 

want to help you and you and you and you. The space belongs to 

the servant. Variations with you based on the scene. Space belongs 

to the master. Character, it would be marvelous if we could all feel 

the same thing, scene, end. Never blind your adversary. Let’s work 

together on this story. Problem. Don’t stop your partner. I can’t 

al!nete. Gato pode olhar para o rei. Substituição atividade. Cuidado. 

Não. Criatura. Comportamento. O espaço pertence aos dois. Segurança 
em números. Vamos trabalhar juntos nessa história problema. 
Agora não sou. Esquerda, direita, esquerda, direita. Defeituoso, 
perfeito. Não é adequado. Agitado. Esquerda, direita, esquerda, 
direita. Forte, fraco, papéis reversos. Esquerda, direita, esquerda, 

direita. Pessoa de alto status. Gatilho gira preso enredo desenrolado. 
Seria maravilhoso se todos nós pudéssemos a mesma coisa.  

Por que mudar os sinais para fora do corpo? 
O que está acontecendo aqui?

Posição dois, não, quatro. Olhe, olhe, baseado no cenário alguém 

consegue explicar o tempo? Variações com você. Distinções entre 

front. You have to accept it. What is happening here? Can someone 

help me? The position in front. You have to accept A’s offer. Slowly, 

feel the controls. The position in front. Now, now, now. You have 

to accept A’s offer. Waterfall, model, now, now, now, linear, if I 

could leave... What is here... Here... Static. Waterfall, model, here, 

static, here. Being caught in the act. Here… Exploited for dramatic 

effect. Breathe life into them. The bridge points in a safe direction. 

Disconnection stop pin. A cat can look at the king. Substitution 

activity. Careful. No. Creature. Behavior. The space belongs to 

both. Safety in numbers. Let’s work together on this history 

problem. I’m not now. Left, right, left, right. Defective, perfect. It’s 

inadequate. Agitated. Left, right, left, right. Strong, weak, reversed 

roles. Left, right, left right. Person of high status. Trigger catch 

released. It would be wonderful if we could all do the same thing.  

Why change the signals to outside the body? What’s happening here?

Imagens do vídeo criado  
 exclusivamente para a Exposição  
 do artista no OI Futuro  
 Video stills from video  
 created exclusively for the  
 exhibition of the artist at Oi Futuro
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para o rei. Não impeça, atrapalhe o companheiro. Cuidado. O espaço 
pertence aos dois. Cuidado. Agora eu não estou. Agora eu sou, estou. 
Variação de status do terminal blockmaster. Variação de status. Variações 
com você. Vamos trabalhar juntos nessa história problema. 

A coisa está quebrada e não dá para consertar. Não esconda, está 
tentando se comunicar. Dentro do tique do relógio. Tique, taque. 
Olhe, não aqui. O que está acontecendo aqui? Posição dois, não, 
quatro, não, não, não, nove. Tarefa de múltipla escolha. Quem 

está em controle agora, agora, agora, agora. Agora eu sou, estou. 
Posição um. Tarefa de múltipla escolha. Devagar deixe voltar para 
posição de frente. Esquerda, direita, esquerda, responda. Direita. 

O tempo passou tão rápido. Desconexão pare 
al!nete. Alguém pode explicar o tempo? 

status of the blockmaster terminal. Variation in status. Variations 

with you. Let us work together on this history problem. 

The thing is broken and can’t be !xed. Don’t hide, it’s trying to 

communicate. Inside the ticking of the clock. Tick, tock. Look, not 

here. What is happening here? Position two, no four, no, no, no 

nine. Multiple choice question. Who is in control now, now, now, 

now. I am, I am now. Position one. Multiple choice question. Slowly 

let it go back to the front position. Left, right, left, answer. Right.  

The time went by so fast. Disconnection stop 

pin. Can anyone explain time?  

Não impeça o companheiro. Não consigo entender nada agora. Apresse, 
esconda dentro do som do relógio. O tempo passou tão rápido, alguém 
pode explicar o tempo? Apresse, esconda dentro do som do relógio. 
Não consigo entender nada agora. Personagem, empurre para a posição 

segura, cena, término. Empurre para a posição segura. Eu quero ajudar 
você e você e você e você. O espaço pertence ao mestre. Quem está em 
controle agora, agora, agora, agora. Um, a cada minuto. Reinterprete 
o papel. Ali, olhe. Minha parábola de espaço. Agora eu não sou, estou, 
criado-mestre. Onde tem vida tem esperança. Você tem que aceitar a 

oferta do A. Vamos, responda. Onde tem vida, tem esperança. Olhe o 
quarto. Devagar deixe voltar para posição de frente. Baseado no cenário 
variações com você. Desconexão. Vamos trabalhar juntos nessa história 
problema. O espaço pertence ao mestre cachoeira modelo estática linear. 

Problema resolvido. Explorado para efeito dramático gato pode olhar 

understand anything now. Hurry, hide inside the sound of the 

clock. Time passes so fast, can anyone explain time? Hurry up, 

hide inside the sound of the clock. I can’t understand anything 

now. Character, push to a safe position, scene, end. Push to a 

safe position. I want to help you and you and you and you. Space 

belongs to the master. Who is in control now, now, now, now. 

One each minute. Reinterpret the role. There, look. My space 

parable. I am not, am not now master-servant. Where there’s life 

there’s hope. You have to accept A’s offer. Go on, answer. Where 

there’s life, there’s hope. Look at the room. Slowly let it go back 

to the front position. Variations with you based on the scene. 

Disconnection. Let’ work together on this history problem. Space 

belongs to the master linear static model waterfall. Problem 

solved. Exploited for dramatic effect a cat can look at a king. 

Don’t stop, get in the way of your partner. Careful. Space belongs 

to both. Careful. I am not now. I am not, not now. Variation in the 

Imagens do vídeo criado  
 exclusivamente para a Exposição  
 do artista no OI Futuro  
 Video stills from video  
 created exclusively for the  
 exhibition of the artist at Oi Futuro
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Projeção no OI Futuro Ipanema  
 Projection at Oi Futuro Ipanema

Imagens do vídeo criado  
 exclusivamente para  
 a Exposição do artista  
 no OI Futuro  
 Video stills from video  
 created exclusively for  
 the exhibition of the  
 artist at Oi Futuro
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A palavra “íris” tem sua origem provavelmente 
no grego para “interlocutor” ou “portador”.

O !lósofo chinês do século V a.C. Mo Ti, na primeira 
descrição da câmera escura, refere-se ao pinhole como 
um “local de coleta”, uma “sala de tesouro trancada”.

A Alegoria da Caverna de Platão ilustra o dilema 
dos sem-instrução, em um jogo real de luz e 
sombra. As massas aprisionadas são mantidas na 
escuridão, incapazes de mexer suas cabeças. Tudo 
o que podem ver é a parede da caverna logo em 
frente. Por estarem presas à percepção sensorial 
física, essas pessoas estão fadadas a ver apenas 
fração da verdade nas paredes da caverna. Na 
metáfora de Platão, um fogo invisível por trás dos 
prisioneiros ilumina um show de marionetes ou 
fantoches que se desenrola acima e atrás de suas 
cabeças; os movimentos dos fantoches representam 
as interações da verdadeira contemplação, visíveis 
às massas apenas como sombras indecifráveis 
projetadas na rocha fria à frente dela.

Iris is thought to be derived from the Greek 
word for speaker or messenger.

Fifth century b.c. Chinese philosopher Mo Ti, in the !rst 
description of the camera obscura, refers to the pinhole 
as “collection place” and “locked treasure room.”

Platos Cave depicts the dilemma of the uneducated in 
a graphic tableau of light and shadow. The shackled 
masses are kept in shadow, unable to move their 
heads. All they can see is the wall of the cave in front 
of them. As a result of being locked into physical sense 
perception, they are doomed to view only shadows 
of truth on the wall of the cave. In Platos metaphor, 
an unseen !re behind the shackled illuminates a 
marionette or puppet show taking place above 
and behind their heads; the puppets movements 
represent the inter- actions of true contemplation, 
visible to the masses only as indecipherable 
shadows projected on the cold stone before them.

LINHA DO TEMPO 
DA ÓPTICA

OPTICAL TIMELINE  
BY TONY OURSLER

Homer equipara o arco-íris/Íris com uma serpente, 
um sentimento compartilhado pela mitologia 
africana, na qual as cores se materializam 
como uma cobra devoradora gigante atacando 
o inocente. Nos mitos tribais da América do 
Sul, encontramos o arco-íris personi!cado 
em !guras do mal e, no leste europeu, a luz 
colorida, às vezes, suga a água e as crianças.

O profeta Zaratustra da Pérsia descreve um 
personagem similar ao Diabo cristão. Ele ensina que 
Aúra-Masda, o deus da luz, luta contra o mal, Angra 
Mainyu. Sendo um dualista, Zaratustra acredita 
que o mundo é dividido entre a escuridão e a luz.

Homer equates the rainbow/Iris with a serpent, a sentiment 
shared in African mythology, in which the colors material- 
ize as a giant consuming snake attacking the unsuspecting. 
In the tribal myths of South America we !nd the rainbow 
personi!ed in evil !gures, and in Eastern Europe the 
colored light sometimes sucks up water and children.

The prophet Zoroaster of Persia describes a character 
similar to the Christian Devil. He teaches that 
Ahura Mazda, the god of light, is in battle with the 
evil Angra Mainyu. A dualist, Zoroaster believes 
the world is divided between dark and light.
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Aristóteles escreve Meteorologica. O seu tratado 
devota uma quantidade substancial de espaço 
a uma discussão penetrante sobre as causas do 
arco-íris, halos luminosos e luzes do Norte. Esta 
seção pode ser considerada, na verdade, como 
a primeira teoria verdadeiramente sistemática 
do arco-íris que nos foi apresentada

Durante um eclipse, Aristóteles observa muitas 
imagens de um sol crescente no chão abaixo de 
uma árvore. Depois, ele descobre que, qualquer que 
seja o formato da abertura, pontiaguda ou lisa, as 
imagens projetadas são as mesmas. Esse enigma 
é conhecido como o Problema de Aristóteles.

Euclides publica Óptica, na qual isola o conceito 
de raio de luz, sugerindo que o olho emite raios 
visuais para os objetos que o observador deseja ver.

Diz-se que Arquimedes (c. 287-212 a.C.) 
usou uma grande lente de aumento, que 
direcionava os raios do sol para atear fogo 
nos navios romanos na costa de Siracusa.

Aristotle writes De Meteorologica. His treatise 
devotes a substantial amount of space to a 
penetrating discussion on the causes of the rainbow, 
luminous halos, northern lights. This section may 
in fact be taken as the !rst truly systematic theory 
of the rainbow that has come down to us.

During an eclipse Aristotle notices many images of 
a crescent sun on the ground below a tree. He later 
discovers that whatever the shape of the aperture, 
jagged or smooth, the images projected are the 
same. The riddle is known as Aristotles Problem.

Euclid publishes Optics, in which he isolates the concept 
of a beam of light, suggests the eye sends out visual 
rays to the object that the viewer wishes to see.

Archimedes (c. 287212 b.c.) is said to have used a large 
magnifying lens or burning-glass, which focused the 
suns rays, to set !re to Roman ships off Syracuse.

Teatro de 
sombras 
balinês

“Eu via Satanás caindo dos céus como 
um relâmpago.” (Lucas 10:18)

VERDE

O livro das revelações traz a seguinte a!rmação: “Aqui 
está a sabedoria: aquele que tem entendimento 
calcule o número da besta, pois é número de homem, 
o número é 666.” Uma das teorias para a origem do 
número enigmático aponta para grupos contrários aos 
romanos atribuindo signi!cado numérico às letras 
para que as mensagens codi!cadas pudessem circular 
entre eles. Fazendo um cálculo bizarro, o número 666 
equivale à palavra “nero”, nome do imperador romano 
que governou de 54-68 d.C. Diz-se que Nero gostava de 
usar uma lente rudimentar feita de esmeralda, uma 
pedra preciosa que tem a propriedade da ampli!cação. 
Esse é um dos primeiros registros do uso de lentes.

“I have seen Satan fall like lightning 
from heaven.” (Luke 10:1820)

GREEN

In the Book of Revelations it is stated, “There is a need 
for shrewdness here: if anyone is clever enough he may 
interpret the number of the beast: it is the number of 
a man, the number is 666.” One theory of the numbers 
puzzling origin has anti-Roman groups giving letters 
numerical signi!cance so that coded messages could 
be passed among themselves. By obscure calcula- tion 
the number 666 has the letter value of nero, who ruled 
5468 A.D. nero is known to have enjoyed peering 
through a rudimentary lens crafted of the gemstone 
emerald, which has the property of enlargement. 
This is one of the !rst records of the use of a lens.

Balinese Shadow Puppet

VERMELHO

Seth, deus egípcio mais associado ao 
mal, é retratado de muitas formas:

Um porco preto, uma !gura alta de duas cabeças 
com um focinho e uma serpente. Às vezes, ele 
é pintado de preto, uma cor positiva para os 
egípcios, que simboliza as cores profundas dos 
depósitos férteis dos rios; em outros momentos, 
ele é vermelho, uma cor negativa que é re"etida 
pelas areias ressecadas que alcançam as 
plantações. Jeffrey Burton Russell sugere que 
“é possível que a vermelhidão de Seth tenha 
ajudado a fazer do vermelho a segunda cor mais 
comum, após o preto, para o Diabo cristão”.

O Arco do Diabo  

Uma pessoa que cruze ou passe direto 
por baixo mudará de sexo.

RED

Seth, the Egyptian god most associated 
with evil, is depicted in many guises:

a black pig, a tall, double-headed !gure with a snout, 
and a serpent. Sometimes he is black, a positive color 
for the Egyptians, symbolic of the deep tones of fertile 
river deposits; at other times he is red, a negative color 
re"ected by the parched sands that encroach upon the 
crops. Jeffrey Burton Russell suggests that “it is possible 
that the redness of Seth helped make red the second 
most common color, after black, of the Christian Devil.”

The Devils Arc 

A person who crosses or passes 
directly below will change sex.

Seth, deus egípcio

A primeira referência à continuidade da visão: 
“Esta [percepção de movimento] pode ser 
explicada da seguinte maneira: quando a primeira 
imagem passa e a segunda é, então, produzida 
em outra posição, a imagem anterior parece 
mudar de gesto.” (Tito Lucrécio Caro, 9855 a.C.)

Symyaz lidera os anjos caídos. De acordo 
com Enoque, eles vieram à Terra por conta 
própria no Monte Hermon, descendo 
como estrelas. Essa descrição dá origem 
ao nome Lúcifer, “portador da luz”.

Agora, então, não há mais nenhuma di!culdade 
para se entender as imagens nos espelhos ou em 
qualquer superfície lisa e brilhosa. As chamas 
vindas de dentro e de fora revelam a superfície 
lisa, e formam uma imagem que é refratada de 
variadas formas. Todos os fenômenos como esse 
necessariamente emergem por conta do fogo 
ou da luz sobre a visão, combinando o fogo ou o 
raio de luz sobre as superfícies lisas e luminosas. 
Ou seja, se o espelho for colocado na vertical, o 
rosto aperece de ponta-cabeça; a parte superior 
dos raios se direciona para baixo; a inferior, para 
cima (Platão [427-347 a.C.], Timeu. Tradução de 
B. Jowett, The dialogues of Plato [Oxford, 1875]).

First reference to the persistence of vision: “This 
[perception of motion] is to be explained in the 
following way: that when the !rst image passes off 
and the second is afterwards produced in another 
position, the former is seen to have changed its 
gesture.” (Titus Lucretius Carus [9855 b.c.]).

Symyaz leads the fallen angels. According to Enoch, 
they came to earth of their own free will at Mount 
Hermon, descending like stars. This description 
gives rise to the name Lucifer, “giver of light.”

And now there is no longer any dif!culty in 
understanding the images in mirrors and in all 
smooth and bright surfaces. The !res from within 
and from without communicate about the smooth 
surface, and from one image which is variously 
refracted. All which phenom- ena necessarily arise by 
reason of the !re or the light about the eye combining 
with the !re or ray of light about the smooth bright 
surfaces. Or if the mirror be turned vertically, the 
face appears upside down and the upper part of the 
rays are driven downwards, and the lower upwards. 
(Plato [427-347 b.c.], Timaeus. Translation by B. 
Jowett, The Dialogues of Plato [Oxford, 1875]).

Egyptian God Seth



-98- -99-

“Existem três tipos de visão: direta, naqueles 
que são perfeitos; refratada, naqueles que 
são imperfeitos; e re"etida, nos pecadores e 
naqueles que ignoram os mandamentos de 
Deus” (Roger Bacon [1214-1292]). O astrônomo 
fracês, Guillaume de Saint-Cloud, sugere em 
um almanaque de 1290 que os observadores de 
um eclipse usem um buraco nos seus telhados 
e uma tábua como tela de projeção para evitar 
!carem cegos ao !tar diretamente o sol.

Deve-se notar que um arco-íris lunar branco é 
considerado por muitos como um mau presságio.

No século XIII, Arnaud de Villeneuve, um showman 
e mágico, utilizou a câmera escura para fazer 
apresentações que poderiam ser classi!cadas 
como algo entre o teatro de sombras e o cinema: 
indivíduos encenavam episódios de guerra ou 
de assassinatos do lado de fora, sob a luz do sol, 
enquanto, do lado de dentro, a plateia chocava-se 
e deleitava-se com os efeitos sonoros relacionados 
ao movimento dramático das imagens projetadas. 
O fato de que a plateia !cava do lado de dentro 
assistindo a tal evento mediado, quando poderia 
sair e assistir ao evento diretamente, aponta 
para uma vitória da imagem virtual sobre a 
realidade. A despersonalização da imagem 
em movimento e a sua desconexão das leis 
reconhecíveis da física que amarram o corpo do 
observador garantem à imagem uma qualidade 
mágica, a um só tempo distante e íntima.

“Vision is of three kinds: direct in those who are 
perfect, refracted in those who are imperfect, and 
re"ected in evildoers and those who ignore Gods 
command- ments” (Roger Bacon [121492]). French 
astronomer Guillaume de Saint- Cloud suggests in 
an almanac of 1290 that viewers of an eclipse use a 
hole in their roof and a board as projection screen to 
avoid blindness from staring directly at the sun.

It should be noted that a colorless lunar rainbow 
is widely considered to be an ill omen.

In the thirteenth century, Arnaud de Villeneuve, showman 
and magician, utilized the camera obscura to stage 
presentations somewhere between shadow play and 
cinema: players performed warlike or murderous episodes 
outside in the bright sunlight, while inside the audience 
was shocked and delighted by sound effects linked to 
the dramatic gestures of the projected images. The fact 
that the audience would stay inside and watch such a 
mediated event when they could have gone outside and 
viewed the event directly points to a victory of the virtual 
image over reality. The disembodiment of the moving 
image and its removal from the recognizable physical 
laws that bind the body of the viewer imbue the image 
with a magical quality at once distant and intimate.

Albrecht Drer (1471-1528) ilustrou dois desenhos 
esquemáticos: um envolvendo uma rede através 
da qual era possível ver imagens; e outro usando 
uma vidraça para traçar imagens da vida.

Os budistas associam as cores do arco-íris às 
sete regiões da Terra e aos sete planetas.

Primeiro livro impresso por tipos móveis. Em 
Mainz, Johannes Gutenberg imprimiu uma 
Bíblia usando tipos móveis. Ele aperfeiçoou tipos 
intercambiáveis que poderiam ser lançados em 
grandes quantidades e inventou um novo tipo de 
prensa. Em 30 de setembro de 1452, foi publicado 
o primeiro livro, a Bíblia de Johannes Gutenberg.

FORMULA FOR A HOMUNCULUS

“Coloque o sêmen humano em um frasco de 
vidro e cultive-o com sangue por quarenta 
dias e quarenta noites, mantendo-o a uma 
temperatura de barriga de cavalo: a partir 
dele, nascerá um gênio, uma ninfa ou um 
gigante” (Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim [1493-1541]).

Albrecht Drer (14711528) illustrated two 
drawing aids: one involving a grid through 
which to view images, and another using a 
ground glass pane to trace images from life.

Buddhists associate the colors of the rainbow with the 
seven regions of the earth and the seven planets.

First book printed with movable metal type. 
Johannes Gutenberg printed a bible with movable 
type in Mainz. He perfected interchangeable type 
that could be cast in large quantities and invented 
a new type of press. 1452 Sep 30, The 1st book 
was published, Johannes Guttenberg’s Bible.

FORMULA FOR A HOMUNCULUS

“Place human semen in a glass vial and nourish with 
blood for forty days and forty nights, keeping it at the 
tempera- ture of a horses belly: and from it will be born 
a genius, a nymph, or a giant” (Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim [1493- 1541]).

Ibn al-Haytham (também conhecido como Alhazen), 
um intelectual árabe do século X, publica Optics, 
que forma a base do conhecimento europeu sobre 
o tema até o século XVI. Nessa obra, ele descreve 
a câmera escura. Ele também discorre sobre o 
conhecimento de óptica dos gregos, explicando 
que a luz se espalha em todas as direções a partir 
de um objeto. Além disso, descreve a linearidade 
da luz por meio da utilização de três velas e uma 
pequena abertura (pinhole), provando que nós 
vemos os objetos pela luz re"etida a partir deles.

Shen Kua (103195), um astrônomo, matemático 
e poeta chinês expressa a primeira equivalente 
moral das qualidades inerentes à câmera escura. 
Ele faz uma analogia entre a inversão de imagens 
das câmeras escuras e a natureza da visão humana, 
poluída ao ponto de ver o certo como errado.

Os cristãos relacionam as cores do 
arco-íris aos sete sacramentos.

O Comic Devil (Diabo Cômico) aparece em 
peças populares da Idade Média. O seu 
papel é burlesco – gritando blasfêmias, 
fazendo gestos obscenos e cometendo erros 
grotescos. Como o Inferno, o personagem 
era uma inversão das normas correntes.

Ibn al-Haytham (a.k.a. Alhazen), a tenth- century 
Arabian scholar, publishes Optics, which is the basis of 
Europes knowledge on the subject until the sixteenth 
century. In it he describes the camera obscura. He also 
expands on the optical understanding of the Greeks, 
explaining that light spreads out in all directions from 
an object. In addition he describes the linearity of light 
through the use of three candles and one pinhole, proving 
that we see objects by viewing light re"ected from them.

Shen Kua (103195), Chinese astrono- mer, 
mathematician, and poet, expresses the !rst moral 
equivalent of the inherent qualities of the camera 
obscura. He makes an analogy between the camera 
obscuras image inversion and the nature of mans vision, 
which can be so polluted as to see right as wrong.

Christians link the colors of the rainbow 
to the seven sacraments.

The Comic Devil appears in popular medieval dramas. 
His role is slapstick- screaming oaths, making obscene 
gestures, and executing pratfalls. Like Hell, the 
character was an inversion of norms of the day.

Robert Grosseteste (c. 1175-1253) traduziu 
as obras de Alhazen para o latim.

Alhazen, que não era bobo, escreveu no seu 
Treatise on aspects: o naturalista sábio que estuda 
o arco-íris deve consultar este livro e também 
ter noções de geometria para entender as 
demonstrações apresentadas neste tratado.  

Ele será, então, capaz de descobrir as causas e 
a potência das lentes que possuem qualidades 
maravilhosas: as menores coisas, as letras 
mais minúsculas, pequenos grãos de areia, 
tornam-se de tal maneira grandes e espessos 
que podem ser precisamente distinguidos 
ou mesmo contados de longe, o que pode 
parecer incrível para alguém que nunca os viu 
ou que desconheça seu funcionamento. 

