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Artista: Raul Dotto e Walesca Timmen

Título: PLNT3

Técnica: Bioarte/Instalação e projeção 

Dimensão: Variável

Ano: 2017
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PLNT3 (2017) no FACTORS 4.0
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Colectivo Electrobiota 

Gabriela Munguía 
(Cidade do México, 1985)

Mestranda em Artes Eletrônicas/UNTREF, com bolsa do Fundo Nacional para Cultura e 

Artes/FONCA. Bacharel em Arte pela Universidad del Claustro de Sor Juana, México 

(2008). É docente na Universidade Maimónides e no Mestrado de Artes Eletrônicas/UNTREF 

trabalha na Coordenação de Impressão 3D. Investiga experimentos com foco nas artes 

eletrônicas, robótica, bioarte e na comunicação interespécies. Participa de diversos festivais 

e mostras em diversos países, como México, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Canadá, 

Holanda e Portugal. 

Guadalupe Chávez 
(Navarit, México, 1985)

Bacharel em Artes Plásticas pela Universidade de Guanajuato, México (2009). com 

Especialização em Fotografia. Mestranda em Artes Eletrônicas da UNTREF. É membro ativo 

do Laboratório de produção e experimentação tecnológica no Espaço Nixso e promove 

oficinas no Espaço Fundação Telefônica, em Buenos Aires, Argentina. Sua pesquisa artística 

transita sobre a comunicação interespécies, traçando laços com o mundo vegetal a partir 

dos conceitos de biologia cultural e ecologia profunda a partir das artes eletrônicas.

RIZOSFERA FM (2016)

A instalação explora a possibilidade de novos diálogos interespécies através da intervenção 

sonora, com um conjunto de diferentes plantas presentes no mesmo lugar. Inspiradas nas 

infinitas formas de vida que habitam a rizosfera, seus processos e relações, as artistas 

constroem um complexo sistema orgânico-radiofônico vivo, por meio da apropriação das 

emissões de rádio FM. A integração de elementos biológicos, de comunicação remota, da 

apropriação de tecnologias, do som, da luz, das frequências, dos ritmos, das sintonias e das 

possíveis linguagens na obra, propõe pensar a hibridação de sistemas como mecanismo e 

processo de co-criação, sensível ao olhar e a interpretação sobre aqueles micro-habitats 

onde infinitos seres co-habitam, interagem, constroem e se expressam.
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Artista: Coletivo Electrobiota

Título: Rizosfera FM

Técnica: Instalação Sonora

Dimensão: Variável

Ano: 2016
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RIZOSFERA FM (2016) no FACTORS 4.0
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Fernando Codevilla
(Bagé RS, Brasil, 1980)

Doutor em Artes pelo PPGA/UNESP (2015), Mestre em Artes Visuais pelo PPGART/UFSM 

(2011). Integra o LABART (Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia 

e Mídias Digitais). Membro do Grupo de Pesquisa Arte e Tecnologia UFSM/CNPq e o 

Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências Arte Ciência GIIP/

UNESP/CNPq. Professor dos cursos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 

Franciscano/UNIFRA. Artista e pesquisador em arte sonora, tem experiência em artes visuais, 

audiovisual, cinema e fotografia.

Leonardo Arzeno 
(Santa Maria RS, Brasil, 1981)

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria (2009) e 

em Física pelo Centro Universitário Franciscano (2006). Atuou como Professor Substituto no 

Curso de Graduação em Engenharia Acústica na UFSM e como Secretário da Sociedade 

Brasileira de Acústica (SOBRAC) entre 2014 e 2016. É empresário CEO 3Xa Arzeno Audio 

e Acústica e vem desenvolvendo pesquisas em projetos acústicos e mapping com LEDs.

