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Boas-Vindas // Welcome to S&I Media 2015

Caros participantes,

Bem-vindos à primeira edição da Conferência Internacional Stereo & Immersive Media 2015. É com grande en-
tusiasmo que vos recebemos neste fantástico espaço do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que nos acolhe para 
três dias de imersão nas realidades da investigação e da produção artística sobre media estereoscópicos e imersivos. 

Os ambientes estereoscópicos e imersivos têm vindo a expandir o campo do fotográfico desde o século XIX. A recu-
peração do interesse pelas tecnologias estereoscópicas e imersivas tem gerado oportunidades de investigação das 
suas raízes históricas e também dos atuais desafios lançados à cultura visual.

Com este ponto de partida, a conferência pretende proporcionar a ocasião para um encontro entre investigadores 
de diversas áreas, arquivistas, artistas, curadores e estudantes de vários países para atualizar e fortalecer a reflexão 
centrada nas culturas mediáticas imersivas, tanto visuais, como sonoras, tácteis ou híbridas.

A Conferência Internacional Stereo & Immersive Media 2015 apresenta na sua sessão inaugural os resultados finais 
do projeto de investigação A Cultura Visual Estéreo, que elaborou o primeiro levantamento nacional sobre coleções 
públicas de fotografia estereoscópica em Portugal. 

Esta pesquisa, desenvolvida no Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias 
( CICANT) da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, foi financiada pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia e culmina na organização deste evento no qual estarão presentes os consultores científicos do projeto, 
Denis Pellerin, Oliver Grau, Maria Teresa Cruz e Emília Tavares, cuja colaboração enriquece com novas perspetivas 
os resultados alcançados.

Para além do Arquivo Nacional Torre do Tombo, que acolhe a iniciativa, colaboram na organização desta conferência 
a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e o Departamento de Cinema e Artes dos Media da Univer-
sidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, através do seu programa europeu de mestrado Kino Eyes - KEM. 

No local da conferência está patente a exposição “A Terceira imagem - a fotografia estereoscópica em Portugal e o 
desejo de 3D”,  uma mostra dos principais autores, temas e composições fotográficas de 31 coleções estereoscópi-
cas de 9 arquivos e museus portugueses. Esta exposição permite ao visitante experimentar as tecnologias estereos-
cópicas de cada época.

Acolhemos nesta edição participantes de Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, 
Noruega, França, Áustria e Alemanha.

A todos dirigimos votos de uma óptima conferência.

Victor Flores

Presidente do comité de organização da conferência S&I Media 2015 e Investigador Principal do projeto Stereo 
Visual Culture
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Dear participants,

Welcome to the first edition of the international Conference Stereo & Immersive Media 2015. It is with great 
enthusiasm that we receive you at this amazing venue of the National Archive of Torre do Tombo for a three days 
immersion into the realities of research and artistic production on stereoscopic and immersive media. 

Stereo and immersive media environments provide an expanded field for photographic media since the 19th centu-
ry. The recent revival of interest in stereo and immersive technologies has set an opportunity to research its histor-
ical roots and also the present-day challenges to visual culture.

With this starting point, the conference aims to provide an occasion for gathering together researchers in different 
fields, as well as archivists, artists, curators and students from different countries, interested in immersive media 
cultures, either visual, audio, tactile or hybrid.

The International Conference Stereo & Immersive Media 2015 will present in its opening plenary session the final 
results of the research project Stereo Visual Culture dedicated to the first national study of the public collections of 
stereo photography in Portugal. 

This research was developed at the Research Center for Applied Communication, Culture and New Technologies 
- CICANT, of Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, and received funding from the Portuguese 
Foundation for Science and Technology (FCT). This conference is the culminating event of this research project and 
counts with the participation of the project’s scientific advisers Denis Pellerin, Oliver Grau, Maria Teresa Cruz and 
Emília Tavares, whose challenging perspectives enrich the final results. 

Besides our host, the National Archive of Torre do Tombo, other entities take part in the conference’s organization, 
namely the Faculty of Fine Arts of Lisbon University and the Department of Film and Media Arts of Lusófona Univer-
sity, through its European Masters’ program Kino Eyes - KEM. 

The conference venue will host the exhibition ‘The Third Image — Stereoscopic Photography in Portugal and the 
Desire for 3D’, presenting the main authors, themes and compositions from 31 stereo collections of 9 national Por-
tuguese archives and museums. This exhibition enables the visitors to experiment with stereoscopic technologies 
of different historical periods.

We welcome to this edition participants from Portugal, Brazil, Spain, Italy, Canada, United States of America, United 
Kingdom, Norway, France, Austria and Germany.

To all we address our best wishes and hope you’ll have an excellent conference and enjoyable stay in Lisbon.

Victor Flores

Head of S&I Media 2015 Organizing Committee and Principal Researcher of Stereo Visual Culture



7

O projeto de investigação A cultura visual 
estéreo em Portugal

O projeto de investigação A cultura visual estéreo em 
Portugal tem como objetivo caracterizar a cultura visual 
da estereoscopia em Portugal a partir das suas ima-
gens fotográficas e dos discursos especializados que as 
acompanharam nos séculos XIX e XX. A sua motivação 
decorre do facto de a cultura visual contemporânea 
estar a investir fortemente em técnicas e dispositivos 
que expandem a visualidade para além das experiên-
cias puramente ópticas: os ambientes imersivos dos 
jogos de realidade virtual, a interação tátil nos diversos 
ecrãs e as técnicas 3D são grandes apostas das atuais 
indústrias visuais para seduzir o espetador, implicando a 
participação do seu corpo e das suas perceções. 

A fotografia estereoscópica do final do século XIX e das 
primeiras décadas do século XX estruturou-se a partir 
de um programa muito próximo ao da cultura visual 
contemporânea, destacando-se como um marco assi-
nalável da sua arqueologia. Este projeto pretende assim 
recuperar a reflexão sobre um medium que foi abando-
nado pelos usos populares ou artísticos da fotografia, 
para além de ter sido muito pouco estudado em Portu-
gal. São objeto deste estudo uma parte significativa das 
coleções de fotografia estereoscópica disponíveis nos 
acervos públicos portugueses, assim como os discursos 
sobre a estereoscopia publicados em jornais e revistas 
especializadas em fotografia desde 1869 até 1945. 

De forma a garantir o mapeamento das temáticas e ti-
pologias da estereoscopia em Portugal, foram estuda-
das e classificadas cerca de 11.500 imagens de 31 das 
cerca de 45 coleções e fundos públicos identificados. 

Para o estudo comparativo e a exposição de coleções 
tão variadas e dispersas no território nacional, muitas 
vezes com suportes frágeis e de exigente manuseamen-
to, foi decisivo recorrer à tecnologia digital para assegu-
rar o visionamento das fotografias estereoscópicas em 
ecrãs 3D, aspeto considerado essencial para conseguir 
apreender as formas compositivas e os efeitos impres-
sivos da estereoscopia. 

Consideramos que é difícil fazer história bem como 
caracterizar o olhar estereoscópico sem a experiência 
“em relevo” dessas imagens e sem a familiaridade com 
as tecnologias da sua época. No entanto, em casos em 
que essa experiência original se revelou impossível, 

The Portuguese Stereo Visual Culture 
Research Project

The research project Stereo Visual Culture aims to char-
acterize the visual culture of stereoscopy in Portugal 
based on its photographic images and the correspond-
ing specialized discourses from the nineteenth and 
twentieth centuries. The motivation for this project is 
related to the fact that the contemporary visual culture 
is strongly investing in techniques and devices which 
expand the visuality beyond the purely optical expe-
riences: the immersive environments of virtual reality 
games, the tactile interaction with several screens and 
the 3D techniques are major stakes of the current visual 
industries to seduce spectators, involving the participa-
tion of their bodies and perceptions. 

Stereoscopic photography of the late nineteenth and ear-
ly twentieth century was structured from a program very 
close to our contemporary visual culture, standing out as 
a remarkable landmark of its archaeology. This project, 
therefore, aims to resume the reflection on a medium 
which has been abandoned by the popular or artistic us-
age of photography, as well as insufficiently studied in 
Portugal. It studied a significant part of the collections of 
stereoscopic photography available in Portuguese public 
archives and museums, as well as the discourses about 
stereoscopy published in newspapers and magazines 
specialized in photography from 1869 to 1945.

In order to guarantee the thematic and typological 
mapping of stereoscopy in Portugal, we viewed and 
classified around 11.500 images belonging to 31 differ-
ent public collections within a universe of about 45 that 
were identified by this study.

The challenge to compare and exhibit such a varied set 
of collections, dispersed throughout the national terri-
tory and constituted much of the times by very fragile 
supports with often difficult handling, made the resort 
to digital technologies a key factor. In order to ensure 
the stereoscopic viewing of some negative images we 
used contemporary 3D screens as the only way to seize 
stereoscopic compositions and its impressive effects.

We believe that it is quite difficult to both make a his-
tory and caracterize the stereoscopic gaze without the 
“relief” experience offered by those images and with-
out the understanding of their coeval technologies and 
viewing apparatus. However, in the cases where that 
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kind of experience was impossible, we used contempo-
rary digital means to acquire such an experience. We 
believe that certain images were never seen stereo-
scopically before, which gave us a thrilling pleasure. 

Research team

Victor Flores  (Phd) - Principal Researcher. Universidade Lusófona 
and Cicant/CIC-Digital

Vitor dos Reis (Phd) - Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa

Jorge Leandro Rosa (Phd) - Instituto de Filosofia da Universidade 
do Porto

Teresa Mendes Flores (Phd) - Universidade Lusófona e CIC-Dig-
ital Nova (UNL)

Margarida Medeiros (Phd) - FCSH e CIC-Digital Nova (UNL)

Filipe Luz (Phd) - Universidade Lusófona and Cicant/CIC-Digital

Rodrigo Peixoto (Phd candidate) - Universidade Lusófona and 
Cicant/CIC-Digital

Joana Bicacro (Phd candidate and research fellow) - Universidade 
Lusófona and Cicant/CIC-Digital

Silvano Pereira (research fellow) - Cicant

optámos pelo seu visionamento estereoscópico recor-
rendo aos meios digitais contemporâneos. Acreditamos 
que algumas das imagens nunca tinham sido visionadas 
de forma estereoscópica antes, o que nos proporcionou 
uma arrepiante emoção.

Equipa de investigadores

Victor Flores (Phd) - Investigador principal. Universidade Lusófona 
e Cicant/CIC-Digital

Vitor dos Reis (Phd) - Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa

Jorge Leandro Rosa (Phd) - Instituto de Filosofia da Universidade 
do Porto

Teresa Mendes Flores (Phd) - Universidade Lusófona e CIC-Digi-
tal Nova (UNL)

Margarida Medeiros (Phd) - FCSH e CIC-Digital Nova (UNL)

Filipe Luz (Phd) - Universidade Lusófona e Cicant/CIC-Digital

Rodrigo Peixoto (Doutorando) - Universidade Lusófona e Cicant/
CIC-Digital

Joana Bicacro (Doutoranda e bolseira) - Universidade Lusófona e 
Cicant/CIC-Digital

Silvano Pereira (bolseiro do projeto)
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A equipa do projeto

O projeto foi promovido pelo Centro de Investigação 
em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias 
- CICANT, da Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias, com o apoio da FCT, e nele participam 
investigadores de diversas universidades e perfis de in-
vestigação. São eles também os principais organizado-
res desta conferência.

O website do projeto

Mais informações em:  
https://stereovisualculture.ulusofona.pt

Project team

The project was sponsored by the Research Centre in 
Applied Communication  Culture and New Technologies 
- CICANT, from Universidade Lusófona, with the support 
of the FCT, and involves researchers from several uni-
versities and research fields. They are also the main or-
ganizers of this conference.

Project website

More info at :   
https://stereovisualculture.ulusofona.pt
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Exhibition “The Third Image. Stereoscopic 
Photography in Portugal and the desire 
of 3D”

This is the third exhibition curated since the beginning 
of the Stereo Visual Culture research project, in April 
2013, within a logic of partnership established with the 
archives and museums that entered this study. 

In April 2015, we have been in Leiria, at the Museum of 
the Moving Image, and during the summer the exhibi-
tion descended to Lisbon, to the Lisbon Municipal Ar-
chive - Photography. All three editions show a selection 
of images from the nine participant institutions and the 
most important images from the collections of stereos-
copy of the hosting institution. These facts turn every 
exhibition into a unique event, with different images 
and objects and an adapted conception of the exhibi-
tion space.

At m|i|mo great attention was given to the collections 
Magalhães Nobre/ Manuel Alvarez and J. Walmer, unit-
ed by the theme of real and virtual traveling. At the Lis-
bon Municipal Archive - Photographic the work of two 
amateur stereoscopic photographers was at evidence : 
Arthur Freire and Arthur Benarus. Stereoscopic camer-

Exposição “A Terceira Imagem. A 
fotografia estereoscópica em Portugal e 
o desejo de 3D”

Esta é a terceira exposição que organizamos desde o iní-
cio do projeto de investigação, numa lógica de parceria 
com as instituições que participam na pesquisa. Estive-
mos em Leiria, no Museu da Imagem em Movimento, 
no mês de Abril, e no verão descemos a Lisboa, ao Ar-
quivo Municipal de Lisboa - Fotográfico. As três edições 
mostram imagens pertencentes às nove instituições 
estudadas e as mais importantes imagens dos acervos 
da instituição que acolhe a exposição, o que torna cada 
edição um acontecimento único, com imagens e ob-
jetos diferentes e uma conceção do espaço expositivo 
adaptada a cada local.

Na exposição do m|i|mo estiveram em destaque a co-
leção Magalhães Nobre/ Manuel Alvarez e a coleção J. 
Walmer, unidas pelo tema da viagem. No Arquivo Muni-
cipal de Lisboa - Fotográfico pôs-se em relevo o trabalho 
estereoscópico dos fotógrafos amadores Arthur Freire 
e Artur Benarus. Mostraram-se ainda visores e câma-
ras estereoscópicas do acervo de cada uma destas duas 
instituições.
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Nesta edição destaca-se a coleção Fernando Santana 
Cardoso, pertencente ao Arquivo Nacional Torre do 
Tombo. O visitante poderá visionar num visor da época 
alguns dos cartões comerciais desta coleção, alguns dos 
quais serão, provavelmente, os mais antigos encontra-
dos nos acervos que estudámos (da década de 1850).

São curadores destas exposições Victor Flores (Stereo 
Visual Project), Ana David ( m|i|mo) e Sofia Castro (Ar-
quivo Municipal de Lisboa - Fotográfico). 

Agradecemos publicamente a todas as instituições que 
participam com as suas imagens e materiais e que aco-
lheram a nossa investigação: Arquivo Nacional Torre do 
Tombo, M|i|mo - Museu da Imagem em Movimento, 
Centro Português de Fotografia, Cinemateca Portugue-
sa, Arquivo Municipal de Lisboa - Fotográfico, Museu da 
Cidade, Museu da Ciência da Universidade do Porto, Ar-
quivo Municipal do Porto, Museu Carlos Machado.

as and different viewing devices from the host institu-
tions were also shown. 

At this edition, we highlight Fernando Santana Cardo-
so collection, owned by the National Archive Torre do 
Tombo. The visitor will be able to see some commercial 
stereo cards from this collection viewed through a vin-
tage viewer. We believe that some of these cards are 
among the ancient of all the collections we have studied 
(circa 1850).

Victor Flores (Stereo Visual Project), Ana David (m|i|mo) 
and Sofia Castro (Lisbon Municipal Archive - Photogra-
phy) are the curators of the exhibitions. 

We wish to publicly acknowledge all participant insti-
tutions who collaborated with their images: National 
Archive of Torre do Tombo, M|i|mo - Museum of the 
Moving Image, Portuguese Centre of Photography, Cin-
emateque- Cinema Museum, Municipal Archive of Lis-
bon - Photographic, City Musuem, Science museum of 
the University of Porto, Municipal Archive of Porto and 
Carlos Machado Museum .
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Organization

CICANT - Centre for Research in Applied 
Communication, Culture, and New 
Technologies - Universidade Lusófona

The Centre for Research in Applied Communication, 

Culture, and New Technologies (CICANT) is an innova-

tive project, designed to develop research activities in 

an interdisciplinary way around a confluent scientific, 

educational and experimental space at the cross of me-

dia, arts, culture and technologies.

CICANT results from the combined efforts of all teach-

ers in the School of Communication, Architecture, Arts 

and Information Technologies (ECATI) at Lusófona Uni-

versity.

This unit promotes theoretical and applied research on 

all its subject areas, particularly focusing on knowledge 

transfer and exchange with industry and similar centres 
in Portugal and in Europe.

To meet its objectives, CICANT integrates a team of 
highly qualified researchers, and is an active party in the 
larger research cluster in the area of communication in 
the country, CIC.digital. CICANT distinguishes itself via 
its state of the art technical facilities and the highly ap-
plied nature of its research and knowledge transfer ori-
ented teaching and learning activities.

The unit’s main objective include attracting young re-
searchers, fostering the publication of excellent sci-
entific works and promoting the development and in-
ternationalisation of Communication and Information 
Sciences in Portugal, in Europe and in all the Portuguese 
speaking countries.

Organização

Centro de Investigação em Comunicação 
Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias 
(CICANT) - Universidade Lusófona 

O Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, 
Cultura e Novas Tecnologias (CICANT) é uma unidade 
de Investigação e Desenvolvimento da Escola de Comu-
nicação, Arquitetura, Artes e Tecnologias da Informação 
(ECATI) da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (ULHT). 

