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> Combinando códigos open source, 
sensibilidade artística, know-how 
em design e elemento surpresa, a 
dupla criativa Hellicar & Lewis 
passou os últimos quatro anos 
produzindo experiências visuais de 
diversos formatos. Seja uma 
projeção múltipla em desfiles de 
moda, seja uma escultura 
responsiva. O crucial para o trabalho 
deles são os códigos open source, 
que são liberados para usar, copiar e 
adaptar. Essa filosofia ajudou a 
dupla a atravessar os mundos da 
arte, do comércio e, agora, da 
educação - participaram de um 
projeto para a Intel que criou um 
software para crianças autistas... 

Computer Arts: Qual foi o primeiro 
projeto de vocês? 
Joel Gethin Lewis: A marca de roupas 
Bstore queria que f izéssemos uma 
instalação em um ambiente de três 
quartos para um evento de moda. 
Tínhamos uma série de câmeras no 
espaço e uma passarela onde as 
modelos circulariam. 0 objetivo era 
criar um sistema no qual os modelos 
apareceriam nas diversas câmeras, e 
as multiprojeções seriam mixadas em 
tempo real com uma música. Foi aí 
que percebemos que estávamos mais 
interessados em criar sistemas em 
vez de narrativas. 

CA: Essa é a essência do processo 
criativo de vocês, criar sistemas em 
vez de narrativas? 
JL: Somos muito interessados em 
fazer parte do momento. Não 
queremos criar algo pré-ordenado, 
nossos sistemas permitem que as 
pessoas criem suas narrativas. Somos 
fascinados por fazer algo assim: 
conhecer a ideia exata do tempo real, 
que faz você esquecer o que é 
passado e o que é futuro. É uma área 
muito interessante,art ist icamentee 
comercialmente. É incrível quando 
você ajusta uma experiência e 
descobre algo inesperado. Isso 
geralmente acontece com a 
intervenção do público. Um bom 

exemplo é o 'Hello Cube', projeto que 
criamos para a Louis Vuitton e a 
galeriaTate Modern. As pessoas 
podiam tui tar comandos para a peça, 
que ia mudando conforme a interação 
das pessoas. 

CA: As midias sociais estão muito 
integradas ao trabalho de vocês. 
Como mantêm elementos como o 
Twitter sem se tornar banal? 
Pete Hellicar: Nós tentamos usar 
essas ferramentas como plataformas. 
É estranho ver como a internet mudou 
nos últ imos 10 anos, de algo livre e 
aberto, um lugar de troca de ideias e 
aprendizados, para algo comercial. 
Existem muitas e muitas bizarrices 
que saem do Twitter, mas ao mesmo 
tempo estamos pensando nisso como 
um fi l tro. É por isso que usamos. 
Estamos interessados em investir na 
ideia de um canal de retorno. 

CA: A sessão de 24 horas de música 
que vocês ajudaram a produzir para a 
Coca-Cola em março pareceu 
arriscada, pela larga escala... 
PH: Chegamos a essa ideia junto com 
o lainTait, que chegou até nós no W+K 
Portland. Foi uma experiência 
interessante, porque toda a ideia era 
estar 24 horas com a banda Maroon 5 
escrevendo e gravando suas próprias 
músicas, enquanto os fãs davam 
inspiração e encorajamento pelo 
Twitter, com projeções de 'bolhas' 
interativas que traziam tarefas e 
comentários de fãs. Basicamente, nós 
pegamos um estúdio, ajustamos uma 
TV em um laptop, mas com uma mídia 
interativa. Fizemos toda a direção de 
arte e passamos o dia todo 
trabalhando com o apresentador. 

