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Hailed as one of the leading artists of our time, 

Björk continues to investigate art, language and 

technology. As a transmedia artist, she is constantly 

testing herself and affording audiences unique 

experiences. There are few cases in the history  

of music in which a combination of sound and  

image – in music videos and now immersive virtual 

reality – is so striking as Björk’s body of work.

Björk Digital has toured the world; Sydney, 

Tokyo, London, Montreal, Reykjavík, Houston, 

Mexico City, Los Angeles, Barcelona, Moscow, 

Buenos Aires, Bogotá, Poznań and São Paulo.  

The presentation at CCBB has been designed by 

Björk and James Merry, produced by the Manchester 

International Festival (MIF), presented and 

sponsored by Banco do Brasil and Brazil’s Ministry 

of Citizenship, and organized by Cinnamon. This 

catalog accompanies the exhibition at CCBB Brasília 

from December 3, 2019, to February 9, 2020, then 

CCBB Rio de Janeiro from March 11 to May 18, 2020, 

and CCBB Belo Horizonte from June 10 to August 28, 

2020. Exclusively for the exhibition at CCBB, digital 

AR versions of Björk’s celebrated masks have been 

created, one per city. 

The exhibition has been set up in two parts. 

The first features virtual reality music videos taken 

from Björk’s Vulnicura (2015) album: “Stonemilker,” 

“Black Lake,” “Mouth Mantra,” “Quicksand,” “Family” 

and “Notget.” From an intimate performance on 

Iceland’s Grótta beach to dipping in Björk’s mouth 

and interacting with her digital avatars, these 

interactive videos explore immersive technology 

and highlight Björk’s vocation as one of the most 

avant-garde artists of our time.

The second part of the exhibition includes 

an area for visitors to experience the Biophilia 

educational project and a cinema showing Björk’s 

music videos directed by Michel Gondry, Chris 

Cunningham and Nick Knight, among others, 

including more recent material for her Utopia  

album such as “The Gate,” by Andrew Thomas 

Huang, and “Tabula Rasa,” by Tobias Gremmler.

More than just an exhibition experience,  

Björk Digital is an invitation to visit a world of new 

artistic possibilities, a sampling of how technology 

can be combined with art to expand and enhance 

human sensations. By supporting this kind of  

event, Banco do Brasil is wagering on new formats 

and showing that it is open to the most innovative 

work produced in today’s art realm.

Centro Cultural Banco do Brasil

Considerada uma das artistas mais importantes  

de nosso tempo, Björk segue realizando pesquisas 

artísticas, de linguagem e tecnologias. A artista 

transmídia está a todo momento se testando e 

proporcionando ao público experiências ímpares.  

Em poucos casos da história da música, a união entre 

som e imagem – como nos videoclipes e, agora, nas 

experiências em realidade virtual – é tão impactante 

quanto a oferecida por Björk no conjunto de sua obra.

Björk Digital já percorreu o mundo passando 

pelas cidades de Sydney, Tóquio, Londres, Montreal, 

Reykjavík, Houston, Cidade do México, Los Angeles, 

Barcelona, Moscou, Buenos Aires, Bogotá, Poznań 

e São Paulo. Concebida por Björk e James Merry, 

com produção do MIF (Manchester International 

Festival), apresentação e patrocínio do Banco do 

Brasil e Ministério da Cidadania, e realização da 

Cinnamon, a exposição acontece no CCBB Brasília, 

de 3 de dezembro de 2019 a 9 de fevereiro de 

2020, seguindo para o CCBB Rio de Janeiro, de 

11 de março a 18 de maio de 2020, e CCBB Belo 

Horizonte, de 10 de junho a 28 de agosto de 2020. 

Exclusivamente para a exposição no CCBB, foram 

criadas três versões das celebradas máscaras de 

Björk em realidade aumentada, uma por cidade. 

A exposição é dividida em duas partes. A 

primeira traz produções em realidade virtual das 

faixas do álbum Vulnicura (2015): “Stonemilker”, 

“Black Lake”, “Mouth Mantra”, “Quicksand”, “Family”  

e “Notget”. De uma performance intimista na praia de 

Grótta, na Islândia, a um mergulho na boca da Björk, 

passando por interações com os avatares digitais da 

artista, os vídeos interativos exploram a tecnologia 

imersiva, ressaltando a vocação de Björk como uma 

das artistas mais vanguardistas de nossa época. 

 A segunda parte é composta por uma área 

onde o público experimenta o projeto educativo 

Biophilia e uma sala de cinema com projeção dos 

videoclipes da artista dirigidos por Michel Gondry, 

Chris Cunningham, Nick Knight, entre outros, 

incluindo materiais mais recentes, lançados  

em virtude do álbum Utopia, como “The Gate”,  

de Andrew Thomas Huang, e “Tabula Rasa”,  

de Tobias Gremmler.

 Björk Digital é mais que uma experiência 

expositiva; é um convite a um mundo de novas 

possibilidades artísticas, uma amostragem de como 

a junção da tecnologia e da arte pode promover 

sensações expandidas, potentes e, ao mesmo tempo, 

humanas. Ao chancelar uma mostra como esta,  

o Banco do Brasil aposta em novos formatos e se 

mostra atento aos movimentos mais inovadores que 

estão sendo produzidos no universo artístico atual.

Centro Cultural Banco do Brasil
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THANK YOU, BJÖRK 

Talking about Björk is a huge challenge. What other personality from the world of  

music and the arts could match the Icelandic artist’s curiosity and boldness for  

visionary experimentation?

Like a meticulous artisan crafting an indelible collection, Björk is visionary and 

fearless with her use and amalgamations of symbols, images, sounds and feelings.  

She weaves complex narratives with technology, where biology and the naturalistic 

world are her major sources of inspiration. It is a constant reference in her hybrid 

mimetics, as if each visual element poses a gateway to a world that is simultaneously 

fantastic and surreal. Every piece of work Björk presents us with is always a reflection of 

her originality. By appropriating emergent technologies and pushing them beyond their 

limits, Björk reminds us of Marshall McLuhan’s thesis (“The medium is the message”)  

by transcending the boundaries of the medium itself.

Björk Digital is no exception. The Icelandic artist has worked with some of today’s 

most innovative visual creators such as Andrew Thomas Huang, Jesse Kanda and James 

Merry. The exhibition (more aptly called an “experience”) takes visitors on a visceral 

journey inspired by her heartbreaking Vulnicura (2015) album. From a deserted beach 

in Iceland to inside a volcanic cave, to her own throat, to fantastic worlds inhabited by 

fractal goddesses in which Björk is dismantled and reconstructed, nobody escapes the 

impact of her creative process – new technology combined with her original songs 

and discerning aesthetic taste – masterfully designed and executed by her many 

collaborators, who seem to have devoted themselves body and soul to the process.

Speaking of soul, one of Björk’s traits that I find most fascinating is her ability to 

express herself emotionally through her creations, demystifying the technology-emotion 

duality and completely subverting this logic. Through virtual reality, which aims to take 

us to a world “outside of ourselves,” she transports us deep inside of her, literally and 

figuratively, within her body and emotions. Never have I experienced content that could 

be more suitable for this technology than when I learned about “Family,” which we 

exhibited in collaboration with Flux during the Music Video Festival in 2017. Björk was 

able to translate her feelings into something we could actually see and interact with – 

her torn soul.

The pioneering way in which Björk and her collaborators elevate technology 

makes Björk Digital a mandatory experience for both curious and hungry minds. By 

enabling visitors to become familiar with Björk’s universe, CCBB grants access to some 

of the most innovative cultural content in recent years and reveals the institution’s strong 

advocacy of new artistic experimentation. Collaborating on this project is grandiose, but 

pales in comparison to Björk’s ability to inspire us with every new idea that emerges 

from her mind and leaves a lasting impression that will stay with us for a very long time. 

Thank you, Björk!

Lia Vissotto, Cinnamon 

 

OBRIGADA, BJÖRK M 

Falar de Björk é um baita desafio. Que outra personalidade do mundo da música e das 

artes possui a mesma curiosidade e audácia para experimentos tão visionários como  

a artista islandesa?  

Como uma artesã meticulosa de uma obra indelével, Björk é singular no uso 

e composição de símbolos, imagens, sons e sentimentos. Ela costura narrativas 

complexas com tecnologia, onde a biologia e o mundo natural são suas principais 

fontes de inspiração, referências constantes em suas miméticas híbridas, como se cada 

elemento visual levasse a um mundo que é fantástico e surreal, ao mesmo tempo. Cada 

trabalho que Björk nos apresenta é sempre um reflexo da originalidade da artista. Ao 

se apropriar de tecnologias emergentes e explorá-las para além de seus limites, Björk 

nos remete à tese de Marshall McLuhan (“o meio é a mensagem”), transcendendo os 

limites do próprio meio.  

Não haveria de ser diferente com Björk Digital. Resultado da colaboração da 

artista islandesa com os criadores visuais mais instigantes da atualidade, como Andrew 

Thomas Huang, Jesse Kanda e James Merry, entre outros, a exposição (ou talvez fosse 

mais apropriado dizer “experiência”) transporta os visitantes para uma jornada visceral 

inspirada pelo melancólico álbum Vulnicura (2015). Percorrendo uma praia deserta 

na Islândia, o interior de uma caverna vulcânica ou sua própria garganta, até mundos 

fantásticos habitados por deusas fractais onde Björk se dissipa e se reconstrói, ninguém 

fica imune ao impacto de seu processo criativo – uma nova tecnologia combinada 

a composições originais da artista e seu estilo estético assertivo –, magistralmente 

desenvolvido e executado por diversos colaboradores, que parecem ter se entregado 

de corpo e alma ao processo.

Por falar em alma, uma das particularidades de Björk que considero das mais 

fascinantes é sua habilidade de se expressar emocionalmente através de suas  

criações, desmistificando a dualidade tecnologia x emoção e subvertendo essa  

lógica completamente. Através da realidade virtual, que pretende nos remeter  

a um mundo “fora de nós mesmos”, a artista nos transporta para o mais profundo  

de si, literal e figurativamente, para dentro de seu corpo e de suas emoções. Em 

nenhum outro momento experimentei um conteúdo que fosse mais adequado a esse 

suporte tecnológico do que quando tive contato com “Family”, que apresentamos  

ao público em parceria com Flux durante o Music Video Festival em 2017. Ali,  

Björk conseguiu traduzir seus sentimentos em algo que podíamos efetivamente  

ver e com o qual podíamos interagir: sua alma dilacerada. 

A forma pioneira como Björk e seus parceiros se apropriam da tecnologia faz 

de Björk Digital uma experiência obrigatória para mentes curiosas e inquietas. Ao 

possibilitar que os visitantes entrem em contato com o universo particular da artista, 

o CCBB oferece acesso a um dos conteúdos culturais mais inovadores dos últimos 

anos e se posiciona como uma instituição atenta a novas experimentações artísticas. 

Fazer parte disso é grandioso, mas ínfimo, se comparado à capacidade de Björk de 

nos inspirar a cada nova ideia que surge de sua cabeça, deixando-nos com sensações 

duradouras que nos acompanharão por um bom tempo. 

Obrigada, Björk!

Lia Vissotto,Cinnamon
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bem-vindos

estou muito feliz por vocês assistirem aos vídeos em realidade virtual de vulnicura. 

pareceu natural apoderar-se do circo particular que é a realidade virtual com um material 

como este: vulnicura é o primeiro dos meus álbuns que insistiu para que as músicas 

obedecessem a uma determinada ordem cronológica; depois que elas tinham sido escritas, 

ficou claro que, sem querer, eu tinha me deparado com a narrativa de uma tragédia grega. a 

realidade virtual não é apenas uma continuação natural do videoclipe, mas tem um potencial 

cênico ainda mais íntimo, ideal para esta jornada emocional

os vídeos de RV têm itinerado por museus do mundo inteiro como integrantes da 

exposição Björk Digital

o vulnicura em RV resulta de uma longa jornada que teve início quando eu e andy thomas 

huang começamos a falar sobre como gostaríamos de documentar “stonemilker” 

resolvemos filmar com uma câmera 360° numa praia na islândia, em novembro  

de 2014. não sabíamos como distribuir o videoclipe porque pouca gente tinha headsets para 

RV. começamos colocando uma dúzia de óculos nas lojas do selo Rough Trade Record no 

brooklyn e em bethnal green e tivemos ótima reação. então fui convidada a realizar  

uma exposição em sydney e, em junho de 2016, levamos os óculos para lá com “stonemilker”, 

“notget” e “mouth mantra”, antes de incluirmos a apresentação ao vivo de “quicksand”  

com realidade aumentada em tóquio, em julho de 2016. a exposição então itinerou para 

londres, montreal e reykjavík no outono, onde acrescentamos “black lake” e “family”.  

a mostra também foi a los angeles, cidade do méxico, houston, barcelona, moscou, poznań, 

buenos aires, bogotá e atualmente está visitando quatro cidades no brasil

todo esse processo tem sido uma improvisação, na tentativa de manter a fé nos formatos. 

é muito fácil que os músicos se sintam pessimistas depois da evaporação do cd, mas eu queria 

ter coragem de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia de som e visão 360°.  

a cada desafio, tento transformá-lo em um presente adicional para a ideologia da música. 

estes vídeos em RV são produzidos em parceria com seis empresas diferentes, quatro  

tipos de software e seis diretores diferentes. no início desta jornada, ficou óbvio que o 

processo de masterização de áudio em 360° não existia, então tivemos que inventar nosso 

próprio caminho .... enfrentamos dezenas de desafios semelhantes ...... 

sou uma pessoa que simplesmente adora música e fica extremamente emocionada com  

a sensação que ela me proporciona. quando andy propôs que filmássemos “stonemilker”  

na praia, talvez ele tenha percebido quanto minhas músicas são espaciais e conectadas  

à natureza. compus essa música caminhando por aquela mesma praia. filmá-la em 360°  

e compartilhá-la em som surround parece a maneira mais natural de humildemente  

convidar meus ouvintes à minha música.

os temas para as animações digitais surgiram de minhas parcerias com james merry e 

gostaria de agradecer a ele por ser meu copiloto na direção de arte visual dessa coisa toda.  

ele é tão absurdamente talentoso e teve a paciência de ouvir minhas histórias  

intermináveis sobre psicologia e a sensação de cura através do meu álbum mais difícil de 

compor até hoje: meu álbum de “coração partido”. fiquei surpresa ao me dar conta de como a 

música é realmente uma cura metafísica e de “autoajuda” para uma desilusão amorosa.  

há uma razão pela qual a humanidade fala sobre “corações partidos” há séculos. a pessoa 

sente fisicamente que uma parte do corpo se despedaçou, foi arrancada. literalmente, há uma 

ferida no peito a ser recuperada e curada.

ao assistir a um vídeo de RV pela primeira vez, em 2014, percebi que seus pontos fortes e 

fracos pareciam combinar perfeitamente com o álbum que tinha em mãos. 

o uso dos headsets deixa a pessoa muito isolada. o coração partido também. ele também 

traz um alívio escapista e necessário, mas há ainda uma qualidade oculta que, pessoalmente, 

acho que será a mais inexplorada no futuro: o potencial de cura da RV. a quantidade  

de lágrimas derramadas nos óculos em sydney nos convenceu (a mim e ao james) de que 

estávamos no caminho certo. aquilo era algo que as pessoas estavam vivenciando em  

nível visceral.

o projeto biophilia era educacional, feito parcialmente para escolas de música, sendo que 

touchscreens/ipads eram perfeitos para isso. quando experimentei o touchscreen  

pela primeira vez, em 2006, senti que, enfim, poderia divulgar minha musicologia em 3-d.  

a tela permite expandir o livro, e as coisas que são espaciais e precisam  

desesperadamente de três dimensões no ensino, como música, física, matemática e muitas 

outras áreas são beneficiadas pelo 3-d.

a RV é diferente. sinto que seu maior poder está na penetração física. não por mera 

coincidência, ela foi adotada pela indústria pornô. mas as maneiras pelas quais a  

RV pode ajudar a curar são, por exemplo, na recuperação de canais cerebrais danificados,  

na neurologia. acho que a RV tem um potencial extremamente elevado para todas as  

áreas metafísicas. provavelmente se destacará na ioga, na meditação, no ensino de  

canto e em todas as artes de autoajuda, porque é uma extensão muito poderosa de nosso 

corpo. se o touchscreen fosse nosso livro em 3-d, este seria nosso corpo em 3-d. nossa  

aura protética que podemos preencher com o ar que quisermos …………

quero agradecer a andrew melchior por formar as equipes de trabalho e nos apresentar 

uma pletora de tecnologias

e a todos os diretores que embarcaram nesta experiência, andy thomas huang,  

jesse kanda, nick thornton jones e warren du preez, inez & vinoodh, nossos  

parceiros japoneses: dentsu e rhizomatiks. e stephen malinowski, por suas maravilhosas 

animações com notação em 3-d 

também a mandy parnell e martin korth, que se juntaram a mim na exploração da 

mixagem e masterização 360°, resolvendo problemas e programando infinitas soluções

chris pike e chris elms foram engenheiros incríveis 

nossos profundos agradecimentos aos estúdios analógicos por se superarem e irem além

 

espero que gostem ......

como sempre, sou grata por seu interesse

carinho

björk 



22 23

welcome 

i am very excited for you to see the VR videos to vulnicura . it felt

natural to footsoldier into the private circus that virtual reality is , with material

like this : vulnicura , is the first album of mine that insisted for the songs to 

be in certain chronological order , after they’d been written it became apparent

that i’d unintentionally tapped into the narrative of a greek tragedy . VR is not 

only a natural continuity to the music video but has an even more intimate 

theatrical potential . ideal for this emotional journey

the VR videos have been touring museums around the world as part of the Björk Digital exhibition

vulnicura VR has been a long journey which started when me and andy thomas huang started talking 

about how we wanted to document “stonemilker” 

we then filmed it on a 360 camera on a beach in iceland in november 2014 . we werent sure how to share 

it because of how few owned VR headsets . we started by putting a dozen of headsets in Rough trade record shops in brooklyn and 

bethnal green and got really good reactions . i then got offered to do an exhibition in sydney and by june 2016 we brought headsets there 

with “stonemilker” , “notget” and 

“mouth mantra” and then adding live performance of “quicksand” with AR for tokyo july 2016 . the 

exhibition then travelled to london , montreal and reykjavík in the autumn where we added “black lake” and “family” . it has also been 

to los angeles , mexico city , houston , barcelona , moscow , 

poznan , buenos aires , bogota and it is currently travelling between 4 cities in brazil

the whole process has been an improvisation , trying to keep faith in formats . it is too easy for musicians 

to turn pessimistic after cds have evaporated but i wanted to try to have courage to grow along with how 

360 sound and vision tech was growing . with every challenge try to turn it into an additional gift for the ideology in the music . these 

VR videos are done with 6 different companies , 4 softwares , 6 different directors . early in this journey it became obvious that the process 

for great 360 sound mastering did not exist so we had to invent our own on the way .... there were dozens of other similar challenges ......

i am someone who absolutely loves music and gets so moved by the sensation of it . when andy proposed filming “stonemilker” on the 

beach it was perhaps him tapping into how spatial and connected to nature my songs are . i wrote that song , walking on the same beach 

and filming it in 360 and sharing it in surround sound seems the most natural way to invite my listeners humbly into my music .

the themes for the digital animations were collaborations of mine with james merry and i would like to thank him for being my co-pilot 

for the visual art direction for this whole thing . he is so enormously 

talented and has had the patience to listen to my endless tales about the psychology and the sensation of healing through my most 

difficult album to write to date : my heartbreak album . it came to my surprise 

how metaphysical and “selfhelpy” heartbreak-healing really is . there is a reason why mankind has talked about broken hearts for 

aeons . you physically feel as a part of your body has fallen apart , has been torn 

off . there literally is a chestwound that is sewn together and healed .

when i first was watching VR in 2014 , the way i recognized its strengths and weaknesses seem to match

the album i had in my hands perfectly .

when you put the headset on , it is very isolating . heartbreak is . it also gives an escapist relief . which

heartbreak needs . but there is also a hidden quality i personally think is going to be the most unexplored

in the future , the healing potential of VR . the amount of crying that was done into the headsets in sydney

convinced me and james that we were on the right track , this was something people were experiencing on a visceral level .

biophilia was educational , made partially for music schools and the touchscreens/ipads were perfect for

this . when i first tried touchscreen in 2006 i felt i could finally share my 3d musicology . it offers

opportunity to expand on the book , and things that are spatial and desperately need three dimensions in

teaching like music , physics , math and more benefit from this .

VR is different , i personally feel its biggest strength is how penetrative it is physically . it is not a

coincidence it was embraced by the porn industry . but the ways it can be very healing is for example in

training damaged brain channels , neurology . and i feel it has extremely high potential for all things

metaphysical , will probably excel in yoga , meditation , voice teaching , and all of the selfhelpy arts .

because it is a very powerful extension of our body . if touchscreen was our 3d book . this is our 3d body . our prosthetic aura we can 

fill with the air we want to be there …………

i would like to thank andrew melchior for setting up teams and introducing us to a plethora of tech

and all the directors to be up for this experiment , andy thomas huang , jesse kanda , nick thornton jones

and warren du preez , inez & vinoodh, our japanese collaborators : dentsu and rhizomatiks . and stephen

malinowski for his wonderful 3d notation animations

also mandy parnell and martin korth who pioneered our own take on the 360 mixing and mastering with

me , solving and programming endless solutions

chris pike and chris elms were divine engineers on this

profound thanks to analog studios for going above and beyond

i hope you enjoy this ......

as always i am grateful for your interest

warmthness

björk
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“I have emotional needs.” 