Outras fazem com que diferentes imagens 
apareçam retas, oblíquas ou invertidas. Assim é que, 
dependendo de como um espelho é posicionado, 
ele pode mostrar dois objetos, em vez de três; oito, 
no lugar de quatro (Jean de Meun, Roman de la rose).

Robert Grosseteste (c. 11751253) translates 
the works of Alhazen to Latin.

Alhazen, who was no fool, wrote his Treatise on 
Aspects: the wise naturalist who would learn 
about the rainbow must consult this book and 
must also possess notions of geometry to under- 
stand the demonstrations in this treatise. 

He will then be able to !nd the causes and the potency 
of glasses which possess marvelous qualities: the 
smallest things, the most minute lettering, tiny 
grains of sand, are seen so big and thick that they 
can be exactly distinguished and even counted from 
afar, which seems incred- ible to one who has not 
seen them or does not know the causes thereof. 

Others burn and consume things placed before 
them if the rays of the sun which strike them 
are cunningly made to converge... .

Others cause different images to appear, straight, oblique 
or reversed. So that mirrors according to how they are 
arranged, can show two objects instead of three, eight 
instead of four (Jean de Meun, Roman de la Rose).
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“Eu suporei, portanto, que não Deus, que é 
supremamente bondoso e fonte da verdade, 
mas sim que algum demônio cruel de grande 
poder e sagacidade tenha empregado toda sua 
energia a !m de enganar-me” (René Descartes, 
Meditations on !rst philosophy, 1641).

“Todo conhecimento é luz e tudo provém 
da Primeira e In!nita Luz, que é Deus” 
(Athanasius Kircher [1601-1680]).

Athanasius Kircher, um professor alemão de 
!loso!a, matemática e de línguas orientais de um 
colégio jesuíta em Roma, publica Ars magna lucis 
et umbrae. A obra inclui as primeiras ilustrações 
das lanternas mágicas e as primeiras descrições 
de espetáculos com lanternas e de outros 
aparelhos dióptricos, lentes de pantoscópios e 
telescópios, nos “quais forças poucos conhecidas 
da luz e da sombra são usadas para diversos 
!ns”. Duas lentes podem ser colocadas juntas 
para criar um microscópio, “que mostrará 
uma mosca do tamanho de um camelo”.

Kircher também descreve uma câmera escura 
portátil com duas aberturas e um cubo interno. 
A caixa externa tem duas aberturas opostas. 
Dentro, há outra caixa ou estrutura coberta com 
um papel translúcido. O projetista, de dentro, 
pode ver uma imagem nas duas paredes da sala.

“I will suppose therefore that not God, who is supremely 
good and the source of truth, but rather some malicious 
demon of the utmost power and cunning, has employed 
all his energies in order to deceive me” (Ren Descartes 
[1638-40], Meditations on First Philosophy, 1641).

“All Knowledge is light and all proceeds from the First, 
In!nite Light Who is God” (Athanasius Kircher [160180]).

Athanasius Kircher, a German professor of philosophy, 
mathematics, and Oriental languages at a Jesuit 
college in Rome, publishes Ars magna lucis et umbrae. 
It includes the earliest known illustrations of magic 
lantern slides and the !rst descriptions of lantern 
shows and other devices such as dioptrics, lenses of 
pantoscopes, and telescopes, in “which little known 
powers of light and shadow are put to diverse 
uses.” Two lenses can be put together to create a 
microscope, “which will amplify a "y into a camel.”

Kircher also describes a portable camera obscura with 
two apertures and an inner cube. The outer box has a 
hole on one side facing another hole on the opposite side. 
Inside is another box or frame covered with translucent 
paper. The draughtsman within is able to see an 
image on two sides of the little paper- walled room.

Gravura 
anônima, 
The Soul Of 
Man, 1629

Giovanni da 
Fontana, 1620

Kircher descreve a continuidade da visão, 
comparando a mudança de cor em uma 
imagem fantasma com o brilho de uma 
rocha calcária quando colocada em um 
local escuro após exposição à luz.

Johannes Hevelius, astrônomo, projeta 
um torno mecânico que pode produzir 
lentes telescópicas de larga escala.

Sir Isaac Newton estuda o fenômeno das 
cores, lançando as bases da teoria das cores da 
física moderna. De início, ele cria uma câmera 
escura com um prisma triangular de vidro na 
“entrada”, que ele mesmo girou, direcionando 
e refratando os raios solares através da sala 
escura até a parede oposta. É um “divertimento 
muito agradável observar as cores vívidas” do 
espectro. Esses experimentos culminam na sua 
carta de 6 de fevereiro de 1672 à Royal Society 
of London, na qual ele resume as descobertas 
relativas às propriedades dos raios solares.

Kircher describes persistence of vision, likening the change 
of color in an after- image to the glow of a phosphorous 
stone when placed in darkness after exposure to light.

Johannes Hevelius, an astronomer, designs a lathe 
that can produce large- scale telescope lenses.

Sir Isaac newton studies the phenomena of colors, laying 
the groundwork for the modern physical theory of color. 
To begin, he creates a camera obscura with a triangular 
glass prism at its “entrance,” which he ground himself, 
focusing and refracting the suns rays through the dark 
room onto the opposite wall. There it is “a very pleasing 
divertissement [diver- sion] to view the vivid colors” of 
the spectrum. These experiments culminate in his letter 
of February 6, 1672 to the Royal Society of London, which 
outlines his discovery of the properties of light rays. 

Anonymous engraving, 
The Soul Of Man, 1629

Giovanni da Fontana, 1620

Giovanni Battista della Porta publicou detalhes da 
construção e uso de uma câmera escura na sua obra 
fartamente distribuída e popular, Magiae naturalis:

“Inicialmente, você deve escolher as janelas do 
quarto; você fará uma abertura circular do tamanho 
de um dedo mínimo e, no lado oposto, colocará 
pedaços de folhas ou tecidos brancos ou papel; o 
resultado será que todas as coisas, do lado de fora, 
que estiverem iluminadas pelo sol, você verá do 
lado de dentro. Verá as pessoas andando nas ruas 
de cabeça para baixo, como se fossem antípodas, e 
as coisas do lado direito aparecerão no esquerdo; 
e todas as coisas ao longe, quanto mais longe 
estiverem da abertura, maiores aparecerão. Eu não 
ocultarei, por !m, algo que é cheio de fascinação e 
alegria, porque eu sou um entusiasta desse discurso, 
de que à noite parece haver uma imagem suspensa 
no quarto. Em uma noite tempestuosa, qualquer 
coisa pode ser representada suspensa no meio do 
quarto, o que aterrorizará os observadores. Encaixe 
a imagem na abertura que você deseja parecer 
suspensa no ar em outro quarto, que deve estar 
escuro; coloque muitas tochas acesas em torno do 
local. No centro do quarto escuro, coloque uma folha 
branca ou algo sólido que possa receber a imagem 
enviada; os espectadores não enxergarão a folha, 
apenas a imagem suspensa no ar, nitidamente, 
não sem medo e pavor, especialmente se o artí!ce 
for criativo. [...] você pode fazer uma caçada, 
batalhas entre inimigos e criar outras ilusões; pode 
colocar animais de verdade ou feitos de madeira 
ou outro material. Você tem que emoldurar uma 
criança nessa projeção, como costumávamos 
fazer quando uma comédia era encenada; e você 
tem que imitar veados, porcos, rinocerontes”.

Giovanni Battista della Porta publishes details of 
construction and use of the camera obscura in the 
widely distributed and popular Magiae naturalis:

First of all you must close the windows in the room; you 
will make a round hole the size of ones little !nger and 
opposite you will stretch pieces of white sheets or white 
cloths or paper; and the result will be that all things 
which outside are illuminated by the sun you will see 
inside, you will see mthose walking in the streets with 
their heads downwards, as if at the antipodes, and the 
things on the right will appear on the left and all things 
over and the further they are from the hole the larger 
they will appear. I will not conceal at last a thing that 
is full of wonder and mirth, because I am faln upon this 
discourse, that by night an image may seem to hang in 
the chamber. In a tempestuous night anything may be 
represented hanging in the middle of the chamber, that 
will terrify beholders. Fit the image before the hole that 
you desire to make seem hanging in the air in another 
chamber, that is dark; let there be many torches lighted 
around about. In the middle of the dark chamber place 
a white sheet, or some solid thing that may receive 
the image sent in; for the spectators will not see the 
sheet, will see the image hanging in the middle of the 
air, very clear, not without fear or terror, especially if 
the arti!cer be ingenious. . . . you may see hunting, 
battles of enemies and other delusions, and animals 
that are really so, or made by art of wood or some other 
matter. You must frame the little children in them, as 
we used to bring them in when comedies are acted; 
and you must counterfeit stags, boars, rhinoceros... .

Giovanni Battista 
della Porta, 1558

Tulio Caesare Aranzi direciona a luz do sol 
através de uma garrafa de água e a projeta 
na cavidade nasal. Ele foi o primeiro de que 
se tem conhecimento a usar uma fonte de 
luz para um procedimento endoscópico.

O astrônomo Johannes Kepler escreve Ad vitellionem 
paralipomena, no qual a luz e a !siologia do olho 
são exploradas em profundidade. Ele criou o termo 
câmera escura, que, até então, era conhecida 
como conclave obscurum, cubiculum tenebricosum 
e camera clausa. Ao fazer uso dessa ferramenta, 
ele foi capaz de mensurar o diâmetro do sol e da 
lua. Também demonstrou como a distância focal 
de uma lente pode ser reduzida ao se interpor 
uma lente côncava negativa. Essa pode ter sido a 
primeira descrição de uma lente telefoto. Como 
matemático imperial, Kepler usou uma câmera 
escura portátil para pesquisar o norte da Áustria.

Achilles Landenbucher, um relojoeiro, fabrica 
instrumentos musicais que tocam sozinhos.

“Porque Deus concedeu a cada um de nós uma luz 
para distinguir a verdade da falsidade, eu não devo 
me achar obrigado a !car contente com as opiniões 
de outras pessoas por um momento sequer se eu 
não pretender, no momento oportuno, examinar 
essas opiniões com base em meu juízo; e eu não 
poderia evitar a dúvida quanto a seguir essas 
opiniões, se eu não tivesse desejado aproveitar 
todas as oportunidades para descobrir melhores 
opiniões, no caso de haver alguma” (René Descartes 
[1638-1640], Discourse on the method of rightly 
conducting ones reason and seeking the truth in the 
sciences. Primeira publicação anônima em 1637).

Later he discovers that by adding a lens to the 
enlarged hole, images can be sharpened.

Tulio Caesare Aranzi focuses sunlight through 
a "ask of water and projects it into the nasal 
cavity. He is the !rst person known to use a 
light source for an endoscopic procedure.

The astronomer Johannes Kepler writes Ad Vitellionem 
paralipomena, in which light and the physiology of the 
eye are explored in depth. He coins the term camera 
obscura, which had been known variously as conclave 
obscurum, cubiculum tenebricosum, and camera clausa. 
By using this device he is able to measure the diameters 
of the sun and moon. He also demonstrates how the 
focal distance of a lens can be reduced by interposing a 
negative concave lens; this may be the !rst description of 
a telephoto lens. As imperial mathematician, Kepler used 
a portable tent camera obscura to survey upper Austria

AAchilles Landenbucher, a watchmaker, devises 
musical instruments that play themselves.

“For since God has given each of us a light to distinguish 
truth from falsehood, I should not have thought myself 
obliged to rest content with the opinions of others for 
a single moment if I had not intended in due course 
to examine them using my judgment; and I could not 
have avoided having scruples about following these 
opinions, if I had not hoped to take every opportunity 
to discover better ones, in case there were any” 
(Ren Descartes, Discourse on the Method of Rightly 
Conducting Ones Reason and Seeking the Truth in the 
Sciences. First published anonymously in 1637).

Giovanni Battista 
della Porta, 1558
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Jacques de Vaucanson impressiona o mundo ao 
exibir, em Paris, uma variedade de autômatos, 
que incluía um Tocador de Flauta e o famoso 
Pato em tamanho real, que diziam balançar as 
asas, nadar na água, comer, beber e, !nalmente, 
evacuar como uma matéria amorfa.

Pieter van Musschenbroek inventou a garrafa 
de Leyden, um dispositivo para armazenar 
"uxos contínuos de quantidades de eletricidade 
relativamente grandes, sendo considerada 
a primeira bateria. Anteriormente, os 
cientistas dependiam de fenômenos elétricos 
imprevisíveis e espontâneos, tais como 
eletricidade estática, ou podiam atrair um 
raio para um polo de metal, por exemplo.

Abbe Nollet conduz eletricidade a partir de 
uma garrrafa de Leyden através dos corpos 
dos monges cartuxos segurando !os de metal. 
Os monges formam um círculo de 1.645 
metros de circunferência. As impressionantes 
contorções simultâneas que os monges 
apresentam quando o circuito é fechado 
provam que a eletricidade é sentida ao longo 
de todo o circuito e que viaja muito rápido.

Jacques de Vaucanson amazes the world by exhibiting 
in Paris a number of automata, including a life-
size Flute Player and the celebrated Duck, which is 
reported to "utter its wings, swim in water, eat, drink, 
and, !nally, pass the food as amorphous matter.

Pieter van Musschenbroek invents the Leyden 
jar, a storage container for a continuous "ow of 
relatively large amounts of electricity, considered 
the !rst battery. Previously, experimental scientists 
were forced to rely on unpredictable, spontaneous 
electrical phenomena such as static electricity or 
attracting lightning to a metal pole, for example.

Abbe nollet conducts electricity from a Leyden jar 
through the bodies of Carthusian monks holding 
iron wire. The monks form a circle 5,400 feet in 
circumference. The simultaneously shocked contortions 
that the monks display, when the circuit is closed, 
proves that electricity is felt throughout the entire 
circuit and that electricity travels very quickly.

A Máquina 
Eletrostática 
de Hauksbee

Horace Walpole, um jovem socialite britânico, 
começa a converter sua casa, Strawberry Hill, 
em “um pequeno castelo gótico”. Seu interior 
deverá se transformar em um repositório de tudo 
o que for antiguidades; quando ele não consegue 
encontrar um objeto que deseja, emprega artesãos 
para construir uma réplica para ele. Sua coleção 
aleatória de esquisitices de várias épocas, tal como 
a tumba romana com a ossada de uma criança 
no interior, são esteticamente organizadas. As 
torres e os vitrais não são pensados para provocar 
medo; o ambiente é destinado a estimular os 
visitantes a sentirem-se como em uma era passada, 
quando os nossos predecessores acreditavam 
que os lares eram assombrados. Essa importante 
construção pode ser vista como a origem do 
ressurgimento do gótico e uma interpretação 
pop da cultura camp hoje tão predominante nos 
parques temáticos, na arquitetura e na mídia.

Edward Gaspard Robertson, um showman, 
cientista e ocultista, nasce em Liege. Em suas 
memórias, escreve sobre sua fascinação pelo 
“Pai Kircher” e sobre suas motivações iniciais, 
que ele compartilhou: “Quem não acreditava 
em Diabo e em lobisomens quando criança? 
Eu admito francamente que acreditava na 
existência do Diabo, em ressuscitar os mortos, 
em encantamentos. [...] Já que o Diabo se recusou 
a me ensinar a ciência da criação de prodígios, 
eu me ocupava em criar Diabos, e precisava 
apenas balançar a minha varinha mágica para 
criar todo cortejo infernal para ser visto na luz. 
Meu lar se tornou um verdadeiro Pandemônio.”

Horace Walpole, a young British socialite, begins 
to convert his home, Strawberry Hill, into “a little 
Gothic castle.” The interior is to become a repository 
of everything antique; when he cant !nd an object he 
desires, he employs artisans to build a replica for him. 
His random collection of oddities from throughout the 
ages, such as a Roman tomb with the bones of a child 
within, are aesthetically arranged. The towers and 
stained glass are not in themselves designed to evoke 
fear; the setting is meant to stimulate visitors to feel a 
bygone era when our predecessors believed dwellings 
to be haunted. This in"uential building may be seen as 
the origin of a resurgence of Gothic and the camp/pop 
cultural interpretation of the past that is so prevalent 
today in theme parks, architecture, and media.

Edward Gaspard Robertson, showman- scientist-occultist, 
is born in Lige. In his memoirs Robertson writes of 
his fascination with “Father Kircher” and of the early 
motivations that he shared: “Who has not believed in 
the Devil and werewolves in his early years? I admit 
frankly that I believed in the Devil, in raising the dead, in 
enchantments. . . Since the Devil refused to communicate 
to me the science of creating prodigies, I would apply 
myself to creating Devils, and I would have only to wave 
my wand, to create all the infernal cortege to be seen in 
the light. My habitation became true Pandemonium.”

Hauksbee’s 
In"uencing Machine

Newton também nota que a cor relativa ou 
cor percebida dos objetos é determinada pela 
qualidade da luz que atinge o objeto. Por exemplo, 
uma maçã tende a re"etir o vermelho em um 
espectro completo de luz. Conforme destacado 
por Newton, é inútil pensar em uma maçã como 
sendo vermelha, uma vez que “qualquer corpo 
pode ter qualquer cor”, bastando para isso controlar 
a luz re"etida. Newton também é a primeira 
pessoa na história a desvendar o enigma do 
arco-íris, quando ele aplica seus conhecimentos 
de refração às gotículas de água no ar.

Jean Picard, o astrônomo francês, está voltando 
para casa tarde da noite vindo do Observatório 
de Paris, balançando seu barômetro do seu 
lado. Para sua surpresa, o tubo de vidro irradia 
um brilho fraco; quanto mais ele chacoalha o 
instrumento, mais ele brilha: “o brilho da vida.”

Newton also notes that the relative color or perceived 
color of objects is determined by the quality of the light 
striking the object. For example, an apple tends to re"ect 
red in a full spectrum of light. As newton points out, it 
is useless to think of an apple as red, for “any body may 
be made to appear any color” by controlling the re"ected 
light. newton is also the !rst person in history to unlock 
the riddle of the rainbow when he applies his understand- 
ing of refraction to the water droplets in the air.

Jean Picard, the French astronomer, is walking home 
late one night from the Paris Observatory, swinging 
his barom- eterbyhisside.Tohisgreatsurprise,the 
glass tube emanates a faint glow; the more he 
shakes it the more it glows: “the glow of life.”

Francis Hauksbee, um aluno inglês de Sir Isaac 
Newton, inventa uma máquina que produz 
“o brilho da vida” à sua vontade. A Máquina 
Eletrostática de Hauksbee consiste de uma 
manivela que gira um globo de vidro, preenchido 
até a metade com ar. A luminosidade misteriosa 
pode ser produzida ao se tocar a superfície do 
vidro enquanto ele gira; também produz um som 
crepitante que faz lembrar o inventor do raio.

Etienne de Silhouette (1709-1767), controlador 
geral de !nanças francês, recorta os per!s de 
seus contemporâneos em um papel preto.

Richard Bradly descreve o caleidoscópio 
em um trabalho sobre paisagismo.

Louis-Bertrand Castel inventa o clavecin oculaire, 
ou cravo ocular. As chaves disparam não apenas 
o som, mas também sua cor correspondente 
produzida com géis transparentes coloridos.

Francis Hauksbee, an English student of Sir Isaac newton, 
invents a machine that produces “the glow of life” at will. 
Hauksbees In"uence Machine consists of a hand-cranked 
device that spins a glass vacuum globe, half full of air. 
The mysterious luminosity can be produced by touching 
the surface of the glass as it spins; also produced is a 
crackling sound that reminds the inventor of lightning

Etienne de Silhouette (170967), French 
controller general of !nances, cuts out pro!les 
of his contemporaries in black paper.

Richard Bradly describes the kaleido- 
scope in a work on garden design.

Louis-Bertrand Castel invents the clavecin 
oculaire or optical harpsichord. The keys trigger 
not only sound but also a corresponding color 
produced by transparent colored gels.

James Graham establishes the Temple of Health 
in London. He invites childless couples to 
indulge in sexual intercourse in his celestial or 
magneticoelectro bed within a therapeutic electric 
!eld created by Hauksbees In"uence Machine.

Newton’s 
investigation of 
light refraction 
through a camra 
obscura and prism.

A investigação 
de Newton 
sobre a 
refração da 
luz através de 
uma câmera 
escura e de 
um prisma.
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A peça de Thomas Holcroft, A tale of mystery: 
a melodrama, é inovadora no uso da música e 
requer momentos dramáticos de crescente 
intensidades, fazendo uso das expressões sônicas 
“descontentamento e alarde”, “disputa trepidante” e 
“dor e desordem”. Ao longo dos próximos quarenta 
anos, a música teatral evolui para um sistema 
modular de frases repetidas, conhecido como 
“melodias”, associadas a uma emoção diferente.

Bozzini emprega um tubo de alumínio para 
visualizar o trato geniturinário. O tubo, 
iluminado com uma luz de vela, possui 
espelhos acoplados para re"etir as imagens. A 
criação de Bozzini, “uma lanterna mágica no 
corpo humano”, é ridicularizada na época.

Humphry Davy inventa a primeira 
lâmpada a arco voltaico.

Joseph Nicéphore Niepce consegue 
produzir as primeiras imagens fotográ!cas 
com uma câmera escura.

Qual o estado normal de uma sala? Poderia-
se dizer que uma sala escura é mais natural e 
normativa do que uma sala iluminada. Assim como 
a caverna no passado, a sala é um espaço fechado 
e inerentemente isolado da luz natural. Pode-se 
fazer uma janela para permitir a entrada da luz e a 
circulação do vento, mas a luz do dia é restrita aos 
ciclos do sol. À noite, é preciso usar luz arti!cial 
para iluminar o espaço. O fogo deu lugar a formas 
mais controladas de luz: lâmpada a óleo, velas e, 
!nalmente, nas cidades, o uso sistemático do gás.

Thomas Holcrofts play, A Tale of Mystery: A Melodrama, 
is innovative in its use of music and calls for intensifying 
dramatic moments by the sonic expres- sion of “discontent 
and alarm,” “chatter- ing contention,” and “pain and 
disorder.” Over the next forty years, stage music evolves 
into a modular system of repeatable phrases known 
as melos, each identi!ed with a different emotion.

Bozzini employs an aluminum tube to visualize the 
genitourinary tract. The tube, illuminated by candle light, 
has !tted mirrors to re"ect images. Bozzini’s invention, “a 
magic lantern in the human body,” is ridiculed at the time.

Humphry Davy invents the !rst electric 
light - the !rst arc lamp.

Joseph nicphore niepce achieves his !rst 
photographic images with a camera obscura.

What is the normal state of a room? One could say 
that a dark room is a more natural and normative 
state than a lighted room. As with the cave before 
it, the room is enclosed and inherently cut off from 
natural light. Windows can be employed to let light 
and air into a room, but daylight is limited by the 
cycles of the sun. At night arti!cial light is needed 
to illuminate the chamber. The open !re gave way 
to more controlled forms of light: oil lamps, candles, 
and !nally, in cities, systemati- cally supplied gas.

Lanterna Mágica

O barão sueco Jons Jakob Berzelius 
isola o elemento químico selênio.

O inglês Joseph Aspdin patenteia o Cimento 
Portland, o moderno material de construção.

Peter Mark Roget, do famoso thesaurus, demonstra 
a persistência da visão com seu Taumatrópio.

William Sturgeon inventa o eletroímã.

O telégrafo mono!o de Joseph Henry é lançado.

Charles Wheatstone inventa um dispositivo “de 
observação esteroscópica” não fotográ!co.

