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PRESSÃO
Superfícies sensíveis ao toquesensíveis ao toquesensíveis ao toque possibilitam o
surgimento de instrumentos e programas que exploram
novos caminhos para produzirmúsicadigitalmúsicadigitalmúsicadigital

AMANDA DEMETRIO
DE SÃO PAULO

Osomquesaidosapertões
na prancheta sensível ao to-
que poderia servir de trilha
sonora para um filme de dra-
ma,mas o Linnstrument ain-
daésóumprotótipo.
Ao lado de orquestras

compostas de iPhones, DJs
que trocaram o laptop por
um iPad e outras invenções,
o instrumento representa
uma tendência: a criação de
música por meio de superfí-
ciessensíveisaotoque.
O Linnstrument foi apre-

sentado em 15 de maio por
seu criador, o designer de
produtos eletrônicos musi-
cais Roger Linn, da Califór-
nia. Ele é feito de uma super-
fície multitoque que é sensí-
velàpressãodosdedos.
Sobre a prancheta, uma

película mostra as notas que
sãoemitidas emcadaáreado
instrumento.Oaparelhosen-
te independentemente cada
nota, mas reproduz mais de
umaaomesmotempo.
Já oprofessor GeWang, da

Universidade de Stanford,
desenvolveu um programa
para transformar o iPhone
emuminstrumentodesopro.
Inspirado em um instru-

mento semelhante à flauta,
ele criou o aplicativoOcarina
(ocarina.smule.com), que
permite criar sua música no
iPhone assoprando no mi-
crofone, fazendo combina-
ções de toques na tela e mu-
dandoaposiçãodotelefone.

DJDO IPAD
Rana Sobhany diz ter sido

uma das primeiras na fila de
uma loja da Apple em Nova
YorknolançamentodoiPad.
“Tinha acabado de come-

çar a usar os aplicativos de
música de iPhone e fiquei
inspirada pelas funcionali-
dades dos programas. Come-
cei a pensar em maneiras de
incorporar o iPad em uma
performance ao vivo”, disse
Sobhany à Folha. Ela ga-
nhou atenção da mídia e foi
apelidadade“DJdoiPad”.
“Percebi que era possível

construir uma seleção de
músicas com programas pa-
ra o iPad. Emcincodias, con-
segui juntar a seleção demú-
sicasqueestouusando.”
Elaprediz: “O iPadvaimu-

dar tudo no jeito como amú-
sicaé feitaeexecutada.”
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Demonstração
Roger Linn e oLinnstrument emvídeo (bit.ly/linnvideo)
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AjayKapur, coordenadordoprojetoMachineOrchestra, emapresentação emLosAngeles

Orquestra junta robôsmusicais eartistas
DE SÃO PAULO

Na Machine Orchestra,
coexistem na mais perfeita
harmonia musical instru-
mentos programados como
robôs e artistas fazendo per-
formances com engenhocas
musicaismodificadas.
Oprojeto tevesuaprimeira

aparição em janeiro, mas es-
treounovos robôs e composi-
ções em maio. Ele reúne ar-
tistas e músicos com alunos
do Instituto de Artes da Cali-
fórnia, queaprendemacons-
truir e programar os robôs
musicais. Tudo sob a batuta
de Ajay Kapur, coordenador
de música e tecnologia do
institutocaliforniano.

Entre os instrumentos
da orquestra está o MahaDe-
viBot, um robô de percussão
que reproduz sons indianos.
Segundoositeoficial, ele ser-
ve de ferramenta pedagógica
para retratar ciclos rítmicos

complexosparainiciantes.
Um redesenho do Maha-

DeviBot fez comque surgisse
o GanaPatiBot, outro robôda
orquestra. Nele, cada tambor
tem um sistema para funcio-

nar, o que permite a obten-
ção de uma variedade de
sons. Alémdisso, na sua par-
te de trás ficam localizados
alto-falantes que reprodu-
zemsonsdeumiPodMini.
Mas ograndedestaque en-

tre as máquinas-artistas pa-
rece serTammy,criadoapar-
tir de objetos reciclados e
com mais de 1,8m de altura.
Os estudantes do Instituto de
Artes da Califórnia desenha-
ram cada parte do robô, in-
cluindo sinos e uma marim-
baartesanal.
Os robôs não são feitos pa-

ra parecer com seres huma-
nos e estão programados pa-
ra improvisar. “Você sente
que está tocando com outro
humano. Em vez demanipu-
lar uma ferramenta, parece
que você está tocando com
algo que tem seus próprios
truques”, disse Jim Murphy,
um dos alunos de Kapur, à
NationalPublicRadio. (AD)

Materiais
OLinn é feito comsuperfíciemultitoque sensívelàpressão
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SAIBAMAISSOBREA
MACHINEORCHESTRA

ESTREIAApresentação inicial
em janeirode2010no teatro
Redcat, emLosAngeles
NOVIDADESEmmaio, surgem
novos robôsecomposições
COORDENAÇÃOAjayKapur, do
InstitutodeArtesdaCalifórnia
éodiretormusical e cocriador.
MichaelDarlingéodiretor
técnicode teatro
TWITTER twitter.com/karmetik
FACEBOOK facebook.com/
karmetik
VÍDEOSvimeo.com/
user1370717

Composição
Para fazer amúsica, o usuário devepressionar asnotas
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Saiba como traduzir
textos e páginas
da internet

Dificuldade: baixa

A internet colocou uma imensa
quantidade de informação
disponível, mas nem sempre
elas se encontram em um
idioma que o leitor domina.

1 Sealgumapáginaou texto
estiver numa línguaestra-

nhaao leitor, umasoluçãoé
usar tradutoresautomáticos
queos sitesBing (www.micro-
softtranslator.com) eGoogle
(translate.google.com) ofe-
recem.O funcionamentodeles
éparecido,masexistem
diferenças.

2OGooglepermite três tipos
de tradução: a deumtexto

coladooudigitado, adeuma
páginada redeouadeumdocu-
mentodoseucomputador.

3 Para textosdigitadosou
colados, digitenocampoem

branco, definaos idiomasecli-
queemTraduzir.

4 Para traduzirumapáginada
rede, coleoudigiteoende-

reçocompletodapáginano
campode traduçãoecliqueem
Traduzir.Umanovapágina sur-
ge coma tradução.

5 Para traduzir umdocumen-
toqueestejanoseucom-

putador, cliqueemEnvieum
documentoedepois emEnviar
arquivo. Selecioneodocumen-
toeescolhaTraduzir.

6OBingapresentaumcampo
deentrada, noqual devem

ser coladosoudigitadosos tex-
tos, eumdesaída, quemostraa
tradução.Bastaentrar como
texto, escolher idiomase
pressionarTraduzir.

7 Se, no lugardo texto, você
digitar umendereçoda re-

deeclicar emTraduzir, opro-
gramamostraráuma tela coma
páginaoriginal e a tradução.

8 NostestesdaFolha, a tradu-
ção foi boaparaentendero

contexto. Seo leitor dominao
inglês, umadicaé fazer a tradu-
çãodeumidiomamenosconhe-
cidoparaessa língua.A tradu-
çãoparecemais fiel assim.

DÚVIDAS? ESCREVA PARA
atalho.tec@uol.com.br
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Google faz traduçãodo idioma italianoparaoportuguês

Telamostra página original e página traduzidapeloBing


