
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jarbas Jácome  
Músico potiguar, mestre em Ciência da Computação pelo CIn-
UFPE, onde pesquisa computação gráfica, computação musical e 
sistemas interativos de tempo real para processamento audiovisual 
integrado. Recebeu o Prêmio Rumos Itaú Cultural Arte-Cibernética 
2006 por seu mestrado sobre o software livre ViMus, que 
desenvolve desde 2004 e utiliza em instalações artísticas, 
institucionais, espetáculos musicais e de dança. Expôs no FILE-RIO 
2009, FILE-SP 2008 e Emoção Art.ficial 4.0. 



Curriculum Vitae 
 
Formação Acadêmica 
 
� 2005 a 2007: Mestrado em Ciência da Computação pelo Centro 

de Informática da UFPE: “Sistemas Interativos de Tempo Real 
Para Processamentos Audiovisual Integrado”. Orientadores: 
Sílvio Meira e Geber Ramalho. 

 
� 2001 a 2004: Graduação em Ciência da Computação pelo Centro 

de Informática da UFPE. Trabalho de Graduação: “Sintetizador 
de Imagens Metafóricas de Execução Musical”. Orientador: 
Sílvio Melo. 

 
� 2002 a 2003: Iniciação científica. Pesquisa e desenvolvimento de 

ferramentas CAD utilizando OpenGL e C++ para Interface 
Gráfica de um Simulador de Campos Acústicos. Área de 
Pesquisa: Computação Gráfica. Orientador: Alejandro Frery 

 
� 2001 a 2002: Iniciação científica. “D’accord Dicionário” - 

Dicionário eletrônico de acordes para violão e guitarra. “Daccord 
Player” - Software destinado à aprendizagem de execução 
violonística. Áreas de Pesquisa: Computação Musical e 
Computação Gráfica. Orientador: Giordano Ribeiro. 

 
Produção 
 
� 2008 a 2009: “Crepúsculo dos Ídolos”, Instalação. Exposições: 

FILE-RIO 2009, CFAV-Recife 2008 e FILE-SP 2008; 
 
� 2006 a 2009: Instalação interativa para apresentações ao vivo 

utilizando o ViMus. Principais apresentações: Emoção Art.ficial 
4.0 2008 em São Paulo, Zona Mundi 2009 em Salvador, Mostra 
Sesc 2008 em São Paulo, SPA das Artes 2007 em Recife, Porto 
Musical 2006 em Recife; 

 
� 2004 a 2009: Software ViMus publicado com licensa GPL v3.0; 
 
� 2003 a 2007: Composições, arranjos e apresentações ao vivo 

como guitarrista da banda Negroove; 
 
� 2003 a 2008: Apresentações ao vivo como guitarrista do coletivo 

re:combo. 
 
Atuação profissional 
 
� 2008 a 2009: Programação em C++/OpenGL para outros artistas, 

consultoria e desenvolvimento de instalações interativas 
institucionais e comerciais. 

 
� 2004 a 2009: Engenheiro de sistemas do C.E.S.A.R (Centro de 

Estudos em Sistemas Avançados do Recife). Atividades 
principais: Pesquisa sobre redes ponto a ponto (peer-to-peer) de 
2004 a 2005; Desenvolvimento de jogos para celulares de 2005 a 
2006; Desenvolvimento do ViMus de 2006 a março de 2009; 

 
Palestras, Debates e Oficinas Ministradas 
 
� Seminário Intersecções 2009 – Ciência e Tecnologia, Literatura e 

Arte, na UFPE. Palestra sobre “Sistemas de Tempo Real para 
Som e Imagem”. Recife; 

 
� FILE SYMPOSIUM RIO 2009. Palestra sobre “Sistemas 

Interativos de Tempo Real para Processamento Audiovisual 
Integrado”, Rio de Janeiro; 

 
� Zona Mundi 2009. Oficina de Introdução ao ViMus e Pure 

Data/GEM. Salvador; 
 