No CICANT participam ativamente tanto os investigado-
res como os professores da ECATI, sempre regidos por 
objetivos de criação de uma investigação autónoma.  As 
atividades do CICANT são norteadas pelas competên-
cias e pelos conhecimentos essenciais às comunidades 
que se originam na sociedade contemporânea cada 
vez mais mediatizada. Esta unidade promove investi-
gação teórica e aplicada nas diferentes áreas atuais da 
comunicação, focando principalmente as transferências 
de conhecimento com a indústria e centros de investi-
gação similares na Europa. 

O CICANT pretende desenvolver a ligação entre as no-
vas tecnologias de uso diário e o saber universitário 
com impacto social e transversal. Por esta razão, os seus 
investigadores consideram a interdisciplinaridade na 
investigação muito importante, sobretudo na relação 
com as artes, ciências sociais e humanas e tecnologias 
da informação. 
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Partner institutions

Torre do Tombo National Archive

The Torre do Tombo National Archive (ANTT) is a central 
repository of the state that holds and preserves origi-
nal documents from the IX century to the present. Its 
mission includes the preservation of recent electronic 
files within the scope of its action, the protection and 
valorisation of cultural heritage, archival patrimonies 
and photographic heritage. It is dependent on the Di-
recção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), 
integrating the national archive system.

As such, Torre do Tombo National Archive pursues its 
responsibilities and mission with regards to promote 
the protection, exploitation, dissemination, access and 
fruition of the archival and photographic heritage, en-
suring the management of collections in its custody and 
the rights of the state and the citizens it embodies; its 
use as a resource of administrative activity and founda-
tion of collective and individual memory.

Its responsibilities also include ensuring the integration 
of archival and photographic heritage, which in any way 
it may be awarded, and accept forms of acquisition (by 
gift, inheritance and legacy, deposit, incorporation, ex-
change or reintegration).

Instituições parceiras

Arquivo Nacional da Torre do Tombo

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) é um ar-
quivo central do Estado que guarda documentos origi-
nais desde o séc. IX até à atualidade, cabendo-lhe, por 
consequência da sua perenidade, preservar também os 
novos arquivos eletrónicos no âmbito de atuação do or-
ganismo, a par do mandato explícito para dar execução 
à lei que estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural, na sua 
vertente de património arquivístico e património foto-
gráfico.

É um arquivo de âmbito nacional, dependente da Dire-
ção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), in-
tegrando o sistema nacional de arquivos.

Como tal, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo pros-
segue as suas atribuições e missão, no que diz respeito: 
à promoção da salvaguarda, valorização, divulgação, 
acesso e fruição do património arquivístico e do patri-
mónio fotográfico, garantindo a gestão de acervos à sua 
guarda, e os direitos do Estado e dos cidadãos nele con-
substanciados; à sua utilização como recurso da ativida-
de administrativa e fundamento da memória colectiva e 
individual; à aplicação das disposições integrantes da lei 
de bases da política e do regime de proteção e valoriza-
ção do património cultural e demais legislação regula-
mentar, nomeadamente no que respeita ao património 
arquivístico e ao património fotográfico.

Compete-lhe ainda garantir a integração de património 
arquivístico e fotográfico, que a qualquer título lhe seja 
atribuído e aceitar as formas de aquisição (por doação, 
herança e legado desde que previamente autorizados 
pelo membro do Governo responsável pela área da Cul-
tura, por dação, depósito, incorporação, permuta ou 
reintegração).
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Faculdade de Belas-Artes, Universidade 
de Lisboa

The Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lis-
boa, commonly known as Belas-Artes, is the oldest 
College of Fine Arts in Portugal. Founded in 1836 as 
a fine art academy, it is now established as a contem-
porary art and design school with a permanent and 
ongoing concern of playing an active role in today’s 
culture.

Its location, in the city’s historical centre – the Convento 
de São Francisco in Chiado, a zone of cultural affirma-
tion since the 19th Century – propels the School’s aim 

of implementing artistic and re-
search skills that are adequate 
to meet the current challenges 
of global knowledge. The focus 
at Belas Artes is both the artis-
tic creation and the develop-
ment of all stages of project in 
the field of design. In order to 
do so, the School places great 
emphasis on teaching, combin-
ing practical development of 
projects with intensive theoreti-
cal training in history of art and 

design, aesthetics and cultural studies. Currently, the 
School has close to 1700 students enrolled, and a third 
of these students attend postgraduate courses, offering 
degrees in the areas of Painting, Sculpture, Industrial 
Design, Graphic Design and New Media Art, as well as 
History and Science of the Arts and Cultural Heritage, 
Museology, Curatorship, Art Education and Drawing 
both at undergraduate and post-graduate level. As a re-
sult, Belas Artes links theory and practice, past and pre-
sent, specificity and cultural integration.

Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa

A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
é a escola superior de ensino artístico mais antiga de 
Portugal. Com raízes na Academia de Belas-Artes fun-
dada em 1836, a Faculdade de Belas-Artes tem vindo a 
transformar-se numa escola de ensino artístico vincula-
da à arte e ao design contemporâneo, com a permanen-
te preocupação de ocupar um lugar atuante na cultura 
dos nossos dias. 

A sua localização no centro histórico da cidade, o Con-
vento de S. Francisco situado no Chiado, polo de afir-
mação da modernidade em 
Lisboa desde o século XIX, 
corresponde fielmente ao 
espírito que a Faculdade 
pretende materializar: de-
senvolver uma cultura artís-
tica atenta ao nosso tempo 
e implementar competên-
cias artísticas e de investiga-
ção nos campos da arte e do 
design que respondam aos 
desafios do mundo contem-
porâneo. Centrada tanto na 
criação artística como nas 
diferentes etapas do processo de conceção em design, 
o ensino em Belas-Artes combina o desenvolvimen-
to prático de projetos com uma sólida aprendizagem 
teórica. As suas sete Áreas científicas – Arte Multimé-
dia, Ciências da Arte e do Património, Desenho, Design 
de Comunicação, Design de Equipamento, Escultura, 
Pintura – são responsáveis por cursos de licenciatura, 
mestrado e doutoramento, além de pós-graduações e 

cursos livres.  
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Kino Eyes Masters - KEM

Kino Eyes Masters - KEM is an original study program-
me that seeks to promote new teaching and learning 
opportunities for learners and teachers in the areas of 
fiction film making and creativity studies. This two year 
MA programme is a brand-new highly intensive fiction 
film making masters degree supported by ERASMUS+. 
The programme takes the form of four semesters’ tea-
ching, along with a summer school. The teaching is 
unique for a film making MA in that it is split between 
three different film schools in three different European 
states: Lusófona University in Lisbon, Portugal, Screen 
Academy Scotland in Edinburgh/ Napier University, UK, 
and the Baltic Film and Media School in Tallinn, Estonia.  

Kino Eyes Masters - KEM

O Kino Eyes é um mestrado em Cinema com a duração 
de quatro semestres e uma escola de verão. O programa 
de ensino é único para um mestrado em cinema por-
que é dividido entre três universidades em três países 
europeus: Universidade Lusófona em Lisboa, Portugal; 
Screen Academy de Edimburgo na Escócia, Universidade 
Napier e a Baltic Film School em Tallinn, Estónia. A divi-
são pelas três universidades reflete os pontos fortes de 
cada uma, possibilitando aos alunos a melhor escolha 
possível para aprender a sua especialização. Os alunos 
são recrutados para as áreas: Realização, Guionismo, 
Produção, Cinematografia, Edição e Som.   

Instituições promotoras // Supporters
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Informações gerais

Acesso WI-FI e internet
Network: SIMEDIA15
Password: Stereoandi 

Locais das sessões

Todas as sessões plenárias decorrem na Sala A, situa-
da ao fundo do átrio de entrada do edifício da Torre 
do Tombo, à esquerda, junto ao local da exposição “A 
Terceira Imagem”. É lá que se situa também o Secre-
tariado da Conferência, para registo, acolhimento e 
informações.
As sessões paralelas decorrem na Sala A, no piso 0, e 
na Sala B, situada no piso inferior (-1). Basta descer as 
escadas junto à zona do bar, no lado direito do piso, e 
virar à direita assim que descer as escadas.
Ambas as salas estarão assinaladas no local e o staff da 
conferência poderá ajudá-lo sempre que precisar.

Pausas para café e almoço
Todos os coffee breaks terão lugar, às horas referidas 
no programa, no bar do piso 0. O bar situa-se ao fundo 
à direita (para quem entra no edifício).
Fora do horário dos coffee breaks e sempre que o bar 
se encontrar fechado, terá acesso a máquinas de ven-
da de comida e bebidas. A cantina da Torre do Tombo 
faz também serviço de cafetaria ao longo do dia.
Os almoços serão servidos na cantina da Torre do Tom-
bo. O acesso é feito pelo exterior do edifício, na fachada 
Este. Ao sair do piso 0 pela entrada principal, vire à sua 
esquerda e desça a escadaria ao fundo. Depois volte a 
virar à esquerda, ande alguns metros e entre novamen-
te no edifício.
Confirme se a sua inscrição inclui almoços e cafés e, em 
caso afirmativo, se tem duas senhas de almoço e cinco 
senhas de café. As mesmas deverão ser entregues ao 
funcionário do restaurante após ter recebido a refeição. 
Agradecemos que devolva à organização todas as se-
nhas não usadas.

O restaurante é de self-service e existirá uma zona de 
refeições indicada para os conferencistas. O almoço 
compreende sopa, um prato principal, bebida, sobre-
mesa e café.

General information

WI-FI access
Network: SIMEDIA15 
Password: Stereoandi

Sessions locations 

All plenary sessions and keynote sessions will take place 
at Room A, at the left and back of the main floor hall, 
past the entrance lobby of Torre do Tombo building, 
next to the exhibition “The Third Image”. The registra-
tion and information desk will also be located at the 
exhibition lobby.
Parallel sessions take place both at Room A, at the 
ground floor, and at Room B, located at floor -1. To get 
there, you have to take the stairs next to the Bar, on the 
right side of the ground floor. When downstairs, turn 
right.
All rooms are marked on site and the conference staff 
will be available to answer questions and help you 
whenever needed.

Coffee breaks and lunch – locations and details
All coffee breaks take place at the times mentioned in 
the program, at the bar on the ground floor. For those 
entering the building, the bar is located in the back of 
the main hall, to the right. From Room A, go outside the 
exhibition area and straight ahead, then turn left before 
the corridor. From Room B, go up the stairs and straight 
ahead.
Before and after coffee breaks hours, when the bar is 
closed, food and drink vending machines are available. 
The canteen of Torre do Tombo has cafeteria services 
throughout the day.
Lunch is served in the canteen of Torre do Tombo. Ac-
cess to the canteen is made on the outside of the build-
ing, through the Eastern façade. When leaving floor 0 
through the main entrance, turn left and go down the 
stairs on the left. Then turn left again, walk a few steps 
and re-enter the building. The canteen is on the right.
At registration you will be given two lunch tickets and 
five coffee break tickets. Please, check if you have all 
your tickets. Tickets should be delivered to the restau-
rants and cafeteria personnel at the moment you get 
your meal. This is a self-service restaurant and there 
will be a special location for conference participants. 

Lunch comprises a main course dish, soup, drink, des-
sert and coffee.
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Outras localizações

Junto à entrada do bar, no piso 0, encontra-se uma 
caixa multibanco. À direita existem também instala-
ções sanitárias

.
     

Map

Other useful locations

At the entrance of the bar, on level 0, there is a cash 
machine (ATM). To the right there is a WC. On the first 
floor there are several study rooms and a library with 
WI-FI access.
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Transportes públicos para a Torre do 
Tombo – Como chegar

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo fica situado na 
seguinte morada:

Alameda da Universidade
1649-010 LISBOA

Para chegar de Metro:
Aconselhamos a estação “Cidade Universitária” da linha 
amarela. Em alternativa, pela linha verde, use a estação 
“Campo Grande”.

Para chegar de autocarro - Carris:
Carreiras para a Cidade Universitária: 31 ; 35; 64; 738; 
755; 768
Carreiras para Campo Grande: 7; 736; 701; 750; 767; 
783

Public Transports to Torre do Tombo – 
How to get here

The National Archive of Torre do Tombo is located at the 
following address:

Alameda da Universidade
1649-010 LISBOA
Coordinates: 38.755662, -9.156675

By Metro: If possible, use the Yellow Line. Nearest stop 
is “Cidade Universitária.” You can also use the Green 
Line. Nearest stop is “Campo Grande” Station.

By bus:
Routes to Cidade Universitária (the nearer location) : 31 
; 35; 64; 738; 755; 768
Routes to Campo Grande (also possible) :  7; 36; 701; 
750; 767

Getting around
Lisbon city centre is well provided with public transport 
services. Consider your options (on Google Maps, for 
instance) and travel by bus, train, tram and metro. For 
more about transports in Lisbon follow: 
Bus and tram (Carris): http://www.carris.pt/
Train (CP): http://www.cp.pt/
Subway / Metro: http://www.metrolisboa.pt/ 

From and to anywhere
By Taxi cab: During the week, between 6am and 9pm 
the price is 3,25€ + 0,47€/km. At night, weekends and 
holidays the price is 3,90€ + 0,56€/km. Luggage extra 
charge is 1,60€ (when larger than 55x35x20cm) and 
phone call extra charge is 0,80€.
Call for a cab anytime at (+351) 21 343 0677 (Euro-
coop) or at (+351) 21 936 2113 (Radio Taxis co).
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Programa social e cultural // Social and Cultural Programme

Quarta-feira, 7 de Outubro // Wednesday, 7 October
18:00 - 19:00
Inauguração da exposição // Exhibition opening
A Terceira Imagem: Fotografia estereoscópica em Portugal e o Desejo de 3D // The Third Image: The Stereoscopic 
Photography in Portugal and the Desire for 3D

Quinta-feira, 8 de Outubro // Thursday, 8 October
16:45 - 18:00
Visita Guiada à área de conservação e restauro da Torre do Tombo // Guided Tour to the conservation and 
restoration areas of Torre do Tombo 
Open to all conference delegates. Free entry.  
Registration required by October 8 at noon at simedia2015@ulusofona.pt. Limited entries.



PROGRAMA / Programme  

PROGRAMA
Programme

STEREO & IMMERSIVE MEDIA 
International Conference
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Programa diário - visão rápida // Daily Schedule - quick overview

Quarta-feira, 7 de Outubro  / Wednesday, 7 October

13:30 - all day     Abertura do Secretariado  // Conference Registration Desk Open

14:15 -14: 50        Abertura e sessão de boas-vindas // Conference Opening and Host Remarks

15:00 - 16:00      Sessão plenária // Plenary Session : Stereo Visual Culture Project

16:00 - 16:15       Pausa para café // Coffee Break

16:15 - 17:45        Sessão plenária // Plenary Session :  Oliver Grau

17:45 - 18:00       Pausa para café // Coffee Break

18:00 - 19:00       Inauguração da exposição // Exhibition Opening

Quinta-feira, 8 de Outubro /  Thursday, 8 October

9:00 - all day      Abertura do Secretariado // Conference Registration Desk Open

9:30 - 11:00         Sessões paralelas // Parallel Sessions

11:00 - 11:15        Pausa para café // Coffee Break

11:15 - 12:45         Sessões paralelas // Parallel Sessions

12:45 - 14:00        Almoço // Lunch

14:00 - 15:00       Sessões paralelas // Parallel Sessions

15:00 - 16:30       Sessão plenária // Plenary Session : Denis Pellerin

16:30 - 16:45       Pausa para café // Coffee Break

16:45 - 18:00      Visita guiada // Guided Tour : Arquivo Torre do Tombo Archive 

19:30                     Conference Dinner   - Versailles Restaurant (Av. da Liberdade, 15A)
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Sexta-feira, 9 de Outubro / Friday, 9 October

9:00 - all day      Abertura do Secretariado // Conference Registration Desk Open

9:30 - 11:00         Sessões paralelas // Parallel Sessions

11:00 - 11:15        Pausa para café // Coffee Break

11:15 - 12:45         Sessões paralelas // Parallel Sessions

12:45 - 14:00        Almoço // Lunch

14:00- 15:30         Sessão plenária // Plenary Session : Emília Tavares

15:30 - 17:00        Sessões paralelas // Parallel Sessions

17:00 - 17:15        Pausa para café // Coffee Break

17:15 - 18:45        Sessão plenária // Plenary Session : Maria Teresa Cruz

18:45 - 19:00       Closing Session
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Keynote Speakers

Oliver Grau
WILL WE EVER BECOME USED TO IMMERSION ?

Maria Teresa Cruz
ALEGORIAS DA IMERSÃO E DA DISTÂNCIA. DO APRISIONAMENTO E DA LIBERDADE PELA IMAGEM // ALLEGORIES OF 
IMMERSION AND DISTANCE. IMPRISONMENT AND FREEDOM THROUGH IMAGE

Denis Pellerin
STEREO PHOTOGRAPHS : A LITTLE APPRECIATED AND OFTEN OVERLOOKED CULTURAL AND HISTORICAL TREASURE 
TROVE

Emília Tavares
O ACONTECIMENTO NA FOTOGRAFIA ESTEREOSCÓPICA // THE EVENT IN STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY

Informação sobre as línguas // Language notification

As línguas de trabalho são o português, o espanhol e o inglês. As conferencias decorrem na língua em que está 
apresentado o título e o resumo da comunicação.

Os debates depois de cada sessão poderão decorrer em inglês se for conveniente.

The working languages at the conference are Portuguese, Spanish and English. The language of the communication 
title and abstract indicates the language used for that presentation. 

