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Mundus imaginalis

Como uma bola de espelhos que celebra o fim do confinamento, dos 
momentos que vivemos no multiverso das nossas realidades, repar-
tidas entre as nossas casas, pensamentos e sonhos, que não tivemos 
oportunidade de partilhar na presença física de outros humanos. A 
peça representa o sítio onde essas realidades se juntam de novo.
A instalação consiste numa semi esfera tão leve que estará em con-
stante deformação, um espectro de formas e luz, que existe sempre 
em movimento, um ser flutuante, que se fará acompanhar do relaxante 
som que o material produz ao mover-se. Para controlar, em parte, 
a fluidez do ar, serão instaladas ventoinhas que se ativam e desa-
tivam consoante um programa pré definido, contando com a particu-
lar refração produzida pelo material para gerar os mais diversos 
efeitos no átrio do Colombo.

(…)

It is time to come together 
It’s up to you, what is your pleasure?
Everyone around the world,
Come on!

(…)

Festival, holidays, mela or eid,
Santos, fiestas, let’s celebrate!

Celebration from Kool & The Gang
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 Feita a superfície total das peças, procede-se ao corte perimetral seguindo  
 a forma da pétala.
 
 Por fim, as 10 peças são unidas, com a mesma fita. Depois de unidas, elas  
 criam a forma de semi esfera desejada.

 
 2.2. Segunda parte:
 
 Para facilitar o transporte e minimizar os riscos para outras pessoas, a  
 montagem final será feita no local, nas dependências, durante a noite, uma  
 vez que o shopping está fechado.

 Cronologicamente, primeiro será necessário montar as ventoinhas nos pilares  
 do perímetro, de seguida, será montado o arco perimetral de 91 metros, com  
 desenho prévio de giz no solo para garantir sua forma circular perfeita.
 Posteriormente, o tecido será montado, formando uma bainha de cerca de 10  
 centímetros no arco perimetral, unida com a mesma fita adesiva citada acima.  
 Esta bainha vai garantir que a peça fique presa no arco perimetral.
 Uma vez finalizado esse processo, será necessário colocar as peças 3d e, por  
 fim, passar a estrutura de cabos de aço que será fixada na grade do corredor  
 perimetral.

 Todo esse processo será feito no solo, e será elevado a uma altura de xx m  
 com cordas, formando um sistema de roldanas, o que simplifica o processo de  
 subida e minimiza possíveis deformações, tanto da estrutura quanto do mate 
 rial espelhado.

 O tempo total estimado de montagem é de cerca de três dias.
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TOTAL

18 micron (0.018mm) mylar.  1020MM x 1500M 70KG

fita cola dupla-façe Tesa 4965 1500M 5KG

2KG

2KG/CM

tubo multicamada diam 20mm 91m

342m

9KG

filamento impressão 3d PLA

peças metálicas: parafusos, grampos, etc

cabo aço 2mm diam

20 peças 2KG

2KG

5,6KG

imans neodímio N42
25mmdiam x 12mm h

20 unidades (X 2) 440KG (22KG unidade)

27T

PESO

95.6KG
440KG

TOTAL 
(coef 1.35 peso total /0.8 capacidade max)

129.06KG
352KG

(4.6SUP)

(2.72SUP)

QUANTIDADE CARGA MÁXIMA

3. Balançe estrutural
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REF 01_ Mylar film de cor prateado

Espessura = 18 microns (+-5%)

Tamanho x rolo = 3000m x 1,09m

Peso = 40gr/m2

Temperatura máxima = 120ºC +-10

Resistência à tração =
    (MD) 150mPa (1528Kg/cm2)
       (TD) 250mPa (2547Kg/cm2)

Alongamento (%) =
     (MD) 170
             (TD) 60

*MD = Direçao da máquina da produção 
*TD = Direçao transversal da máquina da produção

Produtor = Jiangxi Royal Import Export Co. Ltd

Uso total = 1500m 

REF00_ Tubo de multicapa de polietileno reticulado

Diámetro = 20mm

Tamanho x rolo = 100m

Temperatura máxima = 105ºC

Uso total = 91m 

4. Listado material
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REF 02_ Fita-cola dupla face Tesa 4965

Largura = 12/19 mm

Espessura = 205 μm

Tamanho x rolo = 50m

Tipo de adhesivo = ‘Tackified acrylic’

Adhesão ao PET (depois de 14 dias) 9.5 N/cm (9,7Kg /cm)

Temperatura máxima (curto prazo) = 200ºC

Temperatura máxima (longo prazo) = 100ºC

Resistência à tração = 20N/cm (2Kg / cm)

Alongamento (%) = 50

Uso total = 1600m 

REF 03_ Íman de disco de neodímio

Diámetro = 25mm

Altura = 12mm

Magnetitzação = 42N

Força máxima = 22Kg

Temperatura máxima (sem perder resistença = 80ºC

Uso total = 40 unidades 
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REF05_ Cabo aço galvanizado 6x7 + FC

Diámetro = 2mm

Tamanho x rolo = 250m

Tensão de ruptura = 152 Kg/100m

Uso total = 640m 

REF04_ Filamento PLA para impresora 3D ( Polylactic acid 
)

Temperatura máxima = 150ºC

Uso total  para = 20 unidades 

REF00_ Ventoinhas TFV S

Volume de ar: 400 m³/h

Pressão atmosférica máx = 160 Pa

Conexão = 230 V

Peso = 3,75Kg

Uso total = 14 unidades 


