




Uma trilha entre arte generativa e estruturas tridimensionais

Diogo Navarro Naddeo



Espera mil anos e verás que será 
precioso até o lixo deixado atrás 
por uma civilização extinta.

“
“

Isaac Asimov





No início era o bit

Diogo Navarro Naddeo iniciou sua 
trajetória como artista visual em 
2011, após um ano do seu ingresso no 
curso superior de Artes Visuais na 
Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano - UFRB. Suas investigações e 
pesquisas estéticas são direcionadas 
para o campo da Arte-Tecnologia e sua 
produção transita pela arte generativa, 
web arte, cibercultura e, principalmente 
arte generativa e 3DArt.





O mergulho na arte computacional e 
algorítmica, através das tecnologias mais 
modernas, permite uma leitura onde o bit 
é transformado em ponto inicial e final 
da criação de uma representação artística 
que pode depender fundamentalmente 
da ação do fruidor.



Aqui você conhecerá um pouco do seu 
trabalho e trajetória, construídos a 
partir da inserção de novos processos de 
concepção estética, que  influenciaram 
e influenciam de forma técnica e 
conceitual, sua definição de temas e 
novas abordagens.



Ao trabalhar durante os últimos 10 
anos com arte generativa, constatou 
a necessidade de ampliação do seu 
horizonte criativo, adotando novos 
processos artísticos, tais como 
modelagem 3D e colagem fotográfica 
que, aliados ao pensamento e a técnica 
generativa, resultam em obras virtuais.

Esta publicação está dividida em 3 áreas: 
Arte Generativa, GlitchArt e 3D Art.









Arte Generativa - Criando 
com algoritmos



O advento da utilização de computadores no campo das artes, nas suas mais variadas formas, possibilitou um 
novo tipo de fazer artístico.

De forma abrangente, podemos entender arte generativa como uma manifestação estética cujo produto é 
derivado de uma algoritmo, ou seja, de uma sequência de instruções lógicas, que pode ser repetida e executada 
por um computador. Este algoritmo pode ter graus de randomicidade, ou seja, o algoritmo pode sortear 
determinados parâmetros, o que faz com que um mesmo código gere diferentes outputs. Isso também é 
característico desta forma de arte.



Monolítica
A obra Monolítica é um produto 
composto por três fotos, três 
momentos  e três pontos de vista 
diferentes sobre um mesmo objeto.



Neste Software Art, o usuário tem 
o controle do ponto de vista, da 
câmera, que pode se movimentar 
para todos os lados e também para 
aproximação e distanciamento 
dos elementos gerados na tela. A 
quantidade de cubos também varia, 
entre 1 e 400, de acordo com o 
controle do usuário. O que o usuário 
não altera nesta manipulação é a 
posição de cada um dos cubos que 
compõem a interface. Esta posição 
é sorteada toda vez que o software é 
iniciado.



BRaInwash



Obra de Música visual.

A imagem se desconstrói e se 
reconstrói a partir de parâmetros 
fornecidos por  estímulos sonoros 
emitidos pelo fruidor. 



Planned City
A poética concebida nesta obra 
parte da relação entre sociedade/
território. 

Podemos perceber que um mesmo 
território pode ser explorado



de várias formas diferentes, pelas mais 
distintas sociedades ao longo das eras. 
Porém, mesmo sabendo que cada sociedade 
apresente suas peculiaridades, é possível 
apreender fortes semelhanças entre elas 
quando são observadas em escala macro. 
Os retângulos sobrepostos, cujos tamanhos 
e cores são randômicos, representam as 
diversas mudanças que as cidades sofrem, 
e também, as diversas sociedades (com 
características distintas) que habitam um 
mesmo lugar em diferentes períodos. Isso 
nos propõe uma reflexão sobre a forma de 
justaposição entre sociedades e também 
sobre o modo como muitas sociedades 
acabam por repetir comportamentos 
também encontrados nas sociedades 
anteriores.

