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Caracterização e Ficha Técnica do Bestiario 
©

 

Nome Bestiario - Eye candy 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores 
Santiago Ortiz Herrera 

©
 

Versão Online, criado em 2006 

Tipo de versão Gratuita, online, sem necessidade criar um registo 

URL’s http://bestiario.org/research/eyecandy/ 

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Manipulação de diferentes parâmetros visuais para criação de 

efeitos visuais 

Recursos necessários Computador com ligação à Internet e browser 

  

Breve descrição O Eye Candy é uma das muitas ferramentas do Bestiario. Como 

outras deste espaço, esta ferramenta do tipo brinquedo visual 

permite a qualquer utilizador e de forma imediata observar o 

resultado através da sua manipulação.  

Pode ser utilizada online, através da indicação de um link e 

proporciona aos utilizadores experiências visuais e assemelhando-

se a fractais, muito interessante. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Bestiario 
©

 

Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet, digitar o seguinte endereço: 

http://bestiario.org/research/eyecandy/ 

1. As ferramentas de utilização são muito elementares e de fácil utilização, apenas 

apresentando no ambiente de trabalho seis comandos de manipulação. Após a 

manipulação destas é ficar a visualizar o seu efeito. Figura 1 

  

Figura 1. Página inicial e Interface do Bestiário 
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                                  A1      A2      A3      A4      A5     A6 

 

Figura 2 – Comandos ( A) de utilização para criar efeitos. 

 

 A   - Cada uma das barras/comandos apresenta uma função: 

A1   -  Raio da esfera ( 100 a 600) – Aumenta ou diminui o raio dos círculos ou quadrados. 

A2   -  Raio do círculo  ( 1 a 101) - Aumenta ou diminui o raio dos círculos ou quadrados. 

A3   -  Desfoca (0 a 300) - Aumenta ou diminui a definição dos círculos ou quadrados. 

A4   -  Frequência da oscilação da cor ( 0 a 20) - Aumenta ou diminui o movimento das formas. 

A5   -  Forma círculos de canal alfa (0 a 1) - Aumenta ou diminui o raio do espectro de cor. 

A6   -  Velocidade da rotação ( 0.01 a 1.17) - Aumenta ou diminui a rotação do efeito no ambiente       

de trabalho. 

 

2. No ambiente de trabalho é apresentado em rodapé no lado direito três links informativos. 

 

                                                                                                                                            B 

                        

                                                                                             B1                         B2                          B3 

Figura 3.  Em rodapé  na área de trabalho do ecrã, é apresentado estes três links. 
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3. Ainda nesta área de trabalho é possível aceder a uma forma automática de visualização 

dos efeitos. B1, aceder ao site do criador B2 e colocar o efeito visual em tela cheia B3. 

  

B2 - No site http://moebio.com/santiago/, é possível visualizar outras criações do autor, 

das quais apresento abaixo: 

 

Ícone Nomes  e breve definição das aplicações BESTIARIO 

 

impure 

Uma linguagem de programação visual para os processos de informação. 

http://www.impure.com/ 

 

 

mapa da biodiversidade... 

O Museu de Ciências Naturais de Barcelona Base de Dados contém 50 000 registros até o 

momento coletados ao longo de um século. A maioria dos registros são moluscos, 

vertebrados e artrópodes. Eles pertencem a lugares em todo o mundo, com maior 

densidade na Península Ibérica e no mar Mediterrâneo Ocidental. 

http://mapa.bioexplora.cat/ 

 

canvi i temps 

espaços de informação interactivo construído a partir de uma compilação de artigos, 

páginas e links de pessoas, todas relacionadas com a complexidade da ciência. 

http://blog.bestiario.org/2009/12/new-project-canvi-i-temps/ 

 

plasma 

IDS, a arte, a sociedade. Projeto encomendado pelo artaids, para o OLHAR DE FORA DA 

em exposição. Plasma é uma rede interativa de links e tags que pertence a uma 

investigação em curso sobre a Aids, a partir de um ponto integral e holística do ponto de 

vista. http://moebio.com/plasma/ 

 

remap 

um projeto baseado em Bestiario visualcomplexity.com. exibe remapear 

visualcomplexity.com projetos que permitem uma navegação através de uma abordagem 

semântica e retratando as relações entre eles. Todas as imagens e textos pertencem ao 

portal vc. Tags são atribuídos através de um motor semântico criado por Bestiario. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/ 