� Seminário “Autores, Artistas e seus Direitos” 2008. Mesa de 
debates sobre “Novas criações no ambiente digital”, Rio de 
Janeiro; 

 
� FILE SYMPOSIUM SP 2008. Palestra sobre “Sistemas 

Interativos de Tempo Real para Processamento Audiovisual 
Integrado”, São Paulo; 

 
� Festival No Ar Coquetel Molotov 2008. TECNOLOGIAS PARA 

MÚSICA VISUAL. Recife; 
 
� KULTURFEST INTINERANTE 2008 promovido pelo Goethe 

Institut. Simpósio sobre Arte e tecnologia. Recife; 
 
� II Ciclo de Palestras Arte e Novas Tecnologias, 2008. Simpósio 

sobre “Software Art”. Recife; 
 
� REDBULL MUSIC ACADEMY 2008 – Workshop sobre 

Música Visual. Recife; 
 
� Simpósio Brasileiro de Computação Musical, 2007. ViMus: 

Sistemas Interativos de Tempo-real para Processamento 
Audiovisual Integrado. São Paulo; 

 
� Música Chappa Quente. Debate sobre YOUTUBE, MYSPACE, 

NAPSTER, ITUNES: AS NOVAS PLATAFORMAS ON-LINE. 
2007. Rio de Janeiro; 

 
� Seminário de ARTE & TECNOLOGIA no CFAV – Centro de 

Formação em Artes Visuais. Oficina de introdução ao Pure Data. 
2006. Rec4ife. 

Trajetória 
 

Nasci em 1982 em Natal, Rio Grande do Norte, neto de 
sertanejos de Patu e Apodi, filho de pai engenheiro e mãe arquiteta. 

Em 1985, aos 3 anos, nos mudamos para o meio da floresta 
Amazônica, Porto Trombetas, Pará, onde moramos 10 anos. Estudei 
alguns anos de piano e pintura a óleo, desmontava carros de 
brinquedos para construir barcos de isopor a motor e a Amazônia era 
o nosso parque. 

Em 1993, meu pai comprou nosso primeiro computador, um 
PC-486. Foi quando comecei a me interessar por computação gráfica 
por causa dos efeitos 3D do cinema como em Jurassic Park (1993). 

Em 1995, voltamos para Natal, e no ano seguinte com 14 
anos comecei a programar em QBASIC, estudar 3D Studio R4 e 
depois HTML. 

Em 1999, com 17 anos comecei a tocar violão e descobri o 
blues e os Beatles. Escolhi fazer Ciência da Computação em Recife 
por causa do mangue bit. No meio da graduação estava tanto na 
música que quase larguei tudo para seguir carreira de músico. Na 
época já tocava na banda Negroove. Nesse clima, resolvi fazer um 
projeto simples para as disciplinas de Computação Musical e 
Computação Gráfica, apenas para passar de ano: um sintetizador de 
imagens a partir do som, como aqueles visualizadores de MP3. 

Mas durante a implementação descobri possibilidades 
interessantes de efeitos de tempo real com vídeo e decidi continuar 
como tema do trabalho de graduação. Acabei descobrindo também a 
sinestesia artística, instalações, música visual (de onde tirei o nome 
ViMus = Visual + Música) e decidi fazer mestrado sobre o mesmo 
tema. 



 
 

Crepúsculo dos Ídolos, 2008 
http://crepusculodosidolosbr.wordpress.com 
 

“Pois o que é liberdade? Ter a vontade da responsabilidade por 

si próprio. Preservar a distância que nos separa.” 

