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traduza seu sonho em

imagenspalavras e

ou invente seu delírio

oníricodigital

Português



 

TRADUCE tu sueño en

imágenespalabras y

O INVENTA la ilusión

DE TUS SUEÑOSdigital

Español



 

TRANSLATE your dream into

imageswords and

or create your dreamlike

EXPERIENCEdigital

English



 

(do grego oneiros, relativo ao sonho + graphein, relativo à escrita)
oneirografia

Conte-nos algo sobre os seus sonhos.Conte-nos algo sobre os seus sonhos.

Lembre-se das sensações e imagens de seu sonho. Agora
descreva-o em três frases (até 100 caracteres por frase)

começar a sonhar



 

sonho pesadelo

(TELA 3)



ELA SE ABRE...

AO CLICAR EM UMA DAS PORTAS (TRANSIÇÃO)



 

o oráculo manda um recado

sonhos sussuram para nós

afogadossegredos

pela enchente do dia a dia

(TELA 4)

Pergunta - é possível faz as palavras  em minúsculas entrarem aos poucos , como um fade
in, e as maiúsculas entrarem com um efeito diferente, p. ex., deslizando? 

sonhos/pesadelos verbo   para nós

adjetivosubstantivo

complemento nominal adjunto adnominal

(Para cada classe de palavra, serão dadas, ao menos,
10 opções. Na frase "X manda um recado, também

farei uma lista de ao menos 10 estudiosos ou figuras
que comumente interpretam os sonhos, como a cigana,

Freud, Artemidoro etc.



 

(TELA 5 a)



 

(TELA 5 b)



 

sonhos/pesadelos verbo   para nós

adjetivosubstantivo

complemento nominal adjunto adnominal

sonho

casa

palhaço

cama

medo

flor

verde

jogo

astronauta

(TELA 6 A)

Clique em 3  palavras que melhor representam seu sonho



 

sonho

casa

palhaço

cama

alegria

flor

verde

jogo

astronauta

(TELA 6 B)

Clique em 3  palavras que melhor representam seu sonho



 

Feche os olhos. Estamos gerando o seu sonho.

(TELA 7)

sonhos/pesadelos verbo   para nós

adjetivosubstantivo

complemento nominal adjunto adnominal
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OR
ELÓ

GIO
DA

TORRECOM
TURISTAS Quer guardar a foto do seu sonho?

Ou prefere compartilhá-lo?