AUSCULTA (2017)

Esta instalação propicia um percurso ao redor de troncos de árvores dispostos no piso, cujos 

espaços de circulação entre os pedaços de madeira são preenchidos com sons emitidos por 

alto-falantes. O áudio é composto pela paisagem sonora de uma área florestal combinada 

com os sons gerados no processo de sonificação, por meio de sensores que captam a 

vibração das plantas. As imagens fazem referencia ao lugar onde ocorreu a captação 

sonora e revelam apenas silhuetas em um jogo de luz e sombra. Ao procurar auscultar as 

plantas, a obra evidencia os sons que estão presentes no nosso cotidiano, para os quais 

não estamos atentos, assim como pode revelar o nosso silêncio diante das ações contra a 

natureza. 
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Artista: Fernando Codevilla e Leonardo Arzeno

Título: Ausculta

Técnica: Instalação audiovisual

Dimensão: 6m x 6m Variáveis

Ano: 2017
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AUSCULTA (2017) no FACTORS 4.0
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Paula Guersenzvaig 
(Buenos Aires, Argentina, 1971)

Mestranda em Artes Eletrônicas/UNTREF. Com formação técnica (matemática, fotografia, 

música, programação de aplicativos e engenharia de áudio), atua profissionalmente no 

campo da gravação sonora e da programação web. Técnica de som, artista pesquisadora, 

com interesse especial pelos cruzamentos entre som-escuta, tecnologia e experiência 

artística. Como artista, tem participado de várias exposições com instalações interativas 

que abordam estéticas do som.

RÍO CALLADO (2017)

Nesta instalação a artista procura transformar o som e a sua percepção, através de um 

percurso pelo fluxo elétrico a fim de organizar uma cadeia de transducção eletro-acústica, 

composta por microfones subaquáticos (hidrofones), cabos, amplificadores e auto-falantes. 

Assim como o processo de cristalização de um mineral precioso, o som é captado, mediado 

e filtrado pela água, para logo ser decantado, ponderado e exposto. A água interfere no 

processo como uma peneira e seletor sonoro, oferecendo sua impressão particular. 
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Artista: Paula Guersenzvaig

Designer: 3D Juan Leon Sarmiento

Título: Río Callado

Técnica: Instalação/Versão protótipo do projeto

Dimensão: 2m x 2m variáveis

Ano: 2017
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RÍO CALLADO (2017) no FACTORS 4.0
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Ana Laura Cantera 
(Monte Grande/Buenos Aires, 1983)

Mestre em Artes Eletrônicas graduada com honras pela Universidad Nacional de Tres de 

Febrero UNTREF (2015), Bacharel em Artes Visuais (2011) e Professora de Artes (2009) pela 

Universidade Nacional de Artes (UNA). Pesquisa sobre o uso da natureza como interface 

mediante a arte eletrônica, bactérias e microorganismos. Artista, com obras expostas na 

Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, México, Espanha, Israel, entre outros países. Participou 

de numerosas residências de produção como Interativos do Medialab-Prado.

EVOLUÇÃO DE UMA PARTIDA (2015-2016)

Nesta instalação, a artista dirige seu olhar para aqueles fenômenos vitais de equilíbrio da 

biosfera, mas que escapam à visibilidade humana: a energia vegetal, o potencial da terra 

como substrato, o acionar das bactérias e a atividade de oxidação. Todos estes fenômenos 

são caracterizados como “miniaturas” e, nestes pequenos mundos, os dispositivos eletrônicos 

da obra permitem perceber a sucessão de morte, gênese e recomposição no ciclo da 

matéria através de um fruto que se descompõe e transmite essas modificações a uma 

matriz orgânica. Ela recebe a informação e altera as condições para o crescimento  de 

micromundos  e desenhos fúngicos.
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Artista: Ana Laura Cantera

Título: Evolução de uma partida

Técnica: Instalação mecânica-biológica.