F.W. Nietzsche, In: Crepúsculo dos Ídolos, 1888 
(Tradução de Paulo César de Souza) 

 
A instalação Crepúsculo dos Ídolos é um ambiente com cinco 

TVs ligadas em um canal de TV aberta, uma câmera e um microfone 
à frente delas. Quando o visitante produz algum som próximo ao 
microfone, a imagem das TVs distorce de acordo com a intensidade 
e o tempo de duração do som produzido pelo visitante. As distorções 
evoluem seguindo algumas cores do crepúsculo: amarelo, laranja, 
vermelho, azul. Após passar pela cor azul, a imagem do canal 

desaparece e em seu lugar aparece a imagem do visitante com um 
efeito de brilho que também varia de acordo com a intensidade de 
sua voz. Enquanto o visitante produzir som, sua imagem permanece 
na TV. Quando houver silêncio as TVs voltam, aos poucos, a exibir 
a imagem do canal, como antes. 

Esta instalação funciona com o software ViMus que é um 
sistema de processamento audiovisual de tempo real escrito em C++ 
e OpenGL. ViMus é desenvolvido pelo artista desde sua graduação 
(2004) e mestrado (2007) em ciência da computação pelo Cin-UFPE. 

 
Exposições: 
 
FILE-RIO 2009 – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, 
no Centro Cultural Oi Futuro, Rio de Janeiro – RJ 
Período: 9 de março a 19 de abril de 2009 
 
CFAV – Centro de Formação em Artes Visuais, Recife - PE 
Período: 19 a 21 de novembro de 2008 
 
FILE-SP 2008 – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, na 
Galeria do SESI - Av. Paulista, São Paulo - SP 
Período: 5 a 31 de agosto de 2008 
 
Textos sobre a obra: 
 
MUSEOS-BRASIL: La torre de Babel electrónica 
http://www.iberarte.com/content/view/3530/339/ 
 
Por Fabiana Frayssinet para Iberarte 
 
RÍO DE JANEIRO, abr (IPS) - La pantalla de televisión te permite 
que interactúes con su programación si hablas en un tono medio, te 
impones sobre ella si gritas y absorbe tu figura hasta desaparecer si 
callas. Es una de las novedades expuestas en el Festival Internacional 
de Lenguaje Electrónico (FILE). 



 
La obra titulada "Crepúsculo de los ídolos", del creador brasileño 
Jarbas Jacome, aparece entre las preferidas en esta muestra de arte 
digital que expresa la filosofía de los nuevos tiempos, inaugurada el 
10 de marzo y que se extenderá hasta el 19 de este mes en el Museo 
Oi Futuro, de Río de Janeiro. 
 
Una presentación que, como todas las expuestas, tiene una 
explicación racional detrás de lo que parece magia. Es "un 
mecanismo de interacción que distorsiona la imagen de la televisión 
a través de efectos visuales, cuya intensidad varía de acuerdo al 
sonido que el espectador produce, con su voz, captada por un 
micrófono", se explica en el catalogo. (...) 
 
A aporia do FILE 
http://aguarras.com.br/2009/03/23/a-aporia-do-file/ 
 
Por Elvira Vigna para Aguarrás 
 
(...) Se você falar bem alto em um microfone consegue que sua 
imagem entre na tela de TV de Jarbas Jácome, em Crepúsculo dos 
ídolos; e eis um título muito bom, que remete à idolatria instantânea 
e sem valor das famas de 15 minutos. Uma das poucas obras que 
produzem uma reflexão, uma modificação, em quem a vê. 
(...) 
E eis a maior aporia: uma linguagem pode não estabelecer diálogos 
e, nesse caso, não pode ser chamada de linguagem embora tenha a 
intenção repetida de sê-lo. A arte de Jarbas Jácome - a meu ver, a 
melhor instalação - se apóia em um texto (o título de sua obra) mais 
do que no programa que, afinal, foi o que permitiu que tal obra 
pudesse ser inscrita em um festival de linguagem eletrônica. É o 
texto, irônico, antigo e nem um pouco perfeito ou sequer eficaz 
(exige um pensamento e um acervo cultural prévios) quem conversa 
realmente com você. 
 

