
Livro da Vida

Livro da Vida é uma obra de arte em desenvolvimento composta por um satélite
especialmente projetado para guardar bilhões de nomes e um website desenhado
para coletar nomes de pessoas que faleceram no planeta Terra.

A missão do satélite artístico Livro da Vida é questionar a colonização simbólica do
céu como paraíso, a validade das regras que abrem ou fecham os seus portões de
entrada e a influência que essas crenças têm na imensa maioria das culturas ao
redor do nosso mundo.

Uma obra do artista Edson Pavoni, em colaboração com Pedro Kaled, Roberta
Savian Rosa, Wesley Lee, André Biagioni e Jhonatan Querubina.

Perspectiva artística do Satélite Livro da Vida



1. Conceito artístico

Livro da Vida é uma obra de arte em desenvolvimento composta por um satélite e
um website em que os visitantes poderão homenagear alguém que já faleceu
enviando o nome dessa pessoa para o céu.

Ao entrar no website, disponível em mais de 50 idiomas, o visitante pode preencher
um formulário simples que enviará o nome a ser homenageado para uma lista de
espera. Quando o satélite em órbita baixa se alinha com uma base terrestre, os
nomes da lista são enviados da Terra para o espaço e guardados na memória do
satélite.

Quando os nomes são enviados para o céu, o satélite retorna uma mensagem de
sucesso daquela transmissão, certificando que os nomes estão inscritos em sua
memória. Neste momento, um e-mail personalizado é enviado à pessoa que
submeteu o nome.

Hoje, dia 28 de Setembro de 2022, às 23h56
o nome do seu pai, Daniel Faria Gonçalves
foi gravado no Livro da Vida e lá ele permanece, acima dos céus.

A missão do satélite Livro da Vida é questionar a colonização simbólica do céu
como paraíso, a validade das regras que abrem ou fecham os portões de entrada
para o céu e a influência que essas crenças têm na cultura universal.

De quem é o céu?
Ou quem merece nele entrar?

São questões que tem sido respondidas pelas religiões, por meio da tradição oral,
das pregações que se tornam escrituras, que se tornam dogmas, que se misturam
com o Estado e depois passadas de geração em geração até que se tornem parte
do imaginário coletivo de forma quase inquestionável.

O imaginário da vida após a morte influência decisivamente a nossa vida na Terra e
não há maneira de escapar totalmente da sua influência.

A influência das crenças humanas de vida após a morte estão impressas nas
nossas leis, e influênciam cosciente e incoscientemente as nossas decisões sobre
sexo, aborto, morte, família, política, nação.



As várias guerras, do passado e do presente, em nome de diferentes deuses, que
resultaram na extinção de inumeráveis vidas são um exemplo. Mas os traços dessa
influência não estão só nos extremos.

Na sociedade oriental de tradição budista, pregamos a não violência, mas também a
extinção dos desejos que é considerada por alguns como a maior das violências
contra si mesmo. Na sociedade ocidental de tradição judaico-cristã, juramos sob
uma bíblia cristã antes depor em um julgamento secular que pode condenar alguém
à morte que será levada à cabo pelo Estado. Em casamentos reconhecemos a
união de duas pessoas diante de deus, contanto que as suas escolhas afetivas e
sexuais estejam de acordo com as exigências atuais da igreja.
Nos enterros, discursamos sobre a pessoa que morreu como quem faz uma carta
de recomendação para o porteiro do paraíso. Escolhemos o que dizer para que no
final todos tenhamos a sensação de que aquela pessoa está em um lugar melhor.

Nós enviamos as pessoas para o céu.
Mesmo sem acreditar que ele existe.

A missão deste satélite artístico é questionar essa estrutura.

2. Materiais

Além das capacidades técnicas de comunicação, gerenciamento de energia, e
armazenamento de bilhões de nomes, o satélite é também uma escultura.

Na materialidade do satélite temos 3 elementos principais:

2a. Uma base cúbica preta, formada de placas de circuito impresso onde os
componentes funcionais eletrônicos do satélite estão.

2b. Uma antena dourada em formato de fita de metal, que quando estendida chega
a ter quatro vezes o tamanho da base do satélite.

2c. Uma cúpula de ouro, inspirada no Domo da Rocha na cidade de Jerusalém, que
é considerada sagrada para pelo menos 1 em cada 3 pessoas no mundo.

O satélite como objeto escultórico é um híbrido de materialidades entre tecnologia e
espiritualidade. A antena e os circuitos eletrônicos funcionam como signos da
tecnologia espacial e o domo de ouro evoca a estética do sagrado.



3. Detalhes técnicos do projeto

O satélite Livro da Vida está sendo desenvolvido nas especificações PocketQube e
após seu lançamento será possivelmente o primeiro satélite com fins artísticos
nesse formato.