 

http://moebio.com/santiago/
http://www.impure.com/
http://mapa.bioexplora.cat/
http://blog.bestiario.org/2009/12/new-project-canvi-i-temps/
http://moebio.com/plasma/
http://www.visualcomplexity.com/vc/
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Fluxo Bestiario de pesquisa 

Cronologia do processo de marcação de artigos da Wikipédia fomos selecionando para 

nossa pesquisa. Nós chamamos de 'subclopedia' para este compêndio. 

http://www.bestiario.org/research/flow/ 

 

love is patient 

Algorithmic colagem, (baseado no algoritmo de mosaico voronoi). Photographes do exterior 

retrato incrível série, pela fotógrafa Kelly Castro. 

http://moebio.com/loveispatient/ 

 

 

Voronoi City  

Baseado no algoritmo de mosaico Voronoi. O objetivo era construir uma cidade usando o 

mínimo de informações possível.  http://moebio.com/research/voronoicity/ 

 

 

Saturação de geo 

Yahoo Maps tem um sistema especial (modo híbrido), que combina informações satelitais e 

vetorial: o mapa integra duas peças com origem diferente e formato (jpg e swf..). Isso me 

permitiu isolar a camada vetorial e gerar um sistema de navegação geográfica em 

informações transparentes e cumulativas. / / amostras isoladas de azulejos em modo híbrido: 

Satélite e vetor (Alfama, Lisboa) 

http://bestiario.org/research/geo/saturation/ 

 

metaxonomy 

Experiências, projectos de clientes e projetos de pesquisa sobre uma interface multi-

hierárquica. 

http://www.bestiario.org/research/metaxonomy/ 

 

eye candy  

Visual de brinquedos (a maioria não o meu projeto "cognitiva"). 

http://bestiario.org/research/eyecandy/ 

 

 

dualism 

Hommage à M.C. Escher.  

http://moebio.com/santiago/dualism/ 

 

liquid automata  

Autômatos celulares em um meio líquido. 

http://bestiario.org/research/liquidautomata 

http://www.bestiario.org/research/flow/
http://moebio.com/loveispatient/
http://moebio.com/research/voronoicity/
http://bestiario.org/research/geo/saturation/
http://www.bestiario.org/research/metaxonomy/
http://bestiario.org/research/eyecandy/
http://moebio.com/santiago/dualism/
http://bestiario.org/research/liquidautomata
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sets combination  

Definição de algoritmo de código e visualização. 

http://www.bestiario.org/research/setcombination/ 

 

Measuring informational distance between cities 

Este esquema tridimensional representa a força das relações entre as cidades de pesquisas 

no Google. A idéia é comparar o número de páginas na internet onde as duas cidades 

parecem um perto do outro, com o número de páginas que aparecem isolados .... 

http://bestiario.org/research/citydistances/ 

 

reArtikulation 

 

Na década de 70, Rainer Wehinger criado um escore músicas visual para acompanhar 

Artikulation Gyorgy Ligeti, de 1958. Em 2007 d21d34c55 digitalizadas as páginas e 

sincronizados com a música deles, e em 2008 eu coloquei 9 vezes o vídeo no mesmo 

espaço a ser jogado como um instrumento musical, um brinquedo sonoro. 

http://www.metaplexity.org/santiago/reArtikulation 

 

Sonido Bestial  

A biblioteca de sons organizados por tags (com Miguel 

Cardoso).http://www.344server.org/sonidobestial/ 

 

spisi 

Espiral análise de sinais, um brinquedo Infoviz. Sinal valores são distribuídos em uma espiral 

de Arquimedes e representado por uma cor em uma escala. Sinais: números primos, 

divisores, Dow Jones e variação de temperatura (últimos 420 000 

anos)http://www.bestiario.org/research/spisi/ 

 

b10 

Conhecimento do espaço, criado especialmente para Berkman Center no seu 10 aniversário. 

http://www.bestiario.org/harvard/b10/ 

 

Videosphere 

Um espaço interativo de rede com o conteúdo de vídeo do TED Talks. 
http://www.bestiario.org/research/videosphere/ 

 

Strip 

http://moebio.com/strip/ 

http://www.bestiario.org/research/setcombination/
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{b.} bestiario 

Bestiario (bestiário em Inglês) é uma equipe se reuniu para criar projetos baseados em uma 

rede de colaboradores. O objetivo comum é tornar visível a complexidade, bem como 

compreensível, tornando a informação interativa. 

http://bestiario.org/ 

 

Atlas of Electromagnetic Space 

Uma visualização interativa do Espectro Radioeléctrico, e um banco de dados de intervenções 

artísticas e sociais que têm sido desenvolvidos nas últimas décadas, que empregam 

tecnologias de rádio. Os projetos são catalogados de acordo com as frequências que ocupam. 