Dimensão: Variável

Ano: 2015-2016
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EVOLUÇÃO DE UMA PARTIDA (2015-2016) no FACTORS 4.0
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Gilbertto Prado 
(Santos SP, Brasil, 1954)

Doutor em Artes na Universidade Paris I, França (1994), com Pós-doutorado na Faculdade de 

Belas Artes da Universidade Politécnica de Valencia, Espanha (2013). Mestrado em Engenharia 

Mecânica (1983), especialista em Estética e graduado em Engenharia Mecânica (1978) e 

Artes (1987) pela Universidade Estadual de Campinas (1983). Professor nos Programas de 

Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP e Design da UAM. Foi professor do Instituto 

de Artes da Unicamp e professor convidado da Universidade Paris 8. Artista premiado e 

coordenador do grupo de pesquisa Poéticas Digitais. Seu trabalho em telemática, arte em 

rede e instalações interativas integra exposições na América, Europa e Ásia.  

MÁQUINAS DE CHOQUE 1 (2016)

É uma instalação composta de elementos orgânicos, como milho, pimentas e laranjas, além 

de dispositivos tecnológicos. Os elementos naturais, nessa obra, são utilizados como dínamos 

para geração de energia e possibilitar choques elétricos. O título da obra faz referência 

aos Toqueros e suas caixas tradicionalmente usadas na Cidade do México para alívio do 

estresse, da embriaguez, ou apenas para provar a valentia daqueles que se autoinfligem 

os choques elétricos. 
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Artista: Gilbertto Prado e Grupo Poéticas Digitais

(Gilbertto Prado, Agnus Valente, Ana Elisa Carramaschi, Andrei Thomaz, 

Leonardo Lima, Luciana Ohira, Maurício Trentin, Nardo Germano e Sérgio Bonilha)

Título: Máquinas de Choque 1

Técnica: Bioarte/instalação 

Dimensão: Variável

Ano: 2016
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MÁQUINAS DE CHOQUE 1 (2016) no FACTORS 4.0
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CONTATOS

Nara Cristina Santos - Pós-Doutorado em Artes Visuais UFRJ (2012-2013). Doutora em Artes 

Visuais UFRGS (2004) e Doutorado Sanduiche na Paris VIII, França (2001). Mestre em Artes 

Visuais UFRGS (1997). Professora DAV/CAL/UFSM (1993-), no Programa de Pós-graduação 

em Artes Visuais/PPGART e na Graduação em Artes Visuais. Coordenadora do PPGART 

(desde sua implementacão em 2007 até 2011). Pesquisadora em Artes Visuais, História e 

Teoria da Arte Contemporânea, com ênfase transdisciplinar em Arte, Ciência e Tecnologia. 

Lidera o grupo de pesquisa Arte e Tecnologia/UFSM - CNPq e coordena o LABART/UFSM 

(2005-). E-mail: naracris.sma@gmail.com. lattes.cnpq.br/0024977948247395

LABART/UFSM:

www.ufsm.br/labart

www.facebook.com/labart1228

PPGART/UFSM:

www.ufsm.br/ppgart

Mariela Yeregui - Doutora em Filosofia dos Meios na European Graduate School, Suíça 

(2015). Mestre em Literatura na Universidade Nacional da Costa do Marfim (1996). Bacharel 

em Artes/Universidade de Buenos Aires (1992), diplomada pela Escola do Instituto Nacional 

de Cinematografia (1991). Diretora e Professora do Mestrado em Artes Eletrônicas da 

UNTREF. Pesquisadora no campo da história e estética da arte eletrônica, da arte robótica, 

e da perspectiva transdisciplinar no cruzamento entre arte e tecnologia. Como artista, 

trabalha com instalações interativas, vídeo instalações, net art, intervenções em espaços 

públicos, vídeo-escultura e instalações robóticas. E-mail: myeregui@gmail.com. 

www.academia.edu/32026077/Mariela_Yeregui

Maestria/UNTREF:

www.untref.edu.ar/posgrado/maestria-en-tecnologia-y-estetica-de-las-artes-electronicas

www.facebook.com/difusionmae

BIENALSUR:

www.bienalsur.org

www.facebook.com/bienalamersur