Nosso satélite pode ser subdividido em 3 subsistemas.
O primeiro subsistema é de controle (OBDH), o segundo é o de captação e
armazenamento de energia (EPS), o terceito é comunicação (TT&C).
A carga útil que é o sistema de armazenamento de nomes está integrada ào OBDH.

3a. Subsistema OBDH: On-Board Data Handler + Carga Útil
Um microcontroaldor que gerencia todos os sistemas em especial 2 memórias,
sendo uma SD e 1 memória Flash responsável por armazenar nomes.

3b. Subsistema EPS - captação e armazenamento de energia
Esse subsistema conta com sensor de luminosidade e temperatura além de 11
células fotovoltáicas com maximum peak power em torno de 738 m/W.

3c. Subsistema TT&C - de comunicação
Subsistema de comunicação com quatro espaços de fixação para antena e área de
contato externa entre PCB e antena.





4. Planejamento e cronograma

Nossa intenção e meta de lançamento é o segundo semestre de 2022. Para tanto
esperamos concluir o desenvolvimento eletrônico da primeira versão no mês de
Novembro, fazer testes em dezembro e ter uma nova iteração com novos testes até
Fevereiro de 2022.

5. Planejamento de Reentrada

O satélite será construído dentro das especificações de materiais, peso e centro de
gravidade do standard PocketQube. E se espera que ele reentre na atmosfera e
seja completamente consumido. A equipe técnica do projeto emitirá um documento
com o memorial de cálculo demonstrando as hipóteses consideradas. A órbita alvo
será definida de modo a atingir o limite de 10 anos em órbita após o término da
missão.



6. Objetivo e impacto da missão

- Influenciar o imaginário mundial no território da memória e tecnologia espacial.
- Fomentar a discussão sobre as estruturas de poder que se apropriam do céu.
- Reforçar a participação do Sul Global na exploração espacial.
- Ser o primeiro pocktqube da história com objetivos artísticos em órbita.

7. Autoria

Livro da vida é uma obra do artista Edson Pavoni, em colaboração com Pedro
Kaled, Roberta Savian Rosa, Wesley Lee, André Biagioni e Jhonatan Querubina.

Edson Pavoni
Artista e tecnologista brasileiro propondo novos
imaginários para a conexão por meio da tecnologia.
O corpo principal do seu trabalho é formado por
instalações interativas na escala arquitetônica em locais
públicos que questionam as margem do que é conexão
entre pessoas, mas ele também produz em poesia,
fotografia, e plataformas digitais interativas como o
projeto Inumeráveis, um memorial dedicado à história das
vítimas do coronavírus no Brasil.
Expôs em festivais, galerias e instituições em Pequim,
Dubai, Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e atualmente no
Museu Ludwig de Arte Contemporânea em Budapeste.

Pedro Kaled
Engenheiro brasileiro que sonha com a exploração
espacial desde a infância. Pedro percorreu um longo
caminho nos seus sonhos espaciais, tendo desenvolvido
e lançado vários satélites, que vão desde alguns quilos a
algumas toneladas. Pedro se interessa por eletrônica,
motores de foguetes, robótica, sistemas espaciais, arte e
coisas intrigantes em geral.



Roberta Savian Rosa
Bailatriz, pesquisadora, educadora e produtora cultural.
Graduada em Dança pela UERGS,  mestra em Artes
Cênicas (UFRGS) e doutoranda em Informática na
Educação com projeto que investiga Arte-Educação,
Dança e Arte Generativa, inserido na linha de pesquisa
Interfaces Digitais em Educação, Arte, Linguagem e
Cognição do PPGIE - UFRGS.
Desde 2008 investiga dança e cultura digital, com
desenvolvimento de projetos de cunho artístico e
pedagógico reconhecidos e contemplados pelos setores
de gestão cultural. Participou de residência artística no
Centro Coreográfico do Rio de Janeiro (2010), no Centre
National de la Danse em Paris (2011) e na Cia Retazos
em Havana (2012).

Wesley Lee
Designer formado pela FAUUSP, trabalha traduzindo
idéias e conceitos em objetos e expericências
compartilhaveis, utilizando principalmente eletrônica e
fabricação digital. Atua internacionalmente como mentor
em projetos educacionais como foco em tecnologia e
design, como consultor e projetista para artistas e
marcas, e também como artista expondo suas obras
autorais.

André Biagioni
Engenheiro eletrônico especializado em construir coisas,
mas sem perder a vontade de criar e realizar suas
próprias ideias. Uma mente inquiridora em busca de
maneiras de mostrar a outras pessoas que os objetos
analíticos contêm em seu âmago uma subjetividade
capaz de emocionar. Sua habilidade e olho para a
estética garantem instalações infalíveis e estéticamente
aprasíveis.



Jhonatan Querubina
Tecnologista, programador e com ampla experiência em
sistemas que precisam ser usados por milhões de
pessoas ao mesmo tempo é líder de tecnologia da
empresa D3 e também o líder de tecnologia do Memorial
Inumeráveis.