All debates may be in English if convenient. 
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Programa detalhado de sessões // Detailed session schedule

Quarta-feira, 7 de Outubro // Wednesday, 7 October

Horas

13:30 

Local: Entrada da Torre do Tombo //  Venue: Torre do Tombo Lobby 

Registo de conferencistas // Conference Registration

14:15 - 
14:50 

Local: Sala A // Venue: Room A  

Sessão de abertura e de boas-vindas // Conference Opening and Host Remarks

Silvestre Lacerda, Director of Torre do Tombo National Archive

Manuel José Damásio, Director of Kino Eyes, The European Movie Masters // Head of Department 
of Film and Media Arts

Cláudia Alvares, President of the Research Center CICANT, Universidade Lusófona

Victor dos Reis,President of the Faculty of Fine Arts of Lisbon University

Victor Flores, Principal Investigator of Stereo Visual Culture Project and S&I Media Conference 
Organizer

15:00 - 
16:00

Local: Sala A // Venue: Room A  
Stereo Photography in Portugal 
Key outputs from the research project Stereo Visual Culture
Presented by the research team

16:00- 
16:15 Pausa para Café // Coffee Break

16:15 - 
17:45

Local: Sala A // Venue: Room A  
Plenary Session —Keynote Speaker Oliver Grau
WILL WE EVER BECOME USED TO IMMERSION?

17:45 - 
18:00 Pausa para Café // Coffee Break

18:00 - 
19:00

Inauguração da exposição “A Terceira Imagem.”// 
Opening of the exhibition ‘The Third Image. The Stereoscopic Photography in Portugal and the Desire 
for 3D’
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Quinta-feira, 8 de Outubro // Thursday, 8 October

Horas Local: Sala A // Venue: Room A Local: Sala B // Venue: Room B

9:30 - 
11:00

Fotografia estereoscópica histórica // Historical 
Stereo Photography

Estereoscopia e Percepção // Stereoscopy and 
Perception

Autoria e datação de vistas estereoscópicas de 
Coimbra no século XIX.

Autor: Alexandre Ramires
(CEIS20, Coimbra, Portugal)

Watching Stereoscopic Images : Synthesizing 
Optical Discontinuity and Tactile Continuity
Author : Esther Jacopin
(Paris Sciences & Lettres / La Femis, France)

O Porto em relevo : fotografia estereoscópica 
ca. 1855-1890

Autor: Nuno Borges de Araújo
(Universidade do Minho, Portugal)

A estereoscopia no Brasil do Século XIX : o 
caso do Rio de Janeiro

Autora: Maria Cristina Miranda da Silva
(Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil)

A solidez da imagem. Considerações sobre a 
sustentação da imagem como um sólido

Autor : Jorge Leandro Rosa (Instituto de Filosofia 
da Universidade do Porto, Portugal)

Estereoscopistas británicos en España : Frank 
M. Good

Autor: Juan A. F. Rivero (Coleccion Fernandez 
Rivero, Spain)

Moderadora // Chair : Teresa Mendes Flores 
(Universidade Lusófona / CIC-Digital NOVA, 
Portugal)

Moderador // Chair : Filipe Luz
(Universidade Lusófona / MOVLab – CICANT, 
Portugal)

11:00 - 
11:15 Pausa para Café // Coffee Break
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Quinta-feira, 8 de Outubro // Thursday, 8 October

Local: Sala A // Venue: Room A Local: Sala B // Venue: Room B

11:15 
-12:45

Media Estereoscópicos e Viagem// Stereo 
Travel Media

Estereoscopia, Tecnologia e Estética // 
Stereoscopy, Technology and Aesthetics

From the Point of View to the Point of Being 
: «Italy through the Stereoscope», a Virtual 
Tour in the 20th Century
Author: Paolo Parmeggiani 
(Università di Udine, Italy)

Producing Illusions in Oz the Great and 
Powerful. How Stereoscopic Movies Narrate 
Their Medium’s Descent and thereby Realize 
Their Aesthetic Potential
Author : Luisa Feiersinger
(“Das Technische Bild” Humboldt-Universität zu 
Berlin, Germany)

Between Immersion and Media Reflexivity : 
Virtual Travel Media in 19th Century
Author: Nikita Mathias 
(University of Oslo, Norway / University of 
Tuebingen, Germany)

« Double-Bind» tecno-estético : imersão,
« código, inconsciente e trauma na obra «Serious 

Games» de Harun Farocki
Autor: Rui Matoso
(ECATI - Universidade Lusófona – CICANT- CIC-
Digital, Portugal)

An augmented reality mobile application for 
enhancing paleontological tourism experience

Autor : Ferdinando Cesaria 
(CETMA, Engineering, Design & Materials 
Technologies Centre, Italy)

O ecrã, a imersão e a nuvem

Autor : António Cardoso
(Universidade de Évora, Portugal)

Moderador / Chair : Joana Bicacro 
(Universidade Lusófona / CICANT – CIC-Digital, 
Portugal)

Moderador / Chair : Filipe Figueiredo (Centro de 
Estudos Teatrais da FLUL, Portugal)

12:45 - 
14:00 Almoço // Lunch

Local: Sala A // Venue: Room A Local: Sala B// Venue: Room B

14:00 - 
15:00

Aplicações científicas da estereoscopia // 
Scientific Stereoscopic Practices

Círculo de conversa com colecionadores de 
estereoscopia // Talking Circle with Stereo 
Collectors

Aplicações da fotografia estereoscópica às 
ciências : uma perspetiva histórica

Autora: Marília Peres
(Centre for Structural Chemistry, University of 
Lisbon, Portugal)

Juan Rivero, Alexandre Ramires, António Pedro 
Vicente e Ana David

(Portuguese and spanish session)
Stereoscopy Therapy : Fun or Remedy
Author: Sara Raposo (Independent scholar, 
Portugal)

Delimitando a estereoscopia pela Geometria 
Descritiva

Autores :  
Tiago Manuel Oliveira (FBAUL / CIEBA, Portugal)

Moderadora // Chair : Luís Cláudio Ribeiro 
(Universidade Lusófona / CICANT – CIC-Digital, 
Portugal)

Moderador // Chair : Victor Flores (Universidade 
Lusófona / CICANT – CIC-Digital, Portugal)
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Quinta-feira, 8 de Outubro // Thursday, 8 October

15:00 - 
16:30

Local: Sala A // Venue: Room A  
Sessão plenária // Plenary Session: Keynote Speaker Denis Pellerin
STEREO PHOTOGRAPHS : A LITTLE APPRECIATED AND OFTEN OVERLOOKED CULTURAL AND 
HISTORICAL TREASURE TROVE

16:30 - 
16:45 Pausa para café // Coffee Break

16:45 - 
18:00

 Visita Guiada à área de conservação e restauro da Torre do Tombo (Reservado a Conferencistas) // 
Guided Tour to the conservation and restoration areas of Torre do Tombo (Limited to Delegates)

19:30 Jantar da Conferência // Conference Dinner

Sexta-feira, 9 de Outubro // Friday, 9 October

Horas Local: Sala A // Venue: Room A Local: Sala B // Venue: Room B

9:30 - 
11:00

Entretenimento e espectáculo // Entertainment 
and Spectacle

Instalações imersivas de arte dos media 1 // 
Immersive Media Art Installations 1

« Teatrinhos de bolso » para ver ao serão 
familiar : a fotografia estereoscópica e o 
teatro em imagens 

Autor : Cláudia Madeira (IFL, FCSH – NOVA, 
Portugal)

Nimbus Radiance Gate Project

Autor : Jorge Duarte Sá (Universidade de Évora, 
Portugal)

A atracção no cinema de animação : além de 
um princípio animado

Autora: Eliane Gordeeff e João Paulo Queiroz 
(Faculdade de Belas Artes, UL, Portugal)

Imersão pela noite transfigurada

Autor : Lizângela Torres (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Brazil)

Experimentos Cataplau

Autor : Clóvis Martins Costa (Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Brazil)

Moderador / Chair : Sandra Vieira Jürgens (IHA, 
FCSH – NOVA, Portugal)

Moderadora / Chair : Margarida Medeiros (CIC-
Digital NOVA, FCSH – NOVA, Portugal)

11:00 - 
11:15 Pausa para Café // Coffee Break
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Sexta-feira, 9 de Outubro // Friday, 9 October

11:15 - 
12:45

Local: Sala A // Venue: Room A Local: Sala B // Venue: Room B

Instalações imersivas de arte dos media 2// 
Immersive Media Art Installations 2

Práticas curatoriais e arquivísticas da fotografia 
esteresocópica // Stereo photography, archival 
and curatorial practices

A imagem projectada e reflectida 
como dispositivo de imersão na arte 
contemporânea

Autora : Helena Ferreira (CIEBA / FBAUL, 
Portugal)

A castle, a queen inside a box and a miracle :  
the backstage in shaping museum experiences 

Author : Sandra Santos (NOVA University of 
Lisbon, Portugal)

Entre as duas vezes que o corpo dançou - 
algumas considerações sobre os conceitos  
de presença e imersão na composição 
 de uma coreografia para a câmara

Autora : Ana Rito (CIEBA / FBAUL, Portugal)

Visores e fotografias estereoscópicas  
nas coleções da Cinemateca Portuguesa-Museu 
do Cinema

Autor : Tiago Baptista (Cinemateca Portuguesa-
Museu do Cinema, Portugal)

Um Retrato a Grafite e Som de Alberto 
Carneiro: ação performativa no Jardim 
Botânico.

Autores: Rogério Taveira e Fernando Fadigas 
(CIEBA / FBAUL, Portugal)

Exemplos da produção estereoscópica  
de Jorge de Almeida Lima

Autor : Paulo Leme (Torre do Tombo // National 
Archive, Portugal)

Moderador // Chair : Victor dos Reis (FBAUL, 
Portugal)

Moderadora // Chair : Ana David (m|i|mo, 
Portugal)

12:45 - 
14:00 Almoço / Lunch

14:00 - 
15:30 

Local: Sala A // Venue: Room A  

Sessão plenária // Plenary Session: Keynote Speaker Emília Tavares
O ACONTECIMENTO NA FOTOGRAFIA ESTEREOSCÓPICA // THE EVENT IN STEREOSCOPIC 
PHOTOGRAPHY
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Sexta-feira, 9 de Outubro // Friday, 9 October

15:30 - 
17:00

Local: Sala A // Venue: Room A Local: Sala B // Venue: Room B
Jogos e animação esteresocópica // Stereo 
Animation and Games

Estereoscopia e Estética // Stereoscopy and 
Aesthetics

Visual effects for film and videogames: From 
nineteen-century stereo cards to the newest 
digital mattepainting

Authors: Filipe Costa Luz e Rodrigo Peixoto 
(Universidade Lusófona, CICANT – CIC-Digital, 
Portugal)

Stereoscopic Experiment Series

Autor : Rui Lourosa (Escola Superior Artística do 
Porto, Portugal)

“Monsters of Grace” : A Case Study in 
Stereoscope Spectacle

Author : Britt Salvesen (Los Angeles County 
Museum of Art, USA)

Architectural Camera Obscura : Immersive 
Experience and Big Format Contemporary 
Photography

Autora:  Rosa Bunchaft (UFBA - Universidade 
Federal da Bahia, Brazil)

Hacking Stereoscopic Vision : the Nineteenth-
Century Culture of Critical Inquiry in 
Stereoscope Use
Author : Rod Bantjes
(St Francis Xavier University, Canada)

Imersão e atrito - Camera Obscura, Panorama e 
Flatland

Autor : João dos Santos (ESAD.CR - IPLeiria)

Moderador / Chair : Maria da Luz Correia 
(Universidade do Minho, Portugal)

Moderador / Chair : Jorge Leandro Rosa (Instituto 
de Filosofia da Universidade do Porto, Portugal)

17:00 -  
17: 15 Pausa para Café // Coffee Break

17:15 - 
18:45

Local: Sala A // Venue: Room A  

Sessão plenária // Plenary Session: Keynote Speaker Maria Teresa Cruz
ALEGORIAS DA IMERSÃO E DA DISTÂNCIA. DO APRISIONAMENTO E DA LIBERDADE PELA IMAGEM  
// ALLEGORIES OF IMMERSION AND DISTANCE. IMPRISONMENT AND FREEDOM THROUGH IMAGE

18:45 -  
19: 00 Closing Session
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Resumos // Abstracts

Keynote Speakers

Oliver Grau
7 de Outubro // 7 October
16:15 - 17:45
Sala // Room : A

WILL WE EVER BECOME USED TO IMMERSION ?
3D-Film, Virtual and Augmented Reality, Illusion and Immersion … will we enter soon an image space of total 
illusion? This lecture will focus on the emerging relationship of MediaArtHistory, which connects the history of art, 
media and technology, forming an integral element of Image Science. 
Although many people view virtual reality as a totally new phenomenon, it has its foundations in an unrecognized 
history of immersive images, often with the aim to create emotional responses. Indeed, the search for illusionary 
visual space can be traced back to Antiquity, Renaissance and Baroque illusion spaces and 19th century panoramas. 
Grau retells art history as media history, describes the metamorphosis of the concepts of the image and relates it 
to interaction, interface design, agents, telepresence, and genetic images. 
Beside discussing various works from Lintermann, Sommerer, Kac, Shaw, Benayoun, Davies, Eliason a.o. within 
historic contexts the talk will serve as an introduction to a theory model of an evolutionary history of media 
illusions that results from a relative dependence on new sensual potentials of suggestion, and from the variable 
ability to take a distance of the viewer (media competence). 

Denis Pellerin
8 de Outubro // 8 October
15:00 - 16:30
Sala // Room : A

STEREO PHOTOGRAPHS : A LITTLE APPRECIATED AND OFTEN OVERLOOKED CULTURAL AND HISTORICAL 
TREASURE TROVE
The craze for the stereoscope started almost simultaneously in France and in Britain and for nearly a decade 
both countries were leaders in the stereoscopic market. There were historical as well as economical reasons for 
that phenomenon, the former arch enemies being at peace at last and enjoying a time of never-known-before 
prosperity. Stereo photographs however were exported all over Europe and photographers took their cameras to 
neighbouring as well as more distant countries to satisfy the thirst for pictures of their customers. Both foreign 
and local artists took photos of Portugal for the stereoscope at quite an early stage but it was essentially at the 
turn of the 20th century, that stereo pictures started being made in large quantities in Portugal, mainly by well-
off amateurs who did not hesitate to take their cameras with them on their travels but also documented the life 
and activities of their native land. Thanks to their patience and efforts thousands of precious photographs have 
been taken. These images are now being made accessible to a larger audience who can travel back in time and 
learn more about their past and culture. Such a pioneering initiative is worthy of praise and should be supported, 
encouraged, talked about, and developed all over the world. It is high time people understood what a treasure 
trove stereo photographs are.
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Emília Tavares
9 de Outubro // 9 October
14:00 - 15:30
Sala // Room : A

O ACONTECIMENTO NA FOTOGRAFIA ESTEREOSCÓPICA // THE EVENT IN STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
As considerações de “verdadeira realidade” que rodeiam a fotografia estereoscópica serão analisadas em 
contexto com o surgimento de uma nova linguagem de comunicação social, a foto-reportagem. A captação de 
acontecimentos marcantes ou triviais, por profissionais ou amadores, em fotografia estereoscópica, coloca estes 
documentos num patamar de interpretação particular perante o nascimento de uma era de informação visual.

Maria Teresa Cruz
9 de Outubro // 9 October
17:15 - 18:45
Sala // Room : A

ALEGORIAS DA IMERSÃO E DA DISTÂNCIA. DO APRISIONAMENTO E DA LIBERDADE PELA IMAGEM // 
ALLEGORIES OF IMMERSION AND DISTANCE. IMPRISONMENT AND FREEDOM THROUGH IMAGE
O valor das imagens foi sempre medido pela nossa proximidade ou distância relativamente a elas, segundo um 
sistema de avaliação que identifica a proximidade com o perigo e a ilusão, e a distância com a liberdade; e que 
associa o crescimento deste perigo com o crescimento do aparelhamento técnico dessa relação. Para esta história, 
que esperamos ver hoje inteiramente confirmada, o perigo do maior ilusionismo coincidiria com a crescente 
sofisticação técnica das possibilidades de imersão no reino das imagens. Mas este fim da história encontra-se 
já no seu início, exigindo a própria avaliação desta narrativa enquanto política da imagem. A História da imagem 
não é um percurso de mero afastamento da perceção natural em direção à imagem técnica, nem esta uma ânsia 
inexorável de ilusionismo e de imersão nas imagens, implicando antes aspetos e processos diferenciados, cuja 
compreensão necessita de re-avaliações no campo da teoria dos media, através do contributo das ciências, da 
antropologia e da história da arte.
The value of images has always been measured by our proximity to or our distance from them, according to an 
evaluation system that identifies the favouring of proximity to danger and illusion, and the favouring of distance 
to freedom. Moreover, it associates the growth of this danger with the growth of the technical equipment of 
perception. This historical narrative is expected to find its higher confirmation in the present time, through the 
increasing technical sophistication of immersion possibilities in the realm of images. But this disclosure coincides 
with the very beginning of the History of image, requiring the evaluation of this narrative as politics of the image. 
The history of image is not a mere distancing process from natural perception towards the technical image and to 
an urge of illusionism and immersion. Rather it entails differentiated aspects and processes, whose understanding 
requires re-evaluations in the field of media theory, through the contribution of science, anthropology and art 
history.
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Sessões Paralelas // Parallel Sessions

Fotografia estereoscópica histórica // Historical Stereo Photography

8 de Outubro // 8 October
9:30 - 11: 00
Sala // Room : A
Moderadora // Chair: Teresa Mendes Flores (Universidade Lusófona / Portugal)

Autoria e datação de vistas estereoscópicas de Coimbra no século XIX
Autor: Alexandre Ramires (Ceis20 / Portugal)

Palavras-Chave: Autoria; Datação; Vistas estereoscópicas; Coimbra

Resumo:
Desde o aparecimento da fotografia e durante todo o século dezanove a produção da imagem fotográfica integrou 
uma parcela apreciável de vistas estereoscópicas, produzidas tanto por fotógrafos instalados nas localidades, 
como por itinerantes ou como resultado de expedições que captavam as imagens que iriam ser comercializadas à 
escala global, a partir de grandes centros populacionais de países em que a fotografia era objeto de uma atividade 
comercial bastante intensa. Coimbra foi alvo deste tipo de atividade. 
Para a interpretação, leitura e utilização das imagens em contexto de investigação histórica é essencial o 
estabelecimento das suas autorias e respetiva datação rigorosa, capazes de as transformarem em documentos 
relevantes e significativos, ao questionarem e acrescentarem algo ao conhecimento dos momentos históricos. 
Esta comunicação consistirá na mostra e contextualização de um conjunto de vistas estereoscópicas de Coimbra, de 
todas as décadas da segunda metade do século dezanove, sendo referidos os nomes dos fotógrafos ou empresas 
fotográficas que os produziram e as datas do seu registo. 