AES foi concebido e desenvolvido pela Vila Bestiario com Irma e José Luis de Vicente para o 

festival AV (New Castle) e CCCB (Barcelona).  http://spectrumatlas.org/spectrum/ 

 

6pli  

Um aplicativo gratuito e aberto facilmente criar espaços de conhecimento interativa (você 

deve abrir uma conta no del.icio.us antes). Por exemplo, veja http://del.icio.us/moebio e 

navegue os mesmos dados em http://www.6pli.com/moebi.  

 

Biocollage 

Uma técnica para a criação de personagens fantásticos, baseada na combinação de corte de 

papel, desenho e montagem (colagem de materiais), com digitalização das peças, montagem 

e cinética e definição de comportamento com base na escrita de código (colagem digital). Em 

um workshop de 5 a 10 crianças, cada criança cria uma ou mais personagens que vivem na 

ilha. http://www.bestiario.org/_proyectos/biocollage/ 

 

Karratu 

boggle + tetris + google 

Criado para Artium Museu Basco de Arte Contemporânea País 

http://www.344server.org/karratu/english/ 

 

A verdade sobre os antípodas. 

http://moebio.com/santiago/thetrueaboutantipodes/ 

 

 

NeuroZapping 

A não-linear zapping através de contas del.icio.us (tipo uma conta e navegar por ele), um 

caminho que leva ao interior de uma teia de relações, uma teia que pode ser explorado a 

partir de uma tag de um site, para outra marca, para outro sítio ... A falta de interactivty do 

trabalho pode ser visto como uma neurose da aplicação em si, simulando uma navegação 

frenético pela web. Este projeto foi encomendado pela LX20 [www.lisboa20.pt/lx20], de 

Lisboa20 Galeria. ttp://www.lisboa20.pt/lx20/proj/neurozapping/ 

 

Hipercontrol^3 

Hipercontrol ^ 3 é uma máquina de navegação de dados. Os dados que limitam o espaço 

contém 3.000 ligações originadas a partir de 3 páginas http://del.icio.us. Estas páginas web 

constituem um inquérito baseado em três eixos: a subjetividade desorientação / controle, 

vigilância por vídeo a exposição Zemos98. http://www.bestiario.org/_proyectos/hipercontrol/ 

http://www.6pli.com/moebi
http://moebio.com/santiago/thetrueaboutantipodes/
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mitozoos 

Hipercontrol ^ 3 E UMA MÁQUINA DE Navegação de Dados. Os Dados limitam Que O 

Espaço CONTÉM 3,000 ligações originadas uma Partir de 3 http://del.icio.us páginas. Páginas 

Estás hum Constituinte web Inquérito Três baseado in Eixos: a desorientação subjetividade / 

Controle, Vigilância Por um vídeo parágrafo Zemos98 Exposição. 

http://bestiario.org/mitozoos/english/ 

 

 

{b.} bestiario 

Nosso antigo site. 

http://www.bestiario.org/_proyectos/past/ 

 

 

spheres 

Duas palavras juntas são mais do que suficiente para produzir narrativas, reflexões, 

teorias, arbitrariedade poesia, humor .... esferas são espaços de escrita 

acumulativa com base na relação palavra tem um com o outro.  

http://moebio.com/spheres/ 

 

Sound and energy  

11 jogos sonoros: superfície cria um som, sintetizadores movimento, vidro sonoro, 

elástica e armonic modelos físicos, paisagens sonoras, som binaural, entropia, 

combinando e aleatórios, fazendo malabarismos com o microfone .... 

http://moebio.com/santiago/sonidoyenergia/ 

 