A voz da tecnologia na arte 
http://www.folhape.com.br/folhape/materia.asp?data_edicao=12/08/
2008&mat=106726 
 
Por Thiago Corrêa para Folha de Pernambuco 
  
(...) No campo da música, mas já se misturando com as artes 
plásticas, três instalações impressionam por usarem o som dos 
visitantes como parte da obra. “Crepúsculo dos Ídolos”, do nosso 
Jarbas Jácome, dá voz ao público, deixando que as pessoas 
interfiram na transmissão da Globo, distorcendo, por exemplo, a 
imagem de Faustão por meio de gritos. (...) 
 
Trabalho desenvolvido na UFPE participa do FILE 2008 
http://tecnologiape.blogspot.com/2008/08/trabalho-desenvolvido-na-
ufpe-participa.html 
Por Giba para TecnoPE – Notícias Tecnológicas de Pernambuco 
 
(...) Escrito em C e OpenGL, “Crepúsculo dos Ídolos” faz referencia 
direta a Nietzsche e roda sob a plataforma ViMus, criada por 
Jácome. Ele materializa a libertação do público do controle exercido 
pela televisão, dando controle sob as imagens através da voz do 
telespectador. (...) 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Vista superior da instalação       Figura 2 Vista frontal da instalação 
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FILE SP 2008, São Paulo – Foto: Mariza Hirata 

 



 
FILE SP 2008, São Paulo – Foto: Mariza Hirata 
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Instalação interativa para apresentações ao vivo 
usando o ViMus 
 

Desde 2006, o ViMus é utilizado em performances ao vivo 
de projeção de imagens para acompanhar bandas, DJs e grupos de 
dança. O ViMus é um software que permite a aplicação em tempo-
real de dezenas de efeitos visuais na imagem capturada por uma 
câmera. Esses efeitos podem ser controlados por parâmetros obtidos 
através da análise do som. 

Nessas apresentações, geralmente monta-se um mini-estúdio 
de desenho permitindo que o público possa desenhar em papeis em 
branco livremente. Enquanto as pessoas estão desenhando, os 
desenhos são filmados por uma webcam e as imagens geradas são 
processadas pelo ViMus de acordo com o som do DJ ou da banda 
que está tocando. Entre os efeitos está a síntese de objetos abstratos 
em 3D cuja forma é determinada, em tempo-real, pela morfologia 

dos desenhos em papel feitos pelo público. Além disso, o software 
automatiza associações sinestésicas utilizando mapeamento 
crossmodal como nota em cor ("color music"), intensidade de som 
em velocidade de objetos no espaço 3D, entre outros. 
 
Para ver alguns exemplos de efeitos, por favor, visite: 
 
ViMus - pintando - painting 
http://www.youtube.com/watch?v=NlT1BVkEdOA 
 
Apresentações: 
 
09/05/2009 
Recife – PE 
Projeções para show de lançamento do disco “Pare e Siga” da banda 
Profiterolis, no Teatro Santa Izabel, processando os desenhos de 
Victor Zalma, desenhados durante o show. 
http://jarbasjacome.wordpress.com/2009/05/09/vimus-zalma-no-
teatro-santa-izabel-recife/ 
 
17/04/2009 
Salvador - BA 
Oficina e projeções para primeira parte do show de Ramiro Musotto 
no Zona Mundi 
http://jarbasjacome.wordpress.com/2009/05/06/zona-mundi/ 
 
20/11/2008 
Recife, PE 
Projeções distorcendo imagens de Escher para show de Paulo Paes 
abrindo para Fernanda Takai no Teatro Guararapes 
 
28/10/2008 
Rio de Janeiro - RJ 
Demonstração do ViMus durante fala no “Seminário Autores, 



Artistas e seus Direitos” 
http://video.google.com/videoplay?docid=3578289770160409522 
 
