


A Pixxfluxx é pioneira no estado em 
videomapping, atuando desde 2010 
em eventos culturais e corporativos. 
Já são mais de 50 eventos e projetos 
realizados na Grande Vitória e fora 
do estado, como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia.

 O grupo se especializou com profis-
sionais que realizam trabalhos em 
vários países. Em 2012 participou de 
eventos na França, Suiça e Itália e 
em 2013 na África do Sul.

O Videomapping 3D é uma técnica 
de projeção em superfícies diversas, 
tais como estruturas de grandes di-
mensões como fachada de prédios, 
carros, ambientes internos, objetos, 
e cenografia de palcos de shows e 
peças de teatro. As imagens pro-
jetadas são vídeos 2D ou 3D usando 
softwares especializados e equipa-
mentos de alta potência.



Video Mapping
Projeções em grandes prédios, monumentos 

históricos, casas de espetáculos e shows. Alta 
tecnologia envolvida em imagens de luz com 

técnicas 3D. 

Cenografia Projetada 
Criação de projeções em eventos, teatros, 
shows, criando espaços com as projeções. 
Outros materiais também podem ser usados 
para criar mais ambientes e superfícies de 
projeções.

Interatividade 
Produção de jogos interativos e ambientes 

imersivos onde o usuário pode interagir com 
a obra. Criação de tela multitouch e vitrines 

interativas.

Intervenção Urbana 
Ações pontuais de projeções de imagens 
em espaços públicos, podem ser usadas 
como teaser e divulgação de um produto 
ou evento.

Vjing
Mixagem de imagens ao vivo, que podemo 
acontecer em várias plataformas, seja uma 
tela, ou numa estrutura projetada, bidimen-

sional ou tridimensional.

Video Mapping Car
Projeção mapeada  diretamente em um car-
ro, com trilha sonora específica e proje-
ções 2D e 3D.



VIDEOMAPPING VITORIA 462 ANOS
O Pixxfluxx realizou na fachada do Teatro 
Carlos Gomes o videomapping em comemo-
ração dos 462 da cidade de Vitória.
O evento fez parte da programação oficial 
do aniverário da cidade. 06/09/2013.

Clique ao lado e assista.

VIDEOMAPPING COSENTINO LATINA
Videomapping realizado para a Multinacional Cosentino 
Latina. O evento era para o lançamento do novo produto 
da empresa: Dektron. 19/02/2014.

Clique ao lado e assista.

VIDEOMAPPING CAR AUDI
Videomapping realizado para lançamento do Audi 

Sedan, em Vitória/ES. 20/02/2014.
Clique na imagem e assista.

http://www.youtube.com/watch?v=XTAl74yA_20&feature=share&list=PLDbhMvwTrQJ2ssnoj7soqwFmdJsbtNVaU
http://www.youtube.com/watch?v=N0p2oIltXJs&list=UUUNvR59a7YtaL14fLdJkkIg
http://www.youtube.com/watch?v=O8RitR_Pr_o&list=UUUNvR59a7YtaL14fLdJkkIg


VIDEOMAPPING 15º ENCONTRÃO SICOOB ES
Videomapping realizado para o Encontro do Banco Sicoob. 
Guarapari. Um grande telão com transmissão simultânea e 
24 janelas mapeadas. 10/12/2013

Clique na imagem e assista.

VIDEOMAPPING 
REVEILLON 2013/2014

Videomapping  para o Reveil-
lon de Vitória . Duas torres de 
13 metros foram montadas na 

praia de Camburi.
Clique na imagem e assista.

VIDEOMAPPING PRÊMIO INOVES CICLO 2013
Video mapping realizado pela Pixxfluxx para o o prêmio 
Inoves 2013 da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos 
do Governo do Estado. D

Clique na imagem e assista.

http://www.youtube.com/watch?v=rcnB0jBlj6k&list=UUUNvR59a7YtaL14fLdJkkIg
http://www.youtube.com/watch?v=xq5ygqSZbYM&list=UUUNvR59a7YtaL14fLdJkkIg
http://www.youtube.com/watch?v=mXJY_FFOnvI&list=UUUNvR59a7YtaL14fLdJkkIg


FINDES 55 ANOS
Projeção em tecido em uma parede
de 45 metros, Itamaraty Hall, Julho de 2013.
Clique e assita.

MAPPING 360º 
VÉRTICE DA MORAR 
Lançamento do em-
preendimento da Morar 
no Le Buffet Lounge
Clique e assita.

DESFILE COBRA D’AGUA VITÓRIA MODA
Projeção para desfile da Cobra D’Agua 
Centro de Convenções, Julho de 2013.
Clique e assita.

http://http://www.youtube.com/watch?v=gtu91BGB4Rc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BCoiXsv1MFs
http://www.youtube.com/watch?v=P8t-CZ9-Tag
http://www.youtube.com/watch?v=StECP_uJ8aM
http://www.youtube.com/watch?v=6u1rmhr22hc
http://www.youtube.com/watch?v=wRFJgbqg160 


CABINE DJ.MMAP
Projeção mapeada em cabine para Dj tocar.
Clique e assita.

