Home :: Evenimente recomandate de FNT :: Conferinţa CALLAS în România

CĂUTARE
Go

Vineri, 07.11.2008
14:00 UNITER

Conferinţa CALLAS în
România
CALLAS (Conveying Affectiveness in Leading-edge Living
Adaptive Systems) este un Proiect European (N.34800)
co–finanţat de Comisia Europeanăa. La crearea acestui proiect
au participat 18 organisme reprezentative de cercetare (şapte
universităţi şi institute specializate în comunicare multimedia în
interacţia om-maşină), mari industrii New Media (Tehnologie
informatică pentru producţie audio, video şi jocuri interactive),
potenţialii beneficiari ai proiectului: artă digitală (precum
Studio Azzuro), teatre (precum Teatro Massimo di Palermo),
televiziuni (precum BBC). Din strunctura Callas fac parte:
-[ENG] Engineering Ingegneria Informatica SpA-Italia
[Coordonator al proiectului]
-[BBC] British Broadcasting Corporation - Marea Britanie
-[VTT] Technical Reasaerch Centre of Finland - Finlandia
-[SAZ] Studio Azzuro - Italia
-[XIM] XIM - Marea Britanie
-[DV] Digital Video - Italia
-[HMW] Humanware - Italia
-[ICCS] Institute of Comunication and Computer SystemNational Technical University of Athens - Grecia
-[FPMS] University of Mons - Belgia
-[TEES] University of Tesside - Marea Britanie
-[TKK] The Helsinki Institute for IT - Finlanda
-[NXT] NEXTURE Consulting srl - Italia
-[PAR8] University of Paris8 - Franţa
-[SNS] Scuola Normale Superiore di Pisa - Italia
-[UOR] Reading University - Marea Britanie
-[UOA] University of Augsburg - Germania
-[TMAS] Fondazione Teatro Massimo - Italia
-[HITNZ] Human Interface Technology Laboratory of New
Zeeland - Noua Zeelanda
Proiectul CALLAS va face ca arta digitală să intre într-un
dialog real cu publicul.
Cercetatori din 8 ţări europene lucrează la o tehnologie care să
permită crearea unei interacţii emoţionale a tehnologiei de
ultimă generaţie cu spectatorii. Tehnologia de avangardă
transformă arta într-un pretext de comunicare şi creează noi
perspective creative artiştilor. Formele performante aduc un tip
de interacţie rafinat, în care tehnologia de ultimă generaţie nu
mai este percepută ca un corp străin şi artificial, ci ca un
generator de emoţie interactivă. Se pot crea spaţii virtuale,
nevăzute dar perceptibile, emoţii. Formele subtile de
comunicare pot aduce un plus de informaţie emoţională pentru
o mai bună receptare a mesajului artistic. Sunt instrumente
care atât pentru artiştii multi-media cât şi pentru creatorii de
teatru, pot aduce mai multă valoare percepţiei, o perspectivă
nouă de integrare a tehnologiei în producţiile artistice.
Acest proiect de cercetare europeana are ca idee centrală de a
oferi producţii multimedia cu o tehnologie abordabilă de
realizare a artei digitale conforme nivelului emoţional al
publicului.
Primele rezultate experimentale ale proiectului CALLAS propuse
publicului au cunoscut un foarte mare success: In Galileo all
Inferno (Milano), Virtuali / Virtuosi (Helsinki), Orchestra
Volante (Roma). Demonstraţii ale primelor rezultate au avut loc
la Teatro Massimo di Palermo (lirica iterattiva), Auditorium di
Santa Cecilia (interacţiunea tehnologiei cu muzica simfonică).
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Din 2006 pâna în 2010 CALLAS va oferi o platformă
tehnologică experimentală şi va fi un mod Open Source
de gerare a instrumentelor tehnice accesibile artiştilor
care vor contribui prin creaţiile lor la diversificarea
comunicării prin diferite forme ale artei. Este un viitor al
reprezentării la care sunt invitaţi artiştii vizuali, toţi
creatorii de teatru care sunt interesaţi să lucreze cu un
suport tehnologic de cea mai înaltă şi rafinată calitate.
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