So says Björk in the opening song on the album 

Vulnicura, stating such a simple thing. But isn’t it true  

that emotions have been so threatening, so fear-inducing, 

so utterly terrifying that women-who-feel have been 

dubbed hysterics and monsters, or else ridiculed and 

ignored for being too emotional? Either way, emotions 

themselves tend to be zealously silenced. 

Throughout the extraordinary collection of projects 

that comprise Björk Digital, however, the artist refuses 

silence. Rather than swallow emotion, she lets it leak 

into the often clashing sounds that make up the album; 

she visualizes her pain in the gaping, vaginal wound 

on the front of her chest in the imagery on the album’s 

cover; she makes feelings sensory in the magical visual 

complexity of the videos and VR experiences that 

embody the album’s tracks; in short, she infuses the 

entire Björk Digital project with a sublime, excessive, 

emotional expressivity that not only tracks heartbreak 

and its aftermath with sometimes alarming acumen, 

but salutes the power and necessity of rituals of feeling. 

Indeed, it is Björk’s attention to the self and the 

seemingly minor, to the personal and the intimate, that 

begins to sketch the radical significance of Björk Digital. 

Björk has herself said she had reservations about the 

project’s focus on the self and feeling. “When I started 

writing, I fought against it. I thought  

it was way too boring and predictable.” 

Having explored the monumental considerations 

of possible posthuman futures in Biophilia, in contrast, 

Vulnicura might feel so much more personal and therefore 

small. However, it emerges straight from the artist’s own 

wrenched heart and the messy turbulence of emotional 

chaos. And what she finds in this shattered, fractious 

territory is anything but the small, boring and predictable! 

Instead Björk is akin to the Greek figure of Demeter, or the 

Egyptian goddess Isis, both of whom represent mythic 

stories of grief, death and rebirth, figured through descent 

and reemergence. For Björk, following this legendary 

lineage means that she, too, must descend, and so she 

does, sinking into the crevice and cave pictured in “Black 

Lake,” only to reemerge, reborn.

Each project in Björk Digital takes a step forward in 

imagining a technical innovation while staying true to 

“Tenho necessidades emocionais.”

É o que diz Björk na música de abertura do álbum 

Vulnicura, afirmando algo tão simples. Entretanto, não 

é verdade que as emoções são tão ameaçadoras, tão 

indutoras de medo e tão absolutamente aterradoras 

que as mulheres-que-sentem são tidas como histéricas 

e monstros, ou então ridicularizadas e ignoradas por 

serem excessivamente emotivas? Seja como for, as 

próprias emoções tendem a ser zelosamente silenciadas.

Todavia, em toda a extraordinária série de projetos 

que compõem a mostra Björk Digital, a artista recusa o 

silêncio. Em vez de engolir a emoção, Björk a extravaza 

por meio dos sons desarmônicos que compõem o álbum; 

visualiza sua dor na ferida vaginal aberta em seu peito, 

em imagens na capa do álbum; dá sensorialidade aos 

sentimentos através da complexidade visual mágica 

dos vídeos e das experiências de realidade virtual 

que incorporam as faixas do álbum. Em suma, infunde 

em todo o projeto Björk Digital uma expressividade 

emocional sublime, excessiva e abundante, que 

não só rastreia as mágoas de um coração partido e 

suas consequências com uma perspicácia por vezes 

alarmante, mas também saúda o poder e a necessidade 

dos rituais do sentimento.

De fato, é na atenção de Björk ao self e ao 

aparentemente insignificante, ao pessoal e ao íntimo, que 

começa a transparecer o significado radical da mostra 

Björk Digital. A própria Björk afirmou ter tido reservas 

sobre o foco do projeto no self e no sentimento. “Quando 

comecei a escrever, lutei contra isso. Achei que seria 

muito chato e previsível.” 

Por outro lado, após explorarmos as considerações 

monumentais de possíveis futuros pós-humanos no 

projeto Biophilia, o álbum Vulnicura pode nos parecer 

muito mais pessoal e, portanto, de menor importância. 

Todavia, ele brota diretamente do coração baqueado 

da própria artista e da turbulência desordenada do 

caos emocional. O que ela encontra nesse território 

destroçado e fragmentado não tem nada de pequeno, 

chato e previsível! Em vez disso, Björk é semelhante à 

figura grega de Deméter, ou a deusa egípcia Ísis, que 

representam histórias míticas de tristeza, morte e 

renascimento, caracterizadas por queda e ressurgimento. 

Para Björk, seguir essa linhagem lendária significa que 

 TODAS AS SENSAÇÕES: 
 A EMOÇÃO E A TECNOLOGIA 
 DA MOSTRA BJÖRK DIGITAL
           POR HOLLY WILLIS
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the themes of Vulnicura. As such, we get to experience 

an entire system of transmedia evocations – across 

sound, image, touch, gesture, presence, video,  

live-streaming, avatars and the virtual – that offer us 

ways of knowing through body, emotions, rhythm  

and ritual rather than through logic and cognition.

We see this poignantly in Biophilia, the  

first “app album” which shows us how to touch, 

swipe, tap and press our way into the experience of 

a song, not merely for the pleasures of music, but to 

experience a new way of learning through sound, 

touch and gesture. As Björk’s co-creative director 

James Merry explains, “each piece is like a differently 

flavored candy in a larger box of chocolates.” With 

Vulnicura, the same structure holds, each project 

united within the broader heuristic of emotional 

exposure, but each its own entity at the same time.

The innovations continue, each an experiment 

in new ways to connect with audiences, bringing 

exuberant beauty and heated emotion into the 

hardware and technicalities. Björk’s live avatar 

presentation in 2016 in London is a great example  

here: Björk joined her avatar in real time across 

hundreds of miles, moving in tandem with her virtual 

likeness and suggesting a future of multiple bodies 

dispersed across time and space. The embodied 

performance came together to open London’s Björk 

Digital exhibit and offered a delightfully confounding 

tangle of digital and physical. 

Then there was the 360-degree live stream of 

Björk performing in Tokyo, marking the first such 

event to use live 360-degree video. Here, once again, 

representations of time and space get refigured,  

and suddenly it can feel like you’re standing on 

stage with your favorite singer as she feels rage and 

rebirth, every nuance of emotion laid out on in all-

encompassing environment.

As a result of all this intrepid and collaborative 

exploration of new media expression, the Björk Digital 

collection of projects participates in a longer, relatively 

unknown history of VR innovations made by women. In 

1995, for example, Canadian artist Char Davies created 

an interactive VR environment titled Osmose that used 

real-time biometric tracking that allowed users to 

ela também deve cair, e assim o faz, afundando na fenda 

e caverna retratadas em “Black Lake”, apenas para 

ressurgir renascida.

Cada projeto da mostra Björk Digital dá um passo 

à frente na imaginação de uma inovação técnica, 

mantendo-se fiel aos temas do álbum Vulnicura. Assim, 

experimentamos todo um sistema de evocações entre 

várias mídias – som, imagem, toque, gesto, presença, 

vídeo, transmissão ao vivo, avatares e realidade virtual – 

que nos oferecem maneiras de adquirir conhecimento 

por meio do corpo, das emoções, do ritmo e do ritual,  

em vez de lógica e cognição.

Vemos isso de maneira tocante em Biophilia, o 

primeiro “álbum-aplicativo” que nos mostra como 

tocar, deslizar, bater e apertar para experenciar uma 

música, não só pelos prazeres que ela proporciona, 

mas para experimentar uma nova maneira de aprender 

através do som, do toque e do gesto. Como explica o 

codiretor de criação de Björk, James Merry, “cada peça 

é como um bombom de sabor diferente em uma caixa 

de chocolates”. No Vulnicura, a estrutura é a mesma, 

cada projeto continua unido à heurística mais ampla da 

exposição emocional, enquanto cada um deles é uma 

entidade em si.

As inovações continuam, cada uma experimentando 

novas formas de se conectar com o público, agregando 

uma beleza exuberante e emoção acalorada ao 

hardware e aos aspectos técnicos. A apresentação  

ao vivo do avatar de Björk em 2016 em Londres é um 

ótimo exemplo: Björk uniu-se ao avatar em tempo real  

a centenas de quilômetros, movendo-se em sincronia 

com sua semelhança virtual e sugerindo um futuro  

de múltiplos corpos dispersos no tempo e no espaço. 

A performance incorporada foi montada para abrir a 

exposição Björk Digital em Londres e apresentou um 

emaranhado digital e físico deliciosamente desorientador.

Ocorreu então a transmissão ao vivo em 360° de 

Björk em Tóquio, marcando o primeiro evento desse tipo 

a usar vídeo ao vivo em 360°. Mais uma vez, aqui, as 

representações de tempo e espaço são reconfiguradas 

e, de repente, parece que estamos no palco com nossa 

cantora favorita, enquanto ela sente raiva e renasce, 

todas as nuances de emoção expostas em um  

ambiente abrangente.

float through space guided by breathing and balance. 

Laurie Anderson, Rebecca Allen, Toni Dove, Diane 

Gromala, Brenda Laurel and Rachel Strickland are also 

part of this larger history, often turning toward emotion 

and its expressive potential in VR. 

Similarly, in her resolute figuring of vulvic wounds, 

Björk also hearkens back to the work of the Australian 

collective known as VNS Matrix, who, in the early 

1990s, issued the “Cyberfeminist Manifesto for the 21st 

Century,” which extols the subversive potential of the 

modern cunt as anti-reason, unbounded, unleashed. 

“We believe in jouissance, madness, holiness and 

poetry,” they write, and one can sense an affinity 

across time and culture between the projects’ shared 

desire to use emerging technologies to figure all the 

messy female things that machines are supposed  

to avoid.

In our current moment, the digital tracks; it senses; 

it monitors. We’re bombarded with reminders that 

we enjoy amazing conveniences as cover for the fact 

that the digital also surveils; that it controls. However, 

if the digital marks the arsenal deployed by societies 

of control, it simultaneously catalyzes the enormous 

palette of creative possibilities for artists interested in 

rethinking the relationships among humans and the 

world we inhabit. 

Björk has always cultivated this expansive 

worldview, inviting us to rethink how we see our 

interconnectedness and repeatedly blurring the 

boundaries of her own physicality through masks, 

costume and visual transformation. Refusing a singular 

personal, Björk embodies the mutable being; she 

meshes with the materiality around her, expanding, 

extending, entangling. So yes: Vulnicura retreats  

to the intimacy of the self and its pain. But sometimes 

the smallest things evoke everything. 

Como resultado de toda essa intrépida e colaborativa 

exploração da expressão de novas mídias, a série de 

projetos Björk Digital participa de uma história mais longa 

e relativamente desconhecida das inovações de RV 

realizadas por mulheres. Em 1995, por exemplo, a artista 

canadense Char Davies criou um ambiente interativo em 

RV intitulado Osmose, que usava rastreamento biométrico 

em tempo real e permitia aos usuários flutuar no espaço 

guiado pela respiração e pelo equilíbrio. Laurie Anderson, 

Rebecca Allen, Toni Dove, Diane Gromala, Brenda Laurel  

e Rachel Strickland também fazem parte dessa história 

maior, muitas vezes voltando-se para a emoção e seu 

potencial expressivo na RV.

Da mesma forma, em sua busca resoluta pelo 

entendimento das feridas vúlvicas, Björk também remete 

ao trabalho do grupo australiano conhecido como  

VNS Matrix, que, no início dos anos 1990, publicou 

o “Manifesto Ciberfeminista do Século 21”, exaltando 

o potencial subversivo da boceta moderna como 

antirracional, sem limites, desenfreada. “Acreditamos no 

gozo, na loucura, na santidade e na poesia”, escreve o 

coletivo, e é possível sentir uma afinidade no tempo e na 

cultura entre o desejo compartilhado dos projetos de usar 

tecnologias emergentes para descobrir todas as coisas 

femininas desorganizadas que as máquinas devem evitar.

No momento atual, o mundo digital rastreia, sente, 

monitora. Somos bombardeados com lembretes de que 

desfrutamos de conveniências incríveis como disfarce  

para o fato de que o mundo digital também vigia e  

controla. Entretanto, se o mundo digital marca o arsenal 

implantado pelas sociedades de controle, ele catalisa, 

simultaneamente, a enorme paleta de possibilidades 

criativas para artistas interessados em repensar as relações 

entre os seres humanos e o mundo em que vivemos.

Björk sempre cultivou essa visão de mundo 

expansiva, convidando-nos a repensar como percebemos 

nossa capacidade de interconexão e obscurecendo, 

repetidamente, os limites de sua própria fisicalidade 

através de máscaras, roupas e transformação visual. 

Recusando o pessoal singular, Björk encarna o ser mutável; 

mistura-se com a materialidade do entorno, expandindo, 

estendendo, entrelaçando. Então, sim, Vulnicura se retira 

para a intimidade do self e de sua dor. Mas, às vezes, as 

menores coisas evocam tudo.
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LINHA DO TEMPO / 
  TIMELINE

NOVA YORK, EUA
ESTREIA DA INSTALAÇÃO “BLACK LAKE” NO MOMA E DA VERSÃO EM  

360º E REALIDADE VIRTUAL DE “STONEMILKER” NO MOMA PS1, COMO  

PARTE DA EXPOSIÇÃO BJÖRK (8 DE MARÇO A 7 DE JUNHO, 2015) NO  

MUSEU DE ARTE MODERNA.

 NEW YORK, USA
PREMIERE OF “BLACK LAKE” INSTALLATION AT MOMA AND 360º VR 

“STONEMILKER” AT MOMA PS1 AS PART OF THE EXHIBITION BJÖRK  

(8 MARCH–7 JUNE 2015) AT THE MUSEUM OF MODERN ART

SYDNEY, AUSTRÁLIA
CARRIAGEWORKS

3–18 DE JUNHO, 2016 

• ESTREIA DA EXPOSIÇÃO BJÖRK DIGITAL 

• ESTREIA DE “MOUTH MANTRA” EM REALIDADADE VIRTUAL 

• DJ SET

SYDNEY, AUSTRALIA
CARRIAGEWORKS

3–18 JUNE 2016 

• DEBUT OF BJÖRK DIGITAL EXHIBITION

• “MOUTH MANTRA” VR PREMIERES

• DJ SET

TÓQUIO, JAPÃO
MIRAIKAN

29 DE JUNHO–18 DE JULHO, 2016 

• PERFORMANCE “QUICKSAND”, A PRIMEIRA VEZ NO MUNDO EM QUE  

HOUVE UMA TRANSMISSÃO AO VIVO EM REALIDADE AUMENTADA 

• DJ SET

TOKYO, JAPAN
MIRAIKAN

29 JUNE–18 JULY 2016 

• WORLD’S FIRST-EVER AUGMENTED REALITY LIVE STREAM,  

PERFORMANCE OF “QUICKSAND”

• DJ SET

LONDRES, INGLATERRA
SOMERSET HOUSE

1 DE SETEMBRO–23 DE OUTUBRO, 2016 

• ENTREVISTA COLETIVA COM AVATAR AO VIVO EM REALIDADE VIRTUAL 

• ESTREIA DA ÚLTIMA VERSÃO DE “NOTGET” EM RV

• CONCERTO ACÚSTICO COM ORQUESTRA DE CORDAS NO ROYAL  

ALBERT HALL 

LONDON, ENGLAND
SOMERSET HOUSE

1 SEPTEMBER–23 OCTOBER 2016 

• LIVE VIRTUAL REALITY AVATAR PRESS CONFERENCE

• FINAL VERSION OF “NOTGET” VR PREMIERES 

• ACOUSTIC CONCERT WITH A STRING ORCHESTRA AT ROYAL ALBERT HALL 

 

 

MONTREAL, CANADÁ
DHC/ART FONDATION POUR L’ART CONTEMPORAIN 

15 DE OUTUBRO–12 DE NOVEMBRO, 2016 

• ESTREIA DE “QUICKSAND” E “FAMILY” EM RV

• DJ SET

MONTREAL, CANADA
DHC/ART FONDATION POUR L’ART CONTEMPORAIN 

15 OCTOBER–12 NOVEMBER 2016 

• “QUICKSAND” VR AND “FAMILY” VR PREMIERE

• DJ SET

REYKJAVÍK, ISLÂNDIA
HARPA 

2 DE NOVEMBRO–31 DE DEZEMBRO, 2016

• CONCERTO ACÚSTICO COM ORQUESTRA DE CORDAS

REYKJAVÍK, ICELAND
HARPA 

2 NOVEMBER–31 DECEMBER 2016

• ACOUSTIC CONCERT WITH A STRING ORCHESTRA 

HOUSTON, EUA
DAY FOR NIGHT FESTIVAL

16–18 DE DEZEMBRO, 2016 

• DJ SET

HOUSTON, UNITED STATES
DAY FOR NIGHT FESTIVAL

16–18 DECEMBER 2016 

• DJ SET

CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO
FOTOMUSEO CUATRO CAMINOS

21 DE MARÇO–7 DE MAIO, 2017

• DJ SET

• CONCERTO ACÚSTICO COM ORQUESTRA DE CORDAS NO  

AUDITÓRIO NACIONAL

MEXICO CITY, MEXICO
FOTOMUSEO CUATRO CAMINOS

21 MARCH–7 MAY 2017

• DJ SET

• ACOUSTIC CONCERT WITH A STRING ORCHESTRA AT  

AUDITORIO NACIONAL

LOS ANGELES, EUA
MAGIC BOX AT THE REEF

19 DE MAIO–4 DE JUNHO, 2017 

• ENTREVISTA COLETIVA COM AVATAR EM REALIDADE VIRTUAL AO VIVO

• CONCERTO ACÚSTICO COM ORQUESTRA DE CORDAS NO WALT DISNEY 

CONCERT HALL

LOS ANGELES, UNITED STATES
MAGIC BOX AT THE REEF

19 MAY–4 JUNE 2017 

• LIVE VIRTUAL REALITY AVATAR PRESS CONFERENCE

• ACOUSTIC CONCERT WITH STRING ORCHESTRA AT WALT DISNEY  

CONCERT HALL

BARCELONA, ESPANHA
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)

14 DE JULHO–22 DE OUTUBRO, 2017 

• DJ SET

BARCELONA, SPAIN
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)

14 JULY–22 OCTOBER 2017 

• DJ SET

MOSCOU, RÚSSIA
NEW TRETYAKOV GALLERY PARA A 7ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA DE MOSCOU

19 DE SETEMBRO, 2017–12 DE JANEIRO, 2018

MOSCOW, RUSSIA
NEW TRETYAKOV GALLERY FOR THE 7TH MOSCOW INTERNATIONAL 

BIENNALE OF CONTEMPORARY ART

19 SEPTEMBER 2017–12 JANUARY 2018

BUENOS AIRES, ARGENTINA
USINA DEL ARTE

20 DE SETEMBRO–30 DE DEZEMBRO, 2017

BUENOS AIRES, ARGENTINA
USINA DEL ARTE

20 SEPTEMBER–30 DECEMBER 2017

BOGOTÁ, COLÔMBIA
CORFERIAS 

23 DE SETEMBRO–8 DE OUTUBRO, 2017

BOGOTÁ, COLOMBIA
CORFERIAS 

23 SEPTEMBER–8 OCTOBER 2017

POZNAŃ, POLÔNIA
STARY BROWAR

3–30 DE OUTUBRO, 2017

POZNAŃ, POLAND
STARY BROWAR

3–30 OCTOBER 2017

CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES 

22 DE MARÇO–24 DE JUNHO, 2018 

MEXICO CITY, MEXICO
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES 

22 MARCH–24 JUNE 2018

SÃO PAULO, BRASIL
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18 DE JUNHO–18 DE AGOSTO, 2019

SÃO PAULO, BRAZIL
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

18 JUNE–18 AUGUST 2019

BRASÍLIA, BRASIL
CCBB BRASÍLIA

3 DE DEZEMBRO, 2019–9 DE FEVEREIRO, 2020

• LANÇAMENTO DA MÁSCARA “MEDUSA” EM  

REALIDADE AUMENTADA

BRASÍLIA, BRAZIL
CCBB BRASÍLIA

3 DECEMBER 2019–9 FEBRUARY 2020

• RELEASE OF AUGMENTED REALITY “MEDUSA” MASK

RIO DE JANEIRO, BRASIL
CCBB RIO DE JANEIRO

11 DE MARÇO–18 DE MAIO, 2020

• LANÇAMENTO DA MÁSCARA “UTOPIA SILICONE” EM  

REALIDADE AUMENTADA

RIO DE JANEIRO, BRAZIL
CCBB RIO DE JANEIRO

11 MARCH–18 MAY 2020

• RELEASE OF AUGMENTED REALITY “UTOPIA SILICONE” MASK

BELO HORIZONTE, BRASIL
CCBB BELO HORIZONTE

10 DE JUNHO–28 DE AGOSTO, 2020

• LANÇAMENTO DA MÁSCARA “GOLD ORCHID” EM  

REALIDADE AUMENTADA

BELO HORIZONTE, BRAZIL
CCBB BELO HORIZONTE

10 JUNE–28 AUGUST 2020

• RELEASE OF AUGMENTED REALITY “GOLD ORCHID” MASK
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As máscaras são algo que 
provavelmente comecei a fazer 

sozinha. Eu tanto as comprava como 
encontrava, e depois criava algumas 

de forma muito simplista e elas 
representavam coisas diferentes. 
Então meu parceiro e comparsa 

James Merry passou uma noite em 
claro e, de manhã, me deu uma 

máscara, de surpresa. E eu fiquei, tipo: 
“O quê!?” Era mais ou menos o que eu 
estava tentando fazer, mas não tinha 
talento artesanal para tanto. Então ele 
obviamente foi além, e começou esse 

tipo de parceria . . . 1—björk



34 35

The masks are something I probably 
started doing myself. I would both  

buy masks and find them and 
then make some very simplistically 

myself, and they would stand 
for different things. And then my 

collaborator and partner-in-crime 
James Merry actually didn’t sleep for 
one night, and presented me in the 
morning with a mask, like a surprise. 

