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002 EXPERIÊNCIAS NA IMAGEM PANORÂMICA - TEIA DE POSSIBILIDADES SENSITIVAS 
NAS RELAÇÕES ENTRE A IMAGEM, A AÇÃO ARTÍSTICA E O LUGAR. Joubert Gouvea da 
Silveira Vidor, Maria Ivone dos Santos (orient.) (UFRGS). 

Concebida  como  ação  integrada  ao  projeto  Fração  localizada:  Dilúvio,  incluído  na  pesquisa  As  extensões  da 
memória: a experiência artística e outros espaços (DAV/PPGAV, IAUFRGS), esta pesquisa se insere dentro de um 
Programa  de  Cooperação  Internacional,  Interfaces  Digitais  Brasil/Espanha,  uma  parceria  entre  o  PPGAV  – 
IAUFRGS e o Laboluz – Depto.de Escultura – UPV – Valência. Esta investigação se dará sob dois aspectos 
principais: 1) observação do entorno urbano da foz do atual Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Pensando nas 
conotações deste lugar degradado, mas importante para a cidade, faremos breve levantamento histórico das pesquisas 
anteriores a este projeto, se apoiando em experiências próprias enquanto moradores desse entorno, assim como nas 
informações colhidas na mídia. Esta etapa do estudo dedica-se a refletir sobre as alterações urbanas deste lugar 
tecendo alguns paralelos com outro rio urbano, o Túria de Valência. 2) produção de uma imagem panorâmica que 
possa incluir numa intrincada rede de interações e informações (outros panoramas), visando sua implementação na 
internet e em instalação multimídia a ser realizada em Porto Alegre e em Valência, em novembro/2007, 
simultaneamente. Partimos da filmagem realizada na ponte sobre a foz do Arroio Dilúvio, pretendendo investigar 
três relações básicas produzidas pelo enfoque proposto em grupo: a) imagem panorâmica: a visualização pelo 
espectador distante, pelo produtor da imagem e pelos transeuntes deste lugar; b) recursos audiovisuais e digitais: 
ampliação da sensação visual proporcionada pela imagem digital, procurando uma abrangência maior de todos os 
sentidos tanto na internet quanto no espaço expositivo; c) intervenção artística: livre jogo entre situações novas e 
originais na imagem e do levantamento de reflexões através da ação artística. 