As correntes elétricas podem viajar rapidamente 
por meio de longos !os. Samuel Morse interrompe 
a corrente e formata-a em combinações de pontos 
e travessões para representar as 26 letras do 
alfabeto, os dez numerais e todos os símbolos de 
pontuação. O código Morse prenuncia a natureza 
on/off das séries binárias de códigos de zero e 
um usados pelos computadores modernos.

Swedish Baron Jns Jakob Berzelius 
isolates the element selenium.

Englishmen, Joseph Aspdin patents Portland 
Cement, the modern building material.

Peter Mark Roget of thesaurus fame demonstrates 
the persistence of vision with his Thaumatrope.

William Sturgeon invented the electro- magnet.

Joseph Henrys single-wire telegraph is introduced.

Charles Wheatstone invents a nonpho- 
tographic “stereoscopic viewing device.”

Electric currents can travel rapidly along wires of 
in!nite length. Samuel Morse interrupts the current 
and shapes it into combinations of dots and dashes to 
represent the twenty-six letters of the alphabet, the 
ten numerals, and all punctuation marks. The Morse 
code foreshadows the on/off nature of binary codea 
series of zeros and onesused in modern computers.

Magic Lantern

Nos anos 1790, ele muda suas investigações, 
saindo do ocultismo e passando a estudar a 
ciência da óptica e, no !nal, chega a criar uma 
nova forma teatral. Em 1794, Robertson descobre 
a Fantasmagoria, um show de sons e luz em 
Paris, que faz uso dos seus desenhos grá!cos e 
inovações do sistema de projeção da lanterna 
mágica. Ele combina artistas performáticos, 
adereços e efeitos sonoros produzidos pelos 
Vidros Musicais (e um trompetista robótico) e 
projeções de imagens em movimento envoltas 
em nuvens de fumaça e camadas de cortinas de 
gaze. Na área de projeção de slides, introduz a 
ideia de imagens pintadas em um pano de fundo 
preto opaco, em vez de em vidro transparente 
para que as imagens "utuem livremente no ar. 
O seu teatro, uma “grande capela abandonada” 
ornamentada com um elaborado décor “gótico”, é o 
primeiro auditório permanente (ele encena a peça 
Fantasmagoria por seis anos) para apresentações 
de audiovisual projetadas. Suas ilusões são tão 
convincentes que “os senhores pegavam suas 
espadas e as madames chegavam a desmaiar”. Ele 
insiste que seu objetivo não é enganar o público, 
mas prepará-los para enfrentar as superstições 
irracionais. Os seus temas são criados a partir das 
crenças populares, da história e da religião: The 
apparition of the bleeding nun, Chinese tamtam, The 
death of Lord Littleton e Preparation for the Sabbath.

By the 1790s he shifts his exploration from the occult 
to the science of optics and, !nally, to a new theatrical 
form. In 1794 Robertson founds the Fantasmago- ria, 
an in"uential sound and light show in Paris, which 
makes use of his own graphic designs and innovations 
in the magic lantern projection system. He combines 
performers, props, and sound effects produced by the 
Musical Glass (and a robotic trumpet player) and 
projects moving images on clouds of smoke and layers 
of gauze curtains. In the area of slide projection, he 
intro- duces the idea of painting images on an opaque 
black background rather than on clear glassso the 
images seem to "oat free in the air. His theater, a 
“vast abandoned chapel” dressed up with elaborate 
“Gothic” decor, is the !rst permanent auditorium (he 
performs the Fantasmagoria for six years) for pro- jected 
audio-visual shows. So convincing are his illusions 
that “gentlemen drew their swords, ladies fainted.” He 
insists that his aim is not to deceive the public but to 
arm them against irrational superstition. His themes 
are culled from popular lore, historic and religious: The 
Apparition of the Bleeding Nun, Chinese Tamtam, The 
Death of Lord Littleton, and Preparation for the Sabbath.

Recriação de 
Robertson da 
lendária Lente 
de Fresnel para o 
governo francês

Ilustração da 
Fantasmagoria de 
Robertson nas 
suas memórias

Jean-Jacques Rousseau cunha a palavra melodrama 
para descrever um drama em que as palavras e a 
música, em vez de aparecerem juntas, são ouvidas 
em uma sequência, e as falas são, até certo ponto, 
anunciadas e preparadas pelas frases musicais.

Jean Pierre e Henri-Louis Droz produzem 
O Escrivão, uma !gura robótica que 
escreve um número limitado de palavras, 
mergulhando sua caneta em um tinteiro.

Friedrich Anton Mesmer, um médico austríaco, é 
proibido legalmente de exercer seu trabalho na 
França. Os seus tratamentos envolvem grupos 
de pacientes conduzindo a corrente conhecida 
como magnetismo animal por meio de salas, 
grandes tonéis, ou “baterias” metafóricas 
com soluções misteriosas. Os tratamentos, 
acompanhados de gritos, risadas histéricas 
e música, terminam em salas forradas com 
colchões para a descompressão dos pacientes.

Humphry Davy, um eletroquímico inglês, é o 
primeiro a observar a luz produzida pela descarga 
de uma corrente elétrica entre dois eletrodos 
de carbono. Um arco de luz é produzido.

Um francês, J. M. Jacquard, inventa o Tear Mecânico.

Jean-Jacques Rousseau coins the word melodrama to 
describe a drama in which words and music, instead 
of proceeding together, are heard in succession, 
and in which spoken phrases are to some degree 
announced and prepared for by musical phrases.

Jean Pierre and Henri-Louis Droz produce The Scrivener, 
a robotic writing !gure who dips his pen into an 
inkwell and writes a limited number of words.

Friedrich Anton Mesmer, an Austrian physician, is 
legally forbidden to practice in France. His treatments 
involve groups of patients conducting the current 
known as animal magnetism through chambers, 
huge vats, or metaphorical “batteries” of mysterious 
solutions. The treatments, accompanied by shouts, 
hysterical laughter, and music, end in mattress-
lined rooms for the patients decompressions.

Humphry Davy, English electro- chemist, is 
the !rst to observe the light produced by the 
discharge of electric current between two carbon 
electrodes. The arc light is produced.

Frenchmen, J.M. Jacquard invents the Jacquard Loom.

Illustration of Robertson’s 
Phantasmagoria 
from his Memores

Robertson’s redesign of 
Archimedes legendary 
Burning Glass for the 
French Government
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Em 1859, estabelecendo um importante 
princípio para o futuro da eletrônica, o 
matemático e físico alemão Julius Plucker 
descobre que os raios catódicos (elétrons) 
são desviados por um campo magnético.

Alexandre Edmond Becquerel, pertencente a uma 
notável família francesa de físicos, usa um tubo de 
descarga Geissler cheio de material "uorescente 
para criar a primeira lâmpada "uorescente.

Oliver Wendell Holmes inventa o 
popular visor estereoscópico.

Entre 1860-1880, a iluminação fotográ!ca é vista 
como um "ash de luz que cria a imagem de uma 
pessoa em uma vidraça ou espelho normal. No 
folclore americano, a lenda inclui a possibilidade 
de pessoas doentes, morrendo ou já mortas 
deixarem suas imagens em superfícies de vidro 
no prédio onde estão con!nadas. Os sujeitos 
são criminosos, vítimas e, às vezes, Jesus Cristo. 
Barbara Allen, especialista em folclore, sugere 
que a confusão popular a respeito das novas 
tecnologias, tais como a placa fotográ!ca, difundiu 
essas crenças e, com o surgimento do !lme "exível, 
a lenda da placa de vidro entra em declínio.

Lewis Morris Rutherford inaugura 
o campo da astrofotogra!a.

1859 Establishing an important prin- ciple for the 
future of electronics, the German mathematician 
and physicist Julius Plcker discovers that cathode 
rays (electrons) are de"ected by a magnetic !eld.

Alexandre Edmond Becquerel, a member of 
the noted family of French physicists, uses a 
Geissler discharge tube !lled with "uorescent 
material to create the !rst "uorescent lamp.

Oliver Wendell Holmes invents 
popular stereoscope viewer.

(1860-80) Photographic lightning is believed to be a "ash 
of lightning that creates the image of a person on an 
ordinary windowpane or mirror. In American folklore the 
legend encom- passes the possibility that sick, dying, or 
dead people leave images of themselves on glass surfaces 
in the building of their con!nement. The subjects are 
criminals, victims, and sometimes Jesus Christ. Folklorist 
Barbara Allen suggests that popular misunderstanding 
of the new technology such as the photographic 
plate spawned such lore, and with the introduction 
of "exible !lm, the glass plate legends decline.

Lewis Morris Rutherford pioneers astro- photography.

Pombos são usados para levar mensagens 
microfotografadas às linhas inimigas.

Gregor Mendel, um monge austríaco conhecido 
como o “pai da genética”, publica suas descobertas 
sobre as leis da hereditariedade, com base 
em experimentos, iniciados em 1857, com 
ervilhas. Os seus estudos foram ignorados até 
1900, bem depois de sua morte, em 1884.

Atuação sincera: “A natureza dessa mulher é uma na 
qual [...] todas as experiências são imediatamente 
passadas para o teatro, e ela retratava suas próprias 
emoções. [...] Não seria verdade dizer que ela se 
sentia menor por conta dessa dupla consciência” 
(George Eliot, descrevendo a princessa Halm-
Eberstein em seu romance Daniel Deronda, 1868).

O conto de Edward Everett Hale, “The brick moon”, 
é publicado na Atlantic Monthly. Hale descreve 
uma lua arti!cial, ou um satélite, que ele pensava 
poder ser usado como um posto militar.

Dr. Vernois, da Society of Legal Medicine of 
Paris, publica sua teoria do optigrama. Ele 
acredita que, no momento da morte, a retina 
congela a última imagem da vida da pessoa 
até a decomposição do corpo. As implicações 
forenses da teoria são exploradas removendo, 
cirurgicamente, as retinas de vítimas de homicídios 
e examinando-as sob um microscópio.

Pigeons are used to carry microphoto- 
graphed messages across enemy lines.

Gregor Mendel, “father of genetics” an Austrian monk, 
publishes his !ndings on the laws of inheritance based on 
experiments, begun in 1857, with pea plants. His studies 
are ignored untill 1900, well after his death in 1884.

Sincere Acting: “This womans nature was one in 
which all . . . experience immediately passed into 
drama, and she acted her own emotions. . . . It would 
not be true to say that she felt less because of this 
double consciousness” (George Eliot, describing 
Princess Halm-Eberstien in Daniel Deronda [1868]).

Edward Everett Hale’s “The Brick Moon” is published in 
Atlantic Monthly. Hale describes an arti!cial moon, or 
satellite, that he thought could be used as a military post.

Dr. Vernois of the Society of Legal Medicine of Paris 
publishes his theory of the optigramme. He believes that 
at the point of death, the retina freezes the last frame 
of ones life and retains the image until decomposition 
of the body. The forensic implications of the theory are 
explored by surgically removing the retinas of murder 
victims and examining them under a microscope.

Michael Faraday investiga as descargas elétricas 
de gases usando tubos a vácuo nos quais uma 
corrente é passada de um eletrodo negativo para 
um eletrodo positivo, produzindo um brilho na 
superfície interna do lado oposto do tubo.

William George Horner patenteia um dispositivo 
de animação de imagens, o daedelum ou “Roda 
do Diabo”. Mais tarde, por volta de 1864, o 
inventor francês Pierre Desvignes re!na o 
dispositivo para o mercado nacional sob o 
nome de zootrópio ou “roda da vida”.

Simon von Stampfer inventa o estroboscópio, 
um dispositivo que usa variadas velocidades 
e uma intensa luz piscante para criar o 
efeito óptico de capturar o movimento em 
uma série de imagens congeladas.

Frederick de Moleyn é o primeiro a usar 
o vácuo para lâmpadas elétricas.

Alexander Bain aprofunda a pesquisa de Edmond 
Becquerel sobre os efeitos eletromecânicos da 
luz e propõe a ideia de escanear imagens para 
que possam ser divididas em partes menores 
e transmissíveis. De acordo com sua teroria, 
letras metálicas eletri!cadas poderiam ser 
escaneadas usando um pêndulo e duplicadas 
em papel químico na outra ponta do !o 
telegrá!co por um pêndulo sincronizado.

Michael Faraday investigates electrical discharges 
of gases using vacuum tubes in which a current 
is passed from a nega- tive electrode to a 
positive electrode, producing a glow on the inner 
surface of the opposite end of the tube.

William George Horner patents an image-
animation device, the daedelum, “Wheel of the 
Devil.” Later, around 1864, French inventor Pierre 
Desvignes re!nes the device for the home market 
under the name zoetrope, “wheel of life.”

Simon von Stampfer invents the stroboscope, a 
device using variable- speed, extremely bright 
"ashing light to create the optical effect of 
capturing motion in a series of frozen images.

Frederick de Moleyn !rst uses vacuum 
for electric light bulbs.

Alexander Bain elaborates on Edmond Becquerel’s 
research into the electrome- chanical effects of light and 
proposes the idea of scanning an image so that it can 
be divided into small, transmittable parts. According to 
his theory, electri!ed metal letters could be scanned by a 
pendulum and duplicated on chemical paper at the other 
end of the telegraph wire by a synchronized pendulum.

O primeiro índice de fotos de criminosos 
é organizado pela polícia de Bruxelas, 
!cando conhecido como Rogues Gallery. 

Fox Talbot faz as primeiras fotogra!as instantâneas 
usando a luz provocada por uma descarga elétrica.

TELECOMUNICAÇÕES

Samuel Morse envia a primeira mensagem 
por telégrafo elétrico da Suprema Corte, em 
Washington D.C., para Baltimore. A Senhora 
Elsworth, !lha de um o!cial de patentes, 
compõe a mensagem: “O que Deus fez.”

Heinrich Geissler, um alemão que dominava a 
técnica de assopramento de vidros e construção 
de instrumentos cientí!cos, cria o tubo Geissler. 
Um vácuo é criado em um recipiente de vidro 
selado com eletrodos em ambos os lados. Os 
elétrons que se movem ao longo do tubo são 
visíveis como um padrão de luz, variando de 
acordo com o formato do tubo ou tipo de gás 
introduzido dentro do vácuo. Essa invenção 
levará à descoberta, em 1890, dos raios catódicos, 
um princípio básico da tecnologia dos vídeos.

Rogues Gallery: The !rst index of photographed 
criminals is organized by the police of Brussels. 

Fox Talbot makes !rst instantaneous photographs 
using electric spark illumination.

TELECOMMUNICATIONS

Samuel Morse sends the !rst message by electric 
telegraph from the Supreme Court in Washington 
d.c. to Baltimore. Miss Elsworth, the daughter 
of the commisioner of patents, composes the 
message: “What hath God wrought.”

Heinrich Geissler, a German glass blower and maker 
of scienti!c instru- ments, creates the Geissler tube. 
A vacuum is created in a glass container sealed with 
electrodes at either end. Electrons moving through the 
tube are visible as patterns of light, varying according to 
the shape of the tube or the type of gas introduced into 
the vacuum. This invention will lead to the discovery in 
1890 of cathode rays, a basic principle of video technology.
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Etienne-Jules Marey desenvolve uma ferramenta 
de cronofotogra!a, que se parece muito com uma 
metralhadora. Ele consegue expor muitas imagens 
fotográ!cas em uma sucessão rápida, capturando, 
assim, detalhes precisos do movimento que nunca 
tinham sido vistos antes. Um de seus primeiros 
estudos do movimento é de um pássaro voador, 
que ele então apresenta em um "uido azeotrópico 
elétrico. Marey, um cientista, !ca interessado em 
usar sua ferramenta apenas para aumentar ou 
diminuir a velocidade das coisas para estudar a 
locomoção. Ele evita a replicação do tempo real, 
a!rmando que o absurdo de tal empreendimento 
“seria acompanhado de todas as incertezas que 
obstruem a observação do movimento real”.

O cientista alemão Paul Gottlieb Nipkow patenteia 
uma máquina de escanear imagens composta 
de um disco giratório colocado entre uma cena 
e um elemento de selênio. Nipkow defende que, 
se o disco girar a uma velocidade su!ciente, ele 
pode mostrar uma fotogra!a em movimento.

O físico alemão Heinrich R. Hertz 
produz ondas de rádio.

Em 27 de fevereiro, Eadweard Muybridge 
encontra Thomas Edison e sugere a 
combinação de suas respectivas invenções, 
o zoopraxinoscópio e o fonógrafo.

Etienne-Jules Marey develops the chronophotography 
device, which looks very much like a machine gun. He 
successfully exposes a number of photographic images 
in quick succes- sion, thus capturing exact details of 
motion that have never before been seen. One of his !rst 
motion studies is of a "ying bird, which he then presents 
on an electric zeotrope. Marey, a scientist, is interested 
in using his devices only for speeding things up or down 
to study locomotion. He shies away from the replication 
of real time, stating that the absurdity of such an 
undertaking “would be attended by all the uncertainties 
that embarrass the observation of the actual movement.”

German scientist Paul Gottlieb nipkow patents an 
image-scanning machine made up of a spinning 
disk placed between a scene and a selenium 
element. nipkow argues that if the disk is turned 
fast enough, it can show a moving picture.

German physicist Heinrich R. Hertz produces radio waves.

On February 27 Eadweard Muybridge meets Thomas 
Edison and suggests the combination of the respective 
invention- sthe zopraxiscope and the phonograph.

A metralhadora 
fotográ!ca 
de Etienne- 
Jules Marey

George Eastman comercializa a Kodak, uma 
câmera com !lme de rolo capaz de tirar 
cem fotos separadamente sem recarregar. 
Eastman oferece estrutura para revelação e 
impressão: “Você aperta o botão e nós fazemos 
o resto.” Surgem os fotógrafos amadores.

Frederick Eugene Ives solicita patente 
por ter tirado fotogra!as coloridas.

Dr. Roth e Professor Reuss, de Viena, 
usam bastões de vidro retorcidos para 
iluminar cavidades do corpo.

A. Pumphery, do Reino Unido, inventa e 
comercializa o cycloidotrope ou o Mestre do 
Desenho Invisível, uma máquina que “traçará 
uma variedade in!nita de formas geométricas” 
com base nos slides de vidro esfumaçados 
ou escuros da lanterna mágica. Ao girar uma 
manivela, o indivíduo produz uma animação 
rudimentar de linhas brancas ou escuras na tela.

George Eastman markets the Kodak, a roll-!lm 
camera capable of taking 100 separate pictures 
without reloading. Eastman provides developing and 
printing facilities: “You press the button, we do the 
rest.” Amateur photographers come into being.

Frederick Eugene Ives !les patent for 
taking color photographs.

Dr. Roth and Professor Reuss of Vienna use 
bent glass rods to illuminate body cavities.

A. Pumphery (u.K.) invents and markets the cycloidotrope 
or Invisible Drawing Master, a machine that will 
“trace an in!nite variety of geometric designs” upon 
smoked or darkened glass slides for the magic lantern. 
By turning a hand crank, one produces a rudimentary 
animation of white or tinted lines on the screen.

Etienne- Jules Marey, 
photographic gun

Joseph May, um funcionário da Telegraph 
Construction and Maintenance Co., testa 
transmissões transatlânticas usando bastões 
feitos de selênio como resistores. Ele descobre 
que a resitência é inexplicavelmente variável; sua 
mesa do laboratório !cava perto de uma janela, 
e ele nota que, quando um raio de sol bate nos 
bastões de teste, correntes circulam livremente 
por eles, enquanto, no escuro, a eletricidade se 
arrasta. Mais tarde, o chefe de eletricidade da 
companhia, Willoughby Smith, recebe o crédito 
pela descoberta. Reconhecendo as implicações do 
fenômeno, prosegue com extensos experimentos 
e logo propõe a “telegra!a visual”. Ele declara 
na época: “A sensibilidade do selênio à luz é 
extraordinária [...] sendo um mero fósforo-Lúcifer 
su!ciente para disparar seus poderes de condução.”

Alexander Graham Bell, formado em fonoaudiologia 
para pessoas surdas, patenteia o telefone. “O 
telefone opera por meio da tradução de sons vocais 
em correntes elétricas "utuantes que passam por 
um !o e, depois, são reconvertidos em sons vocais 
por um receptor no outro lado do !o” (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa 
M. Senft, History of the internet: a chronology, 1999).

Joseph May, a worker at Telegraph Construction and 
Maintenance Co., tests transatlantic transmissions 
using rods made of selenium as resistors. He !nds 
the resistance to be inexplicably variable; his lab desk 
is near a window, and he notices that when a ray 
of sunlight strikes the test rods, current "ows freely 
through it, while in the dark the electricity crawls. 
The companys head electrician, Willoughby Smith, 
later takes credit for the discovery. Recognizing the 
implications of the phe- nomenon, he follows up with 
extensive experimentation and soon proposes “visual 
telegraphy.” He states at the time, “Seleniums sensibility 
to light is extraordinary . . . a mere Lucifer match 
being suf!cient to effect its conductive powers.”

Alexander Graham Bell, trained in speech therapy 
for deaf people, patents the telephone. “The telephone 
operates by translating vocal sounds into a "uctuating 
electric current, which passes through a wire and 
is converted back into vocal sounds by a receiver at 
the other end of the wire” (Christos J. P. Moschovitis, 
Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. Senft, 
History of the Internet: A Chronology [1999]).

Eadweard Muybridge publica O cavalo em movimento.

Dennis Redmond desenvolve o “telescópio 
elétrico” para produzir imagens em movimento.

A empresa General Electric introduz a primeira 
lâmpada elétrica de !lamento de carbono de Edison.

Os primeiros artigos sobre modelos de 
televisão são publicados nas revistas Nature, 
English Mechanic e na Scienti!c American.

Rudge e Friese-Greene usam uma lanterna com 
um obturador para animar imagens consecutivas 
de um homem removendo sua própria cabeça.

O britânico Shelford Bidwell transmite silhuetas 
usando selênio e um sistema de escanear. Ele 
chama o aparelho de “fototelégrafo de escanear”.

O uso de iluminação arti!cial durante performances 
teatrais causa desconforto na plateia; os 
espectadores são submetidos a extremos de 
temperatura (o teto varia de 60 a 100 graus) e 
sofrem dores de cabeça pelo fato de que a luz a 
gás consome grandes quantidades de oxigênio, 
eliminando amônia, dióxido de carbono e 
enxofre. Em Berlim, os efeitos da iluminação a 
gás nas decorações luxuosas e na arquitetura são 
notados: “As chamas começaram seu trabalho 
destruidor [...] deixando o teto preto. [...] a 
maioria das superfícies se tornaram amarelas 
[...] e os quadros a óleo quase desapareceram 
ou !caram escurecidos por conta da fumaça.”

Eadweard Muybridge publishes The Horse in Motion.

Dennis Redmond develops “electric 
telescope” to produce moving images.

General Electric introduces the !rst Edison 
carbon !lament electric light bulb.

The !rst articles written about early models 
of television are published in Nature, English 
Mechanic, and Scienti!c American.

Rudge and Friese-Greene use a lantern with 
a scissors shutter to animate consecutive 
images of a man removing his own head.

Brit Shelford Bidwell transmits silhou- ettes using 
both selenium and a scanning system. He dubs 
the device the “scan- ning phototelegraph.”

