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Frustración, de la sèrie Psychosomàtic, de Anaisa Franco
TV LCD, ordinador, càmera Kinect, software electrònic 150 x 40 x 100 cm
Frustración és un espill digital interactiu amb la capacitat de trencar en centenars de peces la
imatge de la persona que el mira, com si d’un espill trencat es tractara.
L’espill funciona amb una televisió LCD de 42 polzades, un ordinador i una càmera digital. La
càmera captura la silueta de la persona i un software desenvolupat trenca la imatge captada.
Frustración forma part de la sèrie Psychosomatic, formada per escultures electròniques a
cadascuna de les quals s’associa una emoció humana como ara l’ansietat, la por, la histèria, la
confusió, la vergonya i la frustració. En Frustración, mitjançant el contacte amb l’obra,
l’espectador experimenta i reactiva l’emoció, creant un diàleg sensible potenciat mitjançant
l’ús d’interfícies. Amb això, els estudis psicològics s’encarnen físicament en escultures
conductuals, reactives i sensibles, que es posicionen en la interconnexió del digital amb el
material.
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