And I was like, “What!” Kind of  
what I was trying to do myself but 

didn’t have the craft talent to  
do myself. But then he obviously  
took it way further and that sort  
of collaboration started . . . 1—björk
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Visual artist James Merry began working with 

Björk more than a decade ago, in 2009, initially 

on the research that would result in the Biophilia 

project. While the majority of his creative direction 

contributes to Björk’s myriad projects, including 

videos and VR experiences, his uncanny ability  

with thread and assorted materials, along with the 

time-honored practices of embroidery and mask-

making, have become a focal point. As they should: 

Merry’s masks and embroidery serve as stunning 

extensions of the various personae that Björk  

adopts in her performances, and they play a core 

role in much of the visual vocabulary for Björk  

Digital, in which metamorphosis and transformation, 

as well as imagery that feels both primal and 

futuristic, is central.

Perhaps the quickest way to get a sense 

of the themes that fascinate Merry is to look at 

his 2012 book titled Anatomies, which brings 

together 21 poetic texts and a series of surreal line 

drawings combining organic elements into uncanny 

amalgamations. Flowers grow from bones, a brain 

sprouts lily-like buds, orchids merge with testes.  

The curious blending testifies to Merry’s fascination 

with the seemingly exotic and incongruous all 

around us and an aesthetic that mixes past and 

future through nature’s strangeness.

These odd, organic shapes appear in Merry’s 

contributions to Björk’s costuming. To be sure, 

masks and avatars have been a consistent theme 

throughout Björk’s career – the “Hunter” facial 

transformation and the robots in “All Is Full of 

Love” are good examples – the concentration of 

this particular form of creativity in relation to Björk 

Digital bears attention, especially since every detail 

in these projects is significant. On “Black Lake,” for 

example, Merry embroidered around the edge of 

the stockings that Björk wears. It’s a subtle touch, 

but adds to the larger organic mythos of the project, 

connecting the digital to nature.

“Björk had been saying that one of the themes 

aesthetically of the album were these delicate but 

really hardy arctic flowers. I used an Icelandic thyme 

called Blóðberg as a reference, the name means 

‘blood rock,’ because they have reddish flowers 

that kind of creep around the rock,” explains Merry. 

“They are not really show-offs; instead, they’re quite 

stubborn and they cling to the ground and survive all 

year.” Merry says that he researched the plant and 

then, just prior to the video shoot, embroidered it 

around the stockings. “The flowers are this thread  

of hope or optimism.”

Another example of Merry’s incredible 

contributions is the wire and pearl “Moth” mask for 

“Notget.” “That was a big headpiece for me,” says 

Merry. “Up to this point, the headpieces had been flat 

pieces of embroidery that Björk would wear like a veil, 

which makes sense for the album and for performing; 

a veil is a kind of shield, but in the most poetic way.” 

He continues, explaining the impetus for more three-

O artista plástico James Merry começou a trabalhar 

com Björk há mais de uma década, em 2009, 

inicialmente na pesquisa que resultaria no projeto 

Biophilia. Embora a maior parte de sua direção de 

arte contribua para os inúmeros projetos de Björk, 

incluindo vídeos e experiências de realidade virtual, 

sua habilidade sobrenatural com fios e materiais 

variados bem como as práticas consagradas do 

bordado e da confecção de máscaras tornaram-se 

o foco principal. Exatamente como deveria ser: as 

máscaras e os bordados de Merry servem como 

extensões impressionantes das várias personae 

que Björk adota em suas performances; elas 

desempenham um papel central em grande parte  

do vocabulário visual do projeto Björk Digital, em 

que metamorfose e transformação, além de imagens 

que se percebem tanto primitivas como futuristas, 

são centrais.

Talvez a maneira mais rápida de entender os 

temas que fascinam Merry seja olhar para o livro de 

2012, intitulado Anatomies [Anatomias], que traz 21 

textos poéticos e uma série de desenhos surreais 

que combinam elementos orgânicos em amálgamas 

estranhas. Flores que crescem de ossos, um 

cérebro do qual brotam botões de lírio, orquídeas 

que se fundem com testículos. A mistura curiosa 

testemunha o fascínio de Merry pelo aparentemente 

exótico e incongruente ao nosso redor e por uma 

estética que mistura passado e futuro através do 

insólito na natureza.

Essas formas orgânicas estranhas surgem nas 

contribuições de Merry para os figurinos de Björk. 

Certamente, máscaras e avatares são um tema 

constante na carreira da artista – a transformação 

facial em “Hunter” e os robôs em “All Is Full of Love” 

são bons exemplos – e a concentração desse modo 

específico de criatividade em relação a Björk Digital 

chama atenção, especialmente porque cada detalhe 

nesses projetos é significativo. Em “Black Lake”,  

por exemplo, Merry aplicou um bordado nas meias 

de Björk. É um toque sutil, mas concorre com a 

mitologia orgânica maior do projeto, conectando  

o digital à natureza.

“Björk dizia que um dos temas do álbum, em 

termos estéticos, eram essas plantas árticas delicadas, 

mas bastante exuberantes. Eu usei como referência 

um tipo de tomilho islandês chamado Blóðberg, cujo 

nome significa ‘rocha de sangue’, pois tem flores 

avermelhadas que se espalham pelas pedras”,  

explica Merry. “Não são realmente exibidas,  

mas são bastante teimosas e se agarram ao chão, 

onde sobrevivem o ano todo.” Merry diz que 

pesquisou a planta e, logo antes da gravação do 

vídeo, bordou-a nas meias. “As flores são esse fio 

de esperança ou otimismo.” 

Outro exemplo de contribuição incrível de 

Merry é a máscara “Moth” [Mariposa], de arame e 

pérola, para “Notget”. “Para mim, esse foi um grande 

adorno de cabeça”, diz Merry. “Até então, os adornos 

de cabeça eram bordados planos que Björk usava 

dimensional forms of design. “I started wanting the 

threads to jump and move off the face. I made a mask 

for the Sunday Times where the thread did something 

like this, and I realized I wanted to make more of  

these sculptural pieces. Technically, they’re not 

embroidered, but in my mind, it’s like moving thread  

in three dimensions.”

In addition to the “Moth” mask for “Notget,” 

Merry made the “Medusa” mask, an extravagant 

second headpiece which he calls “a neon jellyfish 

thing.” He explains, “Working with Björk, I’ve 

become a little like a magpie; I become tuned into 

the subtleties about what she feels aesthetically for 

an album and when I travel around, I’ll see things 

and buy them, and it can be very subtle. In this 

case, I found the neon plastic and I thought it could 

be interesting because there was this emergency 

yellow color running through the whole project,  

and under UV light, it goes electric.”

Merry appreciates the transformative 

capacities of masks. “When you put something 

on your face, it goes so deeply to who you are, 

definitely more so than clothes.” He continues, “A 

mask has to feel so right or you feel horrible. Luckily 

Björk and I are so connected that with the masks 

I make, any changes after I create something are 

minor. I think it really interests me, how the process 

of concealing can actually show yourself more – it’s 

funny, and probably all the best things in life have 

this ambiguity where there’s a weird balancing act 

between covering yourself and at the same time 

revealing a part of yourself that is normally hidden.”

Merry experienced the power of masks himself 

when he was profiled two years ago in a video for 

Gucci. “I suddenly realized what it was like being on 

the other side of the camera,” he says. “Björk and 

I are both naturally introverts, but we kind of like 

doing extroverted things, and a mask allows you to 

do that in a really beautiful way. During that Gucci 

shoot, if I hadn’t been wearing a mask, I would have 

felt very self-conscious. But the mask can be this little 

shield that transforms you and protects you.”

For Merry, the masks emerge organically from 

his collaborations with Björk. “I see the masks almost as 

pieces of fruit,” he says. “We will be working together, 

and I’ll feel something growing, and it’s like there is a 

tree with roots. I’ll disappear for two weeks and work 

on the mask, and it’s like it has kind of absorbed all the 

nutrients from our discussions of the previous months.” 

And what emerges will inevitably be future natural, a 

form capturing the bizarre and exotic anatomies in the 

natural world all around us.

como um véu, o que faz sentido para o álbum e para 

a apresentação; um véu é uma espécie de escudo, 

mas da maneira mais poética possível”, ele disse. E 

segue explicando sua motivação para criar formas 

mais tridimensionais de design: “Comecei a querer 

que os fios saltassem e se afastassem do rosto. Fiz 

uma máscara para o Sunday Times em que o fio 

fazia algo assim, e percebi que queria fazer mais 

dessas peças escultóricas. Tecnicamente, não são 

bordados, mas, para mim, é como se as linhas se 

movimentassem em três dimensões”.

Além da máscara “Moth” para “Notget”, Merry 

criou a máscara “Medusa”, um segundo adorno de 

cabeça extravagante que ele chama de “um tipo de 

água-viva néon”. Ele explica: “Trabalhando com Björk, 

eu me tornei um pouco como um magpie [pássaro 

preto que leva para o ninho objetos pequenos e 

brilhantes]; eu me sintonizo com as sutilezas de  

seus desejos estéticos para um álbum e, quando  

viajo, vejo coisas e compro coisas que podem  

ser muito sutis. Neste caso, encontrei o plástico  

néon e achei interessante, porque havia essa cor 

amarela de emergência percorrendo todo o projeto  

e, sob a luz UV, ela fica elétrica”.

Merry adora o poder transformador das 

máscaras. “Quando você coloca algo no rosto, isso 

vai tão profundamente até sua essência… certamente 

muito mais que as roupas.” Ele continua: “Uma 

máscara tem que parecer perfeitamente adequada 

ou você se sente péssimo. Felizmente, Björk e eu 

estamos tão sintonizados que, com as máscaras 

que faço, quaisquer alterações após a criação 

são mínimas. Realmente me interessa ver como o 

processo de disfarce pode ser mais revelador – é 

engraçado – e provavelmente todas as melhores 

coisas da vida têm essa ambiguidade em que há  

um estranho equilíbrio entre se cobrir e ao  

mesmo tempo revelar uma parte de si mesmo  

que normalmente está oculta”.

O próprio Merry sentiu o poder das máscaras, 

quando teve o seu perfil mostrado há dois anos em 

um vídeo para a Gucci. “De repente, percebi como 

era estar do outro lado da câmera”, diz ele. “Björk e 

eu somos naturalmente introvertidos, mas gostamos 

de fazer coisas extrovertidas, e uma máscara nos 

permite conseguir isso lindamente. Durante aquela 

filmagem da Gucci, se eu não estivesse usando 

uma máscara, teria me sentido muito constrangido. 

Mas a máscara pode ser esse pequeno escudo que 

transforma e protege você.”

Para Merry, as máscaras surgem organicamente 

de suas parcerias com Björk. “Vejo as máscaras  

quase como frutas”, diz ele. “Trabalhamos juntos 

e sinto algo crescer, como uma árvore com raízes. 

Desapareço por duas semanas para trabalhar 

na máscara e parece que ela absorveu todos 

os nutrientes de nossas discussões dos meses 

anteriores.” E o que surgir será inevitavelmente um 

futuro natural, uma forma que capta as anatomias 

bizarras e exóticas no mundo natural que nos rodeia.

.

In celebration of Björk Digital Brasília, 

visitors are able to “wear” an AR mask 

developed exclusively for the exhibition, 

designed by James Merry himself. The 

“Medusa” mask was worn at the start of 

the Björk Digital tour in Sydney in 2016. 

Constructed by Merry out of hand-cut 

neon plastic with a pearl cap, the mask’s 

bright yellow mirrors the color palette  

of Björk’s Vulnicura album. The mask  

was also featured in the VR version of 

“Notget” as well as in the music video,  

each directed by Warren Du Preez  

and Nick Thornton Jones, and featured 

within the exhibition. 

       Unlock the exclusive “Medusa” mask 

for Instagram by scanning this QR code 

with your phone’s camera. Apply the filter 

directly to your selfie photo or video  

and share it using #bjorkccbb.

Para celebrar a exposição Björk Digital 

Brasília, os visitantes podem “vestir” 

uma máscara em Realidade Aumentada 

criada especialmente para a ocasião 

pelo próprio James Merry. A máscara 

“Medusa” foi usada no início da itinerância 

de Björk Digital em Sydney (Austrália), 

em 2016. Feita à mão a partir de plástico 

néon recortado e encimado por pérolas, 

o amarelo vívido do adereço reflete a 

paleta de cores do álbum Vulnicura da 

artista. A máscara foi usada também na 

versão em realidade virtual de “Notget”, 

bem como no videoclipe, dirigidos por 

Warren Du Preez e Nick Thornton Jones, 

ambos apresentados na mostra no CCBB 

Brasília. 

       Acesse a máscara “Medusa” para 

Instagram escaneando o código QR  

com a câmera de seu celular. Aplique  

o filtro em sua foto ou vídeo selfie  

e compartilhe usando a hashtag 

#bjorkccbb.

Björk e eu somos 
naturalmente 
introvertidos, mas 
gostamos de fazer 
coisas extrovertidas, 
e uma máscara nos 
permite conseguir isso 
lindamente. Björk and 
I are both naturally 
introverts, but we kind 
of like doing extroverted 
things, and a mask allows 
you to do that in a really 
beautiful way. 

—James Merry
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A máscara, em si, é uma coisa muito 
interessante, porque é uma maneira 
de se esconder, mas também de se 

revelar. Eu me sentia como se tivesse 
me queimado, com a quantidade 
de fotos que tiram de mim, com 

celulares e nessa cultura de selfies 
e da internet. Vou a um show e sinto 
[ela imita uma câmera clicando] ao 

meu redor a noite toda. É uma energia 
realmente bizarra. Usando máscara, 

eu me sinto mais protegida. Sinto que 
posso ser mais eu mesma e aceito o 
fato de que parte do meu trabalho  

é ser uma pessoa pública. Entendo – 
é autoinfligido, certo? Mas  

também acho importante fazê-lo  
ao meu modo.2—björk
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The mask on its own is a very 
interesting thing, because it’s a  

way to hide, but also a way to reveal. 
I’ve felt like I’ve got burned from  
the amount of photographs that  
are taken of me, and it’s kind of  

with phones and selfie culture and 
the internet. I go to a concert, and  

I can feel the [impersonates a camera 
clicking] around me the whole night. 

It’s a really weird energy. 
Having a mask, I feel more protected. 
I feel like I can be more myself, and 

accept the fact that part of my job is 
being public. I get that it’s self-inflicted,  

right? But I also think it’s important  
to make it yours.2—björk
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STONEMILKER

Na locação de “Stonemilker”. On location of “Stonemilker.”
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The song is almost like a  
fugue or like a pop song  

but it has a cyclical feeling.  
It’s like you can just go and  

circle again, over and  
over again.3—björk

A música é quase como uma  
fuga ou uma música pop, mas  

tem um sentimento cíclico. É como  
se pudéssemos simplesmente 

circular de novo e de novo, 
repetidamente.3—björk

Set on a wide, open beach with the huge expanse 

of sea and sky, the 360-degree “Stonemiker” 

experience brings viewers up close to Björk, 

creating a surprisingly intimate feeling of 

co-presence with the artist. Add the binaural audio 

that makes it feel as if the musicians playing stringed 

instruments are all around you and the result is a 

magical embodiment of the sound and voice. As 

Björk sings, she moves in close, and as you look 

around, suddenly there are several Björks; she 

multiplies in tandem with the structure of the song 

and the result is delightfully disorienting and sublime, 

but in the most seemingly simple manner.

The project came about quite quickly on a 

Friday night and Saturday morning in November 

of 2014, with little planning. Director Andrew 

Thomas Huang had been working with his team, 

prepping for a different project for another song 

when Björk felt that “Stonemilker,” the first track 

on Vulnicura, would be a better track to focus on. 

Intrigued by a custom 3D-printed GoPro rig that 

Tamsin Glasson had brought along from Chris 

Milk’s company VRSE.works, the team decided to 

return to the beach where Björk had written the 

song and capture a 360-degree panorama there. 

“We thought it could be a kind of docu-fiction,” 

explains Huang. “There’s something very  

ritualistic about that, which was appealing.” 

The location was off the Seltjarnarnes 

peninsula on an island called Grótta, which could 

only be accessed at specific times of day when 

the tide was right, which meant that the shoot 

could only last two hours. Huang used a series of 

cameras fitted with 180-degree lenses facing in 

four directions, and the team had to hide behind 

boulders during each take. “We improvised the 

outfit – while she’s wearing a Michael van der 

Ham dress, her friend dyed the bedsheets to 

create the cape,” says Huang, underscoring the 

impromptu nature of the project. “For the shoot, 

we went to the very spot where she had written 

the song and used it for the backdrop. We needed 

more than her just walking around the camera so 

I made sure to capture her in many ways so that 

later we could mirror the fugue-like structure of 

the song by multiplying her figure over and over.  

I wanted to be sure we could use the full-tapestry 

of 360.”

Huang describes the post-production process 

for “Stonemilker” as particularly challenging, with 

moments of spontaneity and improvisation that 

echo Björk’s performance. “We didn’t have all 

the tools to stitch the 360, and there was a ton of 

clean-up that we did, and it was very painful,” he 

says, adding, “But it was pioneering.” 

The “Stonemilker” 360 experience was shown 

at MoMA PS1 as part of the larger Björk exhibition 

at MoMA in 2015. The PS1 presentation featured a 

large dome structure with a 180-degree panorama 

Filmada em uma praia larga, de mar aberto e com 

a imensa extensão de céu e mar, a experiência 

“Stonemilker” de 360 graus aproxima os espectadores 

de Björk, criando uma sensação surpreendentemente 

íntima de presença real com a artista. Adicione o 

áudio binaural que leva à sensação de que os músicos 

que tocam instrumentos de cordas estão ao seu redor 

e o resultado é uma personificação mágica do som e 

da voz. Enquanto canta, Björk se aproxima e, quando 

menos se espera, de repente há várias Björks; ela se 

multiplica em conjunto com a estrutura da música, e 

o resultado é deliciosamente desorientador e sublime, 

mas da maneira mais aparentemente simples.

O projeto surgiu muito rapidamente na noite 

de uma sexta-feira e na manhã do sábado em 

novembro de 2014, com pouco planejamento. O 

diretor Andrew Thomas Huang vinha trabalhando 

com sua equipe, preparando um projeto diferente 

para outra música, quando Björk percebeu que 

“Stonemilker”, a primeira faixa de Vulnicura, seria 

algo melhor para se concentrar naquele momento. 

Intrigada com um dispositivo impresso em 3-D para 

a câmera GoPro que Tamsin Glasson havia trazido 

da empresa VRSE.works de Chris Milk, a equipe 

decidiu retornar à praia onde Björk havia composto 

a música e capturar lá um panorama de 360  

graus. “Pensamos que poderia ser uma espécie  

de ficção documental”, explica Huang. “Há algo 

muito ritualístico nisso, que era muito atraente.”

A locação era próxima da península de 

Seltjarnarnes, em uma ilha chamada Grótta, 

acessível apenas em horários específicos do dia 

em que a maré estava favorável, o que significava 

que a filmagem poderia durar apenas duas horas. 

Huang usou uma série de câmeras equipadas 

com lentes de 180 graus voltadas para quatro 

direções, e a equipe teve que se esconder atrás 

de pedras durante cada tomada. “Improvisamos 

a indumentária. Enquanto Björk usava um vestido 

de Michael van der Ham, para a capa, usamos 

lençóis tingidos por uma amiga dela”, diz Huang, 

ressaltando a natureza improvisada do projeto. 

“Para as filmagens, fomos ao local exato em que 

ela havia composto a música e o usamos para 

pano de fundo. Precisávamos de mais do que 

apenas Björk andando em volta da câmera; então 

tive a ideia de captá-la de várias maneiras, para 

que mais tarde pudéssemos espelhar a estrutura 

parecida com a fuga da música, multiplicando sua 

figura repetidamente. Queria ter certeza de que 

poderíamos usar toda a tapeçaria de 360 graus.”

Huang descreve o processo de pós-produção 

de “Stonemilker” como tendo sido particularmente 

desafiador, com momentos de espontaneidade  

e improvisação que ecoam a apresentação 

de Björk. “Não tínhamos todas as ferramentas 

para ‘costurar’ os 360 graus e fizemos um 

monte de limpeza, foi muito penoso”, diz ele, 

acrescentando: “Mas foi inédito”.

Direção de /
Directed by 
Andrew Thomas 
Huang 
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projected on its interior, along with ten viewing 

stations with VR headsets that allowed viewers 

to experience Björk’s seven-minute performance 

vividly. “Showing ‘Stonemilker’ there at PS1 felt fresh, 

it felt timely, it felt punk,” says Huang, adding, “and 

that’s exactly the way we made it. To me, this setting 

felt more like Björk’s style. And in a way, I think that 

was the birth of Björk Digital; it was the first time that 

we had this kind of exhibition, with an installation 

and the 180-panorama projected on the interior of 

the dome. It was a good thing.” 