O Porto em relevo : fotografia estereoscópica ca. 1855-1890
Autor: Nuno Borges de Araújo (Universidade do Minho / Portugal)

Palavras-Chave : História da fotografia; Fotografia estereoscópica; Portugal; Porto; século XIX

Resumo:
Com esta comunicação pretendemos abordar a prática da fotografia estereoscópica no Porto, desde os anos 50 
até finais dos anos 80 do séc. XIX. Trataremos sinteticamente a documentação escrita e imagens que atestam 
a prática local da fotografia neste formato, realizadas por fotógrafos profissionais e amadores, o contexto em 
que ela ocorreu e as temáticas abordadas. Daremos ainda notícia de um aparelho concebido por um portuense, 
que o apresenta como uma invenção nesta área, da comercialização de material estereoscópico por fotógrafos 
e estabelecimentos locais, e dos espetáculos de imagens estereoscópicas que ocorreram na cidade durante este 
período.

A estereoscopia no Brasil do Século XIX : o caso do Rio de Janeiro
Autora: Maria Cristina Miranda da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro / Brazil)

Resumo:
O estudo apresenta uma sistematização preliminar das estereoscopias presentes nos acervos públicos do Rio 
de Janeiro. Partimos da investigação da presença dos dispositivos óticos no Brasil do século XIX, em especial 
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a estereoscopia na cidade do Rio de Janeiro, objetivando examinar os seus usuários e difusores, bem como as 
formas de observação e os contextos sociais de utilização dos mesmos. A pesquisa é fundamentada nos estudos 
do primeiro cinema, especialmente em Tom Gunning e Charles Musser, e da história da arte em Jonathan Crary, 
autores que nos ajudam a analisar, respetivamente, o processo de re-contextualização do uso dos dispositivos 
óticos e do redimensionamento do observador da modernidade. O trabalho empírico consistiu no estudo 
sistemático de anúncios publicados nos periódicos do período, em especial no Jornal do Commercio, entre as 
décadas de 1850 e 1870. Especial ênfase foi conferida a chegada da fotografia no Brasil e a precocidade com que 
a estereoscopia foi aqui desenvolvida pelo fotógrafo Revert Henrique Klumb. As temáticas que foram referência 
para a visualidade brasileira foram mapeadas e os fotógrafos brasileiros que desenvolveram esta técnica em seus 
trabalhos foram inventariados. A partir dos anúncios publicados no Almanak Laemmert, entre os anos de 1844 e 
1889, realizamos um levantamento dos estabelecimentos que importavam e comercializavam estes dispositivos 
no período referido. A partir das informações coligidas, a investigação problematiza a presença dos dispositivos 
e aparelhos ópticos na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, considerando as particularidades dos aparelhos e 
dispositivos no contexto histórico, econômico e social da época.

Estereoscopistas británicos en España : Frank M. Good
Autor: Juan A. F. Rivero (Coleccion Fernandez Rivero / España)

Palabras Clave: Frank Good; Frank Mason Good; Estereoscopia; Estereo; Francis Frith; Napper; George Washington; 
Wilson

Resumen:
Contrariamente a lo sucedido con los estereoscopistas franceses, que realizaron diversos reportajes sobre España 
ya en las fechas iniciales de la comercialización masiva de cartulinas estereoscópicas, los grandes fotógrafos y 
editores británicos apenas presentaron vistas españolas. Quizá cabe suponer con cierta lógica que este hecho se 
debió precisamente a la rápida penetración que tuvieron las estereoscopias realizadas por los franceses, inundando 
precozmente los posibles mercados, como hicieron Gaudin, Ferrier, Lamy y Andrieu, entre otros. No obstante, y al 
margen de la producción estereoscópica, las principales empresas fotográficas británicas, Francis Frith y George 
Washington Wilson, no quisieron prescindir de incluir en sus catálogos colecciones españolas. Pero finalmente 
sería el fotógrafo Frank Good, el único editor/fotógrafo británico que realizó una colección de cierta importancia 
de vistas estereoscópicas españolas durante estas primeras décadas de la historia de la fotografía, visitando y 
fotografiando las ciudades de San Sebastián, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Sevilla y Córdoba. En 
resumen cerca del centenar de vistas de las que más de la mitad son de Córdoba y Sevilla, y que extrañamente no 
incluye ciudades tan importantes como Madrid, Toledo o Granada. Estas vistas se editaron en formato normal y 
también en formato “Imperial”, siendo éstas últimas las únicas conocidas en este formato en España.

Estereoscopia e perceção // Stereoscopy and Perception

8 de Outubro // 8 October
9:30 - 11: 00
Sala // Room : B
Moderador // Chair : Filipe Costa Luz (Universidade Lusófona / Portugal)

Watching Stereoscopic Images: Synthesizing Optical Discontinuity and Tactile Continuity
Author : Esther Jacopin ( Paris Sciences & Lettres / La Femis/ France)

Keywords: Stereoscopic images; Tactile continuity; Optical discontinuity

Abstract:
This paper identifies new modes of continuity and discontinuity within stereoscopic images. Based on optical and 
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tactile elements inherited from other art forms; these elements give us analytical tools to study the aesthetic of 
stereoscopic images in S3D films. 
In the first section, I will define what optical discontinuity is. I will call back the basics of optical phenomenons that 
rule stereoscopic images before detailing the results of scientific experiments that focus on the way human beings 
perceive stereoscopic images. I will then explain how stereoscopic techniques reproduce the optical mechanisms 
of binocular vision that make stereoscopic images discontinuous. 
The second section of the paper will be dedicated to tactile continuity. Assuming that stereoscopy is an optical 
illusion, I will observe that scholars, critics, directors, and technicians frequently use vocabulary related to tactility. 
Focusing on history of art theories, I will explain how tactility is related to continuity whereas discontinuity is 
related to optic. 
The third section will analyse the aesthetic of stereoscopic images. I will apply these elements of continuity and 
discontinuity I have identified to stereoscopic images. I will develop this analysis with examples from S3D films 
(such as Wim Wenders’ Pina and Every Thing Will Be Fine, Joséphine Derobe’s short film Souviens-moi) to show 
that stereoscopic images in S3D films are made of elements of optical discontinuity as well as elements of tactile 
continuity inherited from painting and sculpture. 
In conclusion I will discuss the possibility of creating optical continuity within stereoscopic images based on 
architecture.

A solidez da imagem. Considerações sobre a sustentação da imagem como um sólido
Autor: Jorge Leandro Rosa (Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, Portugal)

Palavras-Chave : Sólido; Ontologia da imagem; Estereoscopia ; Física moderna
Um sólido é um corpo que resiste à deformação. Enquanto solidus [stereo], ele é um dos quatro casos da agregação 
da matéria. A imagem, enquanto agregado, parece ser uma entidade que contradiz a resistência dos sólidos físicos 
à penetração, já que ela só pode existir se for, permanentemente, uma via de saída e de entrada, ou seja, se 
for algo que se encontra mergulhado no ciclo da aparição e da desaparição. O caso histórico da estereoscopia 
deve ser reconduzido ao seu «paradoxo» físico e simbólico. Em que medida a sua emergência acompanha as 
transformações paradigmáticas da Física moderna? E em que medida a passagem da física dos sólidos à física dos 
fluidos encontra na estereoscopia uma formulação ontológica e estética da maior pertinência?

Media estereoscópicos e viagem // Stereo Travel Media

8 de Outubro // 8 October
11:15 - 12:45
Sala // Room : A
Moderadora // Chair : Joana Bicacro (Universidade Lusófona / Portugal)

From the Point of View to the Point of Being : «Italy through the Stereoscope», a Virtual Tour in the 
20th Century
Author: Paolo Parmegiani (University of Udine / Italy)

Keywords: Italy Stereo views; Visual sociology; Multimodality;  Point of view; Immersive

Abstract:
One of the most interesting features of stereo views series is not their 3-D effect, but the intertwined outcomes of 
realism, “being-thereness,” and multimodal rhetoric. These features antedate the contemporary immersive media 
in the 20th century. 
The analysis of “Italy through the Stereoscope” (a series of stereo views with a guidebook published in 1903 by 
Underwood and Underwood) helps one understand the narrative and visual conventions of this touristic set and 
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how the stereoscope, enabling a more complex and “free” wandering of the gaze given to the scene, made the 
“point of view” of a traditional photograph become a “place of being”. 
The virtual location of the spectators (the American middle-class “armchair travelers”) within the scene promoted 
an immersive virtual experience whereby the author introduced both visual and textual definitions of who the 
residents were and how they behaved. 
The viewer, thanks to an enhanced perception of the exact location of the point of the shooting, with the 
identification of self in the new virtual space and thanks to the choice of changing his point of focus with a voluntary 
visual movement, identifies himself in a foreign virtual space of exotic landscapes, historical monuments, and 
social ideal types. 
The visual sociology approach of the paper allows one to focus on the representation of the Italian society and on 
the relationship between the observers and those who are photographed. 
This stereoscopic travel in unfamiliar landscapes and the verisimilar representation of local people offered a virtual 
and cheaper option to the ancient upper-class “Grand Tour”, framing this medium as an important source of culture 
at the beginning of the 20th century.

Between Immersion and Media Reflexivity : Virtual Travel Media in 19th Century
Author: Nikita Mathias (University of Oslo (Norway) and University of Tuebingen (Germany), Norway)

Keywords: Immersion; Virtual travel media; 19th century; Panorama; Landscape painting; Early cinema; Walter 
Benjamin; Heinrich von Kleist; Clemens Brentano; Caspar David Friedrich

Abstract:
Deviating from Oliver Grau’s notion of the panorama’s immersive features, my paper will discuss 19th century 
virtual travel media in a more ambivalent and nuanced manner. My aim is to show that the receptive impact of 
these virtual travel media is in fact more complex than the experience of a ‘virtual reality’ avant la lettre.
The theoretical framework underlying the analysis will be provided by Walter Benjamin, Clemens Brentano and 
Heinrich von Kleist. In ‘Berlin Childhood around 1900’, written in French exile, Benjamin discusses his childhood 
experience of the Kaiserpanorama in Berlin. Brentano and Kleist’s texts describe the ‘wunderbare Empfindung’ (≈ 
strange feeling) towards Caspar David Friedrich’s painting ‘Monk by the Sea’.
What both texts share is a fundamental experience of ambivalence towards the topographies depicted in the 
pictorial spaces. Other than merely being ‘enchanted’ by the medium and taken into a far distant land, it is precisely 
the mediality of the medium which provides a synthetic ‘enchantment’ of a different kind. The Kaiserpanorama’s 
gaslight opens up a space between picture and recipient, oscillating between the exotism of tropical islands and 
the intimacy of the writing desk at home. In Kleist and Brentano it is the pictorial status of Friedrich’s landscape 
which nurtures and simultaneously denies the viewer’s longing for ‘travelling there’ and ‘crossing over’.
On basis of this irresolvable contradiction between distance and familiar terrain, between immersion and media 
reflexivity, between past, present and future, I will analyze the virtual travel media landscape painting, panorama 
and early cinematography.

An augmented reality mobile application for enhancing paleontological tourism experience
Authors : Ferdinando Cesaria (CETMA / Italy)
 
Keywords: Augmented Reality; Mixed Reality; Computer graphics; Multimedia information systems; Computer 
vision; Mobile computing; Cultural Heritage; Paleontology; Archaeology

Abstract:
The use of ICT technologies is a powerful tool in cultural heritage for both promoting scientific work and providing 
users with information in a direct and intuitive way. This work describes the development of an interactive 
Augmented Reality mobile application, named JurAR, which aims to enhance the experience of the visitors inside 
an archaeological site (Selp quarry, located near the city of Bari inside the National Park of Lama Balice), presenting 
it in a more realistic and more imaginative way. Augmented Reality technologies can help visitors to better 
understand and enjoy the historical surrounding environment of these sites. Through the application we have been 
able to enhance the real space in an archaeological site, where probably more than 10.000 dinosaur’s footprints 
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have been discovered, using an overlay of digital reproductions of dinosaurs, obtained by the most advanced 3D 
modelling techniques. Just pointing with the mobile device camera one of the discovered footprint inside the 
quarry, the user, looking on the display, he’s able to appreciate the supposed corresponding dinosaur species. The 
digital data, 3D dinosaurs, exactly match with the physical footprint. The implemented tracking system necessary 
to hook the virtual model to the scene doesn’t need of artificial added markers which would contaminate the site. 
Thanks to the use of advanced visual recognition techniques, our application is able to use the same footprint as 
a marker. The prototype has been developed in accordance with the best practices of usability design, offering 
visitors the best user experience possible. A live demonstration of the application has been performed in a public 
show, giving very promising results, in particular showing how the use of the mobile augmented reality application 
both enhances the visitors’ perceived enjoyment and their evaluation of the historical value of the surrounding 
environment.

Estereoscopia, tecnologia e estética // Stereoscopy, Technology and Aesthetic

8 de Outubro // 8 October
11:15 - 12:45
Sala // Room : B
Moderador // Chair : Filipe Figueiredo

Producing Illusions in Oz the Great and Powerful. How Stereoscopic Movies Narrate Their Medium’s 
Descent and thereby Realize Their Aesthetic Potential
Author : Luisa Feiersinger („Das Technische Bild“ Humboldt-Universität zu Berlin / Germany)

Keywords: Perception of space; Aesthetic illusion; 19th century viewing apparatuses

Abstract:
Since their inception at the turn of the 20th century stereoscopic movies were thought to produce an intensified 
immersion via their assumed heightened realism. This claim, which presumes a palpable corporality of the images, 
can be traced from the very beginnings of film theory to the exemplary position of Sergeji Eisenstein (1947) up to 
today. 
On a cursory look, recent movies seem to strive to fulfill the idea of a total immersion into the diegetic universe. 
The advertisement of Oz the Great and Powerful (Sam Raimi, 2013), for example, promises this unmediated 
exploration of a fantastic world. But the immersive viewing experience of the movie is discontinuous as its 
stereoscopic technique, due to its properties and terms, sometimes disrupts the perception of a convincing three-
dimensional space. 
The proposed lecture is going to explore these moments in which the mediation of the images becomes apparent. 
It assumes that the dissolving of illusion isn’t a challenge to be solved but rather can sublimate the mere 
viewing experience into an explicitly aesthetic one. To characterize this potential as inherent in the technique 
itself, the latter’s origin in a specific group of optical machines is considered. These 19th century apparatuses 
called “philosophical toys” are marked by their double nature of displaying entertaining viewing experiences and 
simultaneously revealing them as illusions. The twofold approach of these “technological images” is noticed by 
the view as he produces the image in the specific handling of the devices (Tom Gunning, 2012). How this complex 
dispositive can be transferred to contemporary stereoscopic movies, although the operational part of the viewer is 
reduced, will thus be examined on the emblematic example of Oz. Here the aesthetic potentialities of stereoscopic 
moving images are realized in the narrative, which reflects on its medium’s history and the artificiality of the 
illusion displayed.
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«Double-Bind» tecno-estético : imersão, código, inconsciente e trauma na obra «Serious Games» de 
Harun Farocki
Autor: Rui Matoso (Universidade Lusófona / Portugal)

Palavras-Chave: Inconsciente tecnológico; Harun Farocki; Trauma; Código; Imersão; Estereoscopia; Realidade 
Virtual

Resumo:
A comunicação toma como caso de estudo a vídeo-instalação da série «Serious Games» produzida por Harun Farocki 
em 2009. Esta é a primeira obra em que Farocki aborda diretamente os media estereoscópicos modulados pelas 
tecnologias imersivas de realidade virtual. Contudo, a obra em análise deve ser tida na sequência do filme «War 
at distance», realizado em 2003, e através do qual o cineasta aborda o desenvolvimento da imagem-operativa no 
contexto da perceção sintética promovida por tecnologias visiónicas, financiadas pelo complexo industrial militar, 
em ambientes de guerra virtual (simuladores) e nos video-jogos. 
Nas investigações preliminares a «Serious Games», Harun Farocki deparou-se com uma circunstância inesperada, a 
de que o aparelhamento tecno-estético patente nos simuladores de treino militar disponibiliza a mesma tecnologia 
que permite a administração de uma terapia do trauma provocado pelo transtorno de stress pós-traumático de 
guerra (Virtual Reality Exposure Therapy), hoje amplamente expandida através do uso de “óculos de realidade 
virtual” (Head-Mounted Display) em laboratórios de investigação especializados. 
A nossa hipótese hermenêutica toma como ponto de partida o acesso ao evento traumático, e às respetivas 
memórias do inconsciente, mediado pelo dispositivo neo-técnico e regime escópico seu correlativo, comparando-o 
com a formulação benjaminiana de «inconsciente ótico». 
Assim, importa, numa primeira etapa analítica, traçar e justapor o quadro teórico referente a um possível «substrato 
técnico da memória inconsciente» que nos permite verificar a operatividade do conceito de «inconsciente 
tecnológico», designadamente a partir das leituras que Jacques Derrida faz da teorização de Sigmund Freud em 
torno do inconsciente como máquina de escrever. Ainda no âmbito concreto do caso de estudo em apreço, cujo 
substrato técnico reside no código informático subjacente à produção da imagem digital estereoscópica (realidade 
virtual imersiva), é igualmente pertinente mobilizar os contributos de Katherine Hayles para um entendimento das 
afinidades estruturais e afetivas entre trauma e código.