17 e 18/10/2008 
São Paulo e Santo André - SP 
Projeções para o show da banda Júlia Says na Mostra Sesc-SP 
http://www.sescsp.org.br/sesc/hotsites/mostrasesc08/someimagemliv
re.cfm 
http://br.youtube.com/watch?v=5d72o9xknEs 
 
20/09/2008 
Recife - PE 
Demonstração do ViMus durante fala no Festival No Ar Coquetel 
Molotov 
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/tecnologia/?p=318 
 
17/08/2008 
Recife - PE 
Seminário no Festival Cultural Itinerante, Kulturfest 
http://jc.uol.com.br/2008/08/16/not_177163.php 
 
25/07/2008 
Recife - PE 
Projeções para show de gravação de disco ao vivo da banda 
Profiterolis processando os desenhos de Victor Zalma, desenhados 
durante o show 
http://jornalcultural.blogspot.com/2008/07/gravao-do-disco-
profiterolis-ao-vivo.html 
 
02/07/2008 
São Paulo - SP 
Abertura do Emoção Artificial 4.0, Itaú Cultural 
http://itaulab.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 
 
 

16/05/2008 
Recife - PE 
Projeções do ViMus para o espetáculo de dança "Clínica 
Contemporânea" de Wolder Wallace 
http://www.recife.pe.gov.br/fccr/agenda/index_eventos.php?Agenda
EdicaoAno=2008&AgendaEdicaoNumero=153&TiposEventosCodi
go=6 
12/05/2008 
Olinda - PE 
Festa Sapo Cururu 
http://jornalcultural.blogspot.com/2008/05/sapo-cururu-2008.html 
 
29/04/2008 
Recife -PE 
Workshop para RedBull Music Academy 
http://www.redbull.com.br/pt/ArticlePage.1207249194094-
1894652610.7/htmlArticlePage.action 
 
05/04/2008 
Recife - PE 
Projeções pra a Festa de 1 ano do blog Som Barato 
http://www.cultura.gov.br/site/2008/04/01/sombarato-um-ano-de-
midia-livre/ 
 
09/12/2007 
Recife - PE 
Projeções utilizando o ViMus para performance improvisada de 
Wolder Wallaceno MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães) 
http://design.cesar.org.br/blog/?p=19 
 
20/02/2006 
Recife – PE 
Projeções junto com VJ Yellow para shows do Porto Musical 
Primeiro uso do ViMus em um espetáculo. 



Textos sobre a obra 
 
Simbiose entre Arte e Cibernética 
Por Carol Almeida para Jornal do Comércio. 
Enviada especial SÃO PAULO 
 
(...) 
Passear pela montagem de uma exposição como a Emoção Art.ficial 
é uma experiência que por si só define uma gradual simbiose entre o 
"espírito da arte" e o termo que o ambiente empresarial costuma 
chamar de "estado da arte". O primeiro está nas abstrações emotivas 
dos artistas, o segundo no mais alto grau de desenvolvimento técnico 
de um objeto ou ciência. Ver artistas conectando fios e testando os 
softwares em seus indispensáveis notebooks cria um ambiente cada 
vez mais propício para uma reflexão sobre meios e mensagens, 
reflexão esta que fez com que o artista/programador Jarbas Jácome, 
potiguar formado em ciência da computação pela Universidade 
Federal de Pernambuco, estivesse nos bastidores dessa quarta edição 
da bienal do Itaú Cultural. 
 
Jarbas foi um dos contemplados na última edição do Rumos Arte 
Cibernética e admite que, nem em suas projeções mais estranhas, se 
imaginaria como artista convidado para a abertura de uma exposição. 
Do seu primeiro computador em 1993 até sua "perfomance" na noite 
de ontem durante a abertura da mostra, ele revela que muita 
confusão de identidade se passou pela sua cabeça: "No meio do 
curso de computação achei que ia desistir, queria largar tudo para 
fazer música. Até que paguei essa cadeira de Computação Gráfica e 
comecei a trabalhar na programação de um visualizador de mp3. 
Minha idéia era bem simples na época, mas depois fui me 
empolgando." 
 
