


encontramos nos átomos e nas células, já que as regras
criadas e a matemática envolvida estão fortemente conectadas
com o mundo em que vivemos."

Usuários mais aventureiros do ActionScript costumam
ter familiaridade com o básico da arte generativa. Entretanto, o
que diferencia os códigos dos sofrwares desse tipo de criação,
como o Processing - que pode ser baixado de graça em www.
processing.org - é a aoertura em todos os sentidos. Além de ser
open source, o Processing também permite a criação de imagens
estáticas e motion graphics.

O designer londrino Karsten Schmidt é especializado
em multiplicar o significado da expressão 'cross media'. "O

importante para mim é poder focar em conceitos de design, na
sua realização ou implementação, aproximando-os do ângulo
computacional", conta. "Primeiro,formo uma abstração de
minhas idéias iniciais e tento isolar alguns padrões. Usando o
Processing, consigo formular todo o processo criativo. O
beneficio disso é poder usar qualquer conceito como ferramenta
de design'', explica Karsten.

Para fazer uma capa da revista bimestral norte-
americana Print, o designer utilizou a fórmula de uma reação
bioquímica para aumentar o tamanho de um modelo 3D e de
uma fonte. "Também c r i e i simulações de túneis de vento para
um anúncio de um carro e codifiquei um campo de força virtual
para criar deformações 3D exibidas no Maxalot/TodaysArt."

A criação de uma arte generativa pode variar bastante:
o designer pode 'rascunhar' a lógica do programa no papel ou
modificar projetos anteriores. O brasileiro Dimitre Lima é
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adepto dos dois métodos. "Gosto também de transcrever
referências gráficas de fora do computador, corno Arte Óptica,
geometria sagrada e designs suíços dos anos 1960 e 1970 no
Processing como exercício", conta.

Além das infinitas possibilidades que podem ser
obtidas no Processing, os artistas vivem compartilhando
exemplos e bibliotecas de códigos. "No começo de 2008 abri um
repertório open-source de bibliotecas de códigos que criei - o
http://toxiclibs.googlecode.com. Ele possui coisas corno
matemática vetorial, física de partículas, ferramentas de paletas
de cores, suporte para áudio e por aí vai", conta Karsten.

Além de oferecer uma alternativa para os mais
variados clichês da ilustração e do design gráfico, a arte
generativa é um modo diferente de exercitar suas habilidades
criativas. De acordo com Max Akkerrnan,"ê um ramo ainda muito
pequeno - o mercado está começando a perceber o podere a
beleza dessa técnica."

A arte generativa já fez barulho suficiente para ter urna
exposição solo no museu Victoria & Albert, em Londres.
Enquanto isso, no Brasil, o Processing continua grátis para
baixar, modificar e utilizar em trabalhos comerciais. Se tiver
curiosidade suficiente para explorar o programa, em um ano ou
dois a sua arte pode estar exposta pelo mundo.
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