 



kaleydosc - ope
A obra proposta como uma ferramenta 
de desenho,  oferece ao usuário a tela do 
computador, como suporte, e o mouse 
como pincel.



A interação com o software 
permite a criação de obras visuais. 
O programa interfere no gesto 
do usuário e, dessa interação, 
surgem resultados que podem 
ser preservados em arquivos de 
imagens digitais.



Infinitron



Ferramenta de desenho inspirada 
na estética do filme Tron, lançado 
em 1982. O usuário cria o desenho 
controlando a direção das quatro 
linhas com um único comando, de 
forma simétrica.







MUSA



Processamento de imagem. O 
rosto da estátua foi dividido em 
4 quadrados e suas posições na 
composição da imagem são sorteadas 
sempre que o algoritmo é executado.



Tecido



Trabalho de processamento de 
imagem e som. A forma responde 
em tempo real a impulsos sonoros 
emitidos pelo fruidor.







Woods



Trabalho de processamento de 
imagem. A repetição recursiva do 
traço faz alusão ao ato de gravar e ao 
entalhe em madeira.







estampas generativas













metropolis













Glitch Art



A Glitch Art tem sua origem na corrupção de arquivos, sejam eles arquivos de imagem, som ou arquivos 
audiovisuais. É uma espécie de arte que explora e se beneficia do erro, do mau funcionamento de aparelhos 
analógicos e digitais, como é o caso da Lomografia na fotografia. 

Atualmente, trabalhando no universo da Glitch Art, o artista busca distorcer e transformar as imagens, 
explorando falhas e vulnerabilidades de arquivos, ressignificando imagens, sons e concebendo obras a partir 
dessas premissas que, assim como na arte generativa, não há total controle do resultado final. É um trabalho em 
processo, imersivo e experimental, onde à partir da combinação de cores, formas, nuances e tons, são criadas 
ambientações  que, no imaginário do artista, são a síntese do que é exploradoa a partir dos referenciais oriundos 
do universo CyberPunk. 



Selfies



Série de auto-retratos, composta 
como um contraponto à exagerada 
preocupação com a própria aparência 
em tempos de  auto-exposição.







Big Wave



Imagem gerada a partir da 
manipulação e mescla de imagens. 



Ice wall



Imagem gerada a partir da 
manipulação e mescla de imagens. 



Virtual 
Landscapes



Esta série é um trabalho em processo. 
O artista busca a concepção de 
estruturas e padronagens visuais 
oriundas do conceito de Matrix, 
trabalhado por William Gibson no 
seu livro Neuromancer e, também, 
por outros escritores e cineastas que 
exploram o universo CyberPunk.















3D Art



A produção no campo tridimensional reúne referenciais de todas as expressões artísticas apresentadas 
anteriormente e, através dela,o artista explora a construção de universos virtuais, retratando elementos e 
seres populares no imaginário da ficção científica.

Algumas técnicas generativas de produção aparecem no trabalho em 3D que funciona a partir de técnicas 
paramétricas procedurais e escultóricas.



Broken
Antenna





Frontier





BABBEL





Procedural 
Terrain





Formas







A série Formas é  um processo 
contínuo de produção de esculturas 
3D que seguem o mesmo padrão 
formal, porém com texturas, 
finalizações e, em alguns casos, 
ambientações variadas. 

A ideia inicial foi construir formas 
que nos remetam à estruturas 
orgânicas abissais. 

Porém, a medida em que o trabalho 
foi evoluindo, as formas também 
vão encontrando suas referências no 
imaginário acerca da ideia de formas 
de vida extraterrestres e padrões 
estéticos que tem sua morada no 
mundo onírico.











CONTATOS

Na série Contatos, as referências Sci-fy 
são mais explícitas e a busca estética 
parte da representação do encontro 
com seres extraterrestres, visitantes de 
outros planetas e galáxias.













Oxalá

Escultura paramétrica concebida 
como uma referência ao Opaxorô, 
instrumento do Orixá Oxalá.





Máscaras
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