Dessa empolgação, surgiu seu projeto de mestrado, o ViMus, 
software que já esteve presente em algumas apresentações de bandas 
no Recife e foi personagem importante na festa de inauguração do 

novo Emoção Art.ficial. Trata-se de um programa que transforma 
imagens feitas em tempo real numa seqüência imprevisível de outras 
imagens (muitas vezes reduzidas apenas a linhas ou luzes) que, na 
noite desta última terça, mudavam ao sabor da batida do DJ e artista 
Olle Cornéer. 
 
"O Rumos ajudou no trabalho de pesquisa sobre outros programas 
semelhantes e na idéia de criar caixas tridimensionais na interface do 
software", explica Jarbas, que pretende ainda este ano publicar em 
código aberto seu... "espírito da arte" ou "estado da arte"? 
(...) 
 
Interação artista-platéia 
http://pcmag.uol.com.br/conteudo.php?id=1870 
19/06/2009 14:34:40 
Por Fernando Souza Filho para PC Magazine Brasil 
 
A tecnologia chegou ao show business. Vem do Nordeste o ViMus, 
um sistema interativo em tempo real para processamento audiovisual 
integrado. Isso significa que o artista não se limita a fazer o show no 
palco, mas interage com o público. 
 
O software foi desenvolvido por Jarbas Jácome, como parte de sua 
graduação em Ciência da Computação na Universidade de 
Pernambuco. Ele o lançou como software livre (open-source), no 
final de abril, na inauguração do Memorial Chico Science, em 
Recife. 
 
A versão proprietária do ViMus é utilizada pelo C.E.S.A.R. (Centro 
de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) para aplicações 
comerciais específicas de alta complexidade. 
 
Veja o ViMus em ação: 
http://www.youtube.com/watch?v=NlT1BVkEdOA 
 



 



 
 



 
Emoção Art.ficial 4.0, São Paulo. Foto: Christina Rufatto 



 
Emoção Art.ficial 4.0, São Paulo. Foto: Christina Rufatto 



  
Show de Paulo Paes no Teatro Guararapes. Foto: Costa Neto. 



 
Goethe Institut Kulturfest Intinerant. Performance com Neilton, guitarrista do Devotos, Recife. 



 

 
FILE SYMPOSIUM 2008, São Paulo. Foto: Mariza Hirata 
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Red Bull Music Academy 2008, Recife 



 
Processando desenhos de Victor Zalma durante show da Profiterolis, Teatro Santa Izabel, Recife. 



 
Projeções para performance de Wolder Wallaceno MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães). 



 
Imagens geradas pelo ViMus. 



 
Imagens geradas pelo ViMus. 



 
Imagem gerada pelo ViMus. 



 
Imagem gerada pelo ViMus. 



 
Imagem gerada pelo ViMus. 

 



Conteúdo do DVD: 
 
Diretório raiz: 
 

� Portifolio_Jarbas_Jacome.pdf - este documento que você está lendo em formato PDF; 
 

� Portifolio_Jarbas_Jacome.pdf - este documento que você está lendo em formato DOC; 
 

� inscricao 
o inscricao_8premio_art_tec_print.php.htm - ficha de inscrição. 

 
� materias_jornais_revistas 

o Matérias de jornais e revistas escaneadas. 
 

� publicacoes_academicas 
o Dissertação de mestrado em PDF 
o Trabalho de graduação em PDF 
o Pôster publicado no Simpósio Brasileiro de Computação Musical em PDF 

 
� videos 

o Crepusculodosidolos_english.avi - Vídeo sobre a instalação Crepúsculo dos Ídolos; 
o 3 vídeos demonstrando um dos efeitos do ViMus 

 
Página on-line com conteúdos diretamente relacionados ao trabalho do participante: 
 

http://jarbasjacome.wordpress.com 