Arti!cial lighting during theatrical performances 
causes audience discom- fort; viewers are subjected to 
extremes of temperature (the ceiling goes from 60 to 
100 degrees) and suffer headaches due to the fact that 
gaslight consumes large amounts of oxygen, while its 
exhaust includes ammonia, carbon dioxide, and sulfur. 
In Berlin the effects of gaslight on luxurious public decor 
and architec- ture are noted: “The gas "ames began 
their destructive work . . . blackening the ceilings. . . . 
most surfaces turned yellow . . . and the oil paintings 
almost disap- peared or were darkened by smoke.”
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George Mlis trabalha como mágico/artista no 
Robert-Houdin Theater, que, de tempos em tempos, 
combina shows de lanterna com apresentações. 
Em 4 de abril, Mlis apresenta o seu primeiro !lme 
no teatro, junto com os !lmes cinetoscópicos 
de Edison. Também estão incluídos no pacote 
cangurus lutadores, serpentes dançantes, paisagens 
marinhas e silhuetas brancas sobre preto. Ele funda 
a primeira empresa de produção, Star Film, que 
produz quinhentos !lmes de 1896 a 1912; menos 
de noventa deles sobrevivem. O próprio Mlis faz 
o papel do Diabo em muitos dos seus !lmes.

Em 28 de dezembro, na frente do Grand Caf, em 
Paris, trinta pessoas assistem ao !lme Auguste and 
Louis Lumière workers leaving the Lumière Factory, 
enquanto os irmãos Lumière e Edison mostram 
câmeras de fotogra!a em movimento e projetores.

O físico italiano Guglielmo Marconi inventa 
um sistema que permite que ondas elétricas 
retransmitam mensagens em código Morse.

O alemão Karl Braun inventa o tubo de raio catódico.

Max Planck introduz a teoria quântica da física.

George Mlis works as a magician/artist at the Robert-
Houdin Theater, which regularly combines lantern shows 
with performances. On April 4 Mlis shows his !rst !lm 
at the theater, along with Edisons kinetoscope !lms. Also 
on the bill are boxing kangaroos, serpentine dancers, 
seascapes, and white silhouettes on black. He founds 
!rst production company, Star Film, which produces 500 
!lms from 1896 to 1912; fewer than 90 survive. Mlis 
himself plays the Devil in a number of his own !lms.

On December 28, in front of the Grand Caf in Paris, 
thirty people watch Auguste and Louis Lumires Workers 
Leaving the Lumire Factory, as the Lumires and Edison 
demonstrate motion picture cameras and projectors.

Italian physicist Guglielmo Marconi invents a system that 
allows electric waves to relay Morse Code messages.

German Karl Braun invents the cathode-ray tube.

Max Planck introduces the quantum theory in physics.

Primeira câmera 
fabricada pelos 
irmãos Lumière

A primeira câmera comercializada em 
massa, the Brownie, é lançada.

Marconi transmite os primeiros sinais  
de rádio transatlântico. O sinal em 
código Morse para SSSSSS.

Otto von Bronk submete patente 
alemã para a televisão a cores.

Alfred Korn anuncia a telegra!a em fac-símile.

Alfred Maul, um engenheiro de Dresden, 
Alemanha, coloca câmeras em foguetes.

O inventor inglês A. A. Campbell-Swinton e o 
russo Boris Rosing, independentemente, sugerem 
o uso do tubo de raio catódico, ao invés do disco 
de Nipkow, para reproduzir uma imagem de 
televisão em uma tela coberta com fósforo. O tubo 
a vácuo pode tanto ampliar os sinais elétricos 
quanto funcionar como um interruptor para 
direcionar pulsos elétricos por um circuito.

First mass-marketed camera, the Brownie, is released.

Marconi transmits the !rst transatlantic radio 
signalsthe Morse code signal for SSSSSS.

Otto von Bronk applies for German 
patent on color television.

Melies as Satan in The Devil And the Statue, 1902

Alfred Korn announces facsimile telegraphy.

Alfred Maul, an engineer in Dresden, 
Germany, sends cameras up in rockets.

English inventor A. A. Campbell- Swinton and Russian 
Boris Rosing independently suggest using a cathode- ray 
tube, instead of the nipkow disc, to reproduce a television 
picture on a phosphorous-coated screen. The vacuum 
tube can both amplify electrical signals and act as a 
switch for routing electrical pulses through a circuit.

Lumiere Bros. First 
manufactured camera

O primeiro !lme de rolo transparente comercial 
possibilita o desenvolvimento da câmera de !lmes.

O físico alemão Karl Ferdinand Braun inventa o tubo 
Braun, uma adaptação do tubo de raio catódico de 
Lenard, que é o precursor do tubo de imagem da TV.

Heinrich R. Hertz desenvolve a 
radiação eletromagnética.

O governo dos EUA realiza o censo de 1890. Dois mil 
funcionários são contratados para operar o sistema 
de tabulação mecanizada de Herman Hollerith. 
Isso marca o nascimento do hoje onipresente 
of!ce-machine, bem como da IBM (International 
Business Machines). Os funcionários traduzem a 
idade, o sexo e a etnia de cada cidadão, formando 
um padrão de furos em um cartão; a máquina 
eletromecânica de Hollerith totaliza a informação. 
Cada máquina processa mil cartões por hora. O 
censo estende-se por dois anos e meio. (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa 
M. Senft, History of the internet: a chronology, 1999).

First commercial transparent roll !lm makes 
possible the development of the movie camera.

German physicist Karl Ferdinand Braun invents the 
Braun tube, an adaptation of a Lenard cathode ray 
tube, which is the forerunner of the TV picture tube.

Heinrich R. Hertz develops electromag- netic radiation.

Hollerith’s Tabulator and Sorter

The U.S. government undertakes the census of 
1890, two thousand clerks are hired to run Herman 
Holerith’s mechanized tabulating system. This marks 
the birth of the now-ubiquitous of!ce-machine as 
well as IBM (Interna- tional Business Machines). 
Clerks translate each citizen’s age, sex, and ethnicity 
into a pattern of holes punched on a card; Holerith’s 
electromechanical machine totals the information. 
Each machine processes one thousand cards an hour. 
The census takes two and a half years. (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. 
Senft, History of the Internet: A Chronology [1999]).

O tabulador e 
classi!cador 
de Hollerith

Cycloidotrope

Arsène d’Arsonval estuda o efeito psicológico 
da corrente elétrica nos seres humanos.

Thomas Edison patenteia o cinetoscópio.

MUDANÇA PARA O VERMELHO

O aumento sistemático do cumprimento da 
onda de toda luz gerada por um objeto celeste é 
observado em todos os segmentos do espectro, 
mudando na direção da extremidade mais alta ou 
vermelha. Isso se deve, em grande parte, ao efeito 
Doppler sobre a luz do corpo celeste conforme 
ele viaja por longas distâncias no espaço.

O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobre 
o raio X; fabricantes de slide publicam longas listas 
a partir das quais se pode-se escolher exemplos 
interessantes e macabros, variando de moedas 
dentro de um bolso a balas alojadas em um crânio.

Cycloidotrope

Arsne dArsonval studies the psychologi- cal 
effect of electrical current on humans.

Thomas Edison patents the kinetoscope.

 RED SHIFT

The systematic increase of the wave- length of all light 
received from a celestial object is observed in all segments 
of the spectrum to shift toward the higher or red end. This 
is mostly caused by the Doppler effect on the light of the 
heavenly body as it travels across vast distances of space.

German physicist Wilhelm Conrad Rntgen discovers 
X-rays; slide makers publish long lists from which 
to choose interesting and macabre examples ranging 
from coins in a purse to a bullet lodged in a cranium.

Melies como 
Satã em The 
Devil and the 
statue, 1902
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Um caso de paranoia. Freud analisa uma 
jovem mulher que está convencida de que 
alguém a está seguindo, observando-a e 
fotografando-a. Ela detectou esse monitoramento 
ao escutar um barulho que ela acreditava 
ser do obturador da câmera que tirava fotos 
dela. Freud analisa as alucinações aurais 
como surgindo de dentro do corpo da mulher, 
e os cliques como sendo um deslocamento 
aural do pulsar do seu clitóris excitado.

Albert Abrams, M.D., inventa um sistema 
“radiônico”, que usa os cristais de sangue 
coagulado de um paciente para fazer como 
fazem os detectores de cristal de um rádio 
caseiro e transmitir a doença do paciente.

Ernst Berlin introduz a transmissão 
sem !o de fotogra!as.

Aos 14 anos, Philo T. Farnsworth fabrica o 
escâner eletrônico de televisão. Ele conta 
aos amigos e professores a respeito.

A primeira rede de rádio é estabelecida pela AT&T.

A case of paranoia. Freud analyzes a young woman who 
is convinced that someone is following, watching, and 
photographing her. She has detected this surveillance 
by hearing clicking or knocking sounds that she believes 
to be the shutter of the camera taking her picture. 
Freud analyzes the aural hallucinations as originating 
within the womans body, and the clicks to be an aural 
displacement of the throb of her excited clitoris.

Albert Abrams, M.D., invents a “radion- ics” 
system, which uses the crystals of dried blood from 
a patient to perform as do the crystal detectors of 
homemade radio and transmit the patients disease.

Ernst Belin works on and introduces 
wireless transmission of photographs.

At fourteen, Philo T. Farnsworth devises 
electronic television scanning. He tells 
his friends and teachers about it.

First radio network established by AT&T.

O disco de 
Nipkow de 
Baird, 1922

O norte-americano Charles F. Jenkins 
cria um sistema televisivo mecânico 
com base no disco de Nipkow.

John Baird vende seu negócio de sabonetes e muda-
se, por motivos de saúde, de Londres para a cidade 
costeira de Hastings. Lá, divide um apartamento 
com seu colega de infância Guy “Me!s” Robertson, 
apelidado assim por conta de sua semelhança com 
Me!stófeles. Nesse ambiente pastoril, decide tentar 
construir uma televisão. A primeira televisão em 
funcionamento “cresceria até ocupar meu quarto 
todo”, que ele dividia com Me!s: “Ela se transformou 
numa teia de aranha de [...] refugos. [...] No !nal, 
para minha grande felicidade, fui capaz de mostrar 
uma sombra de uma pequena cruz transmitida 
por alguns metros.” Alguns dos objetos utilizados 
na invenção: cruz de papelão, !os, caixa velha de 
chapéu, baterias elétricas, lentes de lâmpada de 
bicicleta, caixas usadas de chá, cera, cola, tesoura, 
lâmpadas, agulhas de costura, lâmpada de neon, 
disco de Nipkow, válvulas sem !o, transformadores, 
células de selênio e motores elétricos.

American Charles F. Jenkins engineers a mechanical 
television system based on the nipkow disk.

John Baird sells his soap business, moves for health 
reasons from London to the seaside town of Hastings. 
There he shares a "at with his boyhood friend Guy 
“Mephy” Robertson, nicknamed for his seeming 
resemblance to Mephis- topheles. In this pastoral 
setting he decides to try to construct a television. 
The worlds !rst working television was to “grow to 
!ll my bedroom,” which he shared with Mephy: “It 
became a nightmare cobweb of. . . junk. . . . At last to 
my great joy I was able to show the shadow of a little 
cross transmitted over a few feet.” Some of the objects 
used in the invention: cardboard cross, wires, old hat 
box, electric batteries, bicycle lamp lenses, used tea 
chest, sealing wax, glue, scissors, lamp bulbs, darning 
needles, neon lamp, nipkow disk, wireless valves, 
transformers, selenium cells, and electric motors.

Baird’s Nipkow disk, 1922

Os !lmes Phantom rides, !lmados na 
parte da frente de um barco ou trem, são 
distribuídos. As plateias acham a simulação 
de movimento intrigante e desorientadora.

A GE cria a trademark Mazda para 
as lâmpadas de Edison.

Equipamentos eletroterapêuticos portáteis de alta 
frequência são comercializados como suportes 
médicos. Essas máquinas enviam cargas elétricas 
através de válvulas termiônicas cheias de gases 
para lançar raios para dentro do corpo. As válvulas 
são postas contra a pele ou olhos, ou inseridas no 
nariz, boca, ouvido, uretra, vagina ou ânus. Diz-se 
que as máquinas de raio violeta ou ultravioleta 
curam qualquer coisa, de dores a câncer. A 
seguir, encontra-se uma lista com as possíveis 
descargas em diferentes válvulas termiônicas:

“Phantom Rides,” !lms shot from the front of a 
boat or train, are distributed. Audiences !nd the 
simulated motion intriguing and disorienting.

GE introduces the Mazda trademark 
on Edison light bulbs.

Portable (home) high-frequency electrotherapy devices 
are marketed as health aids. These machines send 
electrical charges through shaped vacuum tubes !lled 
with various gases to send rays into the body. The 
tubes are held against the skin or eyes or inserted 
into the nose, mouth, ear, urethra, vagina, or anus. 
The violet or ultraviolet ray machines are said to cure 
everything from pain to cancer. The following is a 
chart of the possible discharges at various vacuums:

Extração elétrica 
de venenos

1. nível termiônico vermelho normal   
2. nível termiônico violeta levemente superior   
3. nível termiônico alto, porém branco (observar 
fosforescência do vidro)   
4. mais alto nível termiônico de Crookes (observar 
fosforescência amarela esverdeada do vidro a partir 
do raio catódico/raio X formado dentro da válvula).

Alfred Maul envia uma câmera giroestabilizada a 
2 mil pés. Ela retorna à Terra em um paraquedas.

Em 1913, mapas genéticos mostram cromossomos 
contendo genes dispostos linearmente.

Que som é esse? De onde vem essa voz? Não 
vejo ninguém, mas, claramente, escuto uma 
voz falando comigo. Não está dentro da minha 
cabeça. Poderia ser Deus ou o Diabo? Não, é 
de dentro da máquina. Ray Kellogg inventa o 
alto-falante elétrico a bobina móvel em 1915.

1. normal red vacuum level  
2. Slightly higher violet vacuum level  
3. Higher yet white vacuum level  
(note phosphorescence of glass)  
4. Highest Crookes vacuum level (note 
yellow-green phosphores- cence of glass from 
cathode-ray/X-ray formed inside tube)

Alfred Maul sends a gyroscope-stabilized camera up to 
two thousand feet. It returns to earth in a parachute.

1913 Gene maps show chromosomes 
containing linear arranged genes

1915 What is that sound? Where is that voice coming 
from? I dont see anybody, yet I clearly hear a voice 
speaking to me. It is not inside my head. Could it be 
God or the Devil? no, it is from inside the machine. 
Ray Kellogg invents the electric moving-coil speaker.

Electric Extraction of Poisions
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O !lme pancromático, que registra toda a 
luz em um espectro visível, é desenvolvido. 
Também é o caso do !lme infravermelho, que 
é pensado para pegar a luz abaixo de vermelho 
no espectro, luz que é invisível ao olho humano 
sem auxílio, ou mesmo um objeto sem nenhuma 
luz, apenas pelo calor que esse objeto gera.

Em 17 de julho, Dr. Robert Goddard, o pioneiro 
americano dos foguetes, lança o primeiro foguete 
abastecido com líquido equipado com uma câmera.  

A primeira patente do cinema drive-in (Estados 
Unidos, patente número 1.909.537) foi concedida 
em 16 de maio de 1933. Com um investimento 
de US$ 30.000,00, Richard Hollingshead abriu 
o primeiro drive-in em um espaço na Crescent 
Boulevard, Camden, em Nova Jérsei.

Philo T. Farnsworth demonstra 
publicamente a televisão elétrica.

O microscópio eletrônico é 
desenvolvido na Alemanha.

Panchromatic !lm that registers all light in the visible 
spectrum is developed. So is infrared !lm that is designed 
to pick up light that is below red on the spectrum, light 
that is invisible to the unaided human eye, or even an 
object in no light, just from the heat the object gives off.

On July 17 Dr. Robert Goddard, the American 
rocketry pioneer, launches the !rst liquid-
fueled rocket equipped with a camera.

The !rst patent for the Drive-In Theater (united 
States Patent# 1,909,537) was issued on May 16, 
1933. With an investment of $30,000, Richard 
Hollingshead opened the !rst drive-in at a location 
on Crescent Boulevard, Camden, New Jersey.

Philo T. Farnsworth publicly demon- 
strates electronic television.

Electron microscope developed in Germany.

Philo T. Farnsworth

Alan Turing concebe um sistema de cartão 
perfurado que pode fazer mais do que somar. A 
Máquina de Turing teórica escaneia mecanicamente 
uma !ta virtualmente sem !m que é furada com 
instruções codi!cadas ou sequências digitais 
de 0 e 1. Turing prova que você pode traduzir 
todos os tipos de problemas complexos nessas 
cadeias de operações elementares simples.

Bell Telephone Co. (BTL) começa a explorar 
uma técnica para transformar sinais de voz em 
dados digitais, que podem ser reconstruídos 
(ou sintetizados) em voz inteligível, o 
“vocoder” (contração para codi!cador de 
voz, em inglês). A pesquisa é realizada 
pela National Security Agency (NSA).

Chester Carlson inventa a xerogra!a.

A FCC autoriza comerciais de TV nos Estados 
Unidos. J. Gilbert Wright, um pesquisador da General 
Electric, é contactado pelo espírito de Thomas 
Edison por meio do médium Mary Olson. O espírito 
direciona Wright e seu parceiro, Gardner, ao projeto 
da máquina para contatar os mortos que Edison 
teria supostamente desenvolvido perto da sua 
morte. Eles, !elmente, constroem esse aparelho, 
que consiste de uma caixa de som, um microfone 
e um alto-falante, sob a supervisão de Edison.

Alan Turing conceives of a punch card system 
that can do more than add. The theoretical Turing 
Machine mechani- cally scans a virtually endless 
tape that is punched with coded instructions or 
digital sequences of zeros and ones. Turing proves 
that you can translate all sorts of complex problems 
into these strings of simple elemental operations.

Bell Telephone Co. (btl) starts explor- ing a technique 
to transform voice signals into digital data, which can 
then be reconstructed (or synthesized) into intelligible 
voice, the “vocoder” (short for voice coder). The research 
is developed by the national Security Agency (nsa).

Chester Carlson invents xerography.

FCC authorizes commercial TV in the united States. 
J. Gilbert Wright, a researcher at General Electric, 
is contacted by Thomas Edison’s spirit by way of 
the medium, Mary Olson. Spirit directs Wright 
and his partner, Gardner, to the blueprints of the 
machine for con- tacting the dead that Edison 
had supposedly been working on at the time of 
his death. They faithfully construct this device, 
which consists of a sound box, a microphone, and 
a loud speaker, under Edisons supervision.

Philo T. Farnsworth

Vladimir Zworykin submete patente para 
um tubo de raios catódicos de televisão.

Em 30 de outubro, John Baird transmite 
a primeira imagem em movimento 
decifrável: a cabeça de um manequim.

Dinshah P. Ghadiali é preso por fraude. Ele é o 
fundador de um culto nacional nos Estados Unidos 
que usa o seu espectro-cromo. O seu aparelho, 
baseado em um foco usado em teatro, gera e 
faz uso de luzes coloridas para curar pessoas.

A Lei do Rádio dos EUA declara a 
propriedade pública das ondas aéreas.

ROXO

A televisão é concebida com o advento da 
fotocondutividade e o aprimoramento da célula 
fotoelétrica. A ideia de traduzir ou codi!car as 
áreas claras e escuras das imagens em um sinal 
elétrico correspondente e decodi!cá-lo de volta 
em uma imagem em outro ponto é possível de 
acontecer. Baird, que não conseguia construir uma 
fotocélula que funcionasse, está ciente de que a 

Vladimir Zworykin applies for patents 
for a television picture tube.

On October 30, John Baird transmits his !rst 
decipherable moving picture: the head of a dummy.

Dinshah P. Ghadiali is jailed for fraud. He is founder of a 
nationwide cult in the united States that uses his Spectro- 
chrome. His machine, based on a theatrical spotlight, 
generates and focuses colored light to heal people.

USA Radio Act declares public 
owner- ship of the airwaves.

PURPLE

Television is conceived with the advent of 
photoconductivity and the further re!nement of the 
photoelectric cell. The notion of translating or coding the 
bright and dark areas of images into a corresponding 
electrical signal and decoding it back into an image 
at another location is within reach. Baird, unable to 
build a photocell that works, is aware that the light 
sensitivity of the human eye resides in the purple "uid 
found in the retina called visual purple. He decides 

sensibilidade do olho humano à luz reside no "uido 
roxo encontrado na retina, chamado rodopsina. Ele 
decide fazer experimentos com um olho humano 
de verdade. Vai ao Charing Cross Ophthalmic 
Hospital, passa-se por médico, recebe um olho 
fresco embalado em !bra de algodão e retorna 
ao seu laboratório no sótão da 22 Frith Street, 
em Londres. Lá, disseca o olho com uma gilete e, 
incapaz de colocá-lo em uso, joga-o em um canal.

Em 7 de setembro, Farnsworth transmite uma 
linha direta, a primeira imagem da história 
a ser transmitida eletronicamente.

A General Electric inventa a 
moderna lâmpada de "ash.

O Bell Laboratories realiza a primeira transmissão 
de televisão mecânica nos Estados Unidos.

Warner Bros., em estado falimentar, lança 
um !lme com som, The jazz singer.

O rádio deixa de ser um aparelho de dupla 
comunicação e transforma-se em um aparelho 
unidirecional para transmissões graças aos 
interesses comerciais e a seus representantes 
no Congresso (Lei do Rádio de 1927).

to experiment with a real human eye. He goes to 
Charing Cross Ophthalmic Hospital, is taken for a 
doctor, receives a fresh eye wrapped in a cotton wool, 
and returns to his lab in the attic at 22 Frith Street, 
London. There he dissects the eye with a razor, and 
unable to put it to use, throws it into a local canal.

On September 7 Farnsworth transmits a straight line, 
the !rst image ever to be transmitted electronically.

General Electric invents the modern "ashbulb.

Bell Laboratories performs the !rst mechanical 
television transmission in the united States.

Warner Bros., faced with bankruptcy, 
launches sound !lm, (The Jazz Singer).

Radio changes from a two-way commu- nication 
device to a one-way broadcast- ing device thanks 
to commercial interests and their representatives 
in Congress (Radio Act of 1927).
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Em 1946, a CBS apresenta a TV em 
cores para jornalistas e para a FCC em 
Tappan Zee Inn, Nova Iorque.

Whiteside Parsons, um devoto das mágicas de 
Aleister Crowley e um brilhante cientista do Jet 
Propulsion Laboratory em Pasadena (Califórnia), 
tenta criar um homúnculo, literalmente uma pessoa 
arti!cialmente concebida ocupada por um espírito 
preter-humano. Dentre as lendas alquímicas, a obra 
Moonchild, de Crowley, sugere que um homúnculo 
poderia ser criado quando ambos os pais fossem 
iniciados no Crowlianismo, que realizava os devidos 
rituais sexuais mágicos. O embrião criado pela 
união sexual seria um humano no sentido biológico 
normal, mas, para todos os !ns pragmáticos 
ocultos, funcionaria como um homúnculo. Após 
os cantos, entonações e gesticulações apropriados, 
Parsons e Marjorie Cameron começavam a mágica 
união sexual na presença de L. Ron Hubbard, que 
descreve a atividade acontecendo no plano astral.

Tragicamente, em 20 de junho de 1952, Parsons 
é atingido por uma explosão na sua garagem. 
Partes do corpo ensanguentadas são vistas nos 
destroços. Hoje, a Parsons atribui a si própria o 
crédito de ter ajudado na criação de combustível 
sólido para foguetes, muito usado na exploração 
espacial. O seu nome é dado a uma cratera lunar, 
em homenagem às suas descobertas nesse campo 
(Bill Landis, Anger: the unauthorized biography of 
Kenneth Anger. Nova Iorque: Harper Collins, 1995)..