O ecrã, a imersão e a nuvem
Autor : António Cardoso (Universidade de Évora / Portugal)

Palavras-Chave: Ecrã; Imersão; Csikszentmihalyi Costello; New media; Arte interativa

Resumo:
Partindo da genealogia traçada por Lev Manovich, demonstra-se que o ecrã tem sido presença transversal no 
quotidiano do sujeito, e tem vindo a evoluir paulatinamente até ao culminar das tecnologias de realidade virtual 
que o prescinde definitivamente. 
Esta fruição imersiva pode ser analisada à luz de dois enquadramentos engendrados pelo ‘princípio do prazer’. A 
primeira é a recuperação da teoria Flow desenvolvida na década 1970 por Mihaly Csikszentmihalyi, que se refere 
a um estado de completa absorção no desempenho de determinada ação. A segunda são as treze categorias de 
experiência na relação obra interativa-espetador, apuradas por Brigid Costello. Na elaboração dessas categorias, 
Costello, baseou-se nas teorias de seis autores que abordam os temas do jogo e do prazer sob diversos prismas: 
os filósofos Karl Groos e Roger Caillois, cujos contributos teóricos advêm do desejo de definir a experiência do 
‘jogar’; os psicólogos Michael Apter e Mihaly Csikszentmihalyi, que estudam o jogo como uma experiência de 
fruição intelectual; e os game designers Pierre Garneau e Marc LeBlanc, que se interessam pela estruturação dos 
diferentes tipos de prazer no jogo. 
Para concluir, confrontam-se os dois enquadramentos mencionados com a atual cultura EGO que se vive na 
contemporaneidade pós-digital, caracterizada pela intertextualidade e pela diluição de fronteiras entre autor-
espetador e palco-audiência. A cultura EGO tem se manifestado numa expetativa generalizada de participação, 
potenciada pela web 2.0, e no uso compulsivo de plataformas sociais como facebook, instagram, tweeter e youtube 
que servem de plataforma para a exteriorização da individualidade de cada um. 
Esta situação levou o sujeito até outro género de imersão: uma imersão na tecnologia material (os dispositivos em 
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si, smarphones, tablets...) que são usados transversalmente em grande parte das tarefas diárias, e uma imersão na 
tecnologia imaterial (a chamada nuvem) na qual o sujeito passa cada vez mais tempo.

Aplicações científicas da estereoscopia // Scientific Stereoscopic Practices

8 de Outubro // 8 October
14: 00 - 15:00
Sala // Room : A
Moderador // Chair : Luís Cláudio Ribeiro  (Universidade Lusófona / Portugal)

Aplicações da fotografia estereoscópica às ciências : uma perspetiva histórica
Autora: Marília Peres (Centre for Structural Chemistry, University of Lisbon / Portugal)

Palavras-Chave: Fotografia científica;  Estereoscopia; Ensino e divulgação da ciência

Resumo:
Em 1839 François Arago no discurso que apresentou à Academia das Ciências em Paris, considerou, com grande 
sentido de previsão, o contributo que teriam para as Ciências e as Artes os trabalhos de Louis Daguerre e Joseph 
Niépce relativos à descoberta da Fotografia. 
Sucessivos progressos técnicos e científicos encorajaram a prática fotográfica em diversas ciências. No início, a 
utilização da fotografia no papel de auxiliar documental da Ciência era entendida, segundo Jules Janssen, eminente 
astrónomo francês, como a “retina do cientista”. 
A evolução da técnica fotográfica (nomeadamente a evolução dos processos químicos fotográficos que permitiram 
obter placas mais sensíveis, logo tempos de exposição mais curtos) teve uma influência considerável no domínio 
das aplicações científicas e até industriais. A fotografia, para além de representar o real, visível ou invisível, foi 
também incluída no protocolo experimental científico, conservando, no entanto, a sua vertente documental, quer 
com o caráter arquivístico, quer como veículo de transmissão e informação do conhecimento científico. 
A fotografia estereoscópica longe de ser unicamente um instrumento de diversão das famílias ocupou desde cedo 
um lugar primordial na construção da ciência, bem como no seu ensino e divulgação. 
Pretende-se nesta comunicação, através de uma abordagem histórica, discutir a importância da utilização da 
fotografia estereoscópica em vários ramos da ciência. 
Referências: 
• Davanne, L-A. (1893). Invention et Applications de la Photographie, conférence du 22 Novembre 1891. In: Métiers 
CNdAe, editor. Conférences publiques sur la photographie, organisées en 1891-1892 (pp. 1-29). Paris: Gauthier-
Villars et Fils. 
• Judge, A. W. (1935). Stereoscopic photography. 2nd ed. London: Chapman and Hall Lda. 
• Peres, I. M. (2014). Processos fotográficos históricos. In: Costa, F. & Jardim, E. (coord.). 100 Anos de Fotografia 
Científica em Portugal (1839-1939): Imagens e Instrumentos (pp. 17-34). Lisboa: Edições 70. 

Stereoscopy Therapy : Fun or Remedy
Author: Sara Raposo (independent Scholar / Portugal)

Keywords: Stereopsis; Stereoscopic charts; Optometry; Javal; Strabismus; Amblyopia; Therapy; Collections

Abstract:
Once the material of playful gatherings, stereoscopic photographs of cities, the moon, landscapes and fashion 
scenes are cherished collectors’ items that keep on inspiring new generations of enthusiasts. However, for a 
stereo-blind observer a stereoscopic photograph will be just two similar images placed side by side. The notion 
of perspective created by stereoscopic fusion can only be experienced by those who have binocular vision, or 
stereopsis. There are several causes for the lack of stereopsis. They include eye disorders such as strabismus with 
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double vision (diplopia) and amblyopia. Interestingly, stereoscopy can be used as a therapy for both conditions. 
For instance, the French ophthalmologist Louis Émile Javal (1839-1907) devised stereoscopic techniques to treat 
strabismus, which were successfully developed by North-American optometrists. 
This paper approaches this kind of therapy through the exploration of North-American collections of stereoscopic 
charts that were used for diagnosis and training purposes until recently. I will use material from a survey of 
these collections to discuss not only the effectiveness of the therapy, but also its commercial uses and its social 
representations. 

Delimitando a estereoscopia pela Geometria Descritiva
Autores : Tiago Manuel Oliveira (FBAUL  - CIEBA / Portugal) 

Palavras-Chave : Estereoscopia; Imersão 3D; Dupla Projeção Central; Perspetiva Geométrica; Geometria Descritiva

Resumo:
Este trabalho explora, pelo método da Geometria Descritiva, os limites da estereoscopia para a criação de imagens 
que proporcionem ao ser humano a imersão 3D, e insere-se no programa de investigação para a obtenção do grau 
de Doutor em Belas Artes. 
Elaborou-se uma matriz visual de análise, com 245 amostras de diferentes perspectógrafos, nos quais se exploram 
variações nas relações entre os elementos necessários à criação de uma estereoscopia: objeto, par de observadores, 
plano de projeção. Cada amostra compreende uma combinação única das distâncias entre estes três elementos, 
assim como a dupla projeção central, resultante do par de observadores. A matriz, construída em formato digital 
vetorial 3D, permite isolar cada amostra, assim como as respetivas projeções, para posterior processamento ou 
apresentação, seja em imagens independentes ou conjuntas. 
Como referido, a matriz foi concebida de forma a permitir explorar os efeitos das três variáveis fundamentais, as 
distâncias: entre observadores, entre estes e o objeto, e ainda entre aqueles e o plano de projeção. A matriz pode 
ser lida a partir de uma qualquer amostra e compará-la com outra amostra vizinha, percebendo-se os efeitos de 
variações de apenas uma das variáveis, qualquer que seja. 
Compararam-se estas distâncias tendo-se obtido relações de proporcionalidade que identificaram limites 
de perceção da estereoscopia para o homem, e estabeleceram-se ligações com proporções anatómicas para 
contextualização e possível compreensão dos resultados. 

Entretenimento e espetáculo // Entertainment and Spectacle

9 de Outubro // 9 October
9:30 - 11:00
Sala // Room : A
Moderadora // Chair:  Sandra Vieira Jürgens (IHA - FCSH-UNL/ Portugal)

«Teatrinhos de bolso » para ver ao serão familiar : a fotografia estereoscópica e o teatro em imagens 
Autora : Cláudia Madeira (FCSH-UNL / Portugal)

Palavras-Chave: Teatro em imagens estereoscópicas;  Arqueologia dos media; Remediação

Resumo:
A fotografia estereoscópica entre muitos usos teve subjacente o entretenimento, por isso, entre os temas diversos, 
de paisagens, viagens, exotismos culturais, surgem cenas da vida quotidiana, cenas privadas, cenas de guerra, mas 
também representações de espectáculos, peças de teatro e óperas famosas à época. Esta comunicação tem por 
objetivo analisar as relações arqueológicas de remediação entre os dois media: teatro e fotografia estereoscópica 
em Portugal, a partir de algumas coleções que tratam o tema teatral. Procurar-se-á perceber se existe alguma 
singularidade no espólio português, ou se as coleções existentes traduzem o gosto cosmopolita da época, traduzindo 
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imagens importadas que viajam das (e entre as) principais capitais europeias, como era o caso da coleção “Teatros 
de Paris” (Wing 1991). Outras questões serão abordadas como: quem eram os seus produtores ou distribuidores, 
quem eram os seus consumidores, assim como quais eram os temas e espetáculos que abordavam e que papel 
tinham estas fotografias em relação ao teatro que se via nas cenas de espetáculo.

A atração no cinema de animação : além de um princípio animado
Autora: Eliane Gordeeff e João Paulo Queiroz (Universidade de Lisboa / Portugal - Brazil)

Palavras-Chave : Atração cinematográfica; Atração animada; Imagem em movimento; Imagem Animada; Cinema 
de Animação; Imersão; Imagem.

Resumo:
A atração – ou imersão – que exerce uma obra animada é o tema deste artigo, mas sem considerar a questão 
“imersiva” das projeções IMAX, estereoscópica (3D) e/ou movimentações espetaculares de câmera ou de 
equipamentos oculares. Mas a capacidade de “absorver” o público, de atrair sua atenção, das histórias 
representadas em Animação – em especial, os momentos de representação de memória, de sonho ou de fantasia 
do personagem, como um mergulho, dentro da própria história. 
As questões mencionadas serão analisadas levando-se em consideração o conceito de atração de Tom Gunning, 
mas observando-se os estudos da suspensão da descrença, de Jacques Aumout, da ilusão da imagem, de Ernst 
Gombrich, da percepção, de Rudolf Arnheim e de Henri Bergson, do imaginário no cinema, de Edgar Morin e os 
Princípios Fundamentais de Animação, desenvolvidos por Walt Disney, principalmente o staging e o appeal. 
Apesar das projeções estereoscópicas serem indubitavelmente uma tecnologia que propicia a imersão do público 
nas narrativas que apresentam, não há como ignorar que a própria questão física que se apresenta, da captação 
dessas imagens pelo olho humano – isto é, o visionamento das imagens – é composta não somente pelo processo 
ocular, mas pelo de entendimento do que se vê, ou seja, questões de reconhecimento, empatia, identificação e 
participação. 
Este texto é parte de uma investigação de Doutoramento, em curso, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa, em que será analisado como se processa a Representação do Imaginário no Cinema de Animação. Mas 
de fato este é um interesse maior que se iniciou durante o Mestrado, realizado no Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em 2011, cujo título foi, Interferências Estéticas, a narrativa de animação na técnica do Stop motion, em 
que foi analisado como a materialidade interfere na compreensão das narrativas.

Instalações imersivas de arte dos media 1 // Immersive Media Art Installations 1

9 de Outubro // 9 October
9:30 - 11:00
Sala // Room : B
Moderadora // Chair: Margarida Medeiros (FCSH / Portugal)

Nimbus Radiance Gate Project
Autor : Jorge Duarte Sá (Universidade de Évora e IADE / Portugal)

Palavras-Chave: Media architecture; Projeção media; Sagrado

Resumo:
Nimbus Radiance Gate é um projeto media integrado em espaço religioso, explorando Arquitetura, Arte 
e Tecnologias reforçando este campo multidisciplinar. O projeto consiste na leitura crítica do lugar através da 
elaboração de um conceito simbólico e iconográfico relacionando o espaço contemplativo e um aparato media/
arquitetónico, utilizando softwares de última geração. O projeto media, Nimbus Radiance Gate Project utiliza 
projeções 3D e sensores de movimento resultando numa dupla projeção holográfica. 
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Pretendemos neste trabalho encontrar formas de (re) utilização do espaço contemplativo numa era em que as 
tecnologias media se tornaram parte integrante das nossas vivências. 
O espaço sagrado pode ser uma experiência de estímulos sensoriais não provocada pela adoração ou veneração de 
uma iconografia e narrativa religiosa mas por nova expressão dos tempos digitais onde a imagem e a sua interação 
se tornam uma experiência percetiva, estética e cultural. O conceito desta peça é baseado numa ideia de tela, 
transparência e reflexo. Englobando o objeto e o espaço num conceito site specific. 
É uma dupla projeção em que as imagens se refletem nelas próprias agregando o espaço de exibição ou lugar, 
aqui, o observador poderá contemplá-las numa constante fusão com a envolvente arquitetónica. 
Este projeto pretende colocar uma nova questão na abordagem da media architecture: Como reabilitar através 
de estruturas media, dando assim novas perceções do espaço e contribuindo para uma nova dinâmica do lugar. 
Tentou também criar uma extensão simbólica e mesmo espiritual no aparato de forma a sincronizá-lo com o 
espaço em questão. 
O objetivo deste trabalho foi responder de uma forma artística a uma questão arquitetónica através de ferramentas 
digitais tendo como base um conceito e uma ideia de reabilitação media.  O resultado é uma proposta concretizável 
numa experiência sensorial inserida num espaço sagrado. 

Imersão pela noite transfigurada
Autora : Lizângela Torres (Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Brasil)

Palavras-Chave: Noite; Fotografia; Vídeo-instalação

Resumo:
O artigo que proponho lança um pensamento acerca da minha produção em artes visuais: a criação de lugares 
imersivos para a fruição da noite transfigurada. A partir de ações noturnas por mim desenvolvidas, associadas 
à captura de imagens através de fotografia e vídeo, dispositivos para a experiência noturna são construídos em 
ambientes escuros. Através de vídeo-instalação e de fotografias em caixas de luz, o simulacro da noite é proposto 
para a imersão. 
Elaborados como objetos em feltro, ou instalações em cabines e em ambientes escuros, os trabalhos provocam 
o deslocamento do participante pela obra, numa postura investigativa frente ao mistério da noite transfigurada. 
A noite virtual é lançada e atualizada naquele que a fruir, pois a incerteza, a indeterminação e o mistério, noções 
geradas pela noite, são incorporados à obra através da experiência do partícipe. Num processo de mistura o 
público empresta seu corpo à obra, construindo-a na duração instável da imersão proposta. Em diferentes escalas 
e em variados graus de intensidade do envolvimento com a obra, o corpo que volta-se para dentro da caixa de luz 
ao encontro com a fotografia, que mergulha no espaço obscuro da vídeo-instalação e deixa-se impregnar-se de 
noite, faz emergir da imersão o acontecimento fugaz que é a obra.

Experimentos Cataplau
Autor : Clóvis Martins Costa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Brasil)

Palavras-Chave : Experimento; Margem; Pintura

Resumo:
No presente artigo busco refletir acerca de alguns dispositivos de imersão frente ao devir das margens. Entrelaçando 
tempos e espaços distintos, margens ao sul do Brasil e na região litorânea de Lisboa, analiso o aparecimento de certos 
objetos náufragos bem como a construção de pequenos dispositivos pictóricos que possibilitam o aporte do olhar 
sobre outros mundos possíveis. Observo aqui dois espaços imersivos distintos: o campo aberto da configuração 
litorânea e o (des) enquadramento proporcionado pelo objeto/pintura. Descrevo algumas experiências realizadas 
com a imersão direta do suporte pictórico (tecido) sobre a margem do Rio Guaíba, entre os anos 2000 e 2014, para 
contextualizar o estágio atual de minha pesquisa. 
Proponho uma abordagem acerca das noções de espraiamento e distensão, presentes em meus experimentos 
ribeirinhos. Serão apresentadas algumas estratégias de realização da pintura em contato direto com o lugar do 
acontecimento configurado pelas margens dos rios Guaíba (Brasil) e Tejo (Portugal). Esta especulação acerca da 
pintura não se confina aos limites tradicionalmente estabelecidos ao seu engendramento, mas coloca a possibilidade 
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de um pensamento advindo da pintura que se desdobra em dispositivos de imersão neste rio imaterial de onde 
flui o campo pictórico. Os objetos construídos (Guaibólide e Videtejo) enunciam o mergulho numa ficção possível 
apenas através do passo incerto sobre as margens. 