Reflecting on the five-year working relationship 

he has had with Björk since he made the “Mutual 

Core” video in 2012 through to the end of his last 

project, “The Gate” in 2017, Huang notes that so 

much has changed in the media landscape in even 

this short time. Tools and platforms for creating 

and sharing VR and AR projects continue to come 

and go, and the longevity of many of his projects 

is in question. That potential ephemerality does 

not hamper his enthusiasm, however. “I’ve learned 

through the commercial arena that you have to treat 

every project like it’s your last,” he explains. “You 

always know you better make it great; you have to 

get it to 100 percent, but once it’s done, you have to 

let it go.” To make his point more clearly, he says, “I 

remember taking drawings where you might spend 

hours on a drawing and then the instructor tears it 

apart.” For Huang, you focus all your energy on the 

work, and then you let it go.

Huang may be sanguine about constantly 

evolving technology, but he is quite grateful for 

Björk’s fundamental dedication to hybridity. He 

explains why: “As a young, gay Asian kid, I felt like 

the internet and technology, and the privacy of 

hacking away in your bedroom on your computer, 

offered a safe space for queer communities, for 

people of color and for women. The individual 

craft-nature of working autonomously on your 

A experiência “Stonemilker” de 360 graus foi 

exibida no MoMA PS1 como parte da exposição 

Björk, no MoMA, em 2015. A apresentação  

no PS1 contou com uma grande estrutura de 

cúpula com um panorama de 180 graus projetado 

em seu interior, além de dez estações de 

visualização com headsets de RV que permitiram 

aos espectadores experimentar vividamente a 

performance de sete minutos de Björk. “Mostrar 

‘Stonemilker’ lá no PS1 parecia novo, oportuno 

e punk”, diz Huang, acrescentando: “e foi 

exatamente assim que fizemos. Para mim, essa 

configuração se parecia mais com o estilo da 

Björk. De certa forma, acho que foi o nascimento 

do projeto Björk Digital; foi a primeira vez que 

realizamos esse tipo de exposição, com uma 

instalação e o panorama de 180 graus projetados 

no interior da cúpula. Foi muito bom”.

Refletindo sobre a relação de trabalho de 

cinco anos que mantém com Björk desde que 

fez o vídeo “Mutual Core” em 2012 até o final de 

seu último projeto, “The Gate”, em 2017, Huang 

observa que muita coisa mudou no contexto da 

mídia, mesmo nesse curto período. Ferramentas e 

plataformas para criar e compartilhar projetos de 

RV e RA continuam a ir e vir, e a longevidade de 

muitos de seus projetos está em xeque. Entretanto, 

essa potencial efemeridade não impede seu 

entusiasmo. “Aprendi na arena comercial que 

você precisa tratar todos os projetos como se 

fossem o seu último”, explica ele. “Você sempre 

sabe que é melhor que fique ótimo; precisa que 

fique 100%, mas, quando terminar, será preciso 

deixá-lo.” Para deixar o argumento mais claro, diz: 

“Lembro-me de fazer desenhos em que você passa 

horas em um projeto e depois o instrutor destrói 

tudo”. Para Huang, você concentra toda a sua 

energia no trabalho e depois deixa tudo para trás 

e esquece.

computer was refuge from the guitar-strumming, 

dick-swinging music culture.” He continues, “I came 

to film through making puppets and working on my 

computer; it was the set of digital tools that liberated 

me. The social anxiety related to rallying people 

and the power dynamics involved in running a set 

always made me uncomfortable. And in the film 

community, it’s so dire how few women there are. 

So turning to digital tools is extremely liberating, and 

Björk channels that idea so well. When you enter 

that digital space with her, there’s a celebration of 

hybridity. It’s not just ones and zeroes; it all becomes 

an intimate neurological experience with tracks  

of audio sliding around 3D objects. It’s reminiscent  

of Donna Haraway’s idea of the cyborg as a  

hybrid figure merging human and technology.  

Björk has always channeled that hybridity. We’re  

all cyborgs now.” 

“Stonemilker,” with its intensive experience of 

co-presence with Björk, the melding of the human 

figure with the landscape, and the immersive sound 

swirling all around you together create a delicious 

blurring of boundaries between body and world. If 

this is what it means to be a cyborg, excellent!

Huang pode sentir-se empolgado com a 

constante evolução da tecnologia, mas é bastante 

grato a Björk por sua dedicação fundamental ao 

hibridismo. Ele explica o motivo: “Na qualidade 

de um cara asiático, jovem e gay, percebi que 

a internet, a tecnologia e a privacidade para 

se refugiar e trabalhar no seu quarto, no seu 

computador, ofereciam um espaço seguro para 

as comunidades gay, pessoas de cor e mulheres. 

A natureza criativa do trabalho individual e 

autônomo ao computador era um refúgio da 

cultura da música de dedilhado ao violão e 

autopromoção exacerbada”. Continua: “Comecei 

a filmar criando fantoches e trabalhando no 

meu computador; foi o conjunto de ferramentas 

digitais que me libertou. A ansiedade social 

relacionada à reunião de pessoas e a dinâmica 

de poder envolvida na organização de um set de 

filmagem nunca me deixavam à vontade. E na 

comunidade cinematográfica, o fato de haver tão 

poucas mulheres é terrível. Portanto, recorrer a 

ferramentas digitais é extremamente libertador, e 

a Björk canaliza essa ideia muito bem. Quando 

você entra nesse espaço digital com ela, celebra 

o hibridismo. Não são apenas ‘zeros e uns’; tudo 

se torna uma experiência neurológica íntima, 

com faixas de áudio deslizando em torno de 

objetos em 3-D. É uma reminiscência da ideia de 

Donna Haraway do cyborg como figura híbrida 

que mescla o humano com a tecnologia. A Björk 

sempre canalizou esse hibridismo. Agora somos 

todos cyborgs”.

“Stonemilker”, com sua intensa experiência 

de presença compartilhada com Björk, a fusão da 

figura humana com a paisagem e o som imersivo 

rodopiando ao nosso redor, cria um delicioso 

borrão das fronteiras entre corpo e mundo. Se é 

isso que significa ser um cyborg, excelente!

Quando você entra 
nesse espaço digital 
com ela, celebra o 
hibridismo. Não são 
apenas “zeros e uns”; 
tudo se torna uma 
experiência neurológica 
íntima, com faixas de 
áudio deslizando em 
torno de objetos em 
3-D.  When you enter 
that digital space with 
her, there’s a celebration 
of hybridity. It’s not 
just ones and zeroes; 
it all becomes an 
intimate neurological 
experience with tracks 
of audio sliding around 
3D objects. —Andrew 
Thomas Huang

Na locação de “Stonemilker”. On location of “Stonemilker.”
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“I am one wound,” sings Björk at the start of the 

bereft track “Black Lake,” an anguished ten-minute 

unleashing of grief that followed the singer’s breakup 

with artist Matthew Barney. Björk’s declaration is 

resonant, and it guided director Andrew Thomas 

Huang as he undertook the “Black Lake” video 

project, which had been commissioned by the 

Museum of Modern Art in New York to accompany 

the museum’s retrospective of Björk’s work in  

2015. The panoramic video finds the bereaved 

Björk within a massive, barren landscape where 

she moves through a wrenching catharsis as she 

traverses the landscape and exorcises her pain.

“‘Black Lake’ is a death piece,” states the Los 

Angeles-based Huang. “It’s like a tombstone to  

who Björk was before.” Huang says that initial plans 

for the project were extensive and grand. There 

was talk of creating a 360-degree dome experience 

and indeed, Huang, who often begins his projects 

with concept drawings, says that early ideas for 

the project were very stylized. However, when he 

arrived in Iceland to shoot the video in the summer 

of 2014, he was struck by the stark beauty of the 

terrain. That landscape, with its expansiveness, 

combined with the raw power of Björk’s 

performance, changed the entire concept  

of the video for him. 

“We had to abandon all bells and whistles,” says 

Huang. “As the starting piece for the MoMA show, 

we were tempted to make something as immersive 

as we could, but the truth is, ‘Black Lake’ wanted 

to be a traditional film, and that’s what it was in the 

end. I’m okay with that.” Huang continues, “Part 

of filmmaking, or really, all of artmaking, is that it’s 

either additive or subtractive, and in this case, it was 

extremely subtractive. The performance is all there, 

and that’s all we needed.” 

Huang notes that during the three-day shoot, 

Björk performed the song repeatedly, often working 

14 hours at a time, walking barefoot across craggy 

terrain in cold, wet weather and singing in the damp 

ravines chiseled into parts of the Icelandic landscape. 

“She wasn’t faking it for a moment, and, as a director, 

I have to be sensitive to what the performance is 

offering; and in this case, there wasn’t much to add.” 

Huang, who thinks of the video as a 

documentary portrait of emotions, rightfully calls 

attention to the extraordinary performance given by 

Björk, who wears a hand-pleated dress with threads 

of copper wire woven into the silk by Dutch fashion 

designer Iris van Herpen and was taught how to 

move by Icelandic choreographer and dancer Erna 

Ómarsdóttir. As she sings and walks, Björk’s gestures 

become almost non-human; she takes on the jagged 

movements of rock and ice, each gesture an intensity 

or force rather than quotidian human sign.

For the MoMA show, Huang’s super wide-

screen video played on loops at each end of 

the exhibition room. Björk and Huang had been 

“Sou uma ferida”, canta Björk no começo da faixa 

despojada de “Black Lake”, uma angustiada 

lamentação de dez minutos criada após a cantora 

ter-se separado do artista Matthew Barney. A 

declaração de Björk é ressonante e orientou o 

diretor Andrew Thomas Huang no projeto do 

vídeo “Black Lake”, encomendado pelo Museum 

of Modern Art, de Nova York, para acompanhar a 

retrospectiva de Björk naquele museu, realizada em 

2015. O vídeo panorâmico mostra Björk enlutada 

em um cenário grandioso e inóspito, no qual ela se 

entrega a uma violenta catarse, movimentando-se na 

paisagem e exorcizando sua dor.

“‘Black Lake’ é uma obra sobre a morte”, afirma 

Huang, que trabalha em Los Angeles. “É como se 

fosse uma lápide para a pessoa que Björk havia 

sido.” Huang diz que os planos iniciais para o projeto 

eram extensos e grandiosos. Falou-se em criar uma 

experiência numa cúpula em 360 graus e, de fato, 

Huang, que geralmente inicia seus projetos com 

desenhos conceituais, diz que as primeiras ideias 

para o projeto eram extremamente estilizadas. Mas 

ao chegar à Islândia para gravar o vídeo, no verão 

de 2014, ficou muito impressionado com a beleza 

soturna da topografia. Com sua expansividade, 

associada à crueza da performance de Björk, aquela 

paisagem mudou todo o conceito do vídeo para ele.

“Tivemos que deixar de lado todos os 

penduricalhos”, diz Huang. “Como se tratava 

da obra inicial do programa do MoMA, ficamos 

tentados a fazer algo que fosse o mais envolvente 

possível, mas a verdade é que ‘Black Lake’ queria 

ser um filme tradicional e, no final, foi isso que 

aconteceu. Tudo bem para mim.” E Huang continua: 

“Parte da produção de filmes ou, na verdade, toda 

criação de arte ou é aditiva ou subtrativa e, nesse 

caso, foi extremamente subtrativa. A atuação está 

toda lá, e isso é tudo de que precisávamos”.

Huang destaca que, durante as filmagens, que 

levaram três dias, Björk ensaiou a música várias 

vezes, em geral trabalhando catorze horas seguidas, 

em clima frio e úmido, caminhando descalça por 

terrenos escarpados e cantando nos barrancos 

úmidos esculpidos na paisagem islandesa. “Ela  

não estava fingindo, nem por um minuto e, como 

diretor, tenho que ser sensível àquilo que a atuação 

oferece; nesse caso, não havia muito a acrescentar.”

Huang, que considera o vídeo um retrato 

documental das emoções, acertadamente chama 

atenção para o desempenho extraordinário de Björk, 

que usa um vestido com aplique de franzido com 

fios de cobre trançados à mão na seda pela estilista 

holandesa Iris van Herpen. A artista aprendeu 

expressão corporal com a coreógrafa e dançarina 

islandesa Erna Ómarsdóttir. Enquanto canta e 

caminha, os gestos de Björk tornam-se quase 

sobrenaturais; ela imita os movimentos recortados 

de rocha e gelo, cada gesto, uma intensidade ou 

força, muito mais que um sinal humano comum.

Direção de /
Directed by 
Andrew Thomas 
Huang 

Fazia um frio de rachar e eu 
cantava a plenos pulmões e andava 
descalça na lava. . . eram condições 
tipo extremas, mas perfeitas para 
a música. Essa é provavelmente 

uma das minhas composições mais 
viscerais, então [era] essencial  

ir àquele lugar. 4—björk
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interested in creating a sound installation to 

accompany the video in which the song itself would 

make its environment quiver. To get close to that 

idea, Huang worked with architect David Benjamin, 

whose work centers on the relationships between 

architecture and biology, to design the space. They 

created a spectogram, which is a computer-based 

visual mapping of the audio, and then transposed 

this information to create a topology of the song. 

This topology was matched physically by laser-

cutting pieces of felt and then hand-folding and 

sewing the felt into cones that resemble barnacles; 

they were attached to the walls and ceiling of the 

room, along with 50 speakers and subwoofers, 

creating a cave very much like the one featured  

in Huang’s video. In short, the room became a 

physical manifestation of the song.

While Huang’s early vision for “Black Lake”  

may have been far bigger than what he was able 

ultimately to create, the video retains dazzling 

otherworldly effects. For example, as Björk’s grief 

reaches a climax, rivulets of blue lava appear  

and quickly flare into fiery blasts, signaling a 

turning point. Soon thereafter, Björk is dramatically 

absorbed back into the earth only to be reborn  

for the video’s final sequence.

Ironically, the last segment of the video features 

an iconic image that Huang imagined before the 

project even began. The genesis of the project was 

a trip Huang took to Reykjavík after he had first met 

Björk. “We talked about the retrospective, and she 

shared with me ‘Black Lake’ and I listened and I 

digested. Since I usually start by doing sketches, I 

did a pen sketch of her as a woman being flayed.” 

Huang says that he was inspired in part by the 

work of Carl Jung, who explored spiritual crises and 

awakenings with great interest. “It was a perfect 

melding, this idea of going through a spiritual crisis 

brought on by a breakup and the feeling of being 

skinned alive, of shedding the skin.” Björk liked the 

approach, and the drawing eventually was used 

by Iris van Herpen to design the cape Björk wears 

for the final sequence. It consists of thin strips of 

material that resemble skin; after capturing the 

performance, the strips were then modeled in Maya 

and appear to float through the air in shreds. “As 

Björk spins, her skin seems to fray from her body,” 

says Huang. “It’s the right conclusion for an epic 

heartbreak song.”

Huang says that the many ideas for “Black 

Lake” were abandoned due to budget, politics or 

time. However, he says that the poetic serendipity 

and surprise was that, in the end, all of the sound 

work he’d done paid off. “In Björk Digital, the thing 

that survived the MoMA show was the ambisonic 

4D audio created by designer Marco Perry. To me, 

to kick off Björk Digital with a really great audio 

experience is what Björk is all about. If we’re going 

to create an immersive experience, just start there 

with the audio.”

Para a mostra do MoMA, o vídeo de Huang 

foi exibido em loop, em superwidescreen, em cada 

extremidade da sala de exposições. O diretor e 

Björk estavam interessados em criar uma instalação 

sonora para acompanhar o vídeo, em que a própria 

música faria o ambiente tremer. Para concretizar 

essa ideia, Huang trabalhou no projeto do espaço 

com o arquiteto David Benjamin, cuja obra se 

concentra nas relações entre arquitetura e biologia. 

Em parceria, criaram um espectograma, ou seja, 

um mapeamento visual do áudio em computador 

e depois transpuseram essas informações para 

criar uma topologia da música. A topologia foi 

representada fisicamente por peças de feltro 

cortadas a laser e depois dobradas à mão, e o feltro 

depois foi costurado em cones que se assemelham 

a cracas; foram fixados às paredes e ao teto da sala, 

junto com cinquenta alto-falantes e subwoofers, 

criando uma caverna muito parecida com a do 

vídeo de Huang. Em suma, a sala tornou-se uma 

manifestação física da música.

Embora a ideia inicial de Huang para “Black 

Lake” possa ter sido muito maior que aquilo 

que conseguiu criar, o vídeo mantém efeitos 

deslumbrantes de outro mundo. Por exemplo, 

quando a tristeza de Björk atinge o clímax, 

aparecem riachos de lava azul que rapidamente 

explodem em fogo, sinalizando uma reviravolta. 

Logo depois, Björk é dramaticamente absorvida  

de volta à Terra e renasce para a sequência  

final do vídeo.

Ironicamente, o último segmento do vídeo 

apresenta uma imagem icônica que Huang havia 

imaginado antes do início do projeto, cuja gênese  

se deu durante uma viagem dele a Reykjavík 

depois de conhecer Björk. “Conversamos sobre a 

retrospectiva, e ela me mostrou ‘Black Lake’, que 

ouvi e digeri. Tendo em vista que geralmente inicio 

meu trabalho com um estudo, fiz um esboço dela 

a caneta, como mulher sendo esfolada.” Huang diz 

que foi inspirado, em parte, pela obra de Carl Jung, 

que explorou crises e despertares espirituais com 

grande interesse. “Foi uma fusão perfeita, essa ideia 

de passar por uma crise espiritual provocada por  

um rompimento e pela sensação de ser esfolada 

viva, de esfolar a pele.” Björk gostou da abordagem, 

e o desenho acabou sendo usado por Iris van 

Herpen para criar a capa usada por Björk na 

sequência final. É composta por tiras finas de 

material que lembram a pele; depois de filmar a 

atuação dela, as tiras foram modeladas em Maya  

e pareciam fiapos flutuando no ar. “Quando Björk 

gira, sua pele parece se esfiapar”, diz Huang.  

“É a conclusão perfeita para uma música épica sobre 

desilusão amorosa.”

Huang afirma que muitas ideias para “Black 

Lake” foram abandonadas em função de problemas 

de orçamento, política ou tempo. Mas diz que  

o acaso e a surpresa poética fizeram com que todo  

o trabalho sonoro valesse a pena, no final. “No 

Huang admits that quite often artists who deal 

with technology can get caught up in the intricacies 

of form, sometimes at the expense of creating a real 

human experience. He counts himself in this group, 

but adds, “As a film director, I have to be emotionally 

sensitive to the talent, and to really delivering the 

experience. So often that requires restraint. ‘Black 

Lake’ is really about that commitment.”

projeto ‘Black Lake’, o que sobreviveu à exposição 

no MoMA foi o áudio ambisonic em 4-D criado pelo 

designer Marco Perry. Para mim, iniciar o projeto 

‘Black Lake’ com uma ótima experiência de áudio 

tem tudo a ver com Björk. Se vamos criar uma 

experiência imersiva, precisamos começar por  

aí, pelo áudio.”

Huang admite que, muitas vezes, os artistas 

que trabalham com tecnologia podem se envolver 

nos meandros da forma, às vezes às custas de criar 

uma experiência humana real. Ele se considera 

parte desse grupo, mas acrescenta: “Como cineasta, 

tenho que ser emocionalmente sensível ao talento 

e realmente fazer a experiência acontecer. Muitas 

vezes, isso requer restrições. ‘Black Lake’ tem tudo  

a ver com esse comprometimento”.

 

“Black Lake” é uma  
obra sobre a morte.  
É como se fosse uma 
lápide para a pessoa 
que Björk havia sido.  
“Black Lake” is a  
death piece. It’s like  
a tombstone to who 
Björk was before.  
—Andrew Thomas 
Huang

Renderização conceitual inicial da instalação “Black Lake” no MoMA, feita por Andrew Thomas Huang. An early conceptual rendering of the “Black Lake” installation 

at MoMA by Andrew Thomas Huang.
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It was very cold there and I was 
singing fully voiced and was walking 
barefoot on the lava so it was kinda 
extreme conditions but perfect for 
the song. This is probably one of 

my most visceral songs, so [it was] 
essential to go to that place. 4—björk
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Vivenciei meu “coração partido” 
como se tivesse uma grande ferida 
no peito que eu tentava costurar; 
então me curvei para trás – quase 

como uma posição de ioga chamada 
“ponte” – e todo o sangue das minhas 

veias se tornou como que chumbo 
preto de tanta tristeza, e endureceu 
na forma de uma escultura de mim 

curvando-me para trás. Depois  
de curada, costurei minha ferida  
e me livrei da bagagem e da dor 

terrenas e, por um instante, passei  
a ser esse ser iluminado.5—björk

Imagem da proposta de “Family” em RV para demonstração de interatividade. Image from the proposal for “Family” 

VR demonstrating interactivity.

Vídeo “Family”, conceito da arte de Andrew Thomas Huang. “Family” video, 

concept artwork by Andrew Thomas Huang.
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Illustrator,” he says, adding that overall, he treated 

the project like an intimate animation although, in 

reality, it was actually a real-time project in Unity. 

“That’s a whole different language,” Huang 

says. He credits the success of this shift – from the 

workflows of animation and video to those of Unity 

– to a collaboration with Vince McKelvie, an artist 

known for his computer-generated animations and 

real-time rendered interactive projects created for 

browsers. For Huang, this shift meant rethinking the 

fundamental capacities of animation and those of a 

game engine. 

