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CÂMARA NEURONAL

Adolfo Luxúria Canibal, João Martinho Moura, Miguel Pedro Guimarães

Câmara Neuronal é uma performance neuro/audio/visual desenrolando-se em torno da personagem do Adolfo Luxúria 
Canibal. Neste projecto os movimentos / interpretação física como também a atividade mental e sensorial do performer 
são traduzidos em composições sonoras e visuais, em tempo real, num ambiente de projecção imersiva. Um dos 
aspectos mais inovadores explorado neste projecto é a ligação estreita entre a narrativa e os aspectos emocionais do 
performer, conseguida através de um dispositivo de captura dos sinais fisiológicos neuronais (EEG - 
electroencefalograma) em sincronização com a estética visual e sonora . O capacete EEG, adornado com cabos que o 
ligam ao tecto evocam uma “ligação cerebral” ao sistema. Os sinais do capacete EEG são processados via wireless por 
software e treinados especificamente aos estados mentais do artista Adolfo Luxúria Canibal. A Arte Digital ficará a cargo 
de João Martinho Moura e a música a cargo de Miguel Pedro Guimarães. O evento traduz uma colaboração entre a Arte 
e Tecnologia.

Parceiros: engageLab / Centro de Computação Gráfica / Universidade do Minho; RUM Rádio Universitária do Minho

30min / M16

ENGLISH

May 11,12,13 2012, 10pm | CAAA | Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura
Guimarães CEC 2012.  Frame Art

CÂMARA NEURONAL

Adolfo Luxúria Canibal, João Martinho Moura, Miguel Pedro Guimarães

Câmara Neuronal is a neuro / audio / visual performance unfolding around the character of the Adolfo Luxúria Canibal. In 
this project the movement / physical interpretation, as well as mental and sensory interpretation of the performer, are 
translated in real time into sound and visual compositions within an immersive projection environment. One of the most 
innovative aspects explored in this project is the close link between the narrative and emotional aspects of the performer, 
achieved through a neural-physiological signal recording device (EEG – electroencephalogram) in synchronization with 
the visual and sound aesthetics. The EEG helmet, adorned with cables that connect to the ceiling evoke a “brain 
connection” to the system. The helmet signals are transmitted via wireless to a software trained specifically to the mental 
states of the artist Adolfo Lúxuria Canibal. The Digital Art is produced by João Martinho Moura, and the music by Miguel 
Pedro Guimarães. The event represents a collaboration between Art and Technology.

Partners: engageLab / Centro de Computação Gráfica / Universidade do Minho; RUM Rádio Universitária do Minho
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