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Sobre o Workshop / about the Workshop:

MadMapping Lisboa é um workshop de video mapping focado na técnica de video-projecção 
em objectos físicos 3D e superfícies arquitectónicas. Até hoje, a técnica necessária para o 
conseguir, foi um entrave ao desenvolvimento criativo dos artistas visuais que se queriam 
dedicar a esta área da performance e expressão visual. Durante muito tempo,  estava exclu-
sivamente confinada a especialistas e à sua capacidade de programar as próprias ferramen-
tas. O novo software MadMapper, lançado oficialmente há duas semanas, foi desenvolvido 
pelos criadores do Modul8 (software de referência junto da comunidade VJ mundial) e pela 
equipa 1024 Architecture (pioneiros e grupo de referência do video mapping mundial). A 
técnica de projecção para video mapping está agora à distância de alguns cliques.

O workshop decorrerá no espaço "Laje da Esperança", na Rua da Esperança, nº40, 3º 
Andar, em Santos-o-Velho, Lisboa. Os artistas participantes poderão optar por uma de duas 
turmas: Turma #1: dias 16, 17 e 18 de Junho, das 19h às 23h, com excepção do último dia 
que acontece das 15h às 23h. Turma#2: dias 23, 24 e 25 de Junho, no mesmo horário.

A inscrição no workshop é feita através do site organizador yellowboprecords.com em formu-
lário próprio. O workshop tem um custo de 100 EUR e a inscrição está sujeita à selecção 
prévia dos candidatos. A organização aconselha os candidatos a trazer projector próprio 
para o workshop.

MadMapping Lisboa is a video-mapping workshop that will focus on a technique that consists 
of projecting images or video onto architectural surfaces or physical objects.
For a long time this technique was restricted to experts using custom tools. With the release 
of MadMapper, this technique can now be accomplished within a few mouse clicks.  Wel-
come to the Future.

The workshop happens at "Laje da Esperança", Rua da Esperança, 40, 3rdFloor, in Santos, 
Lisboa. Participating artists can choose from two groups: Group #1: 16, 17 and 18 June, 
running from 7pm to 11pm, except for the last day which will run from 3pm to 11pm.
Group #2: 23, 24 and 25 June, same time as Group #1.

Submissions are through yellowboprecords.com (the workshop's organizer) using the form 
available. 100EUR for 3 days of workshop and the successful candidates are contacted 
following their submission. Participants are advised to bring their own video-projector.



Pre-requisitos / entry requirements:

Para participar no workshop, o candidato deverá preencher o formulário disponível em 
yellowboprecords.com fornecendo todas as informações nele solicitadas e dispor de:

Obrigatório:
_Portátil Mac com sistema operativo OSX 10.6 instalado
_Adaptador DVI ou VGA
_Loops de vídeo próprios

Opcional:
_Projector
_Bloco de notas
_Câmaras, controladores MIDI ou outros dispositivos habituais no set-up de um VJ

After filling in and submitting the form available at yellowboprecords.com and being con-
tacted by the workshop's production, the successful candidate must have:

Required: 
_Mac laptop with installed OSX 10.6
_DVI or VGA adaptor
_A set of video loops

Optionally:
_Video-projector
_Notebook and pencil (non-gravity locations make no use of pens)
_Video-cameras, MIDI controllers and all gadgets and devices usually used in a VJ set-up.



Sobre o MadMapper / about madmapper:

O MadMapper é uma ferramenta criada para simplificar o processo de video mapping e 
projecções em superfícies 3D. O software é uma colaboração entre a equipa do Modul8 e 
a 1024 Architecture. Usa o Syphon, framework do sistema operativo Mac OSX 10.6, e 
permite a utiização do Modul8 e do MadMapper em simultâneo, por forma a mapear 
conteúdos pré-existentes, prontos a usar no Modul8. Adicionalmente, o MadMapper pode 
ser conjugado com qualquer software que suporte o framework Syphon, como são exem-
plos o Quarz Composer, VDMX, Max/MSP/Jitter e muitos outros. 

The MadMapper is a tool for simplifying the process of mapping projections onto physical 
surfaces. The software is a collaboration between Modul8 Team and 1024 Architecture. It 
uses an OS X 10.6 framework called Syphon, so that you can use Modul8 and MadMap-
per together in order to map existing content you have created for use in Modul8. Addi-
tionally MadMapper can be used with any other software that supports Syphon, like Quarz 
Composer, VDMX, Max/Msp/Jitter and many others.

madmapper.com



Sobre o artista orientador / about the artist:
 
VJ Zaz é um artista de new media, criador e curador de projectos artisticos internacion-
ais. Trabalha como performer, especializado em audio-visual digital e Video Mapping. Do 
seu trabalho artistico fazem parte instalações de video grande escala, VJing, produção 
musical e video em Fulldome para planetários digitais. É, com VJ Spetto, co-fundador do 
colectivo United VJs.

VJ Zaz is a new media artist who creates and curates projects internationally. He works as 
a performer, specialised in digital audio-visual performance.  His work features large-scale 
video installations with Video Mapping, club- VJ, music production and Fulldome art for 
digital Planetariums. Together with VJ Spetto are the founders of the UNITED VJS.

unitedvjs.org


