Dual LASER Spyrograph

(Instal·lació Làser interactiva audiovisual)
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ElèctricaVisuals.com

El làser, en mode circular, dibuixa les formes de ona dels sons que es generen, en
temps real.
La vivacitat del so i els seus canvis es veuen reflectits en el dibuix del làser amb
gran fidelitat.
L’efecte plàstic i energètic que produeix el poder dibuixar amb el so, és atraïent
tant per l’usuari com pel públic que s’arrauleix al voltant de la instal·lació, que
va produïnt figures lluminoses calidoscòpiques fruït del so electrònic generat.

Instal·lació per dos usuaris que tenen el mateix setup, però que poden jugar diferentment cada un, i trobar el joc entre ells si volen.
Infraestructura: Taula llarga amb dispositius de pantalla tàctil, i dos usuaris asseguts jugant-hi. Dos dispositius làsers que projecten en front de la taula a uns 5 a
20 m ò el què s’adecui.
So: Un sintetitzador digital genera sons electrònics que els usuaris poden canviar
variant els paràmetres mitjançant una interfície.
Imatge: Davant es projecten les figures dels làsers
Públic: Part de la gent fent cua, i acompanyants. Mentre es deleiten amb l’efecte
Audiovisual, poden conversar i prendre un refresc.

Videos d’altres posades en escena
(... també en altres formats)
Concert / xerrada al vad 2008 ( en aquella època amb osciloscòpi)
https://vimeo.com/209666291
Concert / xerrada al PuntoyRaya Festival 2009
https://vimeo.com/209654506
Instalació al festival NIBIRU (Olot) 2019
https://vimeo.com/375375933
Instalació al festival Visual Brasil 2019 (en aquella ocasió usuaris amb auriculars i so extern)
https://vimeo.com/364469499
Instalació an l'Estrany Festival (banyoles)
https://vimeo.com/228729911

Necessitats tècniques:
Espai en front de paret blanca o llisa d’uns 20-40 m de radi .
Taula llarga de 2m. Cadires 4 a 10 o més si es vol acomodar al públic
Electricitat 220v
Dos tótems o un pont Trust on disposar els aparells làser a certa alçada, davant la
taula, perquè no interfereixin amb el públic si vol caminar per davant.
El Sistema d’àudio, aparells làser, generador de sons, i interfícies venen inclosos
amb la instal·lació.
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