Microcosm for Gaia -education and research project- 

Microcosmo de Gaia educação e projeto de pesquisa- 

Uma viagem no tempo e escalas. Projeto de pesquisa sobre a visualização de 

informações espaciais e transitórios, incluindo o menor eo maior escalas. O projeto 

está em fase de criação de protótipos. [Luis Rico, Santiago Ortiz, Lynn Margulis] 

http://moebio.com/santiago/microcosmosagaia/index.html 

 

gramatrama 

gramatrama é um texto-net. Existem várias maneiras de navegar entre as sub-

texts.On do lado inferior esquerdo há um espaço de navegação líquido reduzido, 

onde a palavra se transforma em empate (por escrito, gestos) e bifurcação. 

http://moebio.com/santiago/gramatrama/index.html 

 

GNOM research project 

Projeto de pesquisa sobre interfaces de visualização digital e físico, experimentação 

e passear com redes de interação genética. [Luis Rico, Santiago Ortiz] 

http://moebio.com/santiago/gnom/english.html 

http://bestiario.org/mitozoos/english/
http://www.bestiario.org/_proyectos/past/
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Edgardo´s brain (the inventor of stories) 

Edgardo conta histórias sem fim. A narrativa surge de um algoritmo aleatório 

passando por cima de uma rede semântica gramatical combinando palavras e 

preservação de um uso correto da gramática. Mas, o que ele está realmente 

dizendo, isso tem algum sentido? 

http://www.moebio.com/cerebro 

 

Argentinian bacteria. Story teller bacteria ecological net.  

Tomando como ponto de partida a estrutura narrativa de "cérebro Edgardo"Eu tenho 

modelada uma rede trófica (líquido ecológico, onde alguns são alimentados por outros). 

O texto funciona como um código genético, porque define as propriedades que cada 

indivíduo tem andcombines-las novamente, cada vez que um indivíduo come outro. 

http://www.moebio.com/santiago/bacterias 

 

 

diedrom  

Um jogo baseado na construção de três volumes com as peças tridimensionais e em 

tempo real a visualização de projecções diedric. http://moebio.com/santiago/diedrom 

 

 

Diorama: investigações sobre a complexidade do código da vida e linguagem. 

Diorama: investigações sobre a complexidade do código da vida e linguagem.diorama é 

uma rede relacional de conceitos, textos, imagens, aplicações interativas, links e 

referências em um espaço navegável. Conteúdo dar lugar a um amontoado de 

informações e para uma reflexão sobre linguagem e códigos.  

http://moebio.com/santiago/diorama 

 

Límites (Limits) 

Um par de dias antes de completar 30 anos, fiz ver esta pequena palavra é baseado em 

um poema de um mecanismo aberto, que Jorge Luis Borges escreveu quando estava 

prestes a completar 50 anos.... http://moebio.com/santiago/# 

 

Trees made of texts, a self generated calligram and fractal 

Um exercício muito simples, onde os textos se transformam em árvores usando 

qualidades fractal língua....  http://www.moebio.com/santiago/arboles 

 

sólo viento (apenas o vento), um poema de José Antonio Millán [jamillan.com] 

http://moebio.com/santiago/# 

 

tudo o que há para dizer pode ser dito da maneira certa, com uma frase simples 

(todo Lo Que se puede decir se puede decir bien con una frase simples. 

http://moebio.com/santiago/todoloquesepuededecir/index.html 

http://www.moebio.com/santiago/bacterias
http://moebio.com/santiago/diedrom
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Self portrait 

http://moebio.com/santiago/autorretrato  

 

Ant bear 

Algoritmos Genéticos. Escolha a prole de um urso de formigas. Decida quais 

características genéticas são adaptáveis. Algoritmo evolutivo Small. 

http://moebio.com/santiago/# 

 

Colors throughout time 

Algoritmo genético, semelhante à de tamanduá, neste caso, mais do que selecionar 

uma configuração, é possível determinar a variabilidade genética. 

 

 

Neme 

Ele é feio e ele não gosta do cursor. É uma das minhas primeiras experiências. (2000). 

(desenho de Melba Escobar). 

 

Movements 

Estudar os movimentos que foram organizados com um critério de complexidade. 