As the “Family” experience comes to an end, 

Björk moves across the space of the project, and 

passes through you in an incredibly intimate grand 

finale. In this way, “Family” deftly captures a central 

trope in Björk’s larger body of work, namely her 

tendency toward hybridity and how she so often 

will merge, transmute, shapeshift. Her voice moves 

across registers of real and synthesized, her body 

morphs from human to animal: she refuses the easy 

fiction of the stable self and singular body. 

This mutability is a quality that Huang admires 

in Björk, and it speaks to a much larger theme for 

him as well. “As a kid watching things, I always got 

excited when I saw that kind of hybridity when I 

couldn’t tell how something was done,” he says. “I 

remember hearing Cher’s voice autotuned in ‘Do 

You Believe in Life After Love?’ – I was so excited 

by that idea of her voice seamlessly becoming 

synthesized, and the two sounds becoming one.” 

Huang continues, recalling Björk’s “Hunter” 

video from 1999, directed by Paul White, which 

features Björk shot from the shoulders up, bald, 

and gradually morphing into a stylized bear. “That 

was the first time I saw face-tracking, which at that 

time was done by hand. The polar bear and Björk 

are one seamless, cyborgian thing. I can draw a 

line between that video and Cher’s song – and 

that’s what I get excited about.” 

This cheerful hybridity shows up in a set of 

3D avatars of Björk that Huang designed; they’re 

ephemeral apparitions who appear to be half-

walking and half-flying; designed in loops and 

made available through Sketchfab, these figures 

not only underscore the incredibly creative output 

around the album, but embody this sense of 

hybridity. “Part of the problem with doing all this 

VR work was that not a lot of people could see it,” 

explains Huang. “That’s why I liked Vince’s work 

– it was browser-based, and so I tried to create a 

lot of extra content around Björk Digital so people 

could understand what we were trying to do.”

Experiencing “Family” years after it was made, 

remains remarkable. While every year is more 

like a decade in contemporary tech development, 

the innovations of Huang and of the many other 

people who contributed to the project stand  

up still, perhaps because they’re less motivated  

by technology and more by emotion.

costura no peito, pelo qual vivenciamos sua morte  

e testemunhamos seu ressurgimento final como  

uma divindade”, diz ele.

O projeto marcou o ponto de partida de  

Huang, que migrou do cinema e vídeo para  

o design de games na Unity. “Eu mesmo 

animei o avatar manualmente; eu na projetei 

meticulosamente com o ZBrush Illustrator”, diz  

ele, acrescentando que, de forma geral, encarou  

o projeto como uma animação íntima, embora,  

na realidade, fosse realmente um projeto em  

tempo real na Unity.

“É uma linguagem totalmente diferente”, diz 

Huang. Ele credita o sucesso dessa mudança –  

dos fluxos de trabalho de animação e vídeo para 

os da Unity – a uma parceria com Vince McKelvie, 

artista conhecido por suas animações geradas por 

computador e projetos interativos renderizados  

em tempo real, criados para navegadores. Para 

Huang, essa mudança significou repensar as 

capacidades básicas da animação e as de um 

mecanismo de game.

Quando termina a experiência de “Family”, 

Björk se movimenta pelo espaço do projeto e 

perspassa o espectador em um grand finale 

incrivelmente íntimo. Dessa forma, “Family” capta 

habilmente um tema recorrente e central no 

conjunto mais abrangente da obra de Björk, ou  

seja, sua tendência para o hibridismo e como ela 

tantas vezes mescla, transmuta e muda de forma. 

Sua voz se move através de registros do real e  

do sintetizado; seu corpo se transforma de humano 

em animal: ela recusa a ficção fácil do eu estável  

e do corpo singular.

Essa mutabilidade é uma qualidade que Huang 

admira em Björk; ela remete a um tema muito 

mais amplo para ele também. “Quando criança, eu 

observava as coisas e sempre me empolgava quando 

via esse tipo de hibridismo, quando não sabia como 

algo era feito”, diz ele. “Lembro-me de ouvir a voz 

autossintonizada de Cher em ‘Do You Believe in Life 

After Love?’. Fiquei muito empolgado com a ideia 

de sua voz ir se tornando gradualmente sintetizada, 

ininterruptamente, e os dois sons tornando-se um só.”

Huang continua a explicar, lembrando o vídeo 

“Hunter”, da Björk, de 1999, dirigido por Paul White, 

que mostra a imagem de Björk dos ombros para 

cima, careca, gradualmente se transformando em 

um urso estilizado. “Foi a primeira vez em que vi 

o rastreamento de rosto, que, na época, era feito 

manualmente. O urso polar e a Björk são um tipo de 

cyborg perfeito, sem costura. Posso traçar uma linha 

entre esse vídeo e a música da Cher – e é com isso 

que me empolgo.”

Esse hibridismo alegre aparece no conjunto 

de avatares em 3-D de Björk projetado por Huang; 

são aparições efêmeras que parecem estar meio 

andando, meio voando; criadas em loops e 

disponibilizadas pelo Sketchfab, essas figuras não 

só ressaltam a produção incrivelmente criativa 

“When you listen to ‘Family,’ it’s a transcendent 

experience,” says director Andrew Thomas Huang. 

“It’s one of Björk’s best songs, so that’s a tall order:  

how do you make something digital and virtual that’s 

as big and luscious as that song, with a limited budget?”

That question was answered by Huang, along 

with Björk and co-creative director James Merry, 

who together created the gorgeous two-minute 

“Family” video as well as the “Family” VR experience 

designed for the HTC Vive system. 

The project began with Björk’s idea to  

create a moving album cover for Vulnicura based 

on the song, which she felt served as the mother  

of the album – its core – in the way it embodies  

the album’s larger narrative of wrenching loss  

and rebirth. 

The two-minute moving album cover video 

directed by Huang opens with a quick swoop over 

black volcanic rock accompanied by sounds of 

strings and Björk’s voice which seems to slide, too, 

in layers. Gradually Björk’s body comes into view, 

a chunk of black rock, razor sharp. Frozen in the 

gesture of the backward bend, the figure at once 

places Björk’s body in a state of utter vulnerability  

with the vulva-like gash large and gaping,  

while also melting the figure into the elemental  

earth, an emblem of release and opening, as well  

as connection and communion. Björk’s body  

here is everything: music, flesh, rock and ground.

In contrast, the “Family” VR experience, which 

came together quickly, in September 2015, is far 

more elaborate. Across just a few years, from the  

time of “Black Lake,” VR technology had advanced  

to the point that Huang felt that he could explore  

new directions in how best to navigate through  

a spatialized story, working with the design of an 

entire world. 

“I thought of the piece as a ride,” Huang explains. 

“Vive was one of the first platforms where you could 

volitionally move around, so that’s what people 

wanted to do.” In “Family,” viewers can navigate 

through the story space and experience a one-to-one 

correspondence with the world, making it a far more 

visceral experience than any prior Björk project.  

“I felt like I was learning a new language because 

even though I was thinking filmically, I was creating 

something that was also like a Disneyland ride.”

That ride is a trip from inside the earth out into 

the open landscape with Björk. “We travel through 

a cavernous underworld, and then we rise through 

a ‘white hole’ in the sky to arrive on this third plane,” 

Huang says. He needed a way to make the movement 

cohere thematically, and decided to use the image of 

gold thread as the pulsating through-line, which leads 

us through the story space. “She threads it through 

her chest through which we experience her death 

and witness her final reemergence as a deity,” he says.

The project marked a departure for Huang 

as he shifted from film and video to game design 

with Unity. “I animated the avatar myself by hand; I 

designed it very meticulously working with ZBrush 

“Quando a gente ouve a música ‘Family’, é uma 

experiência transcendental”, afirma o diretor 

Andrew Thomas Huang. “É uma das melhores 

músicas da Björk; então é uma tarefa difícil: como 

criar algo digital e virtual tão grandioso e agradável 

como essa música, com um orçamento limitado?”

Essa pergunta foi respondida por Huang, 

juntamente com Björk e o diretor de criação  

James Merry, que, em parceria, produziram o  

lindo vídeo “Family”, de dois minutos, bem como 

a experiência em RV de “Family”, projetada para  

o sistema HTC Vive.

O projeto teve início com a ideia de Björk de 

criar uma capa de álbum em movimento para o 

Vulnicura, inspirado na música, que ela considera 

ser a “matriz” do álbum – seu núcleo – dada a 

maneira como personifica a narrativa mais ampla  

do álbum a respeito de perda e renascimento.

O vídeo de dois minutos da capa em 

movimento do álbum, dirigido por Huang, abre  

com uma rápida investida sobre a pedra vulcânica 

preta acompanhada por sons de cordas e a voz de 

Björk, que parece deslizar, também, em camadas. 

O corpo de Björk vai surgindo, pouco a pouco, 

como uma pedra negra pontuda. Congelada no 

gesto da curva para trás, a figura imediatamente 

coloca o corpo de Björk em um estado de extrema 

vulnerabilidade, com o corte semelhante a uma 

vulva grande e escancarada, enquanto também 

derrete a figura na terra elementar, um emblema 

de libertação e abertura, bem como conexão e 

comunhão. Aqui, o corpo de Björk é tudo: música, 

carne, rocha e solo.

Por outro lado, a experiência em RV da música 

“Family”, produzida rapidamente em setembro de 2015, 

é bem mais elaborada. Em poucos anos, da época 

de “Black Lake”, a tecnologia de RV desenvolveu-se 

a ponto de Huang sentir que poderia explorar 

novos rumos para melhor navegar em uma história 

espacializada, trabalhando com um design global.

“Pensei no vídeo como uma diversão”, explica 

Huang. “A plataforma Vive foi uma das primeiras 

em que você podia se mover volitivamente, então 

era isso que as pessoas queriam fazer.” Em “Family”, 

os espectadores podem navegar pelo espaço da 

história e vivenciar uma correspondência individual 

com o mundo, criando uma experiência muito mais 

visceral que qualquer projeto anterior da Björk. 

“Senti que estava aprendendo uma linguagem nova 

porque, embora estivesse pensando do ponto de 

vista fílmico, estava criando algo que também era 

como um brinquedo da Disneylândia.”

Esse brinquedo é uma viagem que parte de 

dentro da terra para uma paisagem a céu aberto 

com Björk. “Viajamos por um submundo cavernoso 

e depois subimos por um ‘buraco branco’ no céu 

para chegar a esse terceiro plano”, diz Huang. 

Ele precisava fazer com que o movimento fosse 

coerente, do ponto de vista temático, e decidiu usar 

a imagem do fio de ouro como fio condutor pulsante, 

que nos leva através do espaço da história. “Ela o 

do álbum, mas também incorporam esse senso 

de hibridismo. “Parte do problema de fazer todo 

esse trabalho em RV foi que relativamente poucas 

pessoas puderam vê-lo”, explica Huang. “É por isso 

que gostei do trabalho do Vince – ele tomou por 

base o navegador e daí tentei criar muito conteúdo 

adicional em torno da mostra Björk Digital, para que 

as pessoas pudessem entender o que estávamos 

tentando fazer.” 

Vivenciar a música “Family” muitos anos 

depois de sua criação continua sendo algo 

notável. Embora cada ano pareça ser mais como 

uma década no desenvolvimento tecnológico 

contemporâneo, as inovações de Huang e de 

muitos outros que contribuíram para o projeto se 

mantêm, talvez porque sejam menos motivadas 

pela tecnologia e mais pela emoção.
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Senti que estava 
aprendendo uma 
linguagem nova porque, 
embora estivesse 
pensando do ponto  
de vista fílmico, estava 
criando algo que 
também era como 
um brinquedo da 
Disneylândia. I felt like 
I was learning a new 
language because even 
though I was thinking 
filmically, I was creating 
something that was also 
like a Disneyland ride.
—Andrew Thomas Huang
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The way I experienced my 
heartbreak was that I had a  

big wound in my chest and I was 
sewing that, then I did a backbend — 

almost like a yoga pose called  
the ‘bridge’ — and all the blood in 
my veins was black lead because 
of all the sorrow, and it hardened 
into the sculpture of me doing a 

backbend. Once I healed, I would sew 
my wound and get rid of the earthly 
luggage and pain, and for a moment  

I would be this light being.5—björk
Still do vídeo “Family”, criado em uma colaboração entre Björk e Andrew Thomas Huang. O vídeo mostra a capa do álbum Vulnicura em movimento.

Still from video for “Family,” created in collaboration between Björk and Andrew Thomas Huang. The video depicts a moving album cover of Vulnicura.
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Tinha que ser uma personagem 
“maior que a vida”, uma gigante – 
mas não sou eu. Estou tentando 

explorar o mito de todas as  
mulheres feridas.

“Notget” é uma música que começa 
como uma pessoa muito ferida e 

derrotada. Mas, ao se revelar no meio 
da música, e com seu mantra ‘o amor 

nos salvará da morte’, ela cresce e 
se torna imbatível. Não se trata, nem 

por um segundo, de tentar me revelar 
como essa pessoa, sem dúvidas. 
Pelo contrário, trata-se da minha 

superação da dúvida.6—björk

Modelo da máscara-capacete do avatar de Björk para “Notget” em RV. A model for the headpiece of Björk’s avatar in “Notget” VR.
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It had to be a larger than life 
character, like a giantess — but it’s  
not me. I’m trying to tap into the  
myth of all wounded women.

“Notget” is a song that starts as a 
very wounded and defeated person. 
But by her discovery halfway through 
the song, and with her mantra, ‘love 
will save us from death,’ she grows 

and becomes unbeatable. This  
is not, for a second, trying to show  
me as this person with no doubt. 

On the contrary, it’s about me 
overcoming the doubt. 6—björk

Projeto conceitual para o avatar de Björk. Conceptual design for Björk’s avatar.
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Na experiência de “Notget” em RV feita para o HTC 

Vive, os diretores Warren Du Preez e Nick Thornton 

Jones, parceiros frequentes de Björk, criam um 

mundo submarino maravilhoso, no qual uma versão 

mítica de Björk – primeiro, como uma mariposa com 

asas e, depois, escondida em tentáculos girando em 

torno de um corpo quase efêmero – executa uma 

trilha que mergulha profundamente na dor da perda 

e arrependimento antes de sair voando em júbilo.

“Antes de mais nada, queríamos criar algo 

que fosse inato e vivencial, usando um processo 

exclusivo e não algo já testado”, explica Du Preez. 

“Tratava-se de criar algo que homenageasse Björk 

e adotasse os conceitos de se mover dentro de 

um espaço 3-D, incorporar um avatar e usar a 

tecnologia que estava, naquele momento, prestes  

a ser polinizada por outros processos criativos.”

Mencionando tanto o cinema quanto a pintura 

como grandes influências, Du Preez observa que as 

qualidades visuais que ele e Jones buscavam eram 

lugares escuros, cavernosos, de outro mundo, com 

membranas e tentáculos para Björk, e uma sensação 

de que o mundo é cheio de luz e fosforescente. 

Duas máscaras criadas por James Merry também 

aparecem – a máscara “Mariposa” e a máscara 

“Medusa” apontam para as duas partes distintas  

do projeto, uma sombria e a outra eufórica.

“Enquanto fotógrafos e cineastas, fizemos 

muitos projetos que tinham esse DNA já no processo 

criativo”, explica Jones e, de fato, o trabalho da dupla 

invariavelmente evoca uma paisagem exuberante, 

muitas vezes surreal e atmosférica em que se 

manifesta a tonalidade emocional, externalizada 

na forma de mundos inteiros. Continua: “Não raro 

há uma profundidade extrema e uma qualidade 

cinematográfica – e isso não é fácil de fazer, quando 

você está em um mundo de jogos binários”. Jones 

se refere ao fato de que os visuais deliciosos que 

tornam “Notget” tão memorável foram criados na 

plataforma Unity e renderizados em tempo real.

“Quando recebemos o briefing de Warren e 

Nick, eles citavam muitas referências e escreveram 

um belo roteiro que se aproxima da música”, diz 

Arvid Niklasson, coproprietário e diretor da Analog, 

estúdio de efeitos visuais com sede em Londres,  

que trabalhou com Du Preez e Jones na experiência 

em RV de “Notget”. “Eles descreveram sua visão 

de um relacionamento decaindo e florescendo. 

Interpretar essa decadência e essa florescência 

exigiu um equilíbrio entre a estética da Analog 

e a capacidade de renderização em tempo real. 

Algumas das escolhas visuais se resumem à 

qualidade da renderização em tempo real  

e até onde poderíamos apresentar detalhes 

da experiência.”

A captura de movimentos do corpo de Björk 

enquanto ela interpretava a música foi um dos 

detalhes que exigiu atenção especial. Niklasson  

diz: “O pessoal da Imaginarium nos ajudou com  

Jones, commenting on the significance of 

the performance and capture, explains, “It can be 

hard to portray in VR that idea of one take. As the 

director of a film, often you’re breaking up the truth 

of a performance in editing, but staying with just 

one performance, where you’re carried away by 

it, like theater: there’s a truth to that.” He continues, 

“The fidelity that lies in that performance can be felt. 

And Björk is an incredible performer. When she 

did the performance, I had goosebumps. She had 

a suit on with things pointed at her face and you 

could still feel it. That closeness, and that level of 

humanity can still come through.”

It is perhaps this sense of connection to Björk 

in “Notget” that has inspired tears for some viewers, 

and earned the project a Grand Prix at the Cannes 

Lions International Festival of Creativity. Indeed, as 

you move around in the undersea world, Björk’s 

larger-than-life presence, evidenced through her 

inimitable movements and giant size, is incredibly 

provocative. “The main superpower of VR is scale 

and playing with the scale of the character over time 

in the experience actually worked surprisingly well,” 

continues Niklasson, exploring the elements of the 

project that are most striking. “We experimented 

with making the character as huge as a building. 

Although that was interesting, it took away from the 

performance so we decided to make it more subtle.”

One of the other unique elements of the 

“Notget” experience is the squid that comes toward 

the viewer at various moments as Björk performs. 

“It’s totally made at runtime so it gets born and 

animated all by itself from the code,” says Niklasson. 

“We created a little brain for it and with a couple of 

‘emotions.’ It has Jealousy, Shyness and Tiredness 

and, depending on what the user does, it changes 

what it does. If the user looks mainly at Björk, it gets 

jealous and wants to be in your view. If the user 

looks for it, it tries to hide in the landscape, and 

sometimes it’s just a bit tired.” This means that no 

two experiences of “Notget” will be the same. 

“We’re not that overly excited about geeking 

out about a technology,” admits Du Preez. “Our 

preoccupation is more with how we can touch, 

alter and affect people’s perception through our 

work. We’ve stepped out on a really high point  

with ‘Notget’; the medium is still growing; it will get 

more intuitive and provocative as it goes along.” 

For now, though, we get to enjoy the results of 

a powerful collaboration that successfully combined 

the design practice and using a game engine 

with a cinematic aesthetic dedicated to emotional 

complexity to create a world within which we 

can meet with Björk and experience her powerful 

performance up close. “When you’re not too bound 

or connected to the machine, you can challenge the 

constraints,” Du Preez concludes. “There’s always 

that aspiration and desire to move a little beyond 

what’s possible. It’s the mantra that we follow.”

a captura de movimentos faciais e corporais  

de forma absolutamente incrível. Ter uma 

interpretação fantástica como base tornou o  

nosso trabalho muito mais fácil”.

Comentando sobre o significado do 

desempenho e das gravações, Jones explica:  

“Pode ser difícil retratar em RV essa ideia de uma 

tomada. Como diretor de cinema, muitas vezes 

você oblitera a verdade de uma interpretação 

ao editar, mas fica com apenas uma versão e se 

deixa levar por ela, como no teatro: há verdade 

nisso”. Continua: “A fidelidade que existe nesse 

desempenho pode ser sentida. E a Björk é uma 

artista incrível. A apresentação dela me arrepiou. 

Apesar de todo o aparato de sua roupa, de todos  

os dispositivos eletrônicos apontando para o seu 

rosto, ainda dava para sentir. Essa proximidade e 

esse nível de humanidade ainda transparecem”.

Talvez esse senso de conexão com Björk na 

música “Notget” tenha levado alguns espectadores 

às lágrimas e obtido para o projeto um Grand  

Prix no Festival Internacional de Criatividade  

de Cannes. De fato, enquanto você se movimenta 

no mundo submarino, a presença exuberante 

de Björk, evidenciada por seus movimentos 

inimitáveis e pelo tamanho gigante, é incrivelmente 

provocadora. “O principal superpoder da RV é a 

escala; e brincar com a escala da personagem ao 

longo do tempo na experiência realmente funcionou 

surpreendentemente bem”, continua Niklasson, 

explorando os elementos do projeto que são mais 

impressionantes. “Procuramos tornar a personagem 

tão enorme quanto um prédio. Embora tenha sido 

interessante, isso se sobrepôs à atuação e, então, 

decidimos torná-la mais sutil.”

Um dos outros elementos ímpares da 

experiência “Notget” é a lula que chega ao 

espectador em vários momentos, enquanto Björk 

se apresenta. “É totalmente feita durante a atuação; 

portanto nasce e é animada por si só, a partir do 

código”, diz Niklasson. “Criamos um pequeno 

cérebro para ela, com algumas ‘emoções’. Ela sente 

Ciúme, Timidez e Cansaço, e, dependendo das 

ações do usuário, ela muda o que faz. Se o usuário 

olha principalmente para Björk, ela fica com ciúmes 

e quer estar no seu campo visual. Se o usuário a 

procura, ela tenta se esconder na paisagem e, às 

vezes, fica um pouco cansada.” Isso significa que 

não há duas experiências iguais de “Notget”.