JL: A razão para que tantas pessoas 
f icassem envolvidas era porque 
queriam ver a banda produzir 
músicas. É interessante porque há um 
risco, pois é difícil criar músicas em 
24 horas, e isso podia não dar certo. 
Esse perigo está em todos os 
trabalhos que fazemos, ou então não 
é criativo o suficiente. 
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CA: Vocês gostam de deixar o 
trabalho de vocês disponíveis para 
serem baixados, copiados e 
utilizados - considerando que 
foram assim que vocês começaram 
e agora usam os mesmos métodos, 
mas para empresas grandes. Vocês 
acreditam que haja uma mudança 
de pensamento das empresas sobre 
liberdade de informações? 
JL: Acho que grandes empresas 
estão mais interessadas em 
novidades, mas não é como se não 
est ivéssemos engajados neste nível. 
0 projeto Tr ip tych 'da Intel, foi cr iado 
para ser uma instalação imersiva 
para o lançamento dos novos 
processadores da marca. Foi um 
ót imo estudo de caso de como uma 
relação pode funcionar entre uma 
marca global e alguns designers 
indies. Ficamos realmente surpresos 
com a abordagem deles. 
Simplesmente, eles chegaram e 
disseram:"Aqui estão alguns 
hardwares que estamos lançando. 
Veja o que vocês conseguem fazer", e 
isso é algo que sempre me deixa feliz. 
Usamos uma s imulação de 
part ículas imersivas em 4D, por meio, 
de uma mistura de processadores de 
ul t rabooks e uma série de espelhos 
3D, para criar as três instalações. 

PH: A pr imeira vez que d iscu t imos 
sobre open-source com uma 
empresa grande foi com a Coca-
Cola. Passamos duas semanas 
expl icando porque deveríamos 
deixar o projeto em open-source, e 
logo que f ina l izamos usamos os 
códigos para cr iar um sof tware para 
cr ianças aut is tas. Aí eles 
perceberam que deixar os códigos 
livres, far ia com que o projeto 
t ivesse vida. É uma contradição, se 
você der algo, protege mui to mais. 0 
interesse da Coca-Cola era que 
out ra marca pudesse usar os 
códigos, e nós d issemos: "Se eles 
f izerem isso, serão os melhores 
relações públicas". 

CA: Como está funcionando o 

software Somantics para crianças 
autistas? 
PH: Estamos t rabalhando com nosso 
colaborador Dr. Wendy Keay Bright 
em Cardiff, Reino Unido, pelos úl t imos 
dois anos. Começamos com o 
processo de captação de verba. 0 
'Triptych'foi bom, pois pudemos 
experimentar extensivamente os 
ul trabooks e, com isso, estender uma 
cont inuação de outro projeto, o 
'Somantics'. Estamos cr iando 
interfaces que podem ser usadas não 
apenas como ferramentas de 
autoexpressão, mas também como 
terapia. A maioria dos nossos 
projetos envolve novos softwares que 
desenvolvemos, ou então insights 
que vamos tendo enquanto mexemos 
com essas novas ferramentas. As 
ideias sempre a l imentam nossos 
trabalhos educacionais, e sempre 
achamos uma forma de conectar 
nossos cl ientes com isso. Por 
exemplo, a Novatech está começando 
a se envolver com nosso t rabalho 
para aut istas. Sempre gostamos de 
pegar os grandes projetos não 
apenas para f inanciar os pequenos, 
mas para nos ajudar a descobrir 
novas formas de explorá-los. 

JL: Alguns dos nossos pr incipais 
avanços foram com o 'Somantics' -
foi um abridor de mentes, em um 
nível concei tuai , fazer um software 
que afete o cérebro de alguém. Isso 
é extraordinário. 

CA: Qual o próximo projeto da dupla? 
PH: Achamos que o broadcasting é 
uma área fascinante, e t rabalhamos 
com isso em alguns projetos. Temos 
um novo projeto para o festival 
Abandon Normal Devices (www. 
andfestival.org.uk). Será uma 
caravana e um estúdio de TV. Vamos 
lançar a plataforma de broadcast para 
o mundo, como fazemos com todos os 
outros projetos. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 63, p. 48-51, nov. 2012.




