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VIDEO MAPPING: ESCULPIR COM A LUZ (INICIAÇÃO)  

Workshop | setembro 2015 | campus Foz 

25 H  

 
 
 

 

DESTINATÁRIOS 
Comunidade universitária - professores, alunos e  
ex-alunos ligados às Artes.  
 

*Os participantes devem providenciar exemplos de 
trabalhos (reel, portfolio, etc.) devidamente identificados 
através de links (youtube, vimeo, etc.) no momento da 
inscrição. 

 
PRÉ-REQUISITOS 
Conhecimentos básicos de informática e de 
manipulação de imagens. 
 

MÍNIMO / MÁXIMO INSCRIÇÕES 
12 
 

REGIME 
A indicar brevemente 

 
 
 
ENQUADRAMENTO 
O workshop tem como objectivo fundamental introduzir e consolidar um conjunto de conhecimentos gerais sobre 
o vídeomapping enquanto técnica e arte de projectar imagens sobre superfícies tridimensionais.  
Paralelamente à componente teórica e técnica, pretende-se desenvolver pequenos projectos práticos de 
videomapping com os alunos, por forma a poderem ser apresentados no final do workshop em ambiente de festa 
e confraternização. Desta forma os estudantes podem pôr em práticas os conhecimentos adquiridos e exercitar a 
sua criatividade em ambiente de colaboração com os outros colegas. Assim, as sessões serão organizadas em 3 
blocos distintos: (1) background histórico e teoria; (2) manipulação de hardware e software; (3) atelier criativo. 
 
 

Os primórdios do videomapping; 
As duas grandes vertentes; 
O espaço arquitectónico, a volumetria, a luz e as sombras; 
O olhar, a imaginação e o espaço urbano; outros espaços; 
Códigos de comunicação implicados na criação de mapping; 
A narrativa audiovisual; a relação com a música e a dimensão temporal; 
 
Técnicas de produção em Videomapping; 
Equipamentos envolvidos: hardware, software; 
Tipos de mapping, calibração, criação de máscaras; 
Fachadas e Objectos: superfícies concavas, conexas, sombras e tridimensionalidade. 
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FORMADORES 
 
João Brochado  
João Nuno Brochado nasceu em 1983. Vindo de uma família ligada às artes, depressa desperta o interesse pela 
fotografia e pela imagem em movimento. Aos 9 anos visita o Museu do Cinema em Londres e decide o que quer 
fazer, quando for grande. Com apenas 15 anos, realiza o seu primeiro "documentário" sobre o Teatro Nacional S. 
João, para um projecto da Escola. Em 2001 inscreve-se na Escola das Artes da Católica Porto, onde tira uma 
licenciatura em Som e Imagem, especialização em Cinema e Audiovisual. Durante o curso faz trabalhos em 
diversas áreas, nomeadamente documentários, spots publicitários, realização em directo e a ficção "Paraíso Fiscal" 
que esteve em mais de 20 festivais e ganhou prémios em 3 deles. Em 2006 frequenta o curso da New York Film 
Academy, onde realiza 3 curtas, tendo depois sido convidado a ser professor-assistente dessa instituição. Fez ainda 
um estágio na empresa Utopia Filmes, em Lisboa. Em 2007, a sua veia empreendedora leva-o a, com 3 amigos, 
abrir a produtora Cimbalino Filmes, no Porto. Aqui desenvolve trabalhos na área da realização de filmes 
promocionais para marcas como Vodafone, SuperBock, Vinho do Porto, etc, mas também de programas de 
televisão, videoclips, e na vertente artística, onde se destacam os filmes "Tóquio Porto 9 horas" e "Até ao Mar", 
que ganharam vários prémios. Participou na criação de de diversos cenários virtuais, em vídeo mapping, para 
peças de teatro, concertos e eventos. 
:  
Vitor Joaquim 
Nasceu em 1963, Portalegre, Portugal. Improvisador electrónico, compositor e artista media. Formou-se em 
cinema nas áreas de som e realização. Criou para dança, teatro, instalações e multimédia.  
Apresenta-se regularmente ao vivo um pouco por toda a Europa, ora a solo ora em colaborações diversas com 
criadores das mais variadas áreas. Tem editados cinco discos a solo, várias colaborações, e cerca de duas dezena 
de participações em compilações e remisturas internacionais.  
Em 2013 o seu disco Filament foi nomeado para os Qwartz Awards como melhor disco de Experimentação e a 
Indie Rock Magazine considerou-o como um dos melhores discos de 2011 ano em ambient/drone.  Em 2006, 
publicou Flow, um disco considerado pela revista Wire como um dos melhores discos de música electrónica do ano. 
Em 1997, “Tales from Chaos”, o seu primeiro disco, foi considerado pelo jornal Público como um dos dez discos 
mais importantes do ano, e um dos dez mais importantes da música electrónica portuguesa de sempre. 
Ao longo dos últimos anos desenvolveu trabalho regular em composição para dança contemporânea em Portugal, 
França, Espanha Bélgica e Alemanha. Para além do seu trabalho sonoro, tem ainda criado e dirigido peças de 
âmbito transversal em áreas tão diversas como o vídeo mapping, o vídeo art ou a performance contemporânea. 
Paralelamente à sua múltipla actividade de criador, tem produzido, assessorado e programado diversos festivais e 
eventos transdisciplinares ligados às artes experimentais, com especial relevância para o festival EME que iniciou 
em 2000 e do qual foi director e programador ao longo de 10 anos. Actualmente é investigador no CITAR, Centro 
de Investigação da UCP Porto, onde é igualmente professor. 
link: www.vitorjoaquim.pt  
O Mistério das Coisas: http://www.vitorjoaquim.pt/vj.O.MISTERIO.DAS.COISAS.htm 

 
 

 

 

 

 
 
 

PROPINA: 65,00€. 
 aplicação de desconto de 10% a toda a comunidade UCP (alunos e antigos alunos de todas as unidades de 

ensino, docentes e funcionários) 

 possibilidade de oferecer a inscrição no curso através da aquisição de um vale de oferta. 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES ONLINE disponível em breve | Será atribuído certificado de presença no final. 
 
Para mais informações p.f. entre em contacto através de: fa.artes@porto.ucp.pt | 226196275 
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