“Não estamos assim tão empolgados por 

dominar uma tecnologia”, admite Du Preez. “Nossa 

preocupação é mais com a capacidade de tocar, 

alterar e afetar a percepção das pessoas através do 

nosso trabalho. Alcançamos um ponto muito alto 

com ‘Notget’; a mídia ainda está crescendo; ficará 

mais intuitiva e provocativa à medida que avançar.” 

Porém, por enquanto, podemos apreciar os 

resultados de uma parceria poderosa que, usando 

o mecanismo de um jogo, misturou, com sucesso, a 

In the “Notget” VR experience made for the HTC 

Vive, directors Warren Du Preez and Nick Thornton 

Jones, frequent Björk collaborators, create a 

gorgeous undersea world within which a mythic 

version of Björk – first moth-like with wings and later 

ensconced in tentacles swirling around an almost 

ephemeral body – performs a track that dives  

deep into the pain of loss and regret only to soar  

into jubilation.

“First and foremost, we wanted to make 

something that was innate and experiential using 

a unique process and not something derivative,” 

explains Du Preez. “It was about creating something 

that paid homage to Björk and embraced the 

concepts of moving within a 3D space, incorporating 

an avatar and using technology that was, at that  

time, on the cusp of being cross-pollinated with 

other creative processes.” 

Citing both cinema and painting as clear 

influences, Du Preez notes that the visual qualities 

he and Jones were going for were dark, cavernous, 

otherworldly places, with membranes and tentacles 

for Björk, and a sense that the world is light-charged 

and phosphorescent. Two masks created by James 

Merry also appear – the “Moth” mask and the 

“Medusa” mask point to the two different parts of the 

project, one dark and the other euphoric.

“Because we are photographers and filmmakers, 

there’s a lot that we’ve done that has that DNA in 

the creative process already,” explains Jones and 

indeed, the pair’s work invariably conjures a lush, 

often surreal and atmospheric landscape in which 

emotional tonality gets externalized in the form 

of entire worlds. He continues, “There’s often an 

extreme depth and cinematic quality – and that’s not 

easy to pull off when you’re in a binary game world.” 

Jones is referring to the fact that luscious visuals that 

make “Notget” so memorable were created in Unity 

and rendered in real time. 

“When we took the brief from Warren and Nick, 

they had gathered a great deal of references and 

written a beautiful script that goes closely together 

with the song,” says Arvid Niklasson, a co-owner and 

director at Analog, the London-based visual effects 

studio that collaborated with Du Preez and Jones on 

the “Notget” VR experience. “They described their 

vision of a relationship decaying and flourishing. How 

we interpreted that decay and flourish was a balance 

of the aesthetic of Analog and the capability of real 

time rendering. Some of the visual choices are down 

to how well it would render in real time and how far 

we could push details in the experience.”

One of the details that required special 

attention was the motion capture of Björk’s body 

as she performed the song. Says Niklasson, “The 

guys at Imaginarium helped us acquire absolutely 

amazing facial and body motion capture. Having  

this base of a great performance made it much 

easier for us to build upon.” 

prática de design e uma estética cinematográfica 

dedicada à complexidade emocional, para criar  

um mundo em que podemos nos encontrar com 

Björk e vivenciar, de perto, sua apresentação 

poderosa. “Quando não se está muito ligado ou 

conectado à máquina, pode-se questionar as 

restrições”, conclui Du Preez. “Sempre há essa 

aspiração e desejo de ir um pouco além do  

possível. É o mantra que seguimos.”

Direção de 
Directed by /
Warren Du  
Preez, Nick 
Thornton Jones

Antes de mais nada, 
queríamos criar algo  
que fosse inato e 
vivencial, usando um 
processo exclusivo 
e não algo já testado. 
First and foremost, 
we wanted to make 
something that was 
innate and experiential 
using a unique process 
and not something 
derivative. 
—Warren Du Preez
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Renderização da máscara “Moth”, de James Merry, para “Notget” em RV. Rendering of James Merry’s “Moth” mask for “Notget” VR.
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Jesse [Kanda] é uma pessoa  
mágica que conheci através da  

[DJ] Arca e, depois de muita  
dança e animação, ele surgiu  
com o conceito da boca.7—björk

Eu estava em um momento da 
minha vida em que o único plano 

era não ter plano nenhum. A gente 
apenas tem que se deixar levar e  
agir totalmente por instinto. Se 

parecer certo, estará certo. Se não, 
então, sabe como é, basta sumir  

do mapa.8—björk

Por trás das câmeras de “Mouth Mantra”. Behind the scenes of “Mouth Mantra.”

Stills de “Mouth Mantra”. Stills from “Mouth Mantra.”
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Director Jesse Kanda, who was born and raised in 

Japan, says he was inspired to create the “Mouth 

Mantra” video that became the VR project in Björk 

Digital based on the vulnerability he sensed as he 

listened to the Vulnicura album. “My big impression 

of Vulnicura as a whole – besides its beauty –  

was that it was so courageously intimate that I  

felt encouraged to try and match that visually,” 

Kanda explains. 

The song, like so many on Vulnicura, has two 

sides, moving from a bold opening with strings to an 

almost itchy, frazzled sound. New York Times music 

critic Jon Pareles describes it this way: “‘Mouth 

Mantra,’ in which Björk sings about being silenced, 

starts out waltzing but goes haywire with ghostly 

voices and dizzying electronic crossfire.”

How best to capture both that sense of 

intimacy and the “dizzying electronic crossfire” in a 

VR experience, though? For Kanda, entering Björk’s 

body seemed the best bet, and because the song 

reflects on both the physical and metaphorical 

silencing the singer experienced – the former 

through surgery on her throat and the latter through 

cultural mores that suppress excessive emotion –  

the mouth seemed the right entry point.

“I thought working with the beautiful colors, 

textures and movements of the inside of the mouth 

would not only be gorgeous, but so intimate – 

especially for a singer!” continues Kanda. “And how 

many people in the world could I ask to do that, and 

agree to do it? I don’t remember her response but 

probably an email with lots of exclamation marks 

that made me jump and smile.”

For the experience, Kanda places the VR 

viewer up close and inside the mouth and we 

witness the garishly pink, swishing tongue and moist 

red cheeks of the singer, with her teeth blurring into 

focus in a swirl of oral gnashing. At times we hover 

just below Björk’s mouth, where her wet lips and 

teeth flash just above us. It’s horrific and fascinating 

at the same time, with the enormous size showing 

the incredible power of scale in the design of virtual 

reality experiences.

Because the challenges of placing a camera 

inside a mouth are great – how are you going 

to light inside that dark space? – Kanda worked 

from a dentist’s model of Björk’s mouth that was 

subsequently blown up and 3D printed. This became 

the foundation for the large 4-foot animatronic 

model of Björk’s mouth created by the London-based 

John Nolan Studio which specializes in animatronics. 

Rhizomatiks Research co-founder Daito Manabe 

developed the imaging system for  

the video.

For Kanda, the project became an obsession, 

due in part to just how bold it was. “The main 

challenge of the video was the pressure and 

responsibility I felt,” he explains. “It was by far the 

most ambitious project I’d done up until then, and I 

Nascido e criado no Japão, o diretor Jesse Kanda 

diz que se inspirou na vulnerabilidade que sentiu ao 

ouvir o álbum Vulnicura para criar o vídeo “Mouth 

Mantra”, que se tornou projeto de realidade virtual 

na exposição Björk Digital. “Minha impressão sobre 

o Vulnicura como um todo – além da beleza – foi 

que era tão corajosamente íntimo que me senti 

incentivado a tentar reproduzir isso visualmente”, 

explica Kanda.

A música, como tantas outras do álbum 

Vulnicura, tem dois lados, passando de uma 

abertura ousada com cordas para um som quase 

áspero, esfarrapado. Jon Pareles, crítico de música 

do New York Times, a descreve do seguinte modo: 

“‘Mouth Mantra’, em que Björk canta sobre ter sido 

silenciada, começa como uma valsa e depois fica 

caótica, com vozes fantasmagóricas e um frenético 

fogo cruzado eletrônico”.

Qual a melhor forma de captar tanto esse 

sentimento de intimidade como o “frenético fogo 

cruzado eletrônico” em uma experiência de RV? 

Para Kanda, penetrar no corpo de Björk parecia ser 

a melhor aposta e, como a música reflete tanto o 

silenciamento físico quanto o metafórico que a cantora 

vivenciou – o primeiro, por conta de uma cirurgia 

de garganta, e o segundo, por conta de costumes 

culturais que sufocam emoções excessivas –, a  

boca parecia o ponto de entrada ideal.

“Pensei que trabalhar com as lindas cores, 

texturas e movimentos do interior da boca seria 

não só maravilhoso, mas também muito íntimo – 

especialmente para uma cantora!”, continua Kanda. 

“E a quantas pessoas no mundo eu poderia pedir isso, 

e que concordariam em fazê-lo? Não me lembro da 

resposta dela, mas provavelmente um e-mail com 

muitos pontos de exclamação que me fizeram pular 

de alegria.”

Para a experiência, Kanda coloca o visor da 

câmera de realidade virtual dentro da boca da cantora 

e nos deparamos com sua língua extravagantemente 

rosada e agitada, e as bochechas vermelhas e úmidas, 

com os dentes entrando e saindo de foco em um 

redemoinho de rangidos. Às vezes, pairamos com 

a câmera logo abaixo da boca de Björk, seus lábios 

e dentes molhados piscando logo acima de nós. É 

horrível e fascinante ao mesmo tempo, com aquela 

enormidade mostrando o incrível poder de escala no 

projeto de experiências de realidade virtual.

Em vista dos grandes desafios de se colocar 

uma câmera dentro da boca de uma pessoa – como 

iluminar esse espaço escuro? –, Kanda trabalhou 

a partir de um modelo da boca de Björk, fornecido 

por um dentista, que foi posteriormente ampliado e 

impresso em 3-D. Isso se tornou a base do grande 

modelo animatrônico da boca de Björk, medindo 

1,2 metro, criado pelo John Nolan Studio, com sede 

em Londres, especializado em animatrônica. O 

cofundador da Rhizomatiks Research, Daito Manabe, 

desenvolveu o sistema de imagens para o vídeo.

didn’t know how high the cliff was until I had  

already jumped.” 

Kanda captures a feeling that so many  

people working with Björk must experience  

when collaborating artists are pushed not only 

technically by working with tools where there is  

no set workflow and for which there is established  

visual vocabulary, but conceptually as every  

project explores some new emotional terrain. 

“I had this kind of a blind confidence and 

possession,” Kanda continues, referring to his 

process after the footage had been captured. “If 

you saw me working, you’d think I was possessed – 

staring at this mouth for over four months every day, 

repeating seconds of the same song over and over 

and over – marching marching marching forward. I 

was taken to the hospital because of the stress.” 

Seeing the piece, all of this makes sense. 

Neither Björk nor Kanda are artists who go halfway 

and then move on, and the video stays attuned  

to the pain and vulnerability of the song. “I think 

the pain bleeds and broods all over the video,” 

says Kanda, “and the heaviness of that is hopefully 

appropriate for this song.” 

Like so many of the projects associated with 

Björk’s music, “Mouth Mantra” connects with the 

broader history of art, in this case to a collection of 

projects by feminist artists such as Mona Hatoum 

and Kiki Smith, known for often visceral depictions 

of the female body and an inquiry into the abject. 

Hatoum’s 1994 video installation titled Corps 

étranger, for example, includes a projection on the 

floor showing imagery from inside the artist’s throat 

and intestines captured through an endoscope. 

Standing above the projection, it’s as if we risk 

falling into her; with the images, we travel through 

wet fleshy entrails with both fascination and horror. 

French philosopher Georges Bataille, who Björk  

has mentioned as an influence, used the term 

“informe” in the 1930s to describe the uncanny,  

often disgusting sense of simultaneous desire  

and repulsion. 

That dual feeling is definitely evoked by the 

engulfing flesh of Kanda’s imagery in “Mouth 

Mantra,” which can push you away or thrill you, 

depending on your take. Kanda recalls seeing the 

project in public after he had had time to recover 

from making it. “I saw the video as a backdrop  

at her concert in Japan and it looked amazing. I  

was overjoyed at how awesome it looked. It really 

made all that work totally worth it to me.”

Speaking of her collaboration with Kanda, Björk 

has said, “When I collaborate with people, I really 

want to go on a trip.” “Mouth Mantra” is definitely a 

trip, and suggests the collaboration between Kanda 

and Björk was a very, very good one.

Para Kanda, o projeto se tornou uma obsessão, 

em parte pelo fato de ser tão ousado. “O principal 

desafio do vídeo foi a pressão e a responsabilidade 

que senti”, explica ele. “Foi, de longe, o projeto mais 

ambicioso que havia feito, até então, e só tive a 

noção da altura do penhasco depois de saltar.”

Kanda capta um sentimento que tantas 

pessoas que trabalham com a Björk devem vivenciar, 

quando artistas parceiros são pressionados não só 

tecnicamente, ao trabalhar com ferramentas onde 

não há um fluxo de trabalho definido e para as quais 

existe um vocabulário visual estabelecido, mas 

também conceitualmente, pois todo projeto explora 

um novo terreno emocional.

“Eu tinha esse tipo de sensação de posse e 

confiança cega”, continua Kanda, referindo-se ao 

seu processo após gravar as imagens. “Se você me 

visse trabalhando, pensaria que eu estava possuído 

– encarando essa boca durante mais de quatro 

meses todos os dias, repetindo segundos da mesma 

música de novo e de novo e de novo – marchando, 

marchando, marchando em frente. Acabei no 

hospital por causa do estresse.”

Depois de assistir ao vídeo, tudo faz sentido. 

Björk e Kanda não são artistas do tipo que vão  

até o meio do caminho e depois seguem em frente, 

e o vídeo permanece sintonizado com a dor e a 

vulnerabilidade da música. “Eu acho que  

a dor faz sangrar e choca em todo o vídeo”,  

diz Kanda, “e o peso disso é, espero, apropriado 

para essa música”.

Como muitos projetos que envolvem a música 

de Björk, “Mouth Mantra” se conecta à história mais 

ampla da arte, neste caso, a um conjunto de projetos 

de artistas feministas como Mona Hatoum e Kiki 

Smith, conhecidas por representações viscerais do 

corpo feminino e uma investigação sobre o abjeto. 

A videoinstalação de Hatoum, de 1994, intitulada 

Corps étranger [Corpo estrangeiro], por exemplo, 

inclui a projeção no chão de imagens de dentro da 

garganta e do intestino da artista, captadas por um 

endoscópio. Em pé, olhando para a projeção,  

é como se nos arriscássemos a cair dentro dela; 

com as imagens, viajamos, num misto de fascinação 

e horror, por entranhas carnudas e molhadas. 

O filósofo francês Georges Bataille, que Björk 

mencionou como influência, usou o termo  

“informe” na década de 1930 para descrever a 

insólita, e por vezes abjeta, sensação simultânea  

de desejo e repulsa.

Essa ambivalência é certamente evocada  

pela carne envolvente das imagens de Kanda em 

“Mouth Mantra”, que pode afastar ou emocionar as 

pessoas, dependendo da interpretação de cada 

um. Kanda se recorda de ter visto o projeto em 

público depois de ter tido o devido tempo para se 

recuperar. “Vi o vídeo como pano de fundo no show 

dela no Japão, era incrível. Foi o máximo, realmente 

fantástico. Na verdade, fez com que todo aquele 

trabalho tivesse valido totalmente a pena para mim.”

Comentando sua parceria com Kanda,  

Björk disse: “Quando trabalho em parceria com as 

pessoas, quero muito entrar numa viagem”. Sem 

sombra de dúvida, “Mouth Mantra” é uma viagem  

e sugere que a parceria entre Kanda e Björk foi 

absolutamente excepcional.

Direção de /
Directed by 
Jesse Kanda

Eu tinha esse tipo de sensação de posse e confiança 
cega. Se você me visse trabalhando, pensaria que eu 
estava possuído – encarando essa boca durante mais 
de quatro meses todos os dias, repetindo segundos 
da mesma música de novo e de novo e de novo –  
marchando, marchando, marchando em frente.  
I had this kind of a blind confidence and possession. 
If you saw me working, you’d think I was possessed 
– staring at this mouth for over four months every day, 
repeating seconds of the same song over and over 
and over – marching marching marching forward.   
—Jesse Kanda
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Jesse [Kanda] is a magical person  
I came to know through Arca,  

and after a lot of night dancing and 
having fun, he came up with the 

mouth concept.7—björk

I was at a place in my life where the 
only plan was that there is no plan. 

You just have to go with the flow, and 
go totally with your gut. If it feels right, 
it’s right. If not, then, you know, just go 

off the map.8—björk
Stills de “Mouth Mantra”. Stills from “Mouth Mantra.”
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QUICKSAND
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“Quicksand” é a música mais curta 
e urgente. Achei que poderia ser 
transmitida em streaming e ser 

aperfeiçoada ao ser apresentada  
ao vivo. Além disso – é difícil  

explicar –, mas o ritmo tem essa 
sensação estroboscópica. É muito 
urgente e achei que isso pudesse 

talvez funcionar bem on-line, a 
urgência da música. E, espero, tocar 
as pessoas, emocionalmente.9—björk

Apresentação ao vivo de “Quicksand” na exposição Björk Digital Tokyo. Live performance of “Quicksand” at Björk Digital Tokyo.
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The dazzling, energetic “Quicksand” project is 

based on the final song on Vulnicura, and takes 

the song’s ecstatic highs and precipitous lows 

as a cue to push the visual language of mediated 

performance to its limit. 

The multi-part “Quicksand” project was made 

by a team of experts who worked in conjunction 

with the Miraikan National Museum of Emerging 

Science and Innovation’s spherical earth display 

called Geo-Cosmos, which can output high-

resolution 4K video on an organic EL panel in 

real time. The Tokyo-based venue had previously 

hosted Björk’s Biophilia project in 2013 and 

was eager to explore the possibilities of creative 

and technical fusion. The result contains three 

interrelated elements, which, taken together, 

suggest a more integrated mode for capturing, 

sharing and re-using footage as we move from live 

performance, to live streaming and on to the VR 

experience later. 

To be more specific, the first element of 

“Quicksand” is Björk’s five-minute live performance 

of the track at the Miraikan on June 28, 2016. The 

project’s creative director Kaoru Sugano explains 

that “an audience was invited to experience it 

directly with their own eyes.” Titled “The Making of 

Björk Digital,” the performance took place June 28, 

2016, and featured Björk in a mask made especially 

for “Quicksand.”

Sugano continues on to explain the second 

element of the project: “The performance was 

recorded on camera and broadcast to the world in 

360-degree VR through a live stream.” 

Sugano continues, “Finally, for the third 

element, the live stream footage was used and 

manipulated to create the music video, ‘Quicksand 

VR,’ which was released as the final product of this 

series of project elements.” He continues, “The 

same performance can therefore be experienced 

in multiple ways and from multiple dimensions. At 

the time, I had yet to come across the concept of 

designing and creating a performance specifically 

for 360-degree live streaming; it really felt like a  

first of its kind on a global scale.” 

Sugano explains that because the song 

“Quicksand” is based on Björk’s relationship with 

her mother, the VR experience was designed to 

visualize the mother-child connection. “She sings 

about their fractured relationship, and how her 

mother’s negativity darkened her own life, and how 

she was coming to feel as if she were disappearing, 

like sand,” explains Sugano. “The performance 

recreates the mother-child relationship onstage 

in three dimensions, imagining the Miraikan’s 

Geo-Cosmos, as the mother, and Björk singing as 

her childhood self. However, when she became a 

mother herself, Björk’s relationship with her own 

mother gradually changed; she refers to it as a 

‘magnetic field.’”

O deslumbrante e dinâmico projeto “Quicksand” 

baseia-se na música final do álbum Vulnicura  

e revela os altos e baixos extáticos da música  

como uma deixa para levar a linguagem visual  

da performance mediada ao seu limite.

Composto por várias partes, o projeto 

“Quicksand” foi desenvolvido por uma equipe de 

especialistas que trabalhou em conjunto com a 

exposição de terra esférica do Miraikan National 

Museum of Emerging Science and Innovation 

denominada Geo-Cosmos, que exibe vídeos de 

alta resolução 4K em um painel eletroluminescente 

orgânico em tempo real. Com sede em Tóquio,  

o local já havia acolhido o projeto Biophilia da  

Björk em 2013 e desejava explorar as possibilidades 

de fusão criativa e técnica. O resultado contém  

três elementos interrelacionados, que, em conjunto, 

sugerem um modo mais integrado para captar, 

compartilhar e reutilizar imagens à medida que 

passamos da apresentação ao vivo à transmissão  

via streaming e, posteriormente, para a  

experiência em RV.

Mais especificamente, a primeira parte de 

“Quicksand” é a apresentação ao vivo de cinco 

minutos da faixa de Björk no Miraikan em 28 de 

junho de 2016. O diretor de criação do projeto, 

Kaoru Sugano, explica que “um grupo foi convidado 

a vivenciá-lo diretamente com seus próprios 

olhos”. Intitulada “The Making of Björk Digital”, a 

apresentação aconteceu em 28 de junho de 2016 

e apresentou Björk usando uma máscara feita 

especialmente para “Quicksand”.