 

Social model of atraction and rejection 

Um modelo de agentes autónomos com forças independentes com base em indicadores 

de atração e rejeição. Personagens ilustração: Rosario Charuca. 

http://moebio.com/santiago/# 

 

Sintetizador Movimento 

Três rotas dimensional baseado na síntese de freqüência. Em Ki2D (secção SOUND) 

um aplicativo musical deste sistema em movimento pode ser visto. Em cada eixo, as 

rotas são feitas através da construção de ondas cíclicas da economia exatamente na 

mesma maneira que o som é sintetizado. 

http://moebio.com/santiago/sintetizador/index.html 

 

Projeção cônica 

Interactive experiência útil para compreender projeção cônica. Com a colaboração de 

Kike Rivera [d-noise.net] na modelagem tridimensional. 

 

Delimitado projeção 

Interactive experiência útil para a compreensão de projeção delimitada (curvas de nível). 

http://moebio.com/santiago/# 

http://moebio.com/santiago/autorretrato
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Q + G (gnom Quiasma +). Instalação 

Chiasma: Celebração e os conflitos na Colômbia. Gnom: rede de interação genética na 

bactéria Escherichia Coli. Interfaces semelhantes para os diferentes temas. [apresentado 

no Festival Ars Electronica, Hybrid: vivendo em paradoxo, Linz, Áustria, 2005] 

http://www.moebio.com/santiago/G%2BQ 

 

 (jogo de duplas): dois ecossistemas. Exposição 

Dois sistemas de vida artificial coexistem e se influenciam mutuamente. Duas instalações, 

feitas por dois artistas (Florença Gouvrit e eu) que se aproximam de vida artificial a partir de 

diferentes pontos de vista e criar um ecossistema de grande envergadura, incluindo as 

duas peças, a exposição room and its visitors. [Centro Cultural de España, Mexico D.F. 

February 4- March 27, 2005 

http://www.moebio.com/santiago/juegodoble 

 

 Quiasma. Instalação 

Desenvolvido por Ortiz Santiago, Clemencia Echeverri, Bárbara Santos e Andrés Burbano. 

Uma viagem através de várias celebrações em todo o território colombiano, território em 

tensão. 

[exibido no ISEA 2004, Tallin, 2004, e instalado em Banquete_05, Madrid, 2005] 
http://www.moebio.com/santiago/quiasma 

 

Coprolalia. Instalação Interativa 

A informação poderia causar-nos uma dispepsia. Nosso cérebro funciona de forma similar 

ao nosso estômago (ou vice-versa), ambos têm de processar, misturar, armazenar, reciclar 

e expulsar. Em nossas mentes, lembranças da mais alta literatura conviver com as piadas 

mais indecente. [a instalação do Centro de Mídia +, México DF, 2004]  
http://www.moebio.com/santiago/coprolalia 

 

O inventor de histórias, a complexidade do código, linguagem. Exposição Individual 

Exposições, instalação, multimídia e laboratório aberto. O inventor de histórias é um líquido 

articular textos e imagens (reproduções e fotografia), bem como instalações digital, visual e 

interativa. Ao longo de quatro paredes, todos esses elementos são tecidas em conjunto 

para colocar em evidência algumas conexões entre eles e sugerir uma maneira de passear 

ao acaso. Durante a exposição, várias conferências, seminários e debates terão lugar com 

a participação de artistas, cientistas e humanistas. [exposição, Medialab Madrid, 2004] 
http://www.medialabmadrid.org/inventor 

 

O olhar invertido. Instalação produzido com o Instituto Europeu de Design. 

As três fases concordam: estágio real, palco virtual e estágio de participação. Em um carro 

clássico até agora (Fiat Regatta), é possível viajar em um contexto virtual onde os objetos e 

os seres humanos deram forma ao espaço devido ao trabalho de um grupo de pessoas que 

moldá-lo de acordo com os ícones do século XX. [instalação (Fiat Regata 6 computadores), 

o Centro Cultural Conde Duque, Madrid, 2004] http://www.moebio.com/miradainvertida 

 

4. Alertamos que para se guardarem os trabalhos realizados, apenas é possível fazer uma 

captura de ecrã do trabalho realizado. Lembramos ainda que esta é uma ferramenta muito 

simples, básica e que poderá não servir todas as necessidades de professores e alunos, 

em contexto de EVT mas, pela sua simplicidade e facilidade de utilização, pode tornar-se 

útil em determinados contextos específicos. 

http://www.moebio.com/miradainvertida