Instalações imersivas de arte dos media 2 // Immersive Media Art Installations 2

9 de Outubro // 9 October
11:15 - 12:45
Sala // Room : A
Moderador // Chair: Victor dos Reis (FBAUL / Portugal)

A imagem projetada e refletida como dispositivo de imersão na arte contemporânea
Autora : Helena Ferreira (CIEBA - FBAUL / Portugal) 

Palavras-Chave: Imagem projetada; Imagem refletida; Imersão; Arte contemporânea

Resumo:
A comunicação que proponho apresentar na Conferência Internacional Stereo & Immersive Media 2015 centra-
se na imagem projetada e refletida como dispositivo de imersão, sendo aqui considerada como uma categoria 
artística autónoma da vídeo art, cujo papel foi — e continua a ser — crucial na criação de uma nova linguagem 
da representação que possibilita aos artistas transfigurar um lugar físico, no qual o feixe de luz provocado pelo 
projetor ou por um reflexo se constitui como um agente desmaterializado de construção do espaço. 
A imagem projetada e refletida no contexto artístico, tem sido desenvolvida em torno de um pensamento teórico 
acerca da reflexividade do eu, subjacente ao uso de estratégias psicológicas que os dispositivos de projeção ou 
reflexão possibilitam, levando os artistas a trabalhar o próprio aparato projetivo e reflexivo e a manifestar as suas 
preocupações sobre a “incorporação” do espetador na obra e no espaço. São disso exemplo, os ecrãs especulares 
deformáveis de Anish Kapoor, os Pavilion Sculptures de Dan Graham, ou as Light Sculptures de Anthony McCall. 
Pretende-se ainda discutir acerca das mudanças significativas que se verificaram na interação do espetador com 
as novas tecnologias da era digital, que conduziram à reformulação de um conjunto de paradigmas acerca das 
representações imagéticas veiculadas por ambientes imersivos e virtuais, amplamente estudados no âmbito da 
história da arte e da teoria dos media, abordando inclusivamente os aspetos sociológicos associados à ubiquidade 
do ecrã no nosso quotidiano. Para melhor compreender este fenómeno serão abordadas algumas obras de artistas 
como Rafael Lozano-Hemmer, Tony Oursler e Olafur Eliasson, que exploram a relação corporal e sinestésica dos 
espetadores com os ecrãs projetados ou refletidos.

Entre as duas vezes que o corpo dançou - algumas considerações sobre os conceitos de presença e 
imersão na composição de uma coreografia para a câmara
Autora : Ana Rito (CIEBA - Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes / Portugal)

Resumo: 
A dança e o cinema têm uma história conjunta que combina uma tecnologia a um desígnio do corpo (exemplos que 
vão desde as experiências proto-cinemáticas de Eadweard Muybridge, às copy-cat de Loïe Fuller e as suas relações 
com os irmãos Lumiére e Edison, à verticalidade poética de Maya Deren ou ao slow-motion de Lydia Lopokova). 
Pina (de Wim Wenders) introduz uma relação inédita com o espetador, mergulhando-o, através de imagens 
estereoscópicas, numa configuração espácio-temporal específica: a partilha do palco com os bailarinos. Central 
neste processo parece ser a tensão entre os diferentes planos/pontos de vista: aproximações e afastamentos 
que permitem uma perceção ritmada do corpo movente do intérprete ausente e a própria fisicidade do sujeito/
observador presente. Esta suspensão momentânea entre estados, entre presença e ausência, possibilita uma 
leitura hibridizada do projeto de Wenders (e Pina). 
Para Thomas Elsaesser, ou Elizabeth Coffman, por exemplo, a tecnologia 3D não é apenas um efeito especial mas 
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antes um outro nível de perceção visual (extensível a outros sentidos), herdeiro do “cinema de atrações”, que aliava 
a projeção da imagem ao conceito de espetáculo e performance. O fascínio (contemporâneo) pelo excesso (ou 
excessivo) é satisfeito pela capacidade das imagens estereoscópicas em gerar efeitos pop-out, que, combinados 
com um corpo dançante, propiciam um novo entendimento da imagem movente. 

Um Retrato a Grafite e Som de Alberto Carneiro: ação performativa no Jardim Botânico.
Autores: Rogério Taveira e Fernando Fadigas (FBAUL)

Palavras-Chave: 
Este artigo centra-se numa ação performativa apresentada no Jardim Botânico do Museu Nacional de História 
Natural e de Ciência na noite de 3 de julho de 2013. A referida ação teve como base um filme experimental sobre 
o escultor Alberto Carneiro (realizado por Rogério Taveira) e obedeceu a uma desconstrução e espacialização 
da banda sonora fundida com os sons do Jardim Botânico e do ato de desenhar em tempo real sobre a própria 
projeção do referido filme. Pretendemos, a partir da descrição desta ação e dos conceitos que lhe são inerentes, 
abordar os diferentes níveis de imersão procurados tanto na sua construção como na apreensão final: o jardim 
como espaço de ensaio plástico, tanto no artista que serve de base ao filme como na própria ação; imersão de um 
corpo no corpo fílmico (indivisibilidade do movimento e simulação fragmentária); recurso a dispositivos óticos no 
desenho e na pintura (da camera obscura aos projetores); espacialização de diferentes fontes sonoras produzidas 
e processadas em tempo real através de multicanal (da liturgia dos séc. XV e XVI à atual música eletroacústica); 
dialogia e imersão. Da génese do filme inicial à escolha do lugar onde a ação teve lugar prosseguindo pela descrição 
efetiva e conceptual, ilustrada com excertos documentais, procuraremos demonstrar o processo de realização de 
uma peça imersiva que recorre a processos dialógicos para a obtenção do mergulho do espetador.

Práticas curatoriais e arquivísticas da fotografia esteresocópica // Stereo photography, 
archival and curatorial practices

9 de Outubro // 9 October
11:15 - 12:45
Sala // Room : B
Moderadora // Chair: Ana David  (M|i|mo / Portugal)

A castle, a queen inside a box and a miracle : the backstage in shaping museum experiences 
Author : Sandra Santos (Universidade Nova de Lisboa / Portugal)

Keywords: museum technology; stereoscopy; interdisciplinary process

Abstract:
Technology, especially multimedia, has a growing presence in contemporary museums throughout the world. 
A symbiotic universe where interactive media and immersive experiences are not strangers to both museum 
personnel and visitors. However, in spite of this increasing familiarity with technological exhibition media, there 
is still much to be said on the aforementioned instruments and strategies regarding the process underlying their 
conception and execution, the “backstage” if you will. From idea to conceptualization, from planning to production 
and assembly, there is an interesting gathering of multidisciplinary forces to bring to good terms a wide range of 
collaborative creative technologic projects within the museum world.
This paper is based on experience and aims to constitute a relevant account of the practice of such projects, with 
the challenges, difficulties, the constant learning opportunities and rewards that come with them. It is based 
essentially on two exhibit modules created by a multidisciplinary team of the Polytechnic Institute of Leiria at its 
Superior School of Technology and Management for the Museum of the Moving Image of Leiria (m|i|mo). These 
elements are: a three-dimensional digital rendering of the castle of Leiria, to be seen with 3D active stereoscopic 
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glasses; and a digital animated holographic-like projection featuring an episode of the History of Portugal, the 
miracle of the roses, and planned to be seen on the inside of a perspective box.
This account is intended to provide a valid insight into the meeting between technology and culture, between 
the medium, with its human and technological factors, and the engaging experiences it has the potential to make 
possible.

Visores e fotografias estereoscópicas nas coleções da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema
Autor : Tiago Baptista (Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema / Portugal)

Palavras-Chave: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema; Práticas de conservação; Visores e fotografias 
estereoscópicas

Resumo:
Esta comunicação apresentará as diferentes coleções de visores e fotografias estereoscópicas existentes na 
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema. Serão descritos os diferentes espólios e tipologias, bem como as 
estratégias de conservação empregues e planeadas. Será também abordado o historial de exposição destas peças, 
com destaque para as soluções museográficas desenhadas para o projeto Cinema Júnior.

Exemplos da produção estereoscópica de Jorge de Almeida Lima
Autor: Paulo Leme (Arquivo Nacional da Torre do Tombo / Portugal)

Palavras-Chave : Esteresocopia; Jorge de Almeida Lima; Arquivística

Resumo: 
A intervenção abordará a evolução do interesse e da prática do fotógrafo português Jorge de Almeida Lima (1853-
1934) no campo da estereoscopia, exemplificando também, com base na produção do referido autor, soluções 
encontradas para a descrição arquivística deste tipo de documentação fotográfica.

Jogos e animação estereoscópica // Stereo Animation and Games

9 de Outubro // 9 October
15:30 – 17:00
Sala // Room : A
Moderadora // Chair : Maria da Luz Correia (Universidade do Minho / Portugal)

Visual effects for film and videogames: From nineteen-century stereo cards to the newest digital 
mattepainting
Authors: Filipe Costa Luz e Rodrigo Peixoto (CICANT / Universidade Lusófona. Portugal)

Keywords: Stereoscopic Photography; Spectacle; Visual Effects
 
Abstract:
Why nineteenth-century stereoscopic photography is ignored on main film post-production references? How can 
stereoscopic images be related with image manipulation technologies for entertainment purposes?
These questions arise from the analysis of stereo cards (French tissues) which allow us to compare the illusion 
effects experienced with the “awe effect” from film and videogames. 
The history of visual effects is a large timeline of arts remediation. The creative and technical processes of image 
creation, both in analogue and digital eras, evoke shadows from the past that are continuously recovered through 
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the present day. In this presentation, we intend to create bridges from the nineteenth century stereo cards with the 
contemporary post-production content creation of visual effects, which should give to the pioneers of stereoscopic 
photography the adequate highlight due to the relevance of their work for arts and technology. 

“Monsters of Grace” : A Case Study in Stereoscope Spectacle
Author : Britt Salvesen  (Los Angeles County Museum of Art / United States of America)

Keywords: Stereoscopic media; Immersive cinematic media; Stereoscopic computer animation

Abstract:
This paper will examine the “Monsters of Grace,” a “digital opera for three dimensions for ensemble and soloists” 
composed by Philip Glass and directed by Robert Wilson in 1997–98. Based on the poetry of 13th-century mystic 
Rumi, the opera’s lyrics are episodic and non-narrative—as was the stereoscopic computer animation projected in 
lieu of traditional theatrical effects. 
Wilson’s first ideas for staging “Monsters of Grace”—for example, a helicopter hovering over the Great Wall of 
China—were so impractical that producer Jed Wheeler proposed computer animation as the only expedient means 
of realizing them for a touring production. He hired Kleiser-Walczak Construction Company (KWCC), a leading digital 
effects house, to animate Wilson’s drawings. However, Wilson, who typically made minute directorial revisions up 
to the very last minute, became frustrated with the time required to make changes in animation and with his lack 
of control over the process. 
“Monsters of Grace 1.0” premiered in Los Angeles on April 15, 1998, with 8 of its intended 13 animation scenes. As 
remaining scenes were completed, they were added to the touring production of the show, gradually replacing on-
stage actors. The KWCC animators used Alias/Wavefront’s Maya and other software. The completed animation—
essentially directed by Jeff Kleiser and Diana Walczak after Wilson withdrew from day-to-day involvement—totaled 
73 minutes of 70mm footage, viewed with polarized glasses. 
“Monsters of Grace” was not deemed a success at the time, but it deserves reassessment. From our current 
vantage point, we can appreciate the leap forward it represented in terms of computer-animation techniques; we 
can also examine its ambition to cross the art-technology frontier and to push the audience’s visual literacy. This 
paper will draw upon interviews with the participants, reviews, and archives to present a case study of a historically 
significant 3D performance.

Hacking Stereoscopic Vision : the Nineteenth-Century Culture of Critical Inquiry in Stereoscope Use
Author : Rod Bantjes (St Francis Xavier University / Canada)

Keywords:  Stereoscopes; Rational recreation; Anti-realism; Spatial perception; Stereoscope design

Abstract:
While recent scholarship has emphasized narratives of immersive realism that surrounded the parlour stereoscope, 
my aim in this paper is to understand better the countercurrents of nineteenth-century stereoscopic culture – the 
artifacts, practices and discourses that powerfully undermined realist assumptions about spatial perception and 
the “truth” of stereoscopic representation. Wheatstone’s original stereoscopes were designed to “hack” spatial 
perception and subject each of its component principles to artificial manipulation. What Wheatstone uncovered 
were glaring anomalies for prevailing theories of veridical sight which had relied upon the principle of binocular 
convergence (understood as a precise trigonometric measure of depth). Following a popular tradition of critical 
inquiry known as “rational recreation,” amateurs too used their stereoscopes to reflect on the perplexities of 
binocular spatial perception. Analytic line drawings highlighted the inexplicable binocular suture of strikingly 
disparate images. Stereograms with their images transposed revealed the capacity of the mind to constitute 
volumetric objects irrespective of binocular cues. Hyper-stereo images (taken from a wide separation and therefore 
at an increased angle of binocular convergence) sparked debate and perceptual uncertainty as to whether the 
3D effects of these or indeed all stereograms were distorted – elongated along the z axis and/or miniaturized. 
Realists, including some astronomers hoping to use hyper-stereo photographs as visual evidence of the shape of 
the moon’s surface, sought unsuccessfully to solve the problem of elongation by ensuring that the angles at which 
stereo photographs were taken were reproduced in the angles at which the eyes viewed them in the stereoscope. 



47

Astronomers were forced to quietly abandon the stereoscope as a reliable witness of spatial form. Others, artists 
in particular, reveled in the anti-realist implications of a spatial imagination that constructs the perceptual world 
in sometimes capricious fashion.

Estereoscopia e estética // Stereoscopy and Aesthetics

9 de Outubro // 9 October
15:30 – 17:00
Sala // Room : B
Moderador // Chair: Jorge Leandro Rosa (Instituto de Filosofia da Universidade do Porto)

Stereoscopic Experiment Series
Autor : Rui Lourosa (Escola Superior Artística do Porto / Portugal)

Palavras-Chave: Fotografia; Espelho; Estereoscopia; Auto-retrato

Resumo:
As experiências visuais em fotografia que se propõem apresentar são originárias duma aproximação à tecnologia 
estereoscópica e ao encantamento espoletado pela novidade (é sempre uma novelty). No estudo Techniques of 
the Observer de Jonathan Crary, especialmente do capítulo com o mesmo nome, refere-se o sentido háptico, uma 
tatilidade que se torna incómoda ou nos deixa desconfortáveis, como diz Oliver Wendell Holmes. Essa sensação 
desconfortável tornou-se direção na produção visual que se propõe. 
Partindo da base mitológica e das estórias acerca da reflexão especular: o mito de Narciso, o espelho como 
entidade, os doppelgänger’s, a ideia de alteridade, eventualmente de heteronímia visual foram construídas 6 
séries de 3 imagens fotográficas cada. Foram tentadas: a criação de personagens e alteridades, espaços do “outro 
lado” do espelho, interpretações suburbanas das estórias e mitos mencionados. As séries não são estórias ou 
narrativas, talvez sequências que experimentam ligações mas que desdenham sentidos lineares e conclusões. 
Tentam-se tatear os contornos da prática da fotografia estereoscópica e tenta ir um pouco mais além na busca da 
tridimensionalidade formada na imagem subjetiva. Tenta espacialidade e caráter escultórico, sempre só sugeridos 
na fotografia monocular. Nada de particularmente novo na verdade, a estereoscopia assenta nesta procura. No 
entanto, a aplicação desta tecnologia neste trabalho, tenta-se estabelecer sobre a perturbação gerada pela criação 
de tridimensionalidade, o “cotovelo que nos torna desconfortáveis” que Holmes fala é direção. O espelho que 
reflete e cria um espaço portal, o corpo que se multiplica em layers, fantasmas e personas que se sobrepõem 
incomodativamente em alteridades (ou pseudo alteridades) num apontar para um eu-enquanto-outro. Nos olhos 
e no entendimento. Um ludens em séries que experimentam, que ligam, enleiam, entretêm olhos que se tentam 
não trocar sempre meio trocados, num misto de perturbação na imersão e vontade de ver mais. 

Architectural Camera Obscura : Immersive Experience and Big Format Contemporary Photography
Authors:  Rosa Bunchaft (UFBA - Universidade Federal da Bahia / Brazil)

Keywords: Architectural Camera Obscura; Immersivity; Site Specificity; Participatory Art; Photogram; Panorama; 
Large Format; Pinhole Photography

Abstract:
What are the borders of (un)visible, of shadow, opacity, in a world submerged in images? How can we experiment 
other ways of thinking, creating, feeling, sharing images? My artistic research focuses on penetrable, walk in, 
Camera Obscura in architectural spaces, exploring consequences of inverting conventional relative dimensional 
scale between body and device, so that old media archaeology can potentialize immersive, procedural, performative 
and participatory experience involving either production of experimental large format photography – panoramas 
and photograms, as ephemeral live experiences of internal projections.
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Photogram as artistic expression is a technique without camera. In my artwork it differs both in process and 
conceptual characteristics. Regarding process they are produced with a rare mixed technique using double 
exposures plus large format pinhole photography. Relationship medium-body is straightforward: body is confronted 
with image, generating noises, shadows contaminating photography. Conceptually, image relates to ephemeral 
actions through a reversal of scale, body operating device from inside, in constitutive relation, at once subject and 
object of an action. 
Fragmented large format pinhole photography were created in site-specific relational projects transforming 
photography into expression of identity and community through experiences that expand the idea of panorama 
to include contemporary ideas about authorship and time in photography, enhancing procedural, immersive, 
collaborative action.
Why explore Camera Obscura, almost 200 years after birth of photography, facing incredible technical evolution 
reached and the two revolutions produced, cinema and digital images? There are many possible reasons and any 
artist has one close to his heart. What moves me isn´t nostalgy: beyond beauty and aura of ‘old’ , ‘alternative’ 
techniques, I feel that anachronic images are not necessarily outdated and that paradoxically, boundaries of 
experimental photography and its innovative, creative, conceptual, expressive potential, are still very open and in 
flux with art media and contemporary issues, strategies, connections and approaches.