Em 1947, Dennis Gabor descreve 
os princípios da hologra!a.

1946 CBS demonstrates color TV to journalists 
and the FCC in the Tappan Zee Inn at 
nyack-on-the-Hudson, new York.

Whiteside Parsons, a devotee of Aleister Crowleys 
magick and a brilliant scientist at the Jet Propulsion 
Laboratory in Pasadena, CA, attempts to create a 
homunculus, literally an arti!cially conceived person 
occupied by a preter- human spirit. Among the oldest 
of alchemical legends, Crowleys Moon- child suggests 
that a homunculus could be created when both parents 
were Crowleyan initiates who performed the required 
sex magick rituals. The embryo created by their congress 
would act as a “butter"y net” to capture the appropri- 
ate spirit. The resultant child would be human in the 
commonplace biological sense but for all pragmatic 
occult purposes would function as a homuncu- lus. 
After the appropriate chants, intonations, and gestures, 
Parsons and Marjorie Cameron commence sex magick 
congress in the presence of L. Ron Hubbard, who 
describes the activity taking place on the astral plane.

Tragically, on June 20, 1952, Parsons is blown apart by 
an explosion in his garage. Bloody body parts are visible 
in the rubble. Today Parsons is credited with aiding 
in the creation of solid rocket fuel, which is commonly 
used in space exploration. A crater on the moon is 
named after him, honoring his achievements in this 
!eld. (Bill Landis, Anger: The Unauthorized Biography 
of Kenneth Anger [new York: Harper Collins, 1995]).

1947 Dennis Gabor describes principles of holography.

Walter Brattain e John Bardeen, do Bell Telephone 
Laboratories, concebem o transistor, um mecanismo 
de interruptor eletrônico e ampli!cador (para 
substituir as válvulas termiônicas). “O primeiro 
transistor, o transistor de ponto de contato, !ca a 
10 cm de altura – contém um cristal semicondutor 
de germânio, que funciona como um ampli!cador, 
conectado a três sondas-!o. Uma corrente que entra 
em uma das sondas é ampli!cada quando passa 
por um cristal e por outra sonda.” (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa 
M. Senft, History of the internet: a chronology, 1999).

Em 1948, a Ampex Corporation comercializa 
o primeiro gravador de vídeo.

Um aparelho chamado Tubo de Raio Catódico 
para Divertimento foi patenteado nos Estados 
Unidos por Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle 
Ray Mann. Ele é descrito como contendo oito 
válvulas termiônicas para estimular o disparo de 
um míssil em um alvo e possuindo maçanetas 
para ajustar a curva e a velocidade do míssil.

Em1950, surge o primeiro sistema 
de televisão a cabo dos EUA.

Walter Brattain and John Bardeen of Bell Telephone 
Laboratories devise the transistor, an electronic switching 
mechanism and ampli!er (to replace vacuum tubes). 
“The !rst transistor, the point-contact transistor, stands 
ten centimeters high--contains a semicon- ducting 
crystal of germanium, which serves as the ampli!er, 
connected to 3 wire probes. A current entering one 
probe is ampli!ed when it passes through the crystal 
and out through another probe.” (Christos J. P. Moscho- 
vitis, Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. Senft, 
History of the Internet: A Chronology [1999]).

1948 Ampex Corporation markets !rst 
commercial video tape recorder.

A device called the Cathode-Ray Tube Amusement Device 
was patented in the united States by Thomas T. Goldsmith 
Jr. and Estle Ray Mann. It described using eight vacuum 
tubes to simulate a missile !ring at a target and contains 
knobs to adjust the curve and speed of the missile.

1950 First U.S. cable television system appears.

Em 1942-43, a BTL trabalha sob a direção 
de A. B. Clar (que, mais tarde, che!ou as 
atividades de P&D da NSA, em 1954-55) no 
desenvolvimento de um vocoder que enfatiza 
a preservação da qualidade da voz por meio 
de um sistema de doze canais. Esse sistema se 
torna conhecido como sigsaly (Comunicação 
Segura de Voz Digital). A BTL inventa as regras 
básicas da transmissão digital de voz cifrada.

O Departamento de Comunicações do Serviço 
Externo Britânico constrói o Colossus, o primeiro 
aparelho de computador totalmente operacional e 
eletrônico. O Colossus é uma poderosa ferramenta 
de criptoanálise que opera de forma binária, 
lendo dados a partir de !tas perfuradas, e que é 
controlada por centenas de válvulas termiônicas 
que funcionam como interruptores (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa 
M. Senft, History of the internet: a chronology, 1999).

Em 1945, Arthur C. Clark propõe um 
satélite geossincronizado.

O engenheiro John Bardeen, junto com Walter 
Brittain e William Shockley, tenta aplicar 
semicondutores aos aparelhos eletrônicos. Os 
semicondutores, tais como o silicone, são materiais 
cuja condutividade pode ser deliberadamente ou 
previsivelmente alterada usando a eletricidade.

1942-43 btl works under direction of A. B. Clar (who 
later led R&D activities of nSA from 1954-5) to 
develop vocoder that emphasizes the preservation 
of voice quality via twelve-channel system. This 
system becomes known as sigsaly (Secure Digital 
Voice Communications). btl invents the fundamentals 
and transmission of digital, encrypted voice.

The British Foreign Service’s Depart- ment of 
Communications constructs Colossus, the !rst fully 
operational, fully electronic computing device. A 
powerful cryptoanalysis tool, Colasses operates in 
binary, reads incoming data from punched tape, 
and is controlled by hundreds of vacuum tubes 
that serve as switches. (Christos J. P. Moschovitis, 
Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. Senft, 
History of the Internet: A Chronology [1999]).

1945 Arthur C. Clark proposes a geosynchronous satellite.

Engineer John Bardeen, with Walter Brittain and 
William Shockley, attempts to apply semiconductors 
to electronics. Semiconductors, such as silicon, are 
materials whose conductivity can be deliberately 
or predictably altered using electricity.

Vannevar Bush descreve o Memex, primeiro 
computador pessoal (em teoria), na revista 
Atlantic Monthly. O artigo reaparece mais tarde na 
amplamente distribuída revista Life. O Memex é 
um computador de mesa que contém grandes 
quantidades de informação comprimidas em um 
micro!lme. O usuário senta à mesa, tendo rápido 
acesso às informações ao operar alavancas e 
botões. A informação desejada aparece em telas 
translúcidas apoiadas no desktop (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa 
M. Senft, History of the internet: a chronology, 1999)..

O ENIAC (Electric Numerical Integrator and 
Computer) é apresentado em um porão da 
Universidade da Pensilvânia. Ele ocupa 180 
m# e contém trezentas luzes de neon e 10 
mil válvulas termiônicas, sendo necessários 
220 ventiladores. O computador gigante pode 
realizar 5 mil operações por segundo.

John Von Neuman publica um relatório sobre o 
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic 
Computer). Von Neuman delineia um “programa 
armazenado de computador” pela primeira vez: 
o aparelho de armazenagem do computdor 
guarda as instruções do programa junto com 
os dados inseridos. Assim, mais memória !ca 
disponível. Von Neumann também cunha os 
termos universalmente conhecidos hoje: memória, 
input e output, órgãos e entradas (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa 
M. Senft, History of the internet: a chronolgy, 1999).

Uso da bomba atômica em Hiroshima, Japão.

Vannevar Bush describes Memex, the !rst personal 
computer (in theory), in the Atlantic Monthly. The 
article later reappears in the widely distributed 
Life magazine. Memex is a desk that contains large 
amounts of information com- pressed onto micro!lm. 
The user sits at the desk, swiftly accessing information 
by operating a board of levers and buttons. The 
desired information appears on translucent screens 
propped on the desktop. (Christos J. P. Moschovi- 
tis, Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. Senft, 
History of the Internet: A Chronology [1999]).

ENIAC (Electronic numerical Integrator and 
Computer) is unveiled in a base- ment room at the 
university of Pennsyl- vania. It covers 650 square 
feet and contains 300 neon lights, 10,000 vacuum 
tubes; 220 fans are required. The massive computer 
can carry out 5,000 operations per second.

John von neuman publishes a report on edvac 
(Electronic Discrete Variable Automatic Computer). 
Von neuman outlines “stored-program-computing” for 
the !rst time: the computer’s storage device houses 
the program’s instructions along with the imput data. 
Thus, more memory is available. Von neumann also 
coins the now-universal computing terms: memory, 
input and output, organs, and gates. (Christos J. P. 
Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. 
Senft, History of the Internet: A Chronolgy [1999]).

Introduction of the atomic bomb at Hiroshima, Japan.
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Pesquisadores do Bell Telephone Laboratories 
inventam o modem, uma abreviação de modulador-
desmodulador. O aparelho converte dados em 
formato computadorizado (digital) para formato de 
linha telefônica (analógico) e de volta, novamente. 
Os modens tornam possível a existência das 
redes de computador (Christos J. P. Moschovitis, 
Hilary Poole, Tami Schuyler e Theresa M. Senft, 
History of the internet: a chronology, 1999).

Em 1958, William Higinbothom cria um jogo 
no Brookhaven National Laboratory (em Nova 
Iorque), usando um osciloscópio e um computador 
analógico. O jogo Tennis for Two era jogado com 
dois controles em formato de caixa, ambos 
equipados com uma manivela para controlar 
a trajetória e um botão para bater na bola.

Em 1959, Robert Noyce, da Fairchild 
Semiconducutor, e Jack Kilby, do Texas Instruments, 
simultaneamente projetam o circuito integrado, 
depois conhecido como microchip. O transistor 
é produzido em miniatura, um pequeno 
padrão cravado em uma superfície de silicone, 
tranformando-se no circuito integrado. Isso 
torna possível criar versões ainda menores de 
aparelhos eletrônicos, que, por !m, incluiriam 
o microprocessador e o computador pessoal.

Researchers at Bell Telephone Laborato- ries invent the 
modem, short for modulator-demodulator. The device 
converts data from the computer format (digital) to 
the telephone-line format (analog) and back again. 
Modems make computer networks possible. (Christos J. 
P. Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler, Theresa M. 
Senft, History of the Internet: A Chronology [1999]).

1958 William Higinbothom created a game at Brookhaven 
national Labora- tory in new York using an oscilliscope 
and analog computer. Tennis for Two was played with 
two box-shaped control- lers, both equipped with a 
knob for trajectory and a button for hitting the ball.

1959 Robert noyce of Fairchild Semiconducutor and 
Jack Kilby of Texas Instruments simultaneously design 
the integrated circuit, later known as the microchip. 
The transistor is miniatur- ized into a tiny pattern 
etched onto a slice of silicon, becoming the integrated 
circuit. This development makes it possible to create 
much smaller versions of electronic devices, eventually 
including the microprocessor and personal computer.

O Datafone, 
primeiro 
modem 
comercial 
projetado pela 
Bell Labs

O primeiro laser rubi é construído por 
Theodore Maiman em 1960.

Primeiro holograma produzido com sucesso.

A primeira viagem espacial tripulada 
é realizada em 1961.

Em 1962, o engenheiro de computação Paul 
Baran, no artigo “On distributed communication 
networks”, descreve o que mais tarde se tornaria 
conhecido como comutação de pacotes, na 
qual dados digitais são enviados por uma rede 
distribuída em unidades pequenas e remontados 
em uma mensagem completa na ponta receptora. 
A rede é projetada para aumentar a segurança dos 
sistemas de comunicação de armas estratégicas, 
que são vulneráveis a ataque nuclear. Os novos 
sistemas funcionariam mesmo se alguns dos 
seus subcomponentes fossem destruídos:

1) Ao invés de uma rede comum descentralizada 
(sistema de telefones), vários centros 
interconectados são ligados como uma rede, 
cada ponto sendo conectado apenas com 
seus vizinhos imediatos; as mensagens têm 
múltiplos caminhos para chegar aos seus 
destinos e sempre podem ser reencaminhadas.

2) O sistema quebra a mensagem e envia 
cada pedaço por um caminho diferente.

1960 First ruby laser built by Theodore Maiman.

First successful hologram produced.

1961 First manned space "ight.

1962 Computer engineer Paul Baran, in the paper “On 
Distributed Communica- tion networks,” describes 
what later becomes known as packet switching, 
in which digital data are sent over a distributed 
network in small units and reassembled into a 
whole message at the receiving end. The network is 
designed to improve the security of strategic weapons 
communications systems that are vulnerable to 
nuclear attack. The new systems would function 
even if some of its subcomponents were destroyed:

1) Instead of a common decentralized network (telephone 
system), several interconnected main centers are linked 
like a net, each location connected only to its immediate 
neighbors; messages have multiple pathways by which 
to reach their destinations and can always be rerouted.

2) The system chops up the message and 
sends each piece by a different route.

The Dataphone, the !rst commercial 
modem, designed by Bell Labs

Em 1952, Alan Turing é condenado por indecência 
(por participar em atividades homossexuais) e 
sentenciado a tomar grandes doses de estrógeno.

Oxo, uma versão grá!ca do jogo da velha, foi 
criado por A. S. Douglas na Universidade de 
Cambridge, a !m de demonstrar sua tese sobre a 
interação homem-computador. Foi desenvolvido 
no computador EDSAC, que usa um tubo de raio 
catódico mostrando conteúdos da memória como 
um display visual. O jogador compete contra 
o computador (que incorpora um pouco de 
Inteligência Arti!cial) usando um discador giratório.

Em 1953, James D. Watson e Francis Crick 
determinam a estrutura do DNA em hélice dupla

Em 1954, Alan Turing come metade de uma 
maçã com molho de cianeto e morre.

Clarence Kelly Johnson, designer da Lockheed 
Aircraft, projeta o Jato Utility-2 (U-2) e, 
secretamente, chama-o de “O Anjo”. A Hyon 
Corporation desenvolve a “B-camera” para o 
U-2. Seu revolucionário !lme e suas lentes de 
polietileno (concebidas pelo Dr. James Baker 
of Harvard) podem fotografar todo o território 
dos EUA em apenas doze voos e ainda focar um 
objeto de 2$2 pés de uma altitude de 13 milhas.

1952 Alan Turing is convicted for indecency 
(participating in homosexual activity) and is 
sentenced to take large doses of estrogen.

oxo, a graphical version of tic-tac-toe, was created 
by A.S. Douglas, at the university of Cambridge, in 
order to demonstrate his thesis on human- computer 
interaction. It was developed on the EDSAC computer, 
which uses a cathode ray tube displaying memory 
contents as a visual display. The player competes 
against the computer (which incorporates basic 
Arti!cial Intelligence) using a rotary dial.

1953 DnA structure is resolved to be a double 
helix by James D. Watson and Francis Crick

1954 Alan Turing eats half of an apple 
dipped in cyanide and dies.

Clarence Kelly Johnson, designer for Lockheed Aircraft, 
designs the utility-2 (u-2) Jet and privately dubs it 
“The Angel.” The Hyon Corporation develops the 
“B-camera” for the u-2. Its revolu- tionary mylar !lm 
and lens (conceived by Dr. James Baker of Harvard) can 
photogragh the entire u. S. in just twelve "ights and can 
resolve a 2 # 2 ft. object from a thirteen-mile altitude.

Lawrence Curtiss, um aluno de física, cria 
um processo pelo qual !nas !bras de vidro 
podem ser enroladas em ordem para transmitir 
uma imagem inteira: o Fibroscópio.

Em 1956, Emmett Norman Leith desenvolve 
um sistema de processamento de dados que 
permite o funcionamento da hologra!a. A 
hologra!a é a gravação e reconstrução de uma 
frente de onda. O holograma reconstruído é 
idêntico àquele emitido a partir do objeto.

Sputnik, o primeiro satélite, é lançado pela então 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
em 1957. O satélite, um objeto metálico do 
tamanho de uma bola de praia in"ável, gira 
em volta da terra por três meses e, em seguida, 
pega fogo quando atinge a atmosfera.

Em 1958, a cor é sintetizada a partir de um 
aparelho de televisão monocromático na 
primeira transmissão “a cores tremeluzentes”.

Kukla, Fran e Ollie, um show infantil, começa 
a ser transmitido em televisão em cores.

O Papa Pio XII declara Santa Clara de 
Assis santa protetora da televisão.

Lawrence Curtiss, an undergraduate physics 
student, invents a process by which !ne glass 
!bers can be coherently bundled in order to 
convey an entire image: the Fiberscope.

1956 Emmett norman Leith develops the data 
processing system that allows holography to work. 
Holography is the recording and reconstruction of a 
wavefront. The reconstructed hologram wavefront 
is identical to that which issued from the object.

1957 Sputnik, !rst satellite, launched by the Soviet 
union [union of Soviet Socialist Republics]. The 
satellite, a metallic object the size of a beach ball, 
rotates around the earth for three months and then 
fallsit burns up when it hits the atmosphere.

1958 Color is synthesized from a monochrome 
television set in the !rst “"icker color” broadcast.

Kukla, Fran and Ollie, a childrens show, 
begins color television broadcast.

Pope Pius XII declares Saint Clare of 
Assisi the patron saint of television.
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Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-
se a primeira pessoa a caminhar na lua. A 
missão Apollo 11 é trasmitida ao vivo da lua.

Glenn McKay cria shows de luz psicodélicos 
para bandas de rock, combinando a 
manipulação ao vivo de líquidos pigmentados 
e sistemas de projeção de vídeos.

O ARPANET, protótipo da Internet, é iniciado.

Allan McLeod Cormack e Godfrey Newbold 
Houns!eld trazem à tona o uso da tomogra!a 
axial computadorizada (escâner TAC ou TC), 
e imagens anatômicas detalhadas do cérebro 
tornam-se possíveis. Em reconhecimento aos 
seus trabalhos, eles ganham o Prêmio Nobel 
de Fisiologia e Medicina de 1979. Esse trabalho 
leva ao desenvolvimento dos radioligantes, da 
tomogra!a computadorizada por emissão de 
fóton único (SPECT, em inglês) e da tomogra!a 
por emissão de pósitrons (PET, em inglês).

Em 1973, o console de vídeo caseiro de Magnavox, 
Odyssey, é vendido por US$ 100, contendo vinte 
jogos, entre eles tênis, voleibol, tiro e gato-e-rato.

1969 On July 20 1969 neil Armstrong became the 
!rst person to walk on the moon. Apollo 11 mission 
is transmitted and broadcast live from the moon.

Glenn McKay creates psychedelic light shows for 
rock bands that combine the live manipulation of 
pigmented liquids and !lm projection systems.

ARPAnET prototype of the Internet is initiated.

Allan McLeod Cormack and Godfrey newbold Houns!eld 
brought about the use computerized axial tomography 
(CAT or CT scanning), detailed anatomic images 
of the brain become available. They win the 1979 
nobel Prize for Physiology or Medicine for their work. 
This work leads to develop- ment of radioligands, 
single photon emission computed tomography 
(SPECT) and positron emission tomography (PET).

1973 Magnavox’s home-video console Odssey 
sells for $100 with 20 games including Tennis, 
Volleyball, Shooting Gallery and Cat and Mouse.

Um esquema 
da estrutura 
original do 
ARPANET, 
conforme 
descrito por 
Larry Roberts

Nolan Bushnell criou o primeiro videogame 
juggernaut do mundo com o Atari, em 1972.

O Brad Fortner e outros foram aperfeiçoados 
como simuladores de voo educacionais.

O Centro de Desenvolvimento de Testes da 
Aeronáutica dos EUA, Eglin Air Force Base, na 
Flórida, começa a desenvolver o sistema de armas 
que se tornariam popularmente conhecidas como 
Bombas Inteligentes. A bomba é guiada por uma 
TV eletro-óptica via orientação de meia distância 
(Beacon Data Link) durante o dia; e por um Imaging 
Infrared Seeker via Beacon Data Link durante a 
noite. Imagens ao vivo de uma câmera instalada 
na bomba são enviadas para um operador remoto, 
que as usa para guiar a bomba para o alvo.

Estima-se hoje que, com 18 anos de idade, 
um indivíduo, na média, tenha estado 
na escola por 10.800 horas, e que tenha 
assistido a 20 mil horas de televisão.

Pong do Atari, uma versão caseira de console 
do videogame operado com base em moedas.

O Atari 2600 (originalmente, Atari VCS) foi o primeiro 
console bem-sucedido que usava !tas. Possuía 
uma biblioteca com centenas de jogos, incluindo 
os clássicos Space Invaders, Adventure e Pitfall.

Nolan Bushnell created the world’s !rst video-
game juggernaut with Atari in 1972.

Brad Fortner and others developed as 
an educational "ight simulator.

U. S. Air Force Development Test Center, Eglin Air 
Force Base, Florida, begins developing the weapon 
system to be popularly known as the Smart Bomb. 
The bomb is guided by a television Electro Optical TV 
via Mid-course guidance Beacon Data Link during 
the day, and an Imaging Infrared Seeker via Beacon 
Data Link during the night. Live images from a 
camera in the bomb are sent to a remote operator, 
who uses them to guide the bomb to a target.

It is now estimated that by the time a person 
reaches eighteen years of age, he or she has, 
on average, attended school for 10, 800 hours 
and watched television for 20,000 hours.

Atari’s Pong, a home-console version of 
the coin-operated video game.

The Atari 2600 (originally the Atari VCS) It was 
the !rst successful car- tridge-based console; had 
a library of hundreds of games including such 
classics as Space Invaders, Adventure and Pitfall

A sketch of the original 
ARPA net structure as 
outlined by Larry Roberts

Em 1963, o American National Standards Institute 
representa a tabela de caracteres ASCII como o 
sistema padrão de representação de caracteres 
da indústria de computadores. Os computadores 
usam o sistema binário, no qual os números 
são representados por sequências de 1 e 0, para 
armazenar, processar e trocar informações. 
Os programadores usam outros caracteres. É 
necessário um processo de tradução. ASCII 
designa um número binário especí!co para 
cada caractere do alfabeto (A = 1000001).

Em 1965, Early Bird (Intelsat I), o primeiro satélite 
de telecomunicações, é lançado; feeds de vídeos 
ao vivo do mundo todo começam a aparecer.

Larry Roberts, um jovem cientista da computação 
do Lincoln Laboratory, em Boston, cria a primeira 
conexão de computador de longa distância, um link 
de telefone rudimentar entre o seu computador 
e outro em Santa Mônica, na Califórnia.

O psicólogo Tom Marill propõe que a ARPA 
!nancie um computador de longa distância 
entre o computador TX-2, do Lincoln Laboratory 
no MIT, e o Q-32, da System Development 
Corporation, na Califórnia. O link permite que 
as máquinas enviem mensagens entre elas. O 
aparelho que conecta os computadores a linhas 
telefônicas funciona mal, mas funciona.

1963 The American national Standards Institute 
renders the ascii character table as the standard 
character represen- tation system for the computer 
industry. Computers use the binary system, in which 
numbers are represented by sequences of ones and 
zeros, to store, process, and exchange information. 
Programmers use other characters. A translation process 
is required. ascii assigns a particular binary number 
to each character of the alphabet (A = 1000001).

1965 Early Bird (Intelsat I), the !rst 
telecommunications satellite, is launched; live 
video feeds from all over the world begin.

Larry Roberts, a young computer scientist 
at Lincoln Laboratory in Boston, creates the 
!rst long-distance computer connection, a 
rudimentary telephone link between his computer 
and one in Santa Monica, California.

Psychologist Tom Marill proposes that ARPA fund a long-
distance computer between MIT’s Lincoln Laboratory’s 
TX-2 computer and System Develop- ment Corporation’s 
Q-32 in CA. The link allows the machines to send 
messages to one another. The device that connects the 
computers to phone lines works badly, but it works.

