
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS MIS - Museu da Imagem e do

Som do Ceará

ANEXO 1- Rider Técnico

VIDEOWALL VERTICAL

O Museu possui 5 unidades de videowall verticais, compostos, cada um deles, por 3

unidades de telas Samsung 55” montadas uma acima da outra. Possui resolução em 4k

(3840 x 2160 pixels), utilizando um extensor WyreStorm RX/TX-70-4K para o recebimento e

envio de imagens.

Localização: cada videowall está instalado no hall dos elevadores;

PAINEL DE LED

O museu possui um painel de Led com resolução em 1920x1080 pixels, Aspecto 1:0. Frame

rate 29,97fps. Varredura Progressiva. Contêiner: MP4. Codec de vídeo: H264. Bitrate de

vídeo: 50Mbps. Codec de áudio: AAC. Bitrate de áudio: 320Kbps. Sample rate: 48KHz. Canais

de áudio: 2ch. O painel de LED encontra-se instalado na parte externa do prédio, no andar

térreo do Museu.

Localização: fachada do MIS.

PAINEL DE LED VERTICAL
Painel vertical, modelo P4 Outdoor SMD PLUS 44mm, alta resolução de 4k (1920 x 1080

pixels), formato vertical.

Localização:  escadaria que dá acesso à sala de imersão.

SALA DE IMERSÃO

O MIS conta com uma sala imersiva para exibição de imagens realizadas com a técnica do

mapping. Há, na sala, 10 projetores Laser da fabricante Christie, sendo 8 projetores de 10

mil Lumens e 2 projetores de 20 mil Lumens. O conjunto forma uma imagem de 360º e essa

imagem se soma às projeções em todo piso. As projeções mapeadas são controladas pelo

programa Pandora. Através dele são configuradas todas as imagens ou vídeos a serem

inseridas em cada projetor.

Localização: subsolo -2.

FACHADA DO MIS - PROJEÇÃO

O prédio do MIS possui um grande plano de concreto como fachada. Esse elemento da

arquitetura é utilizado como suporte para projeções de imagens emitidas por 2 projetores

Christie de 20 mil Lumens cada. Para a configuração da projeção, utiliza-se o programa

Pandora .



Localização: fachada do prédio.

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO

O MIS possui uma ampla lista de equipamentos de áudio, Lines Array, Caixas Ativas, Mesas

Digitais, Extensores Digitais e Microfones sem Fio.

Localização:  Equipamento itinerante.