Sugano então explica o segundo elemento do 

projeto: “A apresentação foi gravada com câmera 

e transmitida via streaming, ao vivo, para o mundo 

todo, em RV de 360 graus”.

Sugano depois afirma: “Finalmente, para o 

terceiro elemento, foram usadas e manipuladas 

imagens ao vivo para criar o videoclipe ‘Quicksand 

VR’, que foi lançado como produto final dessa série 

de elementos do projeto”. Ele continua, “a mesma 

apresentação pode, portanto, ser vivenciada de 

várias maneiras e em várias dimensões. Naquela 

época, eu ainda tinha que encarar o conceito de 

projetar e criar uma performance especificamente 

para transmissão ao vivo em 360 graus; realmente, 

parecia ser o pioneiro do gênero em escala global”.

Sugano explica que, como “Quicksand” se 

baseia na relação de Björk com a mãe, a experiência 

em RV foi projetada para visualizar a conexão 

mãe-filha. “Björk canta sobre o relacionamento 

corrompido e como a negatividade da mãe 

transtornou sua própria vida, e como ela se sentia, 

como se estivesse desaparecendo, como areia”, 

explica Sugano. “A performance recria a relação 

mãe-filha no palco em três dimensões, imaginando 

o Geo-Cosmos do museu de Miraikan, como a mãe, 

e Björk cantando, como em sua própria infância. No 

entanto, quando tornou-se mãe, o relacionamento 

Daito Manabe took charge of the live 

performance and live streaming as Technical 

Director. Says Sugano, “He divided the song’s 

lyrics into single words or phrases, creating a visual 

timeline composed of small scenes corresponding 

to the meanings of each lyric. Based on these scenes, 

Daito programmed a system that integrates multiple 

layers of different video modules including LED 

lighting, projection mapping of the mask headpiece, 

and the Geo-Cosmos in the background, all of which 

he could control and manipulate from one interface, 

in real time during the performance.”

The project’s film director TAKCOM worked 

with the footage from the live stream performance 

to create the CG visual design for the VR version 

shown in the Björk Digital exhibition. To complement 

Björk’s personal lyrics, he created graphic elements 

to appear around her and the Geo-Cosmos. The 

lyrics, which are studded with visual imagery such 

as celestial nests, light beams and quicksand, are 

mirrored in the music video through graphic motifs 

of synapses, neurons, quicksand, nebula and ivy 

appearing on and around Björk’s mask headpiece. 

The story, as a whole, is a message to the children of 

the future, encouraging them to overcome darkness 

and look towards positive change. Indeed, during 

the bridge’s interlude, the camera moves from Björk 

to the Geo-Cosmos, which itself morphs into a nest-

like structure resembling Björk.

Another crucial element of the project is 

the mask that was worn by Björk and created in 

collaboration with MIT Media Lab’s Neri Oxman, 

who oversees the Mediated Matter group focusing 

on research tied to nature-inspired design. Oxman 

used digital interpretations of scans taken of Björk’s 

bone and facial tissue to design the piece, which is 

dubbed the Rottlace mask, and 3D printed it before 

hand-delivering it to Japan. The mask, which can 

move in tandem with Björk’s facial muscles as she 

performs, captures the grief that is so much a part of 

Vulnicura, and, as Sugano explains, it helps to “evoke 

a veil-wearing widow, hiding her face in mourning, 

or perhaps the idea of a sadness so strong that one 

cannot meet the eyes of another.”

Considering the mask, TAKCOM says that he 

felt a strong emotional connection to the headpiece. 

“When animating it, I wanted to find a way to express 

emotion while also making the graphics appear like 

something out of nature. Just as the word ‘quicksand’ 

suggests, I used particles of light in constant flux 

to represent emotion. The light particles flickered 

to the beat of the music and changed according 

to the lyrics and Björk’s movements during the 

performance.” He goes on, “During the production 

process, I was really inspired by the shifting forms 

created by different accumulations of light particles, 

which expressed at times positive and other times 

negative emotions. The most challenging part was 

the time-consuming 3D rotoscoping process.”

de Björk com a própria mãe aos poucos se 

modificou; ela se refere ao relacionamento com  

a mãe como um ‘campo magnético’.”

Daito Manabe se encarregou da apresentação 

e da transmissão em streaming ao vivo, como 

diretor técnico. Diz Sugano: “Ele dividiu as letras 

da música em palavras ou frases únicas, criando 

uma cronologia visual composta de pequenas 

cenas correspondentes aos significados de cada 

frase. Com base nessas cenas, Daito programou um 

sistema que integra várias camadas de diferentes 

módulos de vídeo, incluindo iluminação LED, 

mapeamento de projeção do adorno de cabeça com 

máscara e o Geo-Cosmos em segundo plano, tudo 

controlado e manipulado por ele a partir de uma 

interface em tempo real durante a apresentação”.

O cineasta do projeto, TAKCOM, trabalhou 

com as filmagens da transmissão ao vivo da 

apresentação para criar o desenho visual em CG 

[computação gráfica] da versão em RV apresentada 

na exposição Björk Digital. Para complementar 

as letras escritas por Björk, criou elementos 

gráficos que surgissem ao seu redor e ao redor 

do Geo-Cosmos. As letras, repletas de imagens 

visuais, como ninhos celestes, feixes de luz e areia 

movediça, são refletidas no videoclipe através 

de motivos gráficos de sinapses, neurônios, areia 

movediça, nebulosas e heras que aparecem ao 

redor do adorno de cabeça de Björk. A história 

como um todo é uma mensagem para as crianças 

do futuro, incentivando-as a superar a escuridão  

e a imaginar mudanças positivas. De fato, durante  

o interlúdio da ponte, a câmera passa de Björk  

para o Geo-Cosmos, que se transforma em uma 

estrutura semelhante a um ninho que, por sua vez, 

lembra a Björk.

Outro elemento fundamental do projeto é a 

máscara usada por Björk e criada em colaboração 

com Neri Oxman, do MIT Media Lab, que comanda 

o grupo Mediated Matter, com foco em pesquisas 

ligadas ao design inspirado na natureza. Oxman 

usou interpretações digitais de digitalizações 

tiradas dos ossos e tecidos faciais de Björk para 

projetar a peça, que é chamada de máscara 

“Rottlace”, e a imprimiu em 3-D antes de levá-la 

pessoalmente ao Japão. A máscara, que se move 

em conjunto com os músculos faciais de Björk 

enquanto ela se apresenta, capta a dor que é uma 

parte tão presente de Vulnicura e, como Sugano 

explica, ajuda a “evocar uma viúva que usa véu, 

escondendo o rosto em luto, ou talvez a ideia de 

uma tristeza tão profunda que impede uma pessoa 

de fazer contato visual com outra”.

Referindo-se à máscara, TAKCOM diz que 

sentiu uma forte relação emocional com o adorno 

de cabeça. “Na animação, eu queria encontrar 

uma maneira de expressar emoção e também 

fazer os gráficos parecerem algo extraído da 

natureza. Assim como sugere a expressão ‘areia 

Direção de / 
Directed by
TAKCOM
Direção de 
criação /  
Creative director  
Kaoru Sugano, 
Dentsu Lab  
Tokyo 
Direção técnica / 
Technical director 
Daito Manabe, 
Rhizomatiks 
Research
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Reflecting on the achievements of the three-

part innovative “Quicksand” project, Sugano says, 

“‘Making of Björk Digital’ is a live performance that 

crosses boundaries into the world of VR, creating 

an improvised live performance before an audience 

and broadcasting it live in 360 degrees. In this way, 

VR is not simply the presentation of information in 

360 degrees, but a technology that we experience 

in the way that we experience the world we live in. 

Moreover, through this project, Björk uses VR as a 

tool through which to connect more intimately with 

her audience. The world of VR captures both the 

polish of pre-recorded music on CDs and in music 

videos, as well as the intimacy of live performance.”

In case anyone imagines that “Quicksand” was 

about the technology, Sugano asserts, “This project 

was a perfect alignment of what Björk wanted to 

do and the technology we work with. It was not 

a case of pushing the boundaries of technology 

for the sake of it, but rather how the incorporation 

of this new technology effortlessly enhanced the 

emotionality of the piece.” He adds, “It was my first 

time experiencing the fun and playfulness of VR. 

Björk has inspired all of us and it was a real honor to 

collaborate with her, to create something together 

and put it out into the world.”

movediça’, usei partículas de luz em fluxo constante 

para representar a emoção. As partículas de luz 

tremulavam ao ritmo da música e mudavam de 

acordo com as frases musicais e os movimentos de 

Björk durante a performance.” Continua: “Durante 

o processo de produção, fiquei realmente inspirado 

pelas formas inconstantes criadas por diferentes 

acúmulos de partículas de luz, que ocasionalmente 

expressavam emoções positivas e, outras vezes, 

negativas. A parte mais desafiadora foi o exaustivo 

processo de rotoscopia em 3-D”.

Analisando as conquistas do inovador projeto 

“Quicksand”, em três partes, Sugano afirma: “O 

‘Making of Björk Digital’ é uma apresentação ao vivo 

que rompe as fronteiras do mundo da RV, criando 

uma performance improvisada ao vivo diante de 

um público e transmitindo-a ao vivo em 360 graus. 

Dessa forma, a RV não é a mera apresentação de 

informações em 360 graus, mas uma tecnologia 

que vivenciamos da mesma maneira como 

experimentamos o mundo em que vivemos. Além 

disso, através deste projeto, Björk usa a RV como 

uma ferramenta por meio da qual se relaciona mais 

intimamente com seu público. O mundo da RV  

capta tanto o verniz da música pré-gravada em  

CDs e videoclipes, quanto a intimidade da 

performance ao vivo”.

Caso alguém possa imaginar que “Quicksand” 

se trate de tecnologia, Sugano afirma: “Este projeto 

foi a conjunção perfeita entre aquilo que a Björk 

queria fazer e a tecnologia com a qual trabalhamos. 

Não foi o caso de forçar os limites da tecnologia 

pelo simples prazer de fazê-lo, mas de demonstrar 

como a incorporação dessa nova tecnologia 

aprimorou a emocionalidade da obra de forma 

natural, sem esforço”. Acrescenta: “Foi a  

primeira vez em que experimentei a diversão  

e a graça da RV. Björk nos inspirou e foi uma 

verdadeira honra trabalhar em parceria com ela, 

criar algo juntos e divulgar o resultado para o 

mundo todo”.

“Quicksand” is the most short 
and most urgent song. I felt it was 

something that could take the  
live streaming and be improved by 
being performed live. And also, it’s 

hard to explain, but the rhythm  
has like this strobo feeling. It’s very 
urgent and that I felt could perhaps 

travel online, the urgency of  
the song. And hopefully emotionally 

reach people.9—björk

Este projeto foi a 
conjunção perfeita entre 
aquilo que a Björk queria 
fazer e a tecnologia  
com a qual trabalhamos. 
Não foi o caso de forçar  
os limites da tecnologia 
pelo simples prazer  
de fazê-lo, mas de 
demonstrar como a 
incorporação dessa nova 
tecnologia aprimorou  
a emocionalidade da  
obra de forma natural,  
sem esforço.
This project was a  
perfect alignment of  
what Björk wanted to  
do and the technology 
we work with. It was  
not a case of pushing  
the boundaries of 
technology for the sake  
of it, but rather how  
the incorporation of 
this new technology 
effortlessly enhanced  
the emotionality of the 
piece. —Kaoru Sugano
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Björk diante do Geo-Cosmos. Björk in front of the Geo-Cosmos.
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BIOPHILIA
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Quando fiz Biophilia, fiquei muito 
animada por poder finalmente 

mapear meu sentimento em relação 
à educação e à musicologia. Na 
escola de música, quando eu era 

criança, foi quase ofensivo o modo 
como fui obrigada a estudar música, 

ou ressonância, ou timbre, ou  
escalas – tudo a partir de um livro 
normal – e ler sobre alguma coisa 

durante horas.

Se algo era visto e ouvido,  
precisava ser sentido e se tornar 

visceral e físico.10—björk
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Björk’s seventh album was Biophilia, a project 

dubbed the first ever app-album because it includes 

a multimedia experience designed to accompany 

each song, creating opportunities for iPad-based 

interactions that not only allow you to hear Björk’s 

music, but to transform it into new music as you 

navigate each project. Biophilia won numerous 

awards when it was released in 2011, and became 

the first app included in the collection of the 

Museum of Modern Art in New York.

In addition to producing yet another striking 

technological/creative innovation, Biophilia is also 

unusual in Björk’s work as it was based on two 

years of prior research as the artist and new-found 

collaborator James Merry explored everything from 

string theory to snails, viruses, DNA and crystalline 

structures. Merry says this phase of intensive 

study was unique to Björk’s usual workflow as she 

generally makes an album and then considers its 

meaning afterwards. With Biophilia, however, Björk 

had a mission, namely to create connections among 

music, nature and technology, and to offer vital and 

interactive forms of learning to young people.

Media artist Scott Snibbe, well-known for his 

pioneering work in interactive design, augmented 

reality, gesture-based interfaces and digital video 

art, collaborated with Björk and the designers 

M/M to create three of the album’s apps, and he 

produced the rest of the apps in accordance with 

Björk’s vision; he also created the overall interface, 

designed as a constellation which accompanies the 

song “Cosmogony.” 

Each piece in the larger project pairs learning 

about a scientific concept with a musical interaction. 

“Crystalline,” designed by Luc Barthelet, shows the 

similarities between how crystals grow and common 

song structures. “You can travel inside the crystals 

and, for example, decide this is the first verse, and 

now I want the third verse to happen three times, 

and then the chorus 52 times, so in this way, you can 

make your own star structure,” explains Björk in one 

of the project’s instructional videos. 

This explanation only hints at the pleasures 

of “Crystalline,” though. You move through the 

very colorful project by tilting the iPad, moving 

various crystals through tunnels, all of which is a 

visualization of the music; in your movements, you 

are making decisions about how to restructure 

the song, and this spatialized exploration of music 

offers a brilliant way to reimagine both music  

and crystals.

For the “Moon” app, designed by Max Weisel, 

song sequencing is tied to the rhythms of the moon 

and tides; “Hollow” connects DNA and rhythm; 

“Dark Matter” is about musical scales; and “Sacrifice” 

explores musical notation. All in all, each of the 

projects makes a delightful contribution to our 

understanding of nature and music.

It is well known that Björk’s songwriting 

practice is an embodied one linked to being outside 

O sétimo álbum de Björk é Biophilia, um projeto 

chamado de primeiro álbum-aplicativo porque 

inclui uma experiência multimídia projetada para 

acompanhar cada música, criando oportunidades 

para interações a partir de um iPad que não só 

permitem ouvir a música da Björk, mas também 

transformá-la em nova música enquanto se navega 

em cada projeto. Biophilia ganhou vários prêmios 

quando foi lançado em 2011 e se tornou o primeiro 

aplicativo a integrar o acervo do MoMA de Nova York.

Além de produzir mais uma impressionante 

inovação tecnológica/criativa, Biophilia também 

é fora de série na obra de Björk, pois se baseou 

em dois anos de pesquisas anteriores, quando a 

artista e o recém-descoberto parceiro James Merry 

exploraram tudo, desde a teoria das cordas até 

caracóis, vírus, DNA e estruturas cristalinas. Merry 

diz que essa fase de estudo intensivo foi única no 

fluxo de trabalho usual de Björk, pois ela geralmente 

faz um álbum e considera seu significado 

posteriormente. No entanto, com Biophilia, Björk 

tinha uma missão: criar conexões entre música, 

natureza e tecnologia, além de proporcionar formas 

de aprendizado vitais e interativas aos jovens.

Famoso por seus trabalhos pioneiros em design 

interativo, realidade aumentada, interfaces baseadas 

em gestos e videoarte digital, o artista midiático Scott 

Snibbe fez parceria com Björk e os designers M/M 

na criação de três aplicativos do álbum, e produziu 

o restante dos aplicativos conforme a visão de Björk; 

também criou a interface geral, projetada como uma 

constelação que acompanha a música “Cosmogony”.

Cada obra do projeto maior junta o aprendizado 

sobre um conceito científico com uma interação 

musical. “Crystalline”, projetado por Luc Barthelet, 

mostra as semelhanças entre o desenvolvimento dos 

cristais e as estruturas comuns da música. “Você viaja 

dentro dos cristais e, por exemplo, decide que esse é o 

primeiro verso; e agora eu quero que o terceiro verso 

se repita três vezes e, depois, o refrão, 52 vezes, para 

que você possa fazer sua própria estrutura estelar”, 

explica Björk, em um dos vídeos educativos do projeto.

Entretanto, essa explicação apenas insinua 

os prazeres de “Crystalline”. Para percorrer este 

projeto extremamente colorido, você inclina o iPad, 

movendo vários cristais por túneis, sendo que tudo 

equivale a uma visualização da música; por meio de 

seus movimentos, você pode decidir sobre como 

reestruturar a música, e essa exploração espacializada 

da música constitui uma maneira brilhante de 

reimaginar a música e os cristais.

Para o aplicativo “Moon”, projetado por Max 

Weisel, o sequenciamento das músicas está ligado 

aos ritmos da lua e das marés; “Hollow” conecta DNA 

e ritmo; “Dark Matter” trata de escalas musicais; e 

“Sacrifice” explora a notação musical. Em resumo, cada 

projeto é uma contribuição encantadora para nossa 

compreensão da natureza e da música.

Sabe-se que a prática de composição de Björk 

é incorporada à natureza exterior, seja subindo e 

in nature, whether it’s climbing up and down hills, 

strolling across vast beaches, hiding in dank, narrow 

crevices, and doing all of this in rain or shine. Given 

this intensively physical connections among the 

body, music and the elements of the earth, it’s no 

surprise that she would try to share this creative  

and pedagogical approach widely. 

descendo montanhas, passeando por praias vastas, 

escondendo-se em fendas úmidas e estreitas, e 

fazendo tudo isso sob sol ou chuva. Considerando-se 

essas conexões intensamente físicas entre o corpo, 

a música e os elementos da terra, não surpreende 

que a artista procure compartilhar amplamente essa 

abordagem criativa e pedagógica.

.
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When I did Biophilia, 
I was so excited about finally 

mapping out how I feel about 
education and how I feel about 
musicology, because when I  

was a kid in music school, it was 
almost offensive, how I was forced  

to study music, or resonance, or 
timbre, or scales—everything from 

a normal book, and sit and read 
something for hours.

If it’s being seen and heard, it  
was something that needed  

to be felt and become visceral  
and physical.10—björk
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I still think the music video is  
the best format to express yourself.  

It’s amazing.11—björk

When I make music, it’s my world, 
but with the visuals, it’s more of a 

collaboration — I sit down with the 
directors and explain the nature of the 

song, the colours and they tend  
to take that away and write their  

own treatment.12—björk

Ainda acho que o videoclipe é o 
melhor formato para alguém se 

expressar. É incrível.11—björk

Quando faço música, é o meu 
mundo, mas com o visual, é mais 
uma parceria – eu me sento com 

os diretores e explico a natureza da 
música e as cores, e eles tendem a 
levar consigo a explicação e dar à 
peça seu próprio tratamento.12—björk
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Björk, with an entirely white body, red threads 

sprouting from her nipples and weaving about  

her body. 

Björk, a robot, stroking the thigh of another fetching 

cyborg, kissing. 

Björk, bald, transforming into a polar bear. 

Björk, laughing, dancing her heart out in the middle 

of New York City on the back of a truck. 

Björk, close-up, her colorful tears worming their way 

in and out of eyes, mouth, nose. 

Arresting, funny, clever and sexy: Who doesn’t  

know and love some of the most iconic images in 

the history of music video created for songs sung  

by Björk? 

The body of work collected for “Cinema,” featuring 

Björk’s music videos, attests to Björk’s long and 

consistent compulsion to find and collaborate with 

the most promising filmmaking talent around. Her 

directors have included Michel Gondry, with whom 

she has made eight videos to date, including the 

dazzling dreamscape of “Hyperballad,” a work 

that highlights Björk’s ongoing fascination with 

dreamspace; Spike Jonze, who reimagined the 

classical Hollywood musical in “It’s Oh So Quiet,” 

with energetic choreography reminiscent of Busby 

Berkeley’s 1930s films, but set in a mechanic’s 

garage; Sophie Muller, who made “Venus as a Boy,” 

which restages Martha Rosler’s deservedly famous 

feminist smack down of domesticity in Semiotics  

of the Kitchen, adding in a reference or two to 

Georges Bataille’s pornographic Story of the Eye; 

and Andrew Thomas Huang, who created a gothic 

melding of emotion, science and landscape in 

“Mutual Core,” described as “geology porn” by no 

less than Scientific American. As is evident, the 

projects weave in and out of the history of the  

avant-garde, and like so many of the best music 

videos of the last 30 years, capture the most 

promising new directions for storytelling well in 

advance of the feature film industry.

Björk’s contributions to this area of visual 

culture have not gone unnoticed by scholars. 

Maureen Turim’s “Art/Music/Video.com,” for 

example, traces lines of connection between music 

videos and the avant-garde art practices of previous 

decades, including Dada, surrealism and what she 

calls “high art eroticism.” Turim highlights the ways 

in which various directors have tried to capture 

Björk’s “long pursuit of the avant-garde visual arts” 

as corollaries for her songs, which similarly move 

between avant-garde and pop. In “Completing the 

Mystery of Her Flesh: Love, Eroticism and Identity 

in Björk’s Videos,” Vera Brozzoni explores the rich 

sexual imagery in Björk’s videos, noting that so  

Björk, com o corpo inteiramente branco, fios 

vermelhos brotando de seus mamilos e se 

entrelaçando no seu corpo.