Ted Nelson cria os termos hipertexto e 
hiperlink, links temáticos entre documentos, 
para se referir à estrutura de um sistema de 
informações computadorizado imaginário 
chamado Xanadu, que seria organizado de 
forma associativa, não sequencialmente.

Em 1963, o primeiro videogame é criado por 
engenheiros da Sanders Associates, uma nova 
empresa de defesa situada em Hampshire. 
Ralph Baer concebe o projeto. Ele diz: “Estou [...] 
pensando sobre o que se pode fazer com um 
aparelho de TV além de sintonizar canais que 
você não quer.” O primeiro brinquedo que Baer 
e Bill Harrison fazem consiste em uma alavanca 
que os jogadores pressionam furiosamente 
para mudar a cor de uma caixa em uma tela de 
televisão, do vermelho para o azul. Os primeiros 
jogos são todos para duas pessoas, nos quais 
os jogadores controlam cada objeto na tela.

A NASA lança cinco satélites para órbita lunar. 
Juntos, eles fotografam a lua completa.

Em 1967, a Sony introduz o Portapak, primeiro 
sistema portátil de gravação de vídeo.

Ralph Baer continuou a pesquisa e, em 
1968, um protótipo foi construído, capaz 
de operar vários jogos diferentes, tais 
como tênis de mesa e tiro ao alvo.

Ted nelson introduces the terms hypertext and 
hyperlink, thematic links between documents, to 
refer to the structure of a theoretical computerized 
information system called Xanadu that would 
be organized associatively, not sequentially.

1963 The !rst video game is created by engineers at 
Sanders Associates, a new Hampshire-based defense 
contractor. Ralph Baer conceives the design. He recalls: 
“I’m ... thinking about what you can do with a TV 
set other than tuning in channels you don’t want.” 
The !rst toy Baer and Bill Harrison make consists 
of a lever that players pump furiously to change 
the color of a box on a television screen from red to 
blue. The !rst games are all two-person games in 
which players control every object on the screen.

NASA launches !ve Lunar Orbiter satellites. 
Together they photograph the entire moon.

1967 Sony introduces the Portapak, !rst 
portable video recording system.

Ralph Baer continued development, and in 1968 a 
prototype was completed that could run several different 
games such as table tennis and target shooting.



-122- -123-

Em 1988, a ferramenta para redução do olho 
vermelho é introduzida nas câmeras.

Um mapa genético humano é produzido, 
mostrando a localização cromossômica dos 
marcadores de mais de 30 mil genes humanos. 
Alec Jeffreys introduz a impressão digital 
do DNA como método de identi!cação. 

Uma cena gravada pelas câmeras instaladas nas 
pontas das bombas inteligentes GBU-15, que 
mostra imagem da rápida trajetória até o alvo, 
é liberada para a imprensa. O vídeo das armas é 
electro-óptico (câmera de TV) ou infravermelho, e 
é gerado a partir do nariz da arma. O sistema de 
orientação a laser pode aproximar a bomba do alvo.

O CU-SeeMe, um programa de vídeos em tempo real 
para a Internet, é desenvolvido pela Universidade 
de Cornell. O programa permite que qualquer 
pessoa faça transmissões no ciberespaço.

Em 1995, uma câmera da ATM grava um 
caminhão Ryder do lado de fora de um prédio 
do governo federal na cidade de Oklahoma 
momentos antes da explosão que mata 167 
pessoas. Essa imagem ajuda a polícia a prender 
Timothy McVeigh, responsável pelo atentado.

1988 Red-eye reduction is used in cameras.

A human genetic map is produced showing the 
chromosomal locations of markers from more than 
30,000 human genes. Alec Jeffreys introduces DnA 
!ngerprinting as method of identi!ca- tion.

1991 Gulf War news coverage is highly controlled by 
the u.S. government. Video footage from cameras in 
the tips of the GBu-15 smart bombs, which features 
views of their rapid decent to their target, is released 
to the media. Weapon video is either electro-optical 
(TV camera) or infrared and is gener- ated in the 
nose of the weapon. The laser guidance system can 
bring the bomb within four yards of the target.

Cu-SeeMe, a live video streaming program for the 
Internet, is developed at Cornell university. The 
program allows anyone to broadcast in cyberspace.

1995: An ATM camera records a Ryder truck outside 
Oklahoma Citys federal of!ce building just before 
the blast that kills 167 people. That image helps 
police track down bomber Timothy McVeigh.

“Sequestro na 
Net”, primeira 
página da 
Newsweek 
de fevereiro 
de 2000.

Em 1996, Jennicam. A, uma exibicionista de 
23 anos, lança um site com vídeos em tempo 
real das suas atividades do dia a dia. Ela 
arregimenta um grande número de seguidores.

Surgem os cookies, informações geradas por um 
servidor da Web sobre as preferências de um 
usuário e que são armazenadas secretamente no 
seu computador. Os cookies são trocados entre 
os servidores da Web e o computador do usuário 
sem o seu consentimento ou conhecimento. 
Como resultado, todo tipo de informação pessoal 
pode ser transmitida para servidores da Web.

1996 Jennicam. A 23-year-old exhibi- tionist launches 
a Web site featuring real-time video of her mundane 
daily activities. She develops a large following.

Cookie: a piece of information gener- ated by a Web 
server about the users preferences are secretly stored in 
the users computer. Cookies are swapped back and forth 
between the Web servers and the users computer without 
the users consent or knowledge. As a result personal 
information of all sorts can be transmitted to Web servers.

Hijacking the Net’ front 
cover of Newsweek, 
Febuary 2000

A SMTE (Society of Motion Picture and 
Television Engineers) recomenda o uso da 
barra de cores para registrar as cores na TV.

A Apple introduz o computador de 
casa; o logo da empresa traz uma maçã 
mordida nas cores do arco-íris.

A Sony apresenta a primeira câmera digital.

No período de 1980-85, Scitex, Hell e 
Cros!eld introduzem os sitemas de 
imagens computadorizadas.

Em 1981, a MTV entra no ar.

Em 1983, Kary Banks Mullis descobre a reação 
em cadeia da polimerase, possibilitando 
a fácil ampli!cação do DNA.

SMTE (Society of Motion Picture and Television 
Engineers) recommends the use of the color 
bar for registration of color on TV.

Apple introduces home computer; the 
company logo depicts a rainbow-colored 
apple with one bite taken out of it.

Sony demonstrates !rst consumer camcorder.

1980-85 Scitex, Hell, and Cros!eld introduce 
computer-imaging systems.

1981 MTV begins broadcasting.

1983 Kary Banks Mullis discovers the polymerase chain 
reaction enabling the easy ampli!cation of DNA

O logo do 
computador 
da Apple

Em 4 de outubro de 1986, o Transcommunication 
Study Circle de Luxemburgo (CETL) recebe sua 
primeira imagem de vídeo de seus parceiros 
espirituais. Jules e Maggy Harsch-Fischbach gravam-
na em um gravador VHS com uma câmera de 
vídeo A-2 da Panasonic. A imagem de um homem, 
Pierre K, apareceu na tela da TV durante 4/50 
de segundo. “Fazendo uso da alta tecnologia de 
comunicação, os mortos agora estão transmitindo 
informações para nossos cientistas na forma de 
imagens, texto e voz através de telas de televisores, 
computadores e telefones. A tecnologia permite 
que as pessoas sem corpos possam se comunicar” 
(Jules e Maggy Harsch-Fischbach, do CETL).

O CETL sugere a existência de um laboratório 
de comunicação paralela no mundo espiritual: o 
Timestream Space Lab. As instalações !cam no 
terceiro plano do mundo astral, em um planeta 
chamado Marduk. Os técnicos do lado espiritual 
a!rmam: “Nós temos um corpo como o de vocês. 
Ele consiste de matéria e de uma vibração mais 
!na do que a dos seus corpos densos e ásperos. 
Não há doença aqui. Membros ausentes se 
regeneram. Os corpos des!gurados na Terra se 
tornam perfeitos. Habitamos casas mobiliadas 
com conforto. Nós absorvemos os barulhos, 
como, por exemplo, o chiado entre estações de 
rádio, e tranformamo-os em vozes arti!ciais.”

Em 1987, o FBI cria o Carnivore, um sistema 
clandestino para peneirar e-mails na Internet. O 
software Carnivore opera um pacote de programas 
de !ltragem, que identi!ca todas as mensagens 
dentro de uma rede ISP por origem e destino. Assim, 
o FBI pode extrair e ler mensagens de interesse.

1986 On October 4, the Transcommuni- cation Study 
Circle of Luxembourg (CETL) receives its !rst video image 
of its spirit partners. Jules and Maggy Harsch-Fischbach 
record it on a VHS recorder with a Panasonic A-2 video 
camera. The image of a man, Pierre K, appeared on the 
TV screen for a duration of 4/50ths of a second. “using 
high-tech communication the dead are now transmitting 
information to our scientists in pictures, text, and voice 
via television screens, computers, and telephones. 
Technology allows people without bodies to communicate” 
(Jules and Maggy Harsch-Fischbach of CETL).

CETL suggests that there is a parallel communications 
lab in the sprit world: Timestream Space Lab. The 
facilities are located in the third plane of the astral 
world on a planet named Marduk. The Sprit-side 
technicians state; “We have a body like yours. It consists 
of !ner matter and vibration than your dense, coarse 
physical bodies. There is no sickness here. Missing 
limbs regener- ate. Bodies that are dis!gured on Earth 
become perfect. We live in comfortably furnished 
houses. We soak up noise, such as hiss between 
radio stations, and turn it into arti!cial voices.”

1987 FBI creates Carnivore, a clandes- tine system for 
sifting through e-mail on the Internet. Carnivore software 
runs a packet sifting program, which notes all messages 
inside the ISP network by orgin and destination. Thus 
the FBI can extract and read messages of interest.

Apple Computer Logo
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Duas variantes foram adotadas para o padrão de 
comunicação sem !o do IEEE de 1997: 802.11a 
para a faixa de 5.8 GHz, e 802.11b para a faixa 2.4 
GHz. A tecnologia foi logo chamada de Wi-Fi.

Os tiros em primeira pessoa, uma forma popular de 
jogos de computador, e os jogos de Internet MuDs 
(Multiuser Dungeons) se difundem. Os jogos tipo 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Roleplaying 
Games), tais como Ultima Online e EverQuest, 
fazem uso de complexas conexões de Internet.

Em 2000, a empresa de helicóptero Sikorsky 
constrói um helicóptero de controle remoto e não 
tripulado chamado Cypher. Ele se parece com um 
disco voador e usa software de rastreamento de 
pessoas disponível comercialmente para encontrar 
alvos humanos em situações de con"ito urbano.

O professor Paul Swain inventa o endoscópio, uma 
câmera dentro de uma pílula ou cápsula de 11 mm 
por 30 mm. Ele inclui uma fonte de luz minúscula e 
um transmissor. Envia imagens de dentro do corpo 
para um gravador portátil amarrado à cintura do 
paciente. A pílula-câmera é, em seguida, eliminada.

Two variants were adopted for the 1997 IEEE 802.11 
standard on wireless communications: 802.11a 
for the 5.8GHz band and 802.11b for the 2.4GHz 
band. The technology was soon named Wi-Fi.

First person shooters, a popular form of computer game 
and MuDs (Multi- user Dungeons) Internet gaming 
spreads. MMORPGs ( Massively Multiplayer Online 
Roleplaying Games), such as ultima Online and EverQuest 
make use of the complex linking of the Internet.

2000 Sikorsky helicopter company constructs a 
remote controlled, pilotless helicopter drone called 
the Cypher. It looks like a "ying saucer and uses 
commercially available people-tracking software 
to !nd human targets in urban riot situations.

Professor Paul Swain invents the endoscope, a camera 
in a pill or capsule 11 mm by 30 mm, it includes a tiny 
light source and transmitter. It radios images from 
inside the body to a portable recorder strapped to the 
patients waist. The pill camera is eventually excreted.

Endoscópio, 
pílula-câmera

A Ensormatics, empresa líder na fabricação de 
câmeras de segurança que construiu um negócio 
internacional de U$ 1 bilhão com sua tecnologia 
antifurto, estima que 62% das escolas de nível médio 
e instituições de ensino superior implementarão 
alguma forma de segurança eletrônica até 2002.

Um embrião de uma água-viva verde "uorescente 
com um macaco é criado em laboratório. O cientista 
Gerald Schatten, do Oregon Primate Research 
Center da Oregon Health Sciences University, 
introduz genes de água-viva em embriões de 
macacos-rhesus em desenvolvimento. O gene 
codi!ca instruções para uma proteína que dá 
à água-viva um brilho verde. Quando se coloca 
uma luz "uorescente sobre os embriões, “mais 
de um terço dos embriões "uorescem”. Apesar 
dos genes não serem encontrados nos macacos 
após o nascimento, os cientistas dizem ser 
apenas questão de tempo até que o procedimento 
funcione em primatas, incluindo os humanos. 
A técnica também funciona com ratos. Ryuzo 
Yanagimachi e seus colegas da University of 
Hawaii misturam o mesmo gene da água-viva com 
esperma de rato, injetam o esperma nos óvulos 
do rato e criam embriões. Após o nascimento dos 
ratinhos, Yanagimachi detecta um brilho verde 
nos rabos dos ratinhos sob uma luz "uorescente.

Em 2001, relatos diziam que os cientistas 
haviam detectado neutrinos de alta energia 
pela primeira vez no Antarctic Muon and 
Neutrino Detector Array (Amanda).

Ensormatics, a leading manufacturer of surveillance 
cameras that built its $1 billion international business 
on anti- shoplifting technology, estimates that 62 
percent of middle- and high schools will implement 
some form of electronic security by 2002.

Fluorescent Green Jelly!sh/Monkey Embryo is created in 
a lab. Scientist Gerald Schatten of the Oregon Primate 
Research Center at Oregon Health Sciences university 
introduces jelly!sh genes into the developing embryos 
of Rhesus monkeys. The gene encodes instructions for 
a protein that gives the jelly!sh a green glow. When 
"uorescent light is shined on the embryos “more than 
a third of embryos "uoresced.” Although the genes are 
not found in the monkeys after birth, scientists say 
it is just a matter of time before the proce- dure will 
work for primates, including humans. The technique 
also works with mice. Ryuzo Yanagimachi and his 
colleagues at the university of Hawaii mix the same 
jelly!sh gene with mouse sperm, injected the sperm 
into mouse eggs and created embryos. After the 
birth of the mice, Yanagimachi detects a green glow 
in the tails of the mice under a "uorescent light.

2001 It was reported that scientists had detected 
high-energy neutrinos for the 1st time in the Antarctic 
Muon and neutrino Detector Array (Amanda).

Endoscope, pill camera

A Dildo Cam, anunciada no website Dildo Cam, é 
uma ferramenta ubíqua de websites pornográ!cos. 
Vídeos curtos, normalmente disponíveis apenas 
por meio de assinatura, permitem ao observador 
ter acesso às vaginas e retos das estrelas pornô.

Em 1997, seiscentas crianças japonesas e alguns 
adultos são levados a salas de emergências após 
assistirem ao programa de televisão Pocket Monster 
(Pokmon). Os olhos vermelhos piscantes do monstro 
do desenho leva alguns telespectadores a ter 
convulsões. Uma a cada duzentas pessoas sofre 
de epilepsia; dessas, 5% tem ataques apopléticos, 
que podem ser provocados pelas frequências de 5 
a 30 "ashes por segundo. Outros possíveis fatores 
desencadeadores podem incluir: TV e monitores de 
computador, videogames, telas defeituosas e luzes 
que piscam, brilho do sol por entre linhas de árvores 
visto a partir de um carro em movimento, olhar 
pela janela de um trem, raios solares na água, luzes 
estroboscópicas, formas e padrões geométricos etc.

Os jogos de Internet MuDs (Multiuser Dungeons) 
se expandem. O “Quake”, jogo da Id Software 
criado em 1996, inaugurou o jogo pela Internet 
de tiro em primeira pessoa: jogos TPP (FPS, em 
inglês). Os jogos do tipo MMORPG (Massively 
Multiplayer Online Roleplaying Games), tais 
como Ultima Online e EverQuest liberaram 
os usuários do problema do número limitado 
de jogadores simultâneos de outros jogos e 
levaram o conceito MuD de mundos persistentes 
para os jogos grá!cos de multijogadores.

Dildo Cam advertised on web-site Dildo Cam is 
a ubiquitous feature of pornographic Web sites. 
Short videos, usually available by subscription 
only, allow the viewer literal access, via video, 
into the vaginas and rectums of porn stars.

1997 Six hundred Japanese children and a few adults are 
rushed to emergency rooms after watching the television 
program Pocket Monster (Pokmon). The "ashing red eyes 
of the cartoon monster cause some viewers to fall into 
convulsions. One person in 200 suffers from epilepsy, 
and of those, 5 percent have photic seizures, which may 
be provoked by frequencies of 5 to 30 "ashes per second. 
Other triggers may be: TV and computer screens, video

games, faulty screens and lights that "icker, sun 
shining through a row of trees viewed from a passing 
car, looking out of a train window, sunshine on water, 
stroboscopic lights, and geometric shapes or patterns.

MuDs (Multi- user Dungeons) Internet gaming expand, 
Id software’s 1996 game “Quake”pioneered play 
over the Internet in !rst person shooters: FPS games. 
MMORPGs ( Massively Multiplayer Online Roleplaying 
Games), such as ultima Online and EverQuest freed 
users from the limited number of simultaneous players 
in other games and brought the MuD concept of 
persistent worlds to graphical multiplayer games

Grand Theft Auto III, da Rockstar: a história 
sem !nal de um crime em 3D, a partir da 
perspectiva de uma terceira pessoa, quebra 
a tradicional dependência do jogo linear.

Surge, em 1999, a câmera lenta ao vivo. Lene 
Vestergaard Hau reduz a velocidade de um pulso 
de luz de 300 milhões de metros por segundo 
para 17 metros por segundo ao passá-lo por 
uma nuvem de átomos de sódio resfriados a 
menos de 50 nano-Kelvin. As propriedades 
ópticas dos materiais podem ser alteradas com 
esse processo. Ela declara: “Isso realmente abriu 
o horizonte para um monte de coisas novas 
interessantes que se pode começar a fazer.”

Os voluntários do sindicato New York Civil 
Liberties Union andam pelas ruas de Manhattan 
a procura de câmeras de segurança, públicas 
ou privadas, que gravem pessoas em espaços 
públicos. Os voluntários produzem um mapa 
abrangente de todas as 2.397 câmeras.

O webside voyeurdorm.com, “baseado na realidade”, 
entra no ar. “Seis estudantes moram em uma casa 
com quarenta webcams. Por US$ 34 ao mês, você 
pode acompanhar suas atividades diárias: fumar, 
dormir, urinar, tomar banho. As regras: sexo não 
é permitido, mas masturbação tudo bem; drogas 
não, mas bebida sim; por hipótese nenhuma 
pode-se afastar as câmeras; presença nas sessões 
de chat diárias; após as 23h, não pode namorar; e, 
o mais importante, não é permitido sair de casa 
sem consentimento, exceto nas duas noites de 
folga por semana para cada residente” (Mark Boal, 
“Behind the cams at voyeurdom: surveillance 
sorority”, The Village Voice, 4 de agosto de 1999).

Rockstar’s Grand Theft Auto III. An open- ended 3-D 
crime drama from the third- person perspective, 
breaks traditional dependence on linear play.

1999 Live slow motion. Lene Vester- gaard Hau slows 
down a light pulse from 300 million meters per second 
to 17 meters per second by passing it through a cloud 
of laser-tuned sodium atoms chilled to less than 50 
nanokelvins. Opti- cal properties of materials can be 
altered with this process, she states; “Its really opened 
up a lot of new exciting things that you can start doing.”

New York Civil Liberties union volunteers walk 
the streets of Manhattan in search of every video 
surveillance camera, public or private, which records 
people in public spaces. Volunteers produce a 
comprehensive map of all 2,397 surveillance cameras.

voyeurdorm.com, a “reality based” Web site goes 
online. “Six students live in a house with 40 webcams. 
For $34 a month, you can watch their daily activities: 
smoking, sleeping, urinating, bathing. The rules: no 
sex, but mastur- bation is okay; no drugs, but booze 
is allowed; absolutely no moving the cameras away 
from you; no skipping out on the daily chat sessions; 
no boyfriends after 11 p.m.; and most importantly, 
no leaving the house without consent, except for 
the two nights a week each resident has off” (Mark 
Boal, “Behind the Cams at Voyeurdom: Surveillance 
Sorority” [The Village Voice, August 4, 1999]).
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O Super Black National Physical Lab, em 
Berlim, desenvolve o nPL Super Black, um 
composto de níquel e fósforo que absorve 
99,65% de toda luz visível. A tinta preta 
absorve cerca de 97,5% da luz visível.

Chip de gene. Este é o primeiro chip a conter todos 
os 50 mil genes humanos e variantes conhecidos. 
É uma ferramenta de pesquisa da empresa 
Affymetrix para identi!car e isolar cada gene.

O Sistema de Seleção Infravermelho da Febre (IFSS), 
inventado em resposta ao medo da SARS, pode 
escanear uma pessoa e detectar a temperatura a 
distância, produzindo um termógrafo com código 
de cores. Localizado em espaços públicos, tais 
como aeroportos, hotéis e hospitais, ele pode 
ajudar a previnir que a doença se espalhe.

Super Black national Physical Lab in Britain develop 
nPL Super Black, a nickel-phosphorus compound 
that absorbs 99.65% of all visible light. Black 
paint absorbs about 97.5% of visible light.

GeneChip This is the !rst chip to contain all the 
50,000 known human genes and variants. It is 
a research tool from the Affymetrix company 
for identifying and isolating each gene.

Infrared Fever Screening System Invented in response to 
the SARS scare, this device can scan a person and detect 
temperature from a distance, producing a color-coded 
thermograph. Located in public spaces such as airports, 
hotels, hospitals it can help prevent the spread of disease.

O novo concreto transmissor de luz tem a 
força do material tradicional e é embutido com 
um monte de !bras de vidro que coduzem 
luz. O inventor, Áron Losonczi, a!rma: “As 
sombras do lado mais leve aparecerão com 
contornos de!nidos na ponta mais escura.”

Em 2004, todo sistema solar é 
fotografado pela Voyager.

O telescópio espacial Hubble é lançado. Esse olho no 
espaço se tornou o mais importante instrumento 
na história da astronomia. O Hubble Ultra Deep 
Field, ou HuDF, é a imagem espacial mais sensível 
já feita: oitocentas exposições tiradas durante o 
curso de quatrocentas órbitas em volta da Terra, 
com um tempo total de exposição de 15,8 dias. Essa 
informação foi coletada entre 3 de setembro de 2003 
e 16 de janeiro de 2004. Essa foto é a mais profunda 
do universo jamais tirada com a luz visível olhando 
para trás no tempo mais de 13 bilhões de anos.

New light transmitting concrete has the strength of 
the traditional material and is embedded with an 
array of glass !bers that conduct light. Invetntor 
Áron Losonczi states; “Shadows on the lighter side 
will appear with sharp outlines on the darker one.”

2004 The whole solar system is 
photographed by the Voyager.

Hubble Space Telescope is launched; this eye in the 
sky has become the most important instrument in 
the history of astronomy. Hubble ultra Deep Field or 
HuDF is the most sensitive space image ever made: 
800 exposures taken over the course of 400 orbits 
around the earth with a total exposure time of 15.8 
days. This data was collected over September 3, 2003 
and January 16, 2004. This image is the deepest 
image of the universe ever taken with visible light 
looking back in time more than 13 billion years.