Imersão e atrito - Camera Obscura, Panorama e Flatland
Autor : João dos Santos (ESAD - CR / I.P. Leiria / Portugal)

Palavras Chave: panorama; camera obscura; flatland; interface; atrito

Resumo:
… pues en fondo nosotros vivimos en el detalle, no somos capaces de existir en el panorama. 
A citação de Herta Müller é ponto de partida para uma reflexão acerca da imersão e do esforço requerido ao 
observador, tanto num espetáculo de Camera Obscura descrito por Della Porta (1558), como visitando um 
Panorama no século XIX ou, se fosse uma esfera, em Flatland (1884, Edwin Abbott). Se em meados do século 
XVI se podia conceber a imersão numa relação entre o observador e um véu (ecrã) com um horizonte limitado 
e fixo, no século XIX essa relação não pode ser puramente visual, acrescentado-se a um horizonte ininterrupto 
a presença do corpo do observador. Já em Flatland, a parte da esfera que contacta com o plano acede a uma 
extensão infinita, sem horizonte e interrompida pelos seus habitantes. Aí, como no Panorama, a espessura da 
atmosfera (névoa, fumo) importa para que a experiência de imersão se amplifique. As estratégias de direção da 
atenção visual conduzem o observador num processo de imersão no meio (Williams, L; Crary, J.): em Flatland os 
polígonos das classes superiores são educados para reconhecer outros polígonos nos tipos de linhas com que se 
deparam, num Panorama ou num espetáculo de Camera Obscura a integração do observador é provocada pelo 
estado relativo entre si e os dispositivos. Abordarei as interfaces que produzem atrito (tensão) no estado relativo 
(Weibel, P.) entre observador e meios (Grau, O; Zielinsky, S.). A par do nevoeiro (Panoramas e Flatland), recorrerei à 
descrição da Interzone de William Burroughs, como dois exemplos de interfaces que provocam atrito, aumentando 
a sensação de imersão.
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Biografias dos participantes // Conference authors biographies

Keynote Speakers

Oliver Grau
Oliver Grau was appointed first Chair Professor for Image Science in the German speaking countries at the Center 
of Image Science at Danube University in 2005. More than 280 lectures and keynotes at conferences worldwide, 
including the Olympic Games culture program and the G-20 Summit.
Grau’s book “Virtual Art. From Illusion to Immersion”, MIT Press 2003 (Book of the Month Scientific American) 
is with approx. 850 citations internationally among the most quoted art history monography of the last decade 
(H-Index) and received more than 90 reviews. It offered for the first time a historic comparison and evolution in 
image-viewer theory of immersion and a systematic analysis of the triad of artist, artwork and beholder under the 
conditions of digital art.
Grau has received several awards and his publications are translated in 14 languages. His main research is in the 
history of media art, immersive images, emotion and immersion, the history of telepresence and artificial life and 
digital humanities.
Grau was founding director of the MediaArtHistories Conference Series, (Banff 2005, Berlin07, Melbourne09, 
Liverpool11, Riga13, Montreal15). The volume MediaArtHistories, MIT Press 2007, received more than 50 
international reviews. His volume “Imagery in the 21st Century”, MIT-Press 2011 expanded the context of Image 
Science.
He conceived new scientific tools for image science and directed the project “Immersive Art” of the German 
Research Foundation (DFG) developing the first international archive for digital art (ADA, since 1999). Since 2005 
Grau is also head of the database of Goettweig’s Graphic Print Collection, Austria’s largest private collection with 
30.000 works, from Duerer to Klimt.
Grau is reviewer for international foundations (DFG, NSF, ARC, SNF, MPI, DAAD) and editorial board member of 
international journals. Grau was among the first elected members of the Young Academy of the Berlin-Brandenburg 
Academy of Science & Leopoldina, 2014 he received a doctor h.c.

Maria Teresa Cruz
Maria Teresa Cruz teaches at the Communication Sciences Department of NOVA University of Lisbon (UNL), Faculty 
of Social Sciences and Humanities, in the fields Media Aesthetics, Contemporary Art and Image Theory. She is 
affiliated to the Research Center of Communication and Language that she directed between 2012 and 2015 and 
where she also coordinated the research line on «Art and Communication» between 2007-2012. She created 
and directed the Journal “Interact – Art, Culture and Technology” (2000-2006) and was also the director of the 
academic journal Revista de Comunicação e Linguagens (2010-2013) . Her present research interests focus upon 
cultural techniques, contemporary art and post-media aesthetics, in particular the expanded forms of the moving 
image.
Her most recent research projects focus on media arts and cultural heritage: she coordinated the Communication 
design of the Interpretative Center Gonçalo Ribeiro Telles, Sir Geoffrey Jellicoe award winner 2013 (Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisbon, 2013); the Museological Communication Design of the Côa Museum of  Palelolithic 
Art - World Heritage, Portugal (2008-2010) ;  the Section «Technological Arts in Portugal» of the project «Trends 
of Portuguese Netculture», together with José Gomes Pinto (Portuguese  Foundation for Science and Technology, 
2006); and the Media Arts Festival «Lisbon Interactivities», organized with the Lisbon township, where she also 
curated, with Isabel Carlos, the media arts exhibition «Mediations» (Palácio Galveias, Lisbon, 1997).
 She has organised several seminars and conferences in the field of new media : «Cultural Technologies and Media 
Arts», together with José Gomes Pinto (speakers: Bernahard Siegert, Sybille Krämer, Peter Weibel, Goethe-Institute 
in Portugal, November 2013-January 2014); «New Media_New Practices» (speakers: Peter Weibel, Friedrich Kittler 
and Eric Alliez, Centro Cultural de Belém, Lisbon, 2005); «Representation in the XXIst Century» (speaker:  Lev 
Manovich , Centro Cultural de Belém, 2006).
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Denis Pellerin
Denis Pellerin is a self-taught photo-historian with a passion for stereo photography. He was bitten by the 3-D bug 
while visiting a relative and chancing upon a stack of what seemed like two identical images stuck on a piece of 
cardboard. When he put one of these photos into a crossbow-like instrument he literally stepped into one of the 
rooms of the Tuileries Palace in Paris, over a century after it was burnt to the ground.  For a few intense seconds 
Denis felt actually transported into space and time, in a three-dimensional world.  He borrowed the photos and the 
instrument, a stereoscope and, the next day, bought his first stereoscopic cards. He soon realised that there was 
next to no literature on the subject and decided to make it his specialty. 
Denis Pellerin has been researching and learning about the history of stereo photography for over 25 years and 
has written several articles and books on the subject, both in French and in English. During his thirtieth year as a 
teacher, Denis had the good fortune to meet and work with Dr. Brian May before being hired by the latter as the 
curator of his extensive photographic collection. Brian May and Denis have now co-authored three books and are 
currently working on a couple more publications while being also deeply involved in the various activities of the 
London Stereoscopic Society, re-created by Brian May in 2008.

Emília Tavares
Emilia Tavares was born in Lisbon (1964), where she lives and works. She is a senior curator (photography and 
new media) at the National Museum of Contemporary Art- Museu do Chiado, Lisbon, as well as a researcher and 
art critic. MA (in Art History (Faculty of Social Sciences and Humanities at the University Nova of Lisbon. She was 
published several studies about Portuguese photography and visual culture, and as curator have presented several 
exhibitions, including the Portuguese representation at Photo España Festival (2009 and 2010). She publishes 
regularly in specialized newspapers, magazines and catalogues, and frequently gives lectures in cultural and 
educational institutions. 
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Sessões Paralelas // Parallel Sessions

Nuno Borges de Araújo (Universidade do Minho / Portugal)
Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Investigador na área da 
História da Fotografia e Cultura Visual em Portugal, no século XIX e início do século XX, área em que prepara o 
doutoramento, em Ciências da Comunicação, na Universidade do Minho. Autor de estudos nas áreas da História 
da Fotografia e do postal ilustrado, Cultura Visual, Fotografia contemporânea.

Rod Bantjes (St Francis Xavier University / Canada)
Rod Bantjes is a Professor of Sociology at St. Francis Xavier University, Nova Scotia. His sociological work has 
addressed spatial themes as well as technologically mediated perception /representation in modern environmental 
discourse. His current project addresses eighteenth and nineteenth-century 3D technologies in the context of 
changing physical and social conceptions of space and perception. This recent work has been published in the 
Journal of the History of Ideas, Art History and the History of Photography.

Tiago Baptista (Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema / Portugal)
Tiago Baptista nasceu em Lisboa, em 1976. Trabalha como conservador e investigador na Cinemateca Portuguesa-
Museu do Cinema desde 2002. É docente no programa CIEE da Universidade Nova de Lisboa e na Universidade 
Católica Portuguesa. É também investigador associado do Instituto de História Contemporânea da UNL, 
investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da UCP, membro fundador e actual presidente da 
AIM-Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, e co-editor da Aniki: Revista Portuguesa da Imagem 
em Movimento. Tem-se dedicado à história do cinema português, tema sobre o qual escreveu vários artigos em 
Portugal e no estrangeiro. É autor de uma dissertação de mestrado em Ciências da Comunicação (FCSH/UNL) 
intitulada Tipicamente Português: O Cinema Ficcional Mudo em Portugal (2004) e, entre outros, dos livros A 
invenção do cinema português (Tinta-da-china, 2008) e Ver Amália: os Filmes de Amália Rodrigues (Tinta-da-
china, 2009). Desenvolve actualmente o seu doutoramento na Universidade de Londres sobre a prática do ensaio 
audiovisual digital.

Rosa Bunchaft (UFBA - Universidade Federal da Bahia / Brazil)
Brazilian daughter of Brazilian political exiles, I was born in Naples, Italy, where I lived with my family until we could 
return. I have been living in Salvador, Bahia Brazil for 34 years. As a graduate student (MFA) I develop theoretical and 
artistic research involving experimental photographic and audiovisual projects, particularly, using Camera Obscura 
as strategy to articulate alternative photography to immersive media and contemporary art issues, strategies, 
connections and approaches.
As my previous experience was in physics (MPhys in Physics), I appeared late in local art scene with a regional 
state award in 2012 and a national prize in 2013 (13 Salão Nacional de Itajaí), with an architectural camera obscura 
photography project in the basement exhibition space. Since then I constantly participate in collective exhibitions 
in Salvador and other brazilian cities. I have also coordinated and conceived community based projects bringing 
together art, photography and social issues.

António Cardoso (Universidade de Évora / Portugal)
António Cardoso é professor assistente na Universidade Lusófona de Lisboa, no departamento de Cinema e Artes 
dos Media desde 2010. Em 2007 concluiu o mestrado em Photographic Studies, com direção de David Bate, na 
University of Westminster de Londres e atualmente António é doutorando em Artes Visuais na Universidade de 
Évora, com a tese intitulada “O espectador sobre-estimulado, a recepção da arte fotográfica contemporânea”, com 
orientação do Prof. Doutor José Gomes Pinto e coorientação do Prof. Doutor Filipe Rocha da Silva.
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Ferdinando Cesaria (CETMA / Italy)
Ferdinando Cesaria is a researcher at the Virtual, Augmented Reality and Multimedia Area of the CETMA Consortium, 
Engineering, Design & Materials Technologies Centre. He got a master’s degree at Politecnico di Torino in Cinema 
and Media Engineering, a specialization of Computer Science Engineering focused on multimedia, computer 
graphics and new media. He also got a post-graduate master in Management of Innovation and Service Engineering, 
and he attended a continuing education course for researchers and advanced technologists specialized in design 
and development of Visual Information Systems. As a researcher, he gained experiences participating at several 
innovative projects in the ICT fields. His current researches are mainly focused on Virtual Reality and Augmented 
Reality, and the use of multimedia application and ICT technologies applied to cultural heritage.

Clóvis Martins Costa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Brasil)
Artista visual, Doutorando em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós- Graduação em Poéticas Visuais da UFRGS. 
Mestre em Poéticas Visuais. Bacharel em Pintura pelo Instituto de Artes da UFRGS. Professor no Curso de Artes 
Visuais da Universidade Feevale. Desde 2000 vem desenvolvendo trabalhos experimentais em pintura, intervenção 
urbana, videoarte e fotografia. Pesquisa a experiência através de incursões em territórios específicos. Encontra-se 
em período de Mobilidade acadêmica de Doutoramento (Programa de Doutorado Sanduíche CAPES) na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Dedica-se atualmente à pesquisa acerca de procedimentos híbridos na 
construção da pintura.
Destacam-se as exposições coletivas Zona de Indeterminação, na ESPM (2010), Experimento Zero, no Plataforma 
Espaço de Criação (2011), Labirintos da Iconografia, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (2011) e Diante da 
Matéria, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (2012).

Fernando Fadigas (FBAUL / Portugal)
Fernando Fadigas [b. Oeiras - Portugal 1968] is a sound artist and multimedia developer and publisher of 
experimental music. Studied Visual Arts, Multimedia Art, Sound, Photography and Typography Arts. Has preference 
for the development of collective works, site-specific projects and sound improvisation. Their focus of interest is 
based on the relationship of sound and video, photography and drawing, psycho-acoustics, noise and synesthesia 
phenomena. In his plays we find influences of experimental and electronic music aesthetic as soundscape, noise, 
drone and industrial, rumbling between minimal soundscapes and noise environments. In different contexts his 
works are divided into concerts, sound installations, multimedia performances and dj sets. On stage takes into 
account the acoustic properties of each space, making a balance between new and old technology by manipulating 
several sound generators and mediums such as electronic circuits, analog synthesis, tapes, original and modified 
vinyl records and software. Runs the record label and promoter agency Variz.org with the producer Miguel Sá 
sharing projects as Producers (electronica improvisation) and Tra$h Converters (Dj set), scheduling concerts and 
festivals in the vast fields of electronic music. Since 1998 he’s member of the artistic collective Pogo producing 
sound pieces for Theatre, Performance and Multimedia installations, also working as producer and curator of 
exhibitions.

Luisa Feiersinger („Das Technische Bild“ Humboldt-Universität zu Berlin / Germany)
Luisa Feiersinger, M.A. (born 1984), studied art history and cultural studies at the Humboldt- Universität zu Berlin. 
She graduated with a thesis on the intermedial strategies of Peter Greenaway’s film Nightwatching in March 2012. 
Since 2013 she works as a research associate at the project Das Technische Bild at the Hermann von Helmholtz-
Zentrum für Kulturtechnik. Her research and teaching focus lies on the history and theory of popular image-
practices, especially film. Within this field she is currently writing her PhD-Thesis on the history and aesthetic 
politics of stereoscopic moving images.

Helena Ferreira (CIEBA - FBAUL / Portugal) 
Helena Ferreira (1982, Lisboa) é artista, doutoranda em Belas Artes e bolseira da FCT na Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. Como artista o seu trabalho desenvolve-se dentro de áreas como a instalação artística, o 
vídeo, screen studies, site- specific, escultura, focando-se particularmente na imaterialização da imagem projetada 
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e a sua relação com o espaço físico. Como investigadora, tem produzido diversos artigos autorais e apresentado 
palestras em torno deste tópicos internacionalmente. Desde 2007, tem participado em várias exposições em 
Portugal e no estrangeiro. Atualmente é co-coordenadora e investigadora do projeto de investigação Post-Screen, 
desenvolvido a partir do CIEBA-FBAUL, centrado na utilização de ecrãs em contextos artísticos, tecnológicos, 
culturais e sociais. http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1194597706952597

Eliane Gordeeff (Universidade de Lisboa / Brazil)
Eliane Gordeeff é animadora, professora e investigadora da imagem animada. É formada em Design Gráfico 
(1994) e Mestre em Artes Visuais, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Brasil (2011). Como 
produtora independente produziu mais de 15 animações, com participações em mais de 300 festivais, brasileiros e 
estrangeiros, como Anima Mundi e Cinanima, com algumas premiações. Como professora vem atuando nas áreas 
de Design, Animação e Multimédia desde 1998, dos níveis profissionais à pós-graduação, orientando diversas 
monografias. Tem se interessado cada vez mais pelo estudo da imagem e atualmente mora em Lisboa, onde é aluna 
do Doutoramento em Multimédia, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, com financiamento 
pelo CNPq/Brasil.

Esther Jacopin ( Paris Sciences & Lettres / La Femis/ France)
Esther Jacopin graduated from the Script Supervising & Film Continuity Department at La Femis (French National 
Film Academy, Paris - France) in 2013. Her diploma thesis’ research focused on how stereoscopic techniques 
impact the script supervisor’s job. It convinced her of the stereoscopy’s artistic possibilities she had to explore. 
In 2014, she joined the Paris Sciences & Lettres Research University’s doctoral program SACRe at La Femis, to 
prepare a PhD: “Stereoscopic Film Continuity: correspondances and discontinuity” under the supervision of Giusy 
Pisano. She is associated to the Labex Arts-H2H research program “Deceptive Arts. Machines, Magic, Media.” and 
continues to work as script supervisor on both 2D and S3D films.

