
 
 
 
 

largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal  

+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt 

FACULDADE DE BELAS-ARTES | Curso Livre de Fabricação Digital  

Coordenação: Mónica Mendes (Área de Arte Multimédia), Cristóvão Pereira (Área de Design de 

Equipamento) 

MÓDULO DE APLICAÇÕES CRIATIVAS 

 

 

3. Esculturas Generativas: Modelação e Fabricação 3D 

[Módulo 3 do Curso Livre de Fabricação Digital] 

 

 

 

DOCENTE 

André Sier 

 

DATA / HORÁRIO 

16 e 17 de Abril, Sábado e Domingo | 10h00-13h00 e 14h00-19h00 | FBAUL, 

salas: 

Dia 16 - sala 4.08 

Dia 17 - sala 3.07 

 

DURAÇÃO TOTAL 

16h (2 sessões presenciais de 8 horas). 

 

PÚBLICO-ALVO 

Jovens e adultos dos 10 aos 100, entusiastas da impressão 3D, novos artesãos, 

programadores, artistas e designers. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NA (não se aplica). 

 

Materiais 

Será fornecido o computador do tutor para uso dos softwares e criação das 

esculturas, pelo que não será necessário trazer qualquer material para o 

workshop. O tutor trará ainda câmaras 3D, sensores e outros dispositivos digitais 

para a criação de esculturas. Haverá uma máquina de impressão 3D disponível 

para as impressões bem como filamento para impressão a cargo do tutor. 

Os participantes que queiram instalar e correr os softwares bem como os 
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programas distribuídos no workshop devem trazer os seus dispositivos (câmaras, 

microfones, etc) e ter no seu portátil (windows, mac ou linux) os seguintes 

softwares instalados: 

– Processing 1.5.1 ou superior (processing.org/download) 

– openFrameworks 0.8.1 ou superior (openframeworks.cc/download) 

– Blender 2.72 ou superior (blender.org/download) 

– Cura 14.12 ou superior (software.ultimaker.com) 

 

Os custos incluem a formação, assistência individual na criação de código para 

modelação, e todas as esculturas que conseguir realizar durante o workshop. 

 

SINOPSE 

Modelação e fabricação de Esculturas Generativas através de programas criados 

em ambientes open-source (Processing e openFrameworks) com bibliotecas de 

código s373.net/x (http://s373.net/code).  

Neste módulo vamos gerar esculturas abstractas dos participantes bem como 

modelar, criar e imprimir formas volumétricas a partir de sons, de câmaras, 

sensores, algoritmos generativos. 

O módulo introduz o espaço volumétrico abstracto (voxels), conceitos 

introdutórios de criação de sólidos tridimensionais, não requer qualquer 

experiência de modelação 3D, e fornece vários programas exemplo que geram 

modelos a partir de gestos ou sequências digitalizadas dos utilizadores, sons, 

sensores e outros interfaces, processos generativos. Com estes programas vamos 

criar Esculturas Generativas no espaço volumétrico e imprimi-las numa 

impressora 3D.  

 

OBJETIVOS 

Conhecimentos de vóxeis e de técnicas de poligonização tridimensionais. 

Modelação de objectos 3D através de sons, gestos, câmaras, algoritmos 

generativos. 

Gravação e impressão de modelos 3D. 

 

PROGRAMA 

Space, the final frontier: o que é o espaço volumétrico abstracto computacional. 

O que é o Voxel. Exemplos de Técnicas de poligonização tridimensional. 

Instalação e uso das bibliotecas de código s373.net/x ofxMarchingCubes e 

s373.marchingcubes para openFrameworks e Processing. 

Análise e uso de programas exemplo de Modelação de Volumes Tridimensionais 

com o som, gestos, sensores, câmaras, algoritmos generativos 



 
 
 
 

largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal  

+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt 

Criação de retratos 3D com a aplicação Eu-Abstracto. 

(http://s373.net/folio/projects/eu-abstracto/) 

Gravação de ficheiros .stl. 

Limpeza e escala do .stl no Blender e preparação no Cura para a impressão 3d. 

Impressão 3D de objectos criados pelos participantes. 

 

PARCERIA 

Este módulo é uma produção da instituição FBAUL em co-produção com 

s373.net/x art codex studios.  

 

FORMA DE AVALIAÇÃO 

NA (não se aplica). 

 

PAGAMENTO 

Pagamento da inscrição: até 11 de Abril – 15€ (não reembolsável em caso 

de desistência) 

Propina - quem tiver pago a inscrição receberá posteriormente um email a 

avisar para realizar o pagamento da propina – 66€ 

 

 

BIOGRAFIA DO DOCENTE 

André Sier trabalha como artista-programador no seu estúdio s373.net/x, 

criando experiências áudio-visuais interactivas e objectos generativos. Trabalha e 

expõe a nível nacional e internacional em galerias, museus e festivais desde 1997 

com código, 3D, vídeo, som, electrónica, desenhos, escultura, instalação, 

videojogos entre outros meios.  

Premiado nos Jovens Criadores (2006), na Bienal de Cerveira (2009), na Lisbon 

MakerFaire (2014), faz parte de colecções nacionais e internacionais e destaca as 

séries 'struct', '747', 'corrida espacial', 'k.', 'uunniivveerrssee', 'piantadelmondo', 

'wolfanddotcom'.  

Ensina regularmente programação criativa desde 2002, leccionando actualmente 

e desde 2012 artes digitais na Universidade de Évora.  

Tem um portfólio em http://andre-sier.com (CV detalhado em 

http://s373.net/sier) | as@s373.net 

 

http://andre-sier.com/
http://andre-sier.com/
http://s373.net/sier
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