MAPPING  FESTA  3D MOTION - CAMPOSRJ
Evento na açucareira de campos, 70 metros de parede mapeadas. 

Novembro de 2012
Clique e assita.

INTERVIDEO V.V.
Projeção mapeda na igreja da Barra do Jucu. 
Projeto contemplado pelo edital de cultura e 
arte de Vila Velha, outubro de 2013.
Clique e assita.

VIDEOMAPPING SANTA LEOPOLDINA/ES
Videomapping realizado na cidade de Santa Leo-
polina pelo edital de pequeno porte da Secretaria 
de Cultura do Estado do Espírito santo.

Clique ao lado e veja as fotos.

http://http://www.youtube.com/watch?v=gtu91BGB4Rc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=J5vUom7u-9A
http://www.youtube.com/watch?v=StECP_uJ8aM
http://www.youtube.com/watch?v=bvys2JY3-qk&feature=c4-overview&list=UUUNvR59a7YtaL14fLdJkkIg


PIXXFLUXX NA EUROPA
Perfomance VERSABRE (projeções de rostos 
em árvores), apresentada na Turnê européia 
2012 no V Espirito Poitou, em Cer su belle, 
França. Outras apresentações do coletivo: 
III Espirito Provence, em Aix-en-provence e 
Marseille e Festa da Independência brasilei-
ra em Dublin, Irlanda.

Videomapping realizado em novos suportes 
para shows de bandas.

Show Emicida, noite Fora do Eixo.

VIDEOMAPPING CLUBE DO SALDANHA 
Apresentação realizada no II Festival de Música 

Livre no Saldanha da Gama, em novembro de 2011.



VIDEOMAPPING 360º
Videomapping em que todas 
as paredes do ambiente 
recebem projeção. O evento 
de comemoração de 30 anos 
da Stampa, realizado em 
agosto de 2012, no Le Buffet 
Lounge, em Vitória, 08/2012. 

RECALL GAZETA 2012
Videomapping para o evento Recall de Marcas da 

Rede Gazeta.Foram realizados um mapping na 
fachada e um no salão interno do Itamaraty Hall, em 

Vitória, 09/2012. 

CASACOR / SEBRAE
Videomapping indoor realizado em 
parceria com o SEBRAE na Casa Cor 
2012. Vitória, 09/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=HS52w5s82wQ
http://www.youtube.com/watch?v=VzmVV0ANajk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=O03EPbByukE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gOR6yNqWCX8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=6EjFlXj4vT8&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=nmlHS-SYTd0


FESTIVAL DE JAZZ 
Projeção em tecido para o Festival de Jazz 
& Blues de Manguinhos, abril de 2012.
Clique e assita.

BMW 
VIDEOMAPPING CAR 
Lançamento de um 
BMW realizado em 
17 de abril de 2012. 
Vitória/ES.
Clique e assita.

PROJEÇÃO COM CENOGRAFIA 
Projeção em  caixas de pizza no 

festival Escambo, em Sabará, Minas 
Gerais. Julho de 2011

CORPORATIVO
Projeção e transmis-
são simultânea para 
14º Encontrão Sicoob.  
Novembro de 2012.
Clique e assita.

http://http://www.youtube.com/watch?v=gtu91BGB4Rc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BCoiXsv1MFs
http://www.youtube.com/watch?v=qpEGBGHiKh0
http://www.youtube.com/watch?v=StECP_uJ8aM


Instalação multimedia que vem sendo apresentada em festivais 
como o Universo Paralello (2011/2012), na Bahia.

Clique e assita.

INSTALAÇÃO
MULTIMIDIA PIXELS
Apresentada no Festi-
val Universo Paralello, 

no Festival Colibri 2012
e na Ufes pelo Edital 
Rede Cultura Jovem.

VIDEOMAPPPING  3D
Video mapping realizado 
pelo coletivo Pixxfluxx em 
Outubro de 2011, no Prédio 
da Escelsa no Centro de 
Vitória/ES. Clique e assita.

http://www.youtube.com/watch?v=XkOZc5eqSaw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MaVfgQZW7pM&feature=related


vimeo.com/pixxfluxx  
youtube.com/pixxfluxx  
pixxfluxx.tumblr.com  
facebook: pixxfluxxOffice: [27] 3317 8697  

Bruno Dias [27] 99870 8897   
Wanderson Belo [27] 99806 5400

www.pixxfluxx.com.br 
Pixxfluxx@gmail.com

Projetor Pixxfluxx:
Panasonic PT-EX16KU 
16000 Lumens
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