O Conhecimento Culpado, teste de detector de 
mentiras baseado em tecnologia desenvolvida por 
Daniel Langleben na University of Pennsylvania, 
usa máquinas de ressonância magnética 
(FMRI) para comparar a atividade cerebral de 
mentirosos e de pessoas que falam a verdade.

O Joint Research Centre da Comissão Europeia 
usou Interfaces Adaptativas do Cérebro, o sistema 
que eles desenvolveram para interpretar os sinais 
do chapéu de plástico na cabeça do usuário, 
com eletrodos acoplados que captam sinais 
eletromagnéticos do cérebro. O usuário, Cathal 
O’Philbin, um paraplégico de 40 anos, foi instruído 
a pensar em um cubo rotativo, mexendo o seu 
braço esquerdo (que é paralizado) e relaxando 
mentalmente no intervalo. Esses três padrões 
distintos foram usados para controlar o cursor na 
tela. Após várias horas, O’Philbin treinou o sistema a 
reconhecer seus estados mentais e consegiu digitar 
“Arsenal Football Club” usando apenas o cérebro.

Relatos diziam que cientistas em Chicago 
haviam conectado um cérebro de uma 
lampreia a microprocessadores para dirigir 
um aparelho robótico na direção da luz.

Guilty Knowledge, lie-detection test based on 
technology developed by Daniel Langleben at the 
university of Pennsylvania uses f.M.R.I. machines to 
compare the brain activity of liars and truth tellers.

European Commission’s Joint Research Centre used 
Adaptive Brain Interface, the system they developed 
to interpret the signals from a plastic cap put on 
the user’s head with attached electrodes that picked 
electromagnetic signals from the brain. The user, Cathal 
O’Philbin, a 40- year-old paraplegic, was instructed to 
think about a rotating cube, moving his left arm (which 
is paralyzed) and relaxing mentally in between. These 
three distinct patterns were used to control the cursor 
on the screen. After several hours Mr. O’Philbin trained 
the system to recognize his mental states and managed 
to type “Arsenal Football Club” using his brain alone.

It was reported that scientists in Chicago had 
connected a lamprey eel’s brain to microprocessors 
to steer a robotic device toward light.

A Delft University of Technology, na 
Holanda, reportou sobre a criação de 
transistores de nanotecnologia construídos 
a partir de uma única molécula.

O Max Planck Institute for Biochemistry, na 
Alemanha, havia a!xado neurônios de caracóis a 
chips de transistores e demonstrado a comunicação.

O Bell Labs de tecnologia luzente relatou 
desenvolvimento de um novo transistor 
minúsculo feito de uma simples reunião 
de moléculas organizadas.

Em 2003, a imagem da câmera T-ray revolucionária 
permite que se veja, através do nevoeiro, roupas 
(note o revólver escondido nesta imagem) e o espaço 
sideral. A câmera detecta ondas tera-hertz que 
margeiam a borda entre emissões de rádio e ópticas.

Uma empresa americana lança no México a 
venda de microchips que podem ser implantados 
sob a pele e usados para con!rmar o histórico 
de saúde ou a identidade de um indivíduo.

Delft univ. of Tech. in the netherlands 
reported the creation of nanotechnology 
transistors built from a single molecule.

Max Planck Inst. for Biochemistry in Germany 
had af!xed snail neurons to transistor chips 
and demonstrated communication.

Lucent’s Bell Labs reported the develop- 
ment of a tiny new transistor made of a 
simple cluster of organized molecules.

2003 Image from the revolutionary T- ray camera, 
sees through fog, clothing (notice the concealed 
gun in this image) and into deep space. The 
camera detects terahertz waves that straddle the 
border between radio and optical emissions.

A US company launched Mexican sales of microchips 
that can be implanted under a person’s skin and 
used to con!rm health history and identity.



-128- -129-

Cientistas disseram que haviam criado 
uma nova forma de matéria, chamada 
condensado fermiônico. É a sexta forma de 
matéria conhecida, depois dos gases, líquidos, 
plasma e do condensado Bose-Einstein.

O programa Earth Viewer, da Keyhole Inc., 
produziu uma imagem virtual geoespacial do 
globo. Um mapeamento de toda a superfície da 
Terra se encontra disponível no Google Earth.

A FDA aprovou um experimento clínico da empresa 
Cyberkinetics relacionado a implantes em humanos 
para uma interface cérebro-computador.

Em 2005, pesquisadores da HP introduziram 
uma nanotecnologia revolucionária que 
poderia substituir transistores tradicionais 
nos chips dos computadores.

Invisível? Em 2006, análises preveem que deveria 
ser possível mover ondas eletromagnéticas 
em volta de um objeto para escondê-
lo. Tudo do que se precisava era de uma 
casca de “metamaterial” adequadamente 
desenhada, uma junção de pequenos bastões 
metálicos e anéis no formato de um “c”.

Um microscópio normal não pode encaixar traços 
menores que 200 nanometros de luz visível 
usada para iluminar um objeto. Por anos, físicos 
e engenheiros projetaram esquemas para evitar 
o “limite de difração”. O microscópio STED é 
usado por pesquisadores para juntar imagens 
com uma resolução de dez nanômetros.

Scientists said they had created a new form of 
matter, called a fermionic condensate. It is the 
sixth known form of matter, after gases, solids, 
liquids, plasma and a Bose-Einstein condensate.

Keyhole Inc. program Earth Viewer pro- duced 
a geospatial virtual image of the globe. A 
mapping of the whole surface of the earth is 
available on the Internet site Google Earth.

The FDA approved a clinical trial by Cyberkinetics on 
implants in humans for a brain-computer interface.

2005 HP researchers introduced groundbreaking 
nanotechnology that could replace traditional 
transistors on computer chips.

2006 Invisible? Analyses predicted that it should be 
possible to ferry electro- magnetic waves around an 
object to hide it. All that was needed was a properly 
designed shell of “metamaterial,” an assemblage 
of tiny metallic rods and c- shaped rings.

An ordinary microscope cannot resolve features 
smaller than about 200 nanome- ters of visible light 
used to illuminate an object. For years, physicists 
and engi- neers have devised schemes to get around 
the “diffraction limit”. Stimu- lated emission 
depletion (STED) is used by researchers assembled 
an image with a resolution of tens of nanometers.

Em 2007, a indústria de videogames cresceu 
a ponto de se tornar uma indústria de U$ 
10 bilhões. Agora, rivaliza com a indústria 
da foto em movimento como a indústria de 
entretenimento mais lucrativa do mundo.

A Checkpoint Systems Inc. disse que 
providenciará Reno GmbH com tags RFID 
(identi!cação de frequência de rádio) e sistemas 
de armazenamento de tagging. Reno GmbH 
planeja embutir os chips wireless em sapatos 
vendidos em centenas de lojas no continente.

O Estado de Washington implementará programa 
voluntário para colocação de chips de rádio 
frequência Id (RFID) nas carteiras de motorista 
para acelerar o cruzamento de fronteiras. 

Agentes da fronteira irão acessar eletronicamente 
a identi!cação e outras informações das 
pessoas quando elas estiverem dirigindo na 
fronteira entre Washington e Canadá.

O Departamento de Polícia de Nova Iorque está 
criando a Manhattan Security Initiative, com 
câmeras de segurança pela Lower Manhattan.

2007 The video game industry has grown to 
become a $10 billion industry, it now rivals the 
motion picture industry as the most pro!table 
entertainment industry in the world.

Checkpoint Systems Inc. said it will provide Reno 
GmbH with RFID (radio frequency identi!cation) 
tags and store tagging systems. Reno GmbH 
plans to embed wireless chips in shoes sold at 
hundreds of stores across the continent.

Washington State will implement a voluntary 
program to implant radio- frequency ID (RFID) chips 
in driver’s licenses to speed border crossings. 

Border agents will electronically retrieve identi!cation 
and citizenship informa- tion from people as they drive 
up to crossings between Washington and Canada.

NYC Police Department is creating Manhattan 
Security Initiative a web of surviellance 
cameras around lower manhattan.
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Tony Oursler
Tony Oursler nasceu em Nova Iorque, em 1957. Graduou-se em Belas Artes 
pelo California Institute of the Arts em 1979. Vive em Nova Iorque. 

RESUME
CURRÍCULO

Exposições Individuais

2010
Oi Futuro, Rio de Janeiro
Valley, Adobe Museum of Digital Media
Peak, Lehmann Maupin, Nova Iorque
ON/OFF, Jensen Gallery, Auckland, Nova Zelândia
Vertical Loop Task, Baldwin Gallery, Aspen
Number Seven, Plus or Minus 2,  
Galeria Faurschou, Pequim, China 

2009
LOCK 2,4,6, Kunsthaus Bregenz, Bregenz, Áustria (2009-2010) 
50 Schilling, Galerie Steinek, Viena, Aústria 
Baronian-Françay, Bruxelas, Bélgica
Void or Everything Ever Wanted,  
Festival Luminato, Toronto, Canadá 
Haze or Transparency with Friends and Colors, AGO, Toronto, Canadá 
Five Take Radius, Clocktower, Nova Iorque, EUA 
Gaze Heuristic (With Drool), Galleria IN ARCO, Turim, Itália 
Cellphones Diagrams Cigarettes Searches and Scratch Cards,  
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA  
Paule Anglim Gallery, San Francisco, EUA 
Splatter Project #1, FFrank Sinatra High School, Nova Iorque, EUA 
(Projeto público permanente) 
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Studio: Seven Months of My Aesthetic Education 
(Plus Some), Musée D’Orsay, Paris, França 
Braincast, Seattle Public Library, Seattle, EUA 
PHOBOS, Bernier Eliades, Atenas, Grécia 
Margo Leavin Gallery, Los Angeles, EUA

2003
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Bernier/Eliades, Atenas, Grécia 
Jensen Gallery, Auckland, Nova Zelândia 
Lisson Gallery, Londres, Reino Unido 
Gallery Paule Anglim, San Francisco, EUA

2002
Parallel Lines, Galleria in Arco, Turim, 
Itália; Studio d’Arte Raffaelli, Travai, Itália 

Museo d’Arte Contemporanea, Roma, Itália
Station e The Influence Macgine (Swedish version), 
Magasin 3, Estocolmo, Konsthall, Suécia
Tony Oursler, Lehmann Maupin, Nova Iorque, EUA 
Galerie Steinek, Viena, Áustria
Luftmetall, Galerie Hans Meyer, Düsseldorf, Alemanha
Shock-Rock, Gräflicher Kurpark Driburg, Garten 
Landschaft, OstWestfalenLippe, Alemanha
Tony Oursler: Drawings, CD-ROM, Installation, Videotapes, 
Pei Ling Chan Gallery and Garden for the Arts, 
Savannah College of Art and Design, Georgia, EUA

2001
Antennae Pods transmissions, Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 
Institute Valencià D’Art Modern, Valência, Espanha 
Newcomb Gallery, Tulane University, New Orleans, EUA
Flucht, Kunsthaus Bregenz, Bregenz, Áustria 
Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastian, Espanha 
Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, França 
Galerie Joan Prats, Barcelona, Espanha

2000
Sulfer, Glass, Silicon, 1000 Eventi, Milão, Itália
The Empty Cabinet, Henry Art Gallery, University of Washington, 
Seattle, EUA; University Art Gallery, University of California, 
San Diego, EUA; Lisson Gallery, Londres, Reino Unido
Tony Oursler, Bernier/Eliades, Atenas, Grécia 
Galerie Steinek, Viena, Áustria 
Margo Leavin Gallery, Los Angeles, EUA
Tony Oursler: The Darkest Color Infinitely Amplified, The 
Whitney Museum of American Art, Nova Iorque, EUA
The Influence Machine, Nova Iorque, EUA
EVOL, Sammlung Goetz, Munique, Alemanha

2008
Mirada Pensante Espacio Cultural El Tanque, 
Santa Cruz de Tenerife, Espanha
High, Lisson Gallery, Londres, Reino Unido 
Trunk Mask Bomb Frame Hatchet Crutch Queen, 
Galería Soledad Lorenzo, Madri, Espanha 
NixAlienClimaxCloudAxe, Casa da Fotografia, Moscou, Rússia 
St. Roch, KK Projects, New Orleans, EUA 
Project for Physic Garden, Londres, Reino Unido
AWGTHTGTWTA, Nova Iorque, EUA 
Horizon Scander Jeu (com colaboração de Tony Conrad e 
Constance DeJong), Gare du Nord, Paris, França 
Jensen Gallery, Auckland, Nova Zelândia 
Project for Land and Beach, Gibbs Farm, Nova Zelândia

2007
Ooze, Lehmann Maupin, Nova Iorque, EUA 
Phobos, Bernier/Eliades, Atenas, Grécia 
Dum-Dum, Metalbreath, Wadcutter,  
Galleria Emi Fontana, Milão, Itália 
Galerie Forsblom, Helsinki, Finlândia (2007-2008)  
Gallery Paule Anglim, San Francisco, EUA
Million Colors, Phoenix Convention Center, 
Phoenix, EUA (Projeto público permanente)

2006
Spaced, Margo Levin Gallery, Los Angeles, EUA 
Simon Studer Art, Genebra, Suíça
Sound Digressions in Seven Colors Nyehaus, Nova Iorque, EUA  
Galleria IN ARCO, Turim, Itália 
Disposifs, Kunstforeningen Kunstforeningen 
GL Strand, Copenhague, Dinamarca 
Perfect Partner, (com colaboração de Phil Morrison 
e Kim Gordon), Montclair, New Jersey, EUA 
Thought Forms, Metro Pictures, Nova Iorque, EUA

2005
Blue Invasion, Sydney, Austrália 
Studio: Seven Months of my Aesthetic Education (Plus Some), 
Climaxed, Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque, EUA 
Dispositifs, Jeu de Paume, Paris; Domus Atrium 
2002, Salamanca, Espanha; Museu de Arte da 
Cidade de Helsinki, Helsinki, Finlândia
Perfect Partner (com colaboração de Phil Morrison  
e Kim Gordon), Barbican, Londres, Reino Unido

2004
Lehmann Maupin, Nova Iorque, EUA 
Unk, Aarhus Kunsthaus, Aarhus, Dinamarca 
Sexta de Cifra, Barcelona Civic Plaza, Barcelona, 
Espanha (Projeto público permanente)
Blob, Galeria Soledad Lorenzo, Madri, Espanha
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Musée des Arts Modernes et Contemporains,  
Strasbourg, França 
Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, França 
Wiener Secession, Viena, Áustria
Tony Oursler- Ouvres Récentes, Soledad Lorenzo, Madri, Espanha

1994
Lisson Gallery, Londres, Reino Unido 
Bernier/Eliades, Atenas, Grécia
Linda Chathcart Gallery, Santa Mônica, EUA
Dummies, Flowers, Alters, Clouds, and Organs, 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Tony Oursler—Recent Video Works, The 
Contemporary Museum, Honolulu, Havaí

1993
White Trash and Phobic, Centre d’Art Contemporain, Genebra, 
Suíça; Kunstwerke, Berlim, Alemanha 
Andrea Rosen Gallery, Nova Iorque, EUA 
The Living Room, San Francisco, EUA
Dummies, Dolls, and Posion Candy, IKON Gallery, Birmingham, 
Reino Unido; Bluecoat Gallery, Liverpool, Reino Unido

1992   
F/X Plotter, 2 Way,” Kijkhuis, Haia, Holanda 
The Space, Boston, EUA 
The Knitting Factory, Nova Iorque, EUA

1991
Diane Brown Gallery, Nova Iorque, EUA
Dummies, Hex Signs, Watercolours, 
The Living Room, San Francisco, EUA 
The Pacific Film Archives, San Francisco, EUA 
The Cinématèque, San Francisco, EUA1990

Diane Brown Gallery, Nova Iorque, EUA
Dummies, Hex Signs, Watercolours, 
The Living Room, San Francisco, EUA 
The Pacific Film Archives, San Francisco, EUA 
The Cinématèque, San Francisco, EUA

1989
Folkwang Museum, Essen.   
Museum fur Gegenwartskunst, Basel, Suíça
Collective for Living Cinema, Nova Iorque, EUA

Bobo Gallery, San Francisco, EUA
1988

Tony Oursler’s Works, Le Lieu, Cidade de Quebec, Canadá
Constellation: Intermission,  
Diane Brown Gallery, Nova Iorque, EUA 
Western Front, Vancouver 
Los Angeles Center for Photographic Studies/EZTV,  
Los Angeles, EUA 
Studies/EZTV, Los Angeles

1999
Museu de Arte de Tel Aviv
Introjection: Tony Oursler mid-career survey, 1976-1999, MASS 
MoCA, N. Adams, EUA; Williams College, Williamstown, EUA; 
Contemporary Arts Museum, Houston, EUA; Los Angeles 
Museum of Contemporary Art, Los Angeles, EUA; Des Moines 
Art Center, Iowa, EUA  
Galerie Biedermann, Munique, Alemanha 
Castelo Ujazdowski, Varsóvia, Polônia

1998
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Directions-Tony Oursler: Video Dolls with Tracey 
Liepold, Hirshhorn Museum & Sculpture Garden, 
Smithsonian Institute, Washington, D.C., EUA 
Videotapes, Dummies, Drawings, Photographs, Viruses, Heads, Eyes, & 
CD-ROM, Kunstverein Hannover, Alemanha; Malmö Konsthall, 
Malmö, Suécia 
Soledad Lorenzo, Madri, Espanha 
The Poetics Project: 1977-1997 (com colaboração de Mike Kelley)

1997
Judy, Institute of Contemporary Art, Philadelphia, EUA 
Margo Leavin Gallery, Los Angeles, EUA (e 2000) 
Aspen Art Museum, Aspen, EUA 
Capc Musée, Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, França; 
Salade Exposiciones Rekalde, Bilbao, Espanha 
Paule Anglim, San Francisco, EUA
The Poetics Project: 1977-1997 (com colaboração de Mike Kelley) 
Galerie Biedermann, Munique, Alemanha 
Gallery Koyanagi, Tóquio, Japão
Der menschliche Faktor—Das individuum im Spiegel der zeitgenosslschen 
Kunst, Hypo Bank Luxemburgo, Kunsthandel Achenbach, 
Düsseldorf, Alemanha 
The Video Room, White Columns, Nova Iorque, EUA
Videoskulpturen, Galerie Franck & Schulte, Berlim, Alemanha

1996
Lisson Gallery, Londres, Reino Unido 
Jean Bernier Gallery, Atenas, Grécia 

Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Museum of Contemporary Art, San Diego, EUA
My Drawings 1976-1996, Kasseler Kunstverein, Kassel, Alemanha

1995
System for Dramatic Feedback, Portikus Frankfurt, Alemanha; 
Les Musées de la Ville de Strasbourg, França; Centre d’Art 
Contemporain, Genebra, Suíça; Stedlijk Van Abbemuseum, 
Eindhoven, Holanda (exposição itinerante)
Tony Oursler: Video Installations, Objects, Watercolors,  
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Exposições Coletivas

2010
Rhythm of Istanbul, Akbank Sanat, Istambul, Turquia
Off The Wall Thirty Performative Actions, Whitney 
Museum of American Art, Nova Iorque, EUA
Il Trucco e Le Maschere, FaMa Gallery, Itália
C’est la Vie! Vanités—De Pompéï à Damien Hirst,  
Musée Maillol, Paris

2009
Likeness, The Mattress Factory, Pittsburg, EUA (2009-2010)
Il Trucco e Le Maschere, Byblos Gallery, Verona, Itália

2008
Listen Darling…The World is Yours, the Ellipse 
Foundation, Cascais, Portugal (2008-2009)
California Video, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, EUA
The Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving 
Image. Part 1: Dreams, Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden, Washington D.C., EUA
Sonic Youth etc.: Sensational Fix, LiFE International Space for 
Emerging Arts, Saint-Nazaire, França; Museu de Arte Moderna 
e Contemporânea, Bolzano, Itália; Kunsthalle Düsseldorf, 
Alemanha; Malmö Konsthall, Suécia; Centro Huarte de 
Arte Contemporáneo, Navarra, Espanha (2008-2010)
Slightly Unbalanced, Chicago Cultural Center, Chicago, EUA; 
Museum Londres, Ontário, Canadá; Huntington Museum of Art, 
West Virginia, EUA; Rodman Hall Arts Center, Ontário, Canadá; 
Paul and Lulu Hillliard University Art Museum, Lafayette, EUA; 
Joel and Lila Harnett Museum of Art, Richmond, EUA (2008-2010)

2007
Theater without Theater, Museum of Contemporary Art, Barcelona, 
Espanha; Walker Art Center, Minneapolis, EUA (2007-2009)
Contemporary, Cool and Collected, Mint 
Museum of Art, Charlotte, EUA
Sympathy for the Devil: Art and Rock and Roll Since 1967, 
Museum of Contemporary Art, Chicago, EUA (2007-2008)
Mask, James Cohan Gallery, Nova Iorque, EUA (2007-2008)
Playback, Musee d’Art Moderne, Paris, França
Don’t Look, Davis Museum and Cultural Center, Wellesley, EUA
Chelsea to Caochangdi, Chambers Fine Art, Pequim, China
To Be Continued… Magasin 3, Estocolmo, Suécia
Her (his)tory, Museum of Cycladic Art, Atenas, Grécia
Panic Attack! Art in the Punk Years, Barbican 
Art Gallery, Londres, Reino Unido
Inaugural Exhibition: Wrestle,  
Hessel Museum of Art, Bard, Nova Iorque, EUA 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 

1987
The Kitchen, Nova Iorque, EUA

1986
Spheres of Influence, Musée National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, Paris, França 
New Langton Arts, San Francisco, EUA 
Boston Film/Video Foundation, Boston, EUA

1985
The American Center, Paris, França
Kijkhuis, Haia, Holanda
Kunst Delft, Delft, Holanda
ELAC, Espace Lyonnais d’Art Contemporain, Lyon, França

Schule fur Gestaltung, Basel, Suíça

1984
Anthology Film Archives, Nova Iorque, EUA
L-7, L-5, The Kitchen, Nova Iorque, EUA 
Mo David Gallery, Nova Iorque, EUA 
The Kitchen, Nova Iorque, EUA

1983
La Mamelle, San Francisco, EUA
My Sets, Media Study, Buffalo, EUA
Son of Oil, A Space, Toronto, Canadá
Panic House/Los Angeles Contemporary 
Exhibitions, Los Angeles, EUA

1982
The Walker Art Center, Minneapolis, EUA
Boston Film/Video Foundation, Boston, EUA
A Scene, P.S.1, Nova Iorque, EUA
Complete Works, The Kitchen, Nova Iorque, EUA 
Soho TV M/T Channel 10, Nova Iorque, EUA

1981
University Art Museum, University of California, Berkeley, EUA  
Video Viewpoints, The Museum of Modern Art, Nova Iorque, EUA
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2003
videoMIX, Arario Gallery, Cheonan-city, Chung nam, Coreia
Drawings, Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Yanomami: Spirit of the Forest, Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain, Paris, França
Video +, Carl Solway Gallery, Cincinnati, EUA
The Poetics Project: 1977-1997 (com colaboração de Mike 
Kelley), Barbican Center, Londres, Reino Unido
Skin: Contemporary Views of the Human Body, Jacksonville 
Jacksonville Museum of Modern Art, Jacksonville, EUA
Mystic, Massachusetts College of Art, Sandra 
and David Bakalar Gallery, Boston, EUA
De Jong, Oursler, Zansky Installations, Rockland Center 
for the Arts, West Nyack, Nova Iorque, EUA
La Vista Y La Visión, Institute Valencia 
d’Art Modern, Valência, Espanha
Fast Forward, Media Art Sammlung Goetz, 
KZM, Karlsruhe, Alemanha
Art, Lies, and Videotape: Exposing Performance, 
Tate Liverpool, Liverpool, Reino Unido
Lux, Andrew Jensen Gallery, Auckland, Nova Zelândia; 
Mark Hutchins Gallery, Wellington, Nova Zelândia