Rui Lourosa (Escola Superior Artística do Porto / Portugal)
Licencia-se em Arte e Comunicação na Escola Superior Artística do Porto em 2004. Possui o DEA pela Universidade 
de Vigo no curso Modos de Conhecimentos na Prática Artística Contemporânea em 2009. É atualmente doutorando 
do curso Arte dos Media na Universidade Lusófona do Porto.
Investigador do grupo de investigação Arte e Estudos Críticos do Centro de Estudos Arnaldo Araújo, uID 4041 da 
FCT, desde 2013 na área das Artes Visuais.
Docente desde 2004 na Escola Superior Artística do Porto em várias unidades curriculares e onde organiza o 
programa “VISUA – Laboratório de Experimentação e Práticas Visuais” e coorganiza o encontro “Dispositivos na 
Prática Artística Contemporânea”.
Participante e bolseiro no Stage Europeo degli Esordi em Lucca, Setembro de 2004. Tem vindo a apresentar 
continuamente comunicações e conferências nsa áreas de investigação: a fotografia,a etnografia e o funerário. 
Artisticamente desenvolve continuamente trabalho artístico no âmbito da sua investigação.

Filipe Costa Luz (CICANT / Universidade Lusófona. Portugal)
PhD in Communication Sciences by the New University of Lisbon, Filipe Costa Luz coordinates Digital Animation 
Ba and Multimedia Applications and Games Ba at Lusófona University of Humanities and Technology. He lectures 
digital post-production for film, television, games and animation and he also does research activities in projects 
of communication sciences, informatics and arts. His work at MovLab (laboratory of Interactions and Interfaces) is 
an example of the cross media projects that evolve him in academic and professional work for the entertainment, 
design or communication areas.
A personal interest in stereoscopic allied to his recent research activity in the project Stereo Visual Culture allowed 
this latest study in 19th century stereoscopic photography.



54

Cláudia Madeira (FCSH-UNL / Portugal)
Cláudia Madeira is an Invited Auxiliary Professor at FCSH -New University of Lisbon. She carried out her post-
doctoral research entitled Social Art. Performative Art? (2009-2012) at ICS-UL.  She holds a doctorate in sociology 
for the same institute, for which she presented a thesis on Performing Arts Hybridity in Portugal (2008). She is the 
author of the books Hybrid Art – An Expanded Performativity (Imprensa de Ciências Sociais, forthcoming 2015), 
Hybrid. From myth to the new paradigm? (Mundos Sociais, 2010) and New Dignitaries: The Cultural Programmers 
(Celta, 2002). She has also written a number of articles about new forms of hybridism and performativity in the arts. 
Her university responsibilities currently include teaching the seminars Metamorphosis of the Artistic Performance, 
History of Mediatic Spectacle and Cultural Programming on the Master’s degree courses in Communication and 
Arts and Performming Arts, in addition to the first-degree course, Communication Sciences.

Nikita Mathias (University of Oslo (Norway) and University of Tuebingen (Germany) / Norway)
Since August 2014, Nikita Mathias is doing a PhD at the Universities of Tuebingen (Germany) and Oslo (Norway). 
His topic of dissertation is »The Sublime in Disaster Movies. The Cinema’s Sublime Disasters Discussed within the 
History of Images, the Media and Ideas«. Supervisors: Prof. Georg Braungart (Tuebingen), Prof. Ina Blom (Oslo).
Before that, he received a Bachelor Degree in German Studies and Art History at the University of Duesseldorf, 
followed by a Master Degree in Literary and Cultural Theory at the University of Tuebingen. 
Since March 2012, he has a research assistant position at the University of Tuebingen, in particular for the research 
project Poetics of Nature. The Literary History of Geology (range of tasks: visualizations in the arts and sciences). A 
co-publication of an anthology of textual and visual material is in the making. 

Rui Matoso (Universidade Lusófona / Portugal)
Rui Matoso é gestor e programador cultural. Professor na ECATI/Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (ULHT) e membro da European Expert Network on Culture (EENC). Em 2004, implementou o projeto de 
digitalização e divulgação científica das obras de Agostinho da Silva financiado pelo Instituto Camões e Faculdade 
de Letras. Co-elaborou o projeto do Arquivo Fonográfico dos Açores. É desde 2013 doutorando em Ciências da 
Comunicação na ULHT, com um projecto de investigação da obra de Harun Farocki em torno da imagem-operativa 
e da percepção sintética. É mestre em Práticas Culturais para Municípios pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2008), tendo anteriormente realizado uma Pós-Graduação em Gestão 
Cultural na ULHT (2006). É formador certificado pelo IEFP e pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua. Mais recentemente foi consultor científico para o Plano Estratégico 2015-2010 da Artemrede, e co-
organizador das Conferências ‘Cultura, Espaço Público e Desenvolvimento’, promovidas pela CIMAC- Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central.

Paolo Parmeggiani (University of Udine / Italy)
Paolo Parmeggiani (MA in Art, Music, Cinema and Theatre Disciplines and MSc in Political Science) worked at the 
Language and Audio-Visual Centre of the University of Udine as responsible for production/post-production of 
didactic documentaries and multimedia projects.
Now is Assistant Professor in Sociology of Communication at the University of Udine (Italy), where he teaches 
“Television Genres and Formats” at “Scienze e Tecnologie Multimediali”. He is the director of DIVA Lab (Digital 
Image and Audiovisual Analysis Lab) were analyzes multimedia and audiovisual communication with CAQDAS and 
produces 2D and 3D documentaries.
His research interests include visual sociology, stereoscopy, video- multimedia - multimodal production, Computer 
Assisted Qualitative Data Analysis software. The last published papers are “Going digital: using new technologies 
in visual sociology”, ”Para além do Power Point. Diálogo Multimodal na Web 2.0.” and the book “Stereoscopie del 
‘900 in Friuli Venezia Giulia”.

Rodrigo Peixoto (CICANT / Universidade Lusófona. Portugal)
Rodrigo Peixoto (Lisbon, 1974) is a photographer since 1999, when he finished is photography course at Ar.Co. In 
that year he was awarded a scholarship by the FLAD (Luso-American Foundation for Development), which allowed 
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him to study at SVA (School of Visual Arts) in New York City. He has been exhibiting his work since 1999 in several 
individual and group shows, and his photo works are present in public collections such has PLMJ , EDP ,and BES Art. 
In 2005 he was admitted to the Photography course of Gulbenkian Foundation (PGCCA), coordinated by Sérgio Mah. 
In 2010 he concluded his Master degree in Fine Arts at ESAD, IPL. He is presently attending the doctorate program 
in Communication at the FCT doctoral program “Communication Studies: Technology, Culture and Society”. He ́s a 
teacher at ULHT since 2007, where he lectures “Photography History and Techniques”, “Composition and Lighting”, 
“Individual Project”, “Color and Laboratory Practice”, and “Studio techniques” at the Photography Degree. He is 
a researcher in the “Stereo Visual Culture” project, financed by FCT. In 2014/15 he was awarded an FCT doctoral 
Grant for the developing of his PhD project “Photography and Cultural Identity”.

Marília Peres (Centre for Structural Chemistry, University of Lisbon / Portugal)
Isabel Marília Peres is PhD in Chemistry from Faculty of Sciences of University of Lisbon. She is a collaborator 
of Centro de Química Estrutural of University of Lisbon and chemistry and physics teacher. She collaborated in 
research on the collection of chemistry and physics of the Museum of Science of the University of Lisbon. She 
currently investigates on the History of Scientific Photography and Chemistry of photography in the 19th century 
and History of Chemistry.

João Paulo Queiroz (Universidade de Lisboa / Portugal)
João Paulo Queiroz. Curso Superior de Pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, 
Cultura, e Tecnologias de Informação pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Doutor 
em Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade de Belas-Artes desta Universidade (FBAUL). 
Professor nos cursos de doutoramento da Universidade de Sevilha. Co autor dos programas de Desenho A e B (10º 
ao 12º anos) do Ensino Secundário. Livro Cativar pela imagem, 5 textos sobre Comunicação Visual FBAUL, 2002. 
Investigador integrado no Centro de Estudos e Investigação em Belas-Artes (CIEBA). Coordenador do Congresso 
Internacional CSO (anual, desde 2010) e diretor das revistas académicas  :Estúdio, ISSN 1647-6158, Gama ISSN 
2182-8539, e Croma ISSN 2182-8547. Coordenador do Congresso Matéria-Prima, Práticas das Artes Visuais no 
Ensino Básico e Secundário (anual, desde 2012). Dirige a Revista Matéria-Prima, ISSN 2182-9756. Membro de 
diversas comissões e painéis científicos, de avaliação, e conselhos editoriais. Diversas exposições individuais de 
pintura. Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro Ramos pela Academia Nacional de Belas-Artes em 2004.

Alexandre Ramires (CEIS20 / Portugal)
É professor de Ciências Físico-Químicas na Escola Secundária de Infanta D.Maria em Coimbra.  Leccionou as 
cadeiras “História da Fotografia” e “Géneros Fotográficos” da Licenciatura em Estudos Artísticos na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra.
Dirigiu a Imagoteca Municipal de Coimbra.  Foi coordenador do Arquivo de Fotografia do Porto do Centro Português 
de Fotografia. Concebeu e executou, entre outras, as exposições:  “Memória das Oposições”, sobre a atividade das 
oposições ao Estado Novo;  “Há horas que são de todos” e “25 por 25 | Em Abril, um Quartel Depois”, sobre o 
25 de Abril de 1974 em Coimbra”;  “Revelar Coimbra” e “Passado ao Espelho”, sobre os primórdios da fotografia 
em Coimbra; “Ver a República”, sobre a relação da Universidade de Coimbra com a implantação de República em 
Portugal. 
É membro do Ceis20-Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX.  Desenvolve investigação sobre a História 
da Fotografia em Portugal e especialmente em Coimbra, área em que tem sido autor de várias publicações. 
Em 2014 editou e publicou ”The Voyage of the Daguerreotype” sobre os daguerreótipos e Physionotypos da 
viagem do Oriental-Hydrographe de Lisboa e Tenerife em Outubro de 1839.

Sara Raposo (independent Scholar / Portugal)
Chemistry background. Freelancer in private tutoring and scientific education. Interested in Museum Studies, 
History of Science, Art and Photography. Amateur photographer, private collector and a volunteer at the Photo 
Archives of The Field Museum, Chicago.
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Ana Rito (CIEBA - Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes / Portugal)
Ana Rito nasce em Lisboa no ano de 1978. 
Desenvolve a sua actividade entre a prática artística, a investigação e a curadoria, concebendo projectos de 
carácter transdisciplinar. Desde 2002 que participa em várias exposições enquanto artista e enquanto curadora, 
de onde se destaca a sua primeira exposição individual na Galeria MAM – Mario Mauroner Contemporary Art, em 
Viena, intitulada Powerfull Acrobat em 2007 e a sua participação na exposição colectiva Faccia Lei, comissariada 
por Elena Agudio no Spazio Tetis, Arsenale, 52a Bienal de Veneza. Em 2011 co-comissaria com Hugo Barata e Jean-
François Chougnet Observadores – Revelações, Trânsitos e Distâncias, Museu Colecção Berardo. É curadora da 
exposição A Visão Incorporada/The Embodied Vision – Performance para a câmara, no Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado em 2014.  
É actualmente Bolseira da FCT, encontrando-se a realizar Doutoramento na especialidade de Instalação-vídeo, em 
torno da Imagem e das artes performativas.

Juan A. F. Rivero (Coleccion Fernandez Rivero / Spain)
Licenciado en Económicas por la Universidad de Málaga, es coleccionista e historiador de fotografía histórica. Como 
historiador ha realizado numerosas publicaciones entre las que destacan: “Historia de la Fotografía en Málaga 
durante el siglo XIX”, en 1994, y “Tres dimensiones en la historia de la fotografía: La imagen estereoscópica”, en 
2004. También ha impartido cursillos y conferencias relacionadas con la historia de la fotografía, así como ha 
actuado de comisario en diferentes exposiciones. Como coleccionista ha logrado reunir, desde mediados de la 
década de los ochenta, una de las más completas colecciones de fotografía histórica de España, con cerca de 
50.000 piezas originales. Tanto en su faceta de historiador como en el coleccionismo destaca por su especialización 
a la fotografía estereoscópica.

Jorge Leandro Rosa (Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, Portugal)
Jorge Leandro Rosa is an essayist and a researcher at the Institute of Philosophy (University of Porto). He has 
published several books, both individually and collectively. He was, for several years, a critic at Público and 
Independente newspapers. Presently, he is a co-editor at Nada, a long standing cultural and theoretical review 
published in Lisbon.

Jorge Duarte de Sá (Universidade de Évora e IADE / Portugal)
Jorge Duarte de Sá nasceu em Santarém em 1968, é arquiteto (ESAP), Mestre em Criação e Produção em Artes 
Tecnológicas (Universidade Lusófona) Doutor em Artes Visuais, vertente Arte ciência e Tecnologia (Universidade 
de Évora). 
É professor na área das tecnologias media na Universidade de Évora, no IADE e na Restart.
Tem realizado inúmeros trabalhos na área das artes tecnológicas, cinema, cinema 
animação tendo já conquistado diversos prémios internacionais.

Britt Salvesen (Los Angeles County Museum of Art / United States of America)
Britt Salvesen joined the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in October 2009 as curator and head of 
the Wallis Annenberg Photography Department and the Department of Prints and Drawings. Previously, she was 
director and chief curator at the Center for Creative Photography (CCP), University of Arizona. She received her 
MA from the Courtauld Institute of Art (1991) and her PhD from the University of Chicago (1997), earning honors 
for her dissertation, “Selling Sight: Stereoscopy in Mid-Victorian Britain.” She is currently developing a large-scale 
museum exhibition on 3D photography, film, and media, scheduled to open at LACMA in fall 2017.

Sandra Santos (Universidade Nova de Lisboa / Portugal)
Graduated in History of Art at University of Coimbra, has a Master’s degree in Museum Studies from University of 
Oporto and is currently a PhD candidate in Art History at NOVA University of Lisbon, researching the interconnections 
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between Art and Science in botanical Iconography, having the Institute of History of Art at Faculty of Social Sciences 
and Humanities of NOVA University of Lisbon and University of the Arts London as host institutions. Previously, 
was part of a team at the Polytechnic Institute of Leiria in a project for developing technological exhibition means 
for the Museum of the Moving Image, Leiria, where she was previously a trainee. Has also teaching experience in 
the disciplinary areas of History of Art, History and Museology. As a researcher, is mostly interested in the alliance 
between Science and the Arts and Humanities in their humanistic, scientific, environmental and cultural facets.

João dos Santos (ESAD - CR / I.P. Leiria / Portugal)
Artista e professor Adjunto na Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, Instituto Politécnico de Leiria, 
onde lecciona disciplinas de desenho desde 2001.  Licenciatura em Belas-Artes Pintura, pela Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa e Doutoramento em Artes Visuais e Intermedia, com a tese Estudio teórico-prático 
de la Camera Obscura y de la Camera Lucida. Una nueva propuesta de máquina de dibujo digital, na Universidade 
Politécnica de Valência. Áreas de interesse em torno do desenho e do acto de desenhar, das máquinas de ver 
e de desenhar e dos possíveis cruzamentos com as as artes digitais. A par da docência desenvolve a actividade 
de investigação, tendo apresentado e publicado o seu trabalho no país e no estrangeiro.  Desenvolve actividade 
artística com regularidade desde 1990.

Maria Cristina Miranda da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro / Brasil)
Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP 2006). Professora de Artes Visuais do Colégio de Aplicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua na Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio) e na 
Formação de Professores. Desenvolve e coordena o Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão INVESTIGAÇÕES 
FOTOGRÁFICAS que se destina a organizar um campo de pesquisa e experimentação artística e educativa com 
professores da rede publica, estudantes de licenciatura e publico em geral sobre o fotográfico e o ensino da arte. 
Desenvolve pesquisa sobre o Primeiro Cinema, Cinema, Cinema de Animação, Audiovisual, Fotografia, Arte e 
Educação. Atua junto ao CINEDUC - Cinema e Educação desde 1988. Integra o Grupo de Pesquisa e Extensão 
Cinema para Aprender e Desaprender CINEAD, do Laboratório do Imaginário Social e Educação (LISE) / Faculdade 
de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Rogério Taveira (FBAUL / Portugal)
Rogério Taveira was born in 1966 in Lisbon. He works and lives in Mafra, Lisbon. In 1989 he graduated in 
Architecture at the Faculty of Architecture of the Technical University of Lisbon. In 1998 he co-founded the 
production and publishing company Insectos, Cinema e Multimedia.
Since 2006 teaches in the Multimedia Art Department at the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon, where 
he is a researcher in the Investigation Centre of Multimedia Art, focusing on photography, moving image and digital 
media in contemporary art.
In 2011 he obtained his PhD degree with maximum classification Summa cum Laude by unanimous decision 
(Sobresaliente cum Laude por Unanimidad) presented in the Faculty of Fine Arts of the Polytechnic University of 
Valencia with the thesis: The sculpted trees of Alberto Carneiro: Material and landscape in the confluence between 
Gaston Bachelard and a Taoist inspiration.

Lizângela Torres (Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Brasil)
Artista e pesquisadora brasileira, bolsista CAPES, Bacharel em Pintura (UFRGS), Bacharel em Fotografia (UFRGS), 
Mestre em Poéticas Visuais (UFRGS) e doutoranda em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente está em período de Mobilidade acadêmica de 
Doutoramento (Programa de Doutorado Sanduíche CAPES) na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
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