2002
Off the Grid, Lehmann Maupin, Nova Iorque, EUA
Hommage an Rudolf Schwarzkogler, Galerie Krinzinger, Viena, Áustria
On Perspective, Galeria Faurschou, Copenhague, Dinamarca
The First Decade- Video From the EAI Archives,  
The Museum of Modern Art, Nova Iorque, EUA
The Uncanny, Vancouver Art Gallery, British Columbia, Canadá 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Vue De Près/ Close Up, Cuchifritos, Nova Iorque, EUA
Portrait as Performance, Hand Workshop Art Center, Richmond, EUA
New York Renaissance – Masterworks From the Whitney 
Museum of American Art, Palazzo Reale, Milão, Itália
Slow Motion, Ludwig Forum für Internationale 
Kunst, Aachen, Alemanha
Hautnah- Museum Villa Stuck, Munique, Alemanha 
Garten Landschaft OstWestfalenLippe, Gräflicher 
Kurpark Driburg, Driburg, Alemanha
Los Exceosos de la Mente, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilha, Espanha 
Ce Qui Arrive, Fondation Cartier Pour L’Art 
Contemporain, Paris, França 
Cardinales, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, Espanha 
Video Acts, P.S.1 Contemporary Art Center, Long Island City, Nova 
Iorque, EUA; Institute of Contemporary Arts, Londres, Reino Unido 
Body Electric: Video Art and the Human Body, Cheekwood, Nashville, EUA 
Life, Death, Love, Hate, Pleasure, Pain,  
Museum of Contemporary Art, Chicago, EUA

Rockín Roll Vol. I, Norrköpings Museum of Art, Suécia
Passion for Art, Essl Museum of Contemporary 
Art, Klosterneuburg, Áustria
Slightly Unbalanced, Chicago Cultural Center, Chicago, EUA; 
Museum Londres, Ontário, Canadá; Huntington Museum of Art, 
West Virginia, EUA; Rodman Hall Arts Center, Ontário, Canadá; 
Paul and Lulu Hillliard University Art Museum, Lafayette, EUA; 
Joel and Lila Harnett Museum of Art, Richmond, EUA (2007-2010)

2006
Open House, The Ellipse Foundation: 
Contemporary Art Collection, Portugal
Super Vision, Institute of Contemporary Art, Boston, EUA
Nova Iorque Nova Iorque: Fifty Years of Art, 
Architecture, Cinema, Performance, Photography and 
Video, Grimaldi Forum, Mônaco, França
Don’t Trust Anyone Over Thirty, Whitney 
Biennial, Nova Iorque, EUA

2005
14th Rome Quadriennale, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di Roma, Itália

Guardami: Video Perception, Palazzo Delle Papesse Centro Arte 
Contemporanea, Siena, Itália 
Lois & Richard Rosenthal Center for Contemporary 
Arts Center, Cincinnati, EUA

2004
The Print Show, Exit Art, Nova Iorque, EUA
A Fripon Fripon et Demi, Collection Lambert 
en Avignon, Avignon, França
Bodily Space, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, EUA
Freud – The Creative Analysis of Analysis, 
University of Connecticut, Storrs, EUA
Lonely Planet, Contemporary Art Center, Art Tower Mito, Japão
Loachim Plum Collection, Museum Kurhaus 
Kleve, Kleve, Alemanha
Making Visible, Galeria Faurschou, Copenhague, Dinamarca
North Folk/South Folk, Parrish Art Museum, Southampton, EUA
Bodily Space: New Obsessions in Figurative Sculpture, 
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, EUA
Disparities & Deformations – Our Grotesque, V Bienal 
International de Santa Fe Biennial, Santa Fé, EUA
Landscape and Memory, Centro Atlántico de Arte Moderno, Grand 
Canaria, Espanha 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 
Visions of America, Contemporary Art from the  
Essl and Sonnabend Collection,  
Kunst der Gegenwart, Viena, Áustria 
Galeria Soledad Lorenzo, Madri, Espanha
100 Artists See God, The Jewish Museum, San Francisco, 
EUA; Laguna Art Museum, Laguna Beach, EUA
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Contemporary Art and Technology Biennial, 
Media City Seoul 2000, Seul, Coreia 
American Art Today: Fantasies & Curiosities, Art Museum 
at Florida International University, Miami, EUA 
00, Barbara Gladstone Gallery, Nova Iorque, EUA
WildLife, Reynolds Gallery, Richmond, EUA 
Wanås 2000, Fundação Wanås, Knislinge, Suécia 
Officine Senza Nome, Polilab 2000, Terracino, Itália
Long Days, Longer Nights, Galapagos Art & Performance 
Space, Brooklyn, Nova Iorque, EUA 
Hitchcock and Art: Fatal Coincidences, The Montreal 
Museum of Fine Arts, Quebec, Canadá (cat.); Centre 
Georges Pompidou, Paris, França (2001) 
Collecting Ideas: Works from the Polly and Mark 
Addison Collection, Denver Art Museum, EUA

1999
Double Lives, Institut de Cultura de Barcelona, Espanha
Video Cult/ures, Center for Art and Media, 
ZKM Karlsruhe, Colônia, Alemanha
American Century, Whitney Museum of 
American Art, Nova Iorque, EUA
Skin, Deste Foundation Center for 
Contemporary Art, Atenas, Grécia
Triennale Exhibition: Sentiment of the Year 2000, 
Triennale di Milano, Milão, Itália
Millennium My Eye! Musée d’Art Contemporain 
de Montréal, Canadá
VI Bienal Internacional de Istambul, Fundação Municipal 
de Cultura e Artes Plásticas de Istambul, Turquia
Drawn by..., Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 
Rewind to the Furture, Bonner Kunstverein, Bonn, Alemanha 
Salome: Images of Women in Contemporary Art, 
Castle Gallery, New Rochelle, EUA 
Collectors Collect Contemporary: 1990-1999,  
Institute of Contemporary Art, Boston, EUA 
Heaven, Kunsthalle, Düsseldorf, Alemanha 
Der Anagrammatische Körper, Jahresmuseum, Mürzzuschlag, 
Áustria; ZKM Medientheater, Karlsruhe, Alemanha (2000) 
I’m Not Here, Susquehanna Art Museum, Harrisburg, EUA 
Life Cycles, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Alemanha

1998
Video: Tony Oursler, Bruce Naumen, Sam Taylor-Wood,  
San Francisco, EUA   
Sao Paulo Biennale XXIV, São Paulo, Brasil 
Gian Enzo Sperone, Milão, Itália
Presumed Innocence, Anderson Gallery, Virginia 
Commonwealth University, Richmond, EUA
The Secret Life of Clothes, The Nishinippon, Fukuoka, Japão 
Mysterious Voyages, Contemporary Museum, Baltimore, EUA
Exterminating Angel, Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, França
Spectacular Optical, Thread Waxing Space, Nova Iorque, EUA

2001
A Contemporary Cabinet of Curiosities – Selections from the 
Vicki and Kent Logan Collection, Oliver Art Center, California 
College of Arts and Crafts, Oakland, EUA
Wechselstrom- Alternating Current, Sammlung 
Hauser und Wirth, St. Gallen, Suíça
Black Box, Kunstmuseum Bern, Bern, Suíça
Televisions, Kunsthalle Wien, Viena, Áustria
I Need You to Be There, Center for Curatorial Studies, Bard 
College, Annandale-on-Hudson, Nova Iorque, EUA
Heart of Glass, Queens Museum of Art, Queens, Nova Iorque, 
EUA; The Crafts Council, Londres, Reino Unido (2002)
Collaborations with Parkett: 1984 to Now, Museum 
of Modern Art, Nova Iorque, EUA
Tony Oursler, Jim Shaw, John Miller, Mike Kelley,  
Galerie Biedermann, Munique, Alemanha  
Without Hesitation [Ohne Zögern]- The Olbricht Collection Part 2, 
Neues Museum Weserburg Bremen, Bremen, Alemanha
Das Innere Befinden, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein
I’m Not Here: Constructing Identity at the Turn of the Century, 
Susquehanna Art Museum, Harrisburg, EUA
Black Box Kunstmuseum Bern, Bern, Suíça
Televisions, Kunsthalle Wien, Viena, Áustria
Recent Acquistions, Rockford Art Museum, Rockford, EUA
Lateral Thinking: Art of the 1990’s, Museum of Contemporary Art, 
San Diego, EUA; Colorado Sprigs Fine Art Center, Colorado Springs, 
EUA (2002); Hood Museum, Dartmouth University, Hanover, 
EUA (2004); Dayton Art Institute, Dayton, EUA (2004)
Outside of the Box, Contemporary Art Museum, 
University of South Florida, Tampa, EUA
Off the Grid, Lehmann Maupin, Nova Iorque, EUA2000

Spectacular Bodies, Hayward Gallery, Londres, Reino Unido
Ich ist atwas Anderes (I is Another), Kunstsammlung, Düsseldorf, Alemanha 
Moving Pictures, Real Art Ways, Hartford, EUA 
Appearance, Galleria d’Arte Moderna, Bolonha, Itália 
Bizzaro World, Cornell Fine Arts Museum, Rollins College, EUA 
Blurring Boundaries: Installation Art 1969 - 1996, San 
Jose Museum of Art, California, EUA 
Presumed Innocent, Musée d’Art Contemporaine de Bordeaux, Bordeaux, França  
Millenium, Musée d’Art Contemporain de Montréal,  
Quebec, Canadá 
Limited and Unlimited Editions, Artists Space, Nova 
Iorque, EUA (exposição filantrópica) 
Exorcism/Aesthetic Terrorism, Coleção Municipal de Rotterdam, Holanda 
Présumés innocents- L’art contemporain et l’enfance,  
Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, França  
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 
Lisson Gallery in Covent Garden,  
Lisson Gallery, Londres, Reino Unido 
Illuminations, Ackland Art Museum, Chapel Hill, EUA
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1996
Altered and Irrational, Whitney Museum of 
American Art, Nova Iorque, EUA
Sex & Crime: On Human Relationships,  
Sprengel Musem, Hannover, Alemanha
Young Americans: New American Art in the Saatchi 
Collection, Saatchi Gallery, Londres, Reino Unido
Phantasmagoria, Museum of Contemporary Art,  
Sydney, Austrália
X Bienal de Sydney, Austrália
New Persona/New Universe, Biennale di Firenze, Florença, Itália
Sampler 2, David Zwirner, Nova Iorque, EUA
Empty Dress, The Rubelle & Norman Schafler 
Gallery, Pratt Institute, Nova Iorque, EUA
Kingdom of Flora, Shoshana Wayne Gallery, Santa Mônica, EUA
Human Technology, Revolution, Ferndale, EUA 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 
Lisson Gallery, Londres, Reino Unido
Tomorrow, Rockland Center for the Arts, West Nyack, EUA 
The Cincinnati Art Museum, Cincinnati, EUA
New York ‘Unplugged II’, Galeria Cotthem,  
Knokke-Zoute, Bélgica
Radical Images, II Trienal Austríaca de Fotografia 1996, 
Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz 
e Camera Áustria no Kunsthalle Szombathely
Scream & Scream Again, Museum of Modern Art,  
Oxford, Reino Unido
Matthew Barney, Tony Oursler, Jeff Wall, 
Sammlung Goetz, Munique, Alemanha
Being & Time: The Emergence of Video Projection,  
The Albright Knox Art Gallery, Buffalo, EUA 
Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania, EUA 
(performance com Constance De Jong)
The Red Gate, Whitney Museum of American Art, Nova Iorque, 
EUA; Museum van Hedendaagse Kunst, Ghent, Bélgica
The Scream, Centro de Artes Nórdicas, Helsinki, Finlândia; 
Museu de Arte Moderna Arken, Ishoj, Dinamarca
Face Value: American Portraits, Parrish Art Museum, 
Southampton, EUA; Wexner Center for the Arts, 
Columbus, EUA; Tampa Art Museum, EUA
Intermission, Basilico Fine Arts, Nova Iorque, EUA
ID, Van Abbemuseum, Eindhoven, Holanda

1995
ARS 95 Helsinki, Museu de Arte Contemporânea,  
Helsinki, Finlândia
Zeichen & Wunder, Kunsthaus Zurich; Centro Galego de Arte 
Contemporânea, Santiago de Compostela, Espanha
Fantastic Prayers (com colaboração de Constance DeJong e 
Stephen Vitiello), projeto www e performance, Festival de 
Rushmore, Dia Center for the Arts, Nova Iorque, EUA

Pop Surrealism, Aldrich Museum of Contemporary Art,  
Ridgefield, EUA 
Avatar, De Oude Kerk, Amsterdã, Holanda
Bathroom, Thomas Healy Gallery, Nova Iorque, EUA 
Mächtig Gewaltig: Internationale Videokunst,  
ACC Galerie Weimar, Burgplatz, Alemanha
Connections and Contradictions: Modern and Contemporary 
Art from Atlanta Collections, Michael C. Carlos 
Museum, Emory University, Atlanta, EUA
From Figure to Floor: Sculpture in the Twentieth Century, 
Milwaukee Art Museum, Milwaukee, EUA
Emotion, Deichtorhallen, Hamburgo, Alemanha
I Love New York, Museu Ludwig, Colônia, Alemanha
Bowie, Rupert Goldsworthy Gallery, Nova Iorque, EUA
Escences de L’Imaginari: Festival Internacional de 
Teatre Visuali de Titelles de Barcelona. XXV Aniversari, 
Institut del Teatre, Barcelona, Espanha

1997
The Whitney Biennial, Whitney Museum of 
American Art, Nova Iorque, EUA
Skulptur Projekte, Munster, Alemanha
The Body, The Art Gallery of New South Wales, Sydney, Austrália
Documenta X, (com colaboração de Mike Kelley),  
Kassel, Alemanha
The Poetics Project: 1977-1997, (com colaboração de Mike Kelley), 
Watari-um, Museu de Arte Contemporânea de Watari, Tóquio
Anatomy of Space/Time,  
Museu da Moda de Kobe, Kobe, Japão 
Centre Georges Pompidou, Paris, França 
The Digital Video Wall, Rockefeller Center, Nova Iorque, EUA
Scream & Scream Again,  
The Irish Museum of Modern Art, Dublin, Irlanda 
The Performing Garage, Nova Iorque, EUA (performance 
com Constance DeJong e Stephen Vitiello)
Gothic, The Institute of Contemporary Art, Boston, EUA 
M.A. Thesis Exhibition, Center For Curatorial 
Studies, Bard College, EUA
Engel: Engel, Kunsthalle Wien,  
Galerie Rudolfinum, Praga, República Tcheca 
Identité, Institut d’Art Contemporain, Genebra, Suíça
Being and Time: The Emergence of Video Projection,  
Contemporary Arts Museum, Santa Fé, EUA 
Barbara Krakow Gallery, Boston, EUA
Installations/Projects, P.S. 1, Nova Iorque, EUA
World Wide Video Festival, Museu Stedilijk, Amsterdã, Holanda 
Patrick Painter, Santa Mônica, EUA (com colaboração de  
Mike Kelley)
Zones of Disturbance, Steirischer Herbst 97, Graz, Áustria
Der Menschliche Faktor-Das Individuum im Spiegel zeitgenossischen 
Kunst, Hypobank International S.A., Luxemburgo 
The Eli Broad Family Foundation, Santa Mônica, EUA
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1992
Documenta 9, Kassel, Alemanha
Station Project (com James Casebere),  
Estação Ferroviária de Kortrijk, Bélgica

1991
The New York Times Festival, Museum van 
Hedendaagse Kunst, Utrecht, Holanda
Triune, Bluecoat Gallery, Video Positive 
Festival, Liverpool, Reino Unido

1990
Tendance Multiples, Video des Annees 80,  
Centre Georges Pompidou, Paris, França
The Technological Muse, Katonah Museum of 
Art, Katonah, Nova Iorque, EUA
Video/Objects/Installations/Photography,  
Howard Yezerski Gallery, Boston, EUA
Video Transforms Television: Communicating Unease, 
New Langton Arts, San Francisco, EUA

1989
The Whitney Biennial, Whitney Museum of 
American Art, Nova Iorque, EUA
Video Sculpture 1963-1989, Kolnischer 
Kunstverein, Colônia, Alemanha
XII Salso Film & TV Festival, Salsomaggiore, Itália
Relatives (videoperformance com Constance DeJong), 
The Kitchen, Nova Iorque, EUA; Rockland Center for 
the Arts, West Nyack, EUA; Seattle Arts Museum, 
Washington, EUA; Mikery Theatre, Amsterdã, 
Holanda; ECG-TV Studios, Frankfurt, Alemanha
Drawings, Objects, Videotapes, Delta Gallery, Düsseldorf Museu
Masterpieces, Stadtgarten, Colônia, Alemanha
Nepotism, Hallwalls, Buffalo, Nova Iorque, EUA
Video and Language, The Museum of 
Modern Art, Nova Iorque, EUA
Sanity is Madness, The Artists Foundation Gallery, Boston, EUA
World Wide Video Festival, Haia, Holanda

1988
The BiNational: American Art of the Late 80s, German Art of 
the Late 80s, Institute of Contemporary Art, Museum of 
Fine Arts, Boston, EUA; Stadtische Kunsthalle, Düsseldorf, 
Alemanha; Kunsthalle Bremen, Bremen, Alemanha; 
Wurttembergischer Kunstverein, Stuttgart, Alemanha
Film Video Arts, 17 Years, The Museum of 
Modern Art, Nova Iorque, EUA
World Wide Video Festival, Haia, Holanda 
Twilight, Festival Belluard 88 Bolwerk, Fribourg, Suíça 
2nd Videonale, Bonn, Alemanha 

Video Spaces: Eight Installations,  
The Museum of Modern Art, Nova Iorque, EUA
1995 Carnegie International,  
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, EUA
Biennale d’Art Contemporain de Lyon, Maison de Lyon, França
Passions Privee, Museé d’Art Moderne de la Ville de Paris, França
The Message is the Medium: Issues of Representation 
in Modern Technologies, Castle Gallery, College 
of New Rochelle, Nova Iorque, EUA
Entre’Acte 1, Stedlijk Van Abbemuseum, Holanda
Festishism, Brighton Museum and Art Gallery, Reino Unido
Le Printemps de Cahors, La Compagnie des Arts, França
Inside Out: Psychological Self-Portraiture, The Aldrich 
Museum of Contemporary Art, Connecticut, EUA
Trust, Tramway, Glasgow, Escócia 
Mendelson Gallery, Pittsburgh, EUA 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA
Man & Machine: Technology Art, Dong-Ah Gallery, Seul, Coreia
Configura 2 - Dialog Der Kulturen - Erfurt 1995, Erfurt, Alemanha
Immagini in Prospettira, Zerynthia, Roma, Itália 
L’Effet Cinéma, Musée d’Art Contemporain de Montréal, Canadá
Playtime: Artists and Toys, (com ensaios escritos por 
Eugenie Tsai, Angela Kramer Murphy, Jennifer L. 
Gauthier, Cynthia Roznoy), Whitney Museum of 
American Art em Champion, Stamford, EUA

1994
Tony Oursler and John Kessler, Salzburg Kunstverein, Áustria
The Laugh of #12, Fort Asperen, Amsterdã, Holanda 
Galleria Galliani, Genoa, Itália
The Figure,  
The Lobby Gallery, Deutsche Bank, Nova Iorque, EUA 
Metro Pictures, Nova Iorque, EUA 
Marian Goodman Gallery, Nova Iorque, EUA 
Laura Carpenter Fine Art, Santa Fé, EUA 
(exposição dupla com Jim Shaw)
Home Video Redefined: Media, Sculpture and Domesticity, 
Center of Contemporary Art, Miami, EUA 
Light, ARTprop, Nova Iorque, EUA
Medienbiennale 94, Minima Media, Leipzig, Alemanha
Beeld, Museum van Hedendaagsekunst, Utrecht, Holanda
Oh Boy, It’s a Girl: Feminismen in der Kunst, 
Kunstverein Munique, Alemanha

1993
III Bienal Internacional de Nagoya-Artec '93,  
Museu Municipal de Arte de Nagoya, Japão
Love Again, Kunstraum Elbschloss, Hamburgo, Alemanha
Private, Gallery F-15, Oslo, Noruega
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Coleções Públicas e de Museus

Eli Broad Family Foundaton, Los Angeles, EUA; Capc 
Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, França; Carnegie 
Museum of Art, Pittsburgh, EUA; Cartier Foundation, Paris, 
França; Cincinnati Art Museum, Cincinnati, EUA; Depont 
Foundation for Contemporary Art, Tilburg, Holanda; Des 

Moines Art Center, Des Moines, EUA; Goetz Collection, 
Munique, Alemanha; Museu Hara, Tóquio, Japão; Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., EUA; 
JB Speed Museum, Louisville, EUA; Joslyn Art Museum, 

Omaha, EUA; Los Angeles County Museum of Art, Los 
Angeles, EUA; Magasin 3, Estocolmo, Suécia; Milwaukee 

Art Museum, Milwaukee, EUA; Modern Art Museum of 
Fort Worth, EUA; Musée d’Art Contemporain de Montreal, Canadá; 
Musée d’Art Contemporain, Barcelona, Espanha; Musée d’Art 

Contemporain, Lyon, França; Musée National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, Paris, França; Museum of Contemporary Art, 

Chicago, EUA; Museu de Arte Contemporânea, Helsinki, Finlândia; 
Museum of Contemporary Art, San Diego, EUA; Museum of Modern 
Art, Nova Iorque, EUA; Museu Nacional de Osaka, Japão; Orange 

County Museum of Art, EUA; Saatchi Collection, Londres, Reino Unido; 
San Francisco Museum of Modern Art, EUA; Staatsgalerie Moderner 

Kunst, Munique, Alemanha; Tate Gallery, Londres, Reino Unido; Van 
Abbemuseum, Eindhoven, Holanda; Whitney Museum of American 
Art, Nova Iorque, EUA; ZMK/Centro de Artes e Mídia, Karlsruhe, 

Alemanha; Williams College Museum of Art, Williamstown, EUA

New York Dagen, Kunstichting, Rotterdam, Holanda 
Videografia, Barcelona, Espanha 
Varitish, Coreia 
New York Musikk, Oslo, Noruega
Festival International du Nouveau Cinema et 
de la Video, Montreal, Canadá 
Replacement, LACE, Los Angeles, EUA
Interfermental 7, Hallwalls, Buffalo, EUA 
Serious Fun Festival, (instalação para Alice Tully 
Hall), Lincoln Center, Nova Iorque, EUA

1987
L’époque, la mode, la morale, la passion,  
Centre Georges Pompidou, Paris, França 
Documenta 8, Kassel, Alemanha 
Aspects of Media: Video, Departamento de Assessoria 
em Vídeo e Artes do Museum of Modern Art para 
Johnson & Johnson, Nova Iorque, EUA 
Japão 1987 Festival de Televisão e Video, Spiral, Tóquio 
Schema, Baskerville + Watson Gallery, Nova Iorque, EUA

1984
The Luminous Image, Stedjelijk Museum, Amsterdã, Holanda

1983
X Catholic, (performance com Mike Kelley), 
Beyond Baroque, Los Angeles
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 IVANA BENTES (org.), 2005
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