Björk, robô, acariciando a coxa de outro cyborg 

atraente, e os dois se beijando.

Björk, careca, transformando-se num urso polar.

Björk, rindo, dançando animadamente em plena 

cidade de Nova York, na traseira de um caminhão.

Björk, em close, com lágrimas coloridas entrando e 

saindo de olhos, boca e nariz.

Cativante, engraçada, inteligente e sexy: quem não 

conhece e ama algumas das imagens mais icônicas 

da história do videoclipe criadas para músicas 

cantadas por Björk?

O conjunto de obras reunido para “Cinema”,  

apresentando videoclipes de Björk, atesta a longa  

e consistente compulsão de Björk por encontrar 

e trabalhar com os talentos de cinema mais 

promissores do mercado. Seus diretores já incluíram 

Michel Gondry, com quem produziu oito vídeos  

até o momento, incluindo a deslumbrante 

paisagem onírica de “Hyperballad”, que destaca 

o fascínio contínuo de Björk pelo espaço dos 

sonhos; Spike Jonze, que reimaginou o clássico 

musical de Hollywood em “It’s Oh So Quiet”, com 

uma coreografia dinâmica que lembra os filmes 

de Busby Berkeley dos anos 1930, mas filmada 

na garagem de um mecânico; Sophie Muller, 

que produziu “Venus as a Boy”, que reencena o 

nocaute da domesticidade da merecidamente 

famosa feminista Martha Rosler, em Semiotics of the 

Kitchen, acrescentando uma ou duas referências à 

pornográfica Story of the Eye, de Georges Bataille; 

e Andrew Thomas Huang, que criou uma fusão 

gótica de emoção, ciência e paisagem em “Mutual 

Core”, descrito como “pornografia geológica” por 

ninguém menos que a revista Scientific American. 

Fica evidente que os projetos entram e saem da 

história da vanguarda, e como muitos dos melhores 

videoclipes dos últimos trinta anos, captam as novas 

direções mais promissoras para contar histórias 

muito antes da indústria do longa-metragem.

As contribuições de Björk para essa área da 

cultura visual não passaram despercebidas pelos 

estudiosos. “Art/Music/Video.com”, de Maureen 

Turim, por exemplo, traça linhas de conexão 

entre os videoclipes e as práticas artísticas de 

vanguarda das décadas anteriores, incluindo 

dadaísmo, surrealismo e o que ela chama de “alto 

erotismo artístico”. Turim destaca as maneiras 

pelas quais vários diretores procuraram registrar 

a “longa busca de Björk pelas artes plásticas de 

vanguarda” como corolários de suas canções, que 

se movem, da mesma forma, entre vanguarda e 

often, Björk boldly bares “her erotic self.” And in  

her book Unruly Media: YouTube, Music Video  

and the New Digital Cinema, Carol Vernalis wonders 

if the various appropriations of the syncopated 

dance scenes of Busby Berkeley musicals are 

progressive or just nostalgic. Thinking about “It’s 

Oh So Quiet,” Vernalis says that Jonze’s use of slow 

motion points to a “different rhetoric,  

as if raising questions about the difference between 

then and now.” These readings of Björk’s videos 

point to the complexity and richness that abound in 

these projects, in themselves a mini-history of music 

video experimentation and curiosity.

But wait a minute! We don’t need academic 

justification to somehow sanction the collection 

of music videos that comprise yet another sphere 

of Björk’s incredible artistry! Instead, we might 

simply list some of the qualities this body of work 

represents: Björk favors collaboration and chooses 

partners well; she pushes boundaries, preferring 

the new to the brand-enhancing; she explores  

the multiple and complex facets of being female 

and famous, despite the fall-out such a direction 

may entail; and she’s not afraid of the erotic,  

the emotional or the downright silly. These 

elements make up a poetics of possibility and  

risk, suffused with humor and grace, and we  

are lucky to receive this beautiful body of work.

pop. Em “Completing the Mystery of Her Flesh: 

Love, Eroticism and Identity in Björk’s Videos”, Vera 

Brozzoni explora a rica imagética sexual nos vídeos 

da Björk, observando que, com muita frequência, a 

artista corajosamente revela “seu eu erótico”. No 

livro Unruly Media: YouTube, Music Video and the 

New Digital Cinema, Carol Vernalis questiona se as 

várias apropriações das cenas de dança sincopadas 

dos musicais de Busby Berkeley são progressivas 

ou apenas nostálgicas. Pensando em “It’s Oh So 

Quiet”, Vernalis diz que o uso da câmera lenta por 

Jonze aponta para uma “retórica diferente, como 

se estivesse levantando questões sobre a diferença 

entre o passado e o agora”. Essas leituras dos  

vídeos de Björk apontam para a complexidade  

e riqueza que abundam nesses projetos, em si,  

uma pequena história de experimentação e 

curiosidade em videoclipes.

Mas vejam bem! Não precisamos de 

justificativa acadêmica para sancionar de alguma 

forma o conjunto de videoclipes que constituem 

mais uma esfera da incrível arte de Björk! Em vez 

disso, podemos simplesmente listar algumas das 

qualidades que esse conjunto de obras representa: 

a Björk favorece as parcerias e escolhe bem os 

parceiros; rompe limites, preferindo o novo ao 

aprimoramento daquilo que já existe; explora 

as múltiplas e complexas facetas de ser mulher 

e famosa, apesar das consequências que tal 

orientação pode acarretar; e não tem medo do 

erótico, do emocional ou do pura e simplesmente 

tolo. Esses elementos compõem uma poética de 

possibilidade e risco, impregnada de humor e  

graça. E temos a sorte de receber esse belo 

conjunto de obras.
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PARCEIROS  
DE CRIAÇÃO
CREATIVE  

COLLABORATORS

Geralmente produzo minha música 
80% sozinha, mas com os vídeos 

sempre é uma parceria meio a meio. 
É mais emocionante e especial 

quando há pessoas que cresceram 
com você – Michel Gondry, Leila 

Arab, Arca, Andrew Thomas Huang 
e James Merry, por exemplo. Pessoas 

que conhecemos por acaso e dá 
um clique e meio que nos tornamos 

professor um do outro.

Onde as encontro? Assim como 
acontece com as amizades, parece 

que os reconhecemos com o 
coração. 13—björk



126 127

I probably make my music 80% 
on my own, but with the visuals 
it has always been more 50/50 

collaborative. It feels most exciting 
and special when there are people 
that have grown with you — people 

like, for example, Michel Gondry, Leila 
Arab, Arca, Andrew Thomas Huang 

and James Merry. That you just 
happen to meet and something clicks 
and you kinda become each other’s 

teachers. How do I find them? Just like 
friendships, you just kinda know  

it with your gut. . . . 13—björk

ANALOG

Analog é um estúdio independente de efeitos visuais 

e de criação em tempo real com sede em Londres. 

A paixão pela parceria significa que a empresa cria 

comerciais inovadores e experiências em tempo 

real com uma longa lista de parceiros criativos. Seu 

trabalho recebeu vários prêmios. Os projetos incluem 

efeitos visuais e imagens de computação gráfica para o 

videoclipe “Utopia” de Björk e “Notget VR”, ambos em 

parceria com a dupla de diretores Warren Du Preez e 

Nick Thornton Jones, além da parceria com Andrew 

Thomas Huang na criação de efeitos visuais para o 

célebre videoclipe do FKA Twigs para “Cellophane”.

Analog is an independent creative visual effects and real- 

time studio based in London. A passion for collaboration 

means that the company creates groundbreaking 

commercials and real-time experiences with a long list 

of innovative partners, and their work has garnered 

numerous awards. Projects include visual effects and 

CGI for Björk’s “Utopia” music video and “Notget VR,” 

both in collaboration with director duo Warren Du Preez 

and Nick Thornton Jones,  and a collaboration with 

Andrew Thomas Huang to create visual effects for the 

celebrated FKA Twigs music  

video for “Cellophane.”

ANDREW THOMAS HUANG 
Com formação em belas-artes, efeitos visuais, fantoches 

e animação, o cineasta Andrew Thomas Huang, que 

vive em Los Angeles, explora modos alternativos 

de contar histórias, criando mundos exuberantes e 

míticos, frequentemente em parceria com artistas como 

Björk, FKA Twigs e Thom Yorke, do Radiohead. Huang 

trabalhou exaustivamente na exposição Björk Digital, 

criando várias experiências imersivas na instalação  

que fez a primeira itinerância. Recentemente, Huang 

levou sua estética visual para o cinema narrativo; seu 

Kiss of the Rabbit God [Beijo do deus coelho] estreou  

no Tribeca Film Festival em 2019.

With a background in fine art, visual effects, puppetry 

and animation, Los Angeles-based filmmaker 

Andrew Thomas Huang explores alternative modes 

of storytelling, creating lush, mythic worlds, often in 

collaboration with artists such as Björk, FKA Twigs and 

Radiohead’s Thom Yorke. Huang worked extensively on 

Björk Digital, creating multiple immersive experiences 

within the pioneering traveling installation. Recently 

Huang has carried his visual aesthetic into narrative 

filmmaking; his Kiss of the Rabbit God premiered at 

Tribeca Film Festival in 2019.

JESSE KANDA

O artista plástico, cineasta e músico Jesse Kanda usa sua 

experiência em design e animação em 3-D, bem como 

o interesse em novas tecnologias, para criar imagens 

e filmes extraordinários e hiper-reais. Trabalhou com 

uma longa lista de parceiros, incluindo Björk, Arca, FKA 

Twigs e Kanye West, entre outros, e suas qualificações 

incluem uma indicação ao Grammy pela capa do 

inovador álbum LP1, do FKA Twigs. Seu álbum de 

estreia, Labyrinth, foi lançado em novembro de 2019, 

sob o nome artístico Doon Kanda.

Visual artist, filmmaker and musician Jesse Kanda uses 

his background in 3D design and animation, as well 

as an interest in new technology, to create unique, 

hyperreal images and films. He has collaborated with 

a long list of partners, including Björk, Arca, FKA Twigs 

and Kanye West, among others, and his accolades 

include a Grammy nomination for his album artwork for 

FKA Twigs’ breakthrough album LP1. His debut album 

Labyrinth, under his artist name Doon Kanda, was 

released in November 2019.

INEZ VAN LAMSWEERDE & 
VINOODH MATADIN

Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin se 

conheceram ainda alunos na Academia de Arte de 

Amsterdã e começaram a trabalhar juntos formalmente 

no início dos anos 1990. Ao longo de duas décadas, 

o duo criou uma série de imagens meticulosas e 

audaciosas que desafiaram e inspiraram os campos 

da fotografia de moda e arte, misturando habilmente 

elegância e horror através de um vocabulário de  

figuras predatórias atenuadas em ambientes hiper- 

-reais. Continuam trabalhando juntos, criando projetos 

inusitados e desfrutando do diálogo entre arte  

e comércio.

Inez van Lamsweerde and Vinoodh Matadin met as 

students in the Art Academy in Amsterdam and began 

working together formally in the early 1990s. Over two 

decades, the pair created a series of meticulous and 

audacious images that have challenged and inspired the 

fields of fashion photography and art by deftly mingling 

elegance and horror through a vocabulary of attenuated 

predatory figures in hyperreal environments. They 

continue to work together, creating unexpected projects 

and enjoying the dialogue between art  

and commerce.

STEPHEN MALINOWSKI

O músico, inventor e engenheiro de software Stephen 

Malinowski é mais famoso por seu projeto de partituras 

gráficas animadas conhecido como The Music 

Animation Machine, que coleta informações de um 

arquivo MIDI e visualiza a música usando um sistema de 

formas coloridas. Malinowski já trabalhou com artistas 

como Vincent Lo, Alexander Peskanov e Del Sol Quartet 

e, em 2015, criou partituras gráficas para cada uma das 

músicas do álbum Vulnicura que foram projetadas ao 

vivo como parte da turnê de Björk.

Musician, inventor and software engineer Stephen 

Malinowski is best known for his animated graphical 

score project known as The Music Animation Machine 

which takes information from a MIDI file and visualizes 

music using a system of colored shapes. Malinowski 

has collaborated with artists such as Vincent Lo, 

Alexander Peskanov and the Del Sol Quartet and, in 

2015, created graphical scores for each of the songs 

on the Vulnicura album that were projected live as part 

of Björk’s concert tour.

JAMES MERRY
Natural de Gloucestershire, Reino Unido, James Merry 

é artista plástico que atualmente mora na Islândia e 

trabalha com Björk desde 2009. Como seu codiretor 

de criação visual, Merry também criou máscaras e 

adereços de cabeça para várias apresentações ao 

vivo e performances de vídeo. Fora de seu trabalho 

com Björk, Merry é conhecido principalmente por 

bordar à mão roupas esportivas, tendo trabalhado com 

instituições como a V&A, Gucci, ShowStudio e Opening 

Ceremony. Profundamente inspirado pela natureza 

“radical” da Islândia, em 2012 Merry publicou uma 

coletânea de poemas e ilustrações do corpo humano 

envolvido em flores intitulada Anatomies [Anatomias].

Originally from Gloucestershire in the UK, James Merry 

is a visual artist now based in Iceland where he has 

been living and working with Björk since 2009. As 

her co-creative director on visuals, Merry also created 

masks and headpieces for a number of live and video 

performances. Outside of his work with Björk, Merry is 

primarily known for his hand embroidery on sportswear 

and has collaborated with institutions such as the V&A, 

Gucci, ShowStudio and Opening Ceremony. Deeply 

inspired by the “extreme” nature of Iceland, Merry 

published a collection of poems and illustrations of the 

human body entangled with flowers titled Anatomies 

in 2012.
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MANDY PARNELL

Mandy Parnell é uma importante engenheira de 

masterização de áudio e fundadora do Black Saloon 

Studios, em Londres, onde trabalhou com artistas tão 

diversos quanto Chemical Brothers, Brian Eno e Aphex 

Twin. Parnell é responsável por fazer com que o áudio 

funcione nos equipamentos de cada um dos projetos 

em RV da exposição Björk Digital, trabalhando com 

tecnologia que não estava realmente dando conta da 

tarefa. Parnell recebeu muitos prêmios, incluindo o 

Mastering Engineer of the Year, conferido pelo Music 

Producers Guild.

Mandy Parnell is a leading audio mastering engineer and 

founder of Black Saloon Studios in London where she has 

worked with artists as varied as the Chemical Brothers, 

Brian Eno and Aphex Twin. Parnell is responsible for 

making the audio work in the headsets for each of the 

VR projects in Björk Digital, working with technology that 

was not quite up to the task. Parnell has received many 

awards, including the Mastering Engineer of The Year 

award from the Music Producers Guild.

WARREN DU PREEZ,  
NICK THORNTON JONES
A parceria entre Warren du Preez e Nick Thornton Jones 

teve início em 1998 com um fascínio compartilhado 

por criar e experimentar imagens, movendo-se 

frequentemente entre classicismo e surrealismo para 

produzir “sonhos na realidade”.  

Suas obras de arte impressionantes e altamente 

originais foram usadas nos mundos da beleza, da  

moda e da música, com extensas parcerias com  

Björk que atravessam fotografia, cinema e RV, além  

de vídeos de campanhas editoriais para vários  

parceiros, como Lancôme, Nike, Iris Van Herpen,  

V Magazine, BMW e Perrier Jouet.

Warren du Preez and Nick Thornton Jones began their 

collaboration in 1998 through a shared fascination with 

making and experimenting with images, often moving 

between classicism and surrealism to produce “dreams 

in reality.” Their striking and highly original artworks 

have been used in the worlds of beauty, fashion and 

music, with extensive collaborations with Björk across 

photography, film and VR, as well as editorial campaigns 

videos for numerous partners such as Lancôme, Nike, 

Iris Van Herpen, V Magazine, BMW and Perrier Jouet. 

SCOTT SNIBBE

Scott Snibbe é pioneiro em arte interativa, realidade 

aumentada, interfaces baseadas em gestos e vídeo 

digital, além de fundador de quatro empresas de 

tecnologia de criação. Produziu vários aplicativos 

que estiveram entre os mais vendidos, incluindo 

Björk: Biophilia, o primeiro “álbum-aplicativo” do 

mundo, adquirido pelo MoMA de Nova York. Sua arte 

interativa e instalações de realidade aumentada foram 

incorporadas a turnês de shows, Jogos Olímpicos, 

museus, aeroportos e outros grandes espaços públicos 

e eventos. Trabalhou em instalações e aplicativos 

imersivos em parceria com muitos músicos e cineastas.

Scott Snibbe is a pioneer in interactive art, augmented 

reality, gesture-based interfaces and digital video, and 

founder of four creative technology companies. He has 

produced several best-selling apps, including Björk: 

Biophilia, the world’s first “app album,” which was 

acquired by New York MoMA. His interactive art and 

augmented reality installations have been incorporated 

into concert tours, Olympics, museums, airports, 

and other major public spaces and events. He has 

collaborated on immersive installations and apps with 

many musicians and filmmakers.

KAORU SUGANO
Kaoru Sugano é diretor executivo e tecnólogo de 

criação do Dentsu CDC/Dentsu Lab Tokyo. Trabalhou 

em uma vasta gama de projetos especializados em 

tecnologia e expressão visual, incluindo pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia de análise de dados na 

Dentsu, desenvolvimento de serviços para produtos 

para clientes nacionais e estrangeiros, e planejamento 

e produção de campanhas publicitárias. Com Björk, 

deu suporte técnico à produção do videoclipe “Mouth 

Mantra” e trabalhou como diretor de criação em sua 

apresentação ao vivo “Making of Bjork Digital” e na 

experiência em realidade virtual de “Quicksand”. 

Kaoru Sugano is Executive Creative Director and 

Creative Technologist at Dentsu CDC / Dentsu Lab 

Tokyo. He has worked on a vast range of projects, 

specializing in technology and visual expression, 

including research and development work on data 

analysis technology at Dentsu, product service 

development for domestic and overseas clients, and 

advertising campaign planning and production. With 

Björk, he technically supported the production of her 

music video “Mouth Mantra” and collaborated as 

Creative Director on her live performance “Making of 

Björk Digital” and the VR experience for “Quicksand.”

TAKCOM

Utilizando gráficos de movimento e efeitos visuais 

como espinha dorsal, o premiado diretor TAKCOM é 

um artista plástico que adota tecnologia de ponta e 

qualquer forma de expressão para representar com 

precisão nosso momento atual, bem como surrealismo, 

ficção científica e tecnologia, que aparecem como 

temas de suas obras. Trabalhando com cores, formas, 

imagens e o ritmo fundamental do tempo, muitas vezes 

TAKCOM se interessa pela criação de experiências 

que não podem ser facilmente substituídas por 

palavras, como na experiência em realidade virtual de 

“Quicksand”.

Using motion graphics and visual effects as a backbone, 

the award-winning director TAKCOM is a visual artist 

who embraces state-of-the-art technology and any form 

of expression that accurately represents our current 

moment, as well as surrealism, science fiction and 

technology, which appear as motifs in his works. Often 

working with color, shape, images and the fundamental 

rhythm of time, TAKCOM is interested in creating 

experiences that cannot be easily replaced with words 

as in the VR experience for “Quicksand.”

XREZ STUDIO
O xRez Studio foi fundado em 2006 como uma parceria 

de criação entre Greg Downing e Eric Hanson, artistas 

veteranos de efeitos visuais interessados em aplicar 

computação gráfica de alto nível usada na indústria 

cinematográfica em diversos mercados, como o  

de patrimônio cultural, visualização científica, história 

natural, fulldome [projeção em ambiente imersivo, 

baseada no formato de cúpula] e realidade virtual. Em 

2018, a parceria evoluiu para o Hyperacuity, que usa 

tecnologias avançadas de imagem e digitalização para 

captar o mundo com hiperdetalhes, e o Blueplanet 

VR, dedicado à criação de conteúdo volumétrico em 

RV em locais memoráveis do planeta. Seu trabalho de 

fotogrametria aparece em “Black Lake” e “Family”.

xRez Studio began in 2006 as a creative collaboration 

between Greg Downing and Eric Hanson, veteran 

visual effects artists interested in applying high level 

computer graphics used in the film industry in diverse 

markets such as cultural heritage, science visualization, 

natural history, fulldome and virtual reality. In 2018, the 

collaboration evolved into Hyperacuity, which uses 

advanced imaging and scanning technologies to capture 

the world in hyper detail, and Blueplanet VR, dedicated 

to creating volumetric VR content of remarkable 

locations on the planet. Their photogrammetry work 

appears in “Black Lake” and “Family.”

CRÉDITOS / CREDITS STONEMILKER

Direção / Directed by

Andrew Thomas Huang

Direção de criação /  

Creative Direction

Björk

Andrew Thomas Huang

Produção executiva e produção / 

Executive Producer & Producer

Tamsin Glasson

Escrito e composto por /  

Written and Composed by

Björk

Produção / Produced by

Björk

Arca

Arranjo de cordas e vocais /  

String Arrangement & Vocals

Björk

Programação / Programmed by

Björk

Arca

The Haxan Cloak

Mixagem / Mixed by

Chris Elms

The Haxan Cloak

Mixagem de som em 360º/  

360° Sound Mix

Chris Pike

Chris Elms

Masterização para RV /  

Mastered for VR by

Mandy Parnell (Black  

Saloon Studios)

Direção de fotografia / 

Cinematographer

Laura Melody Merians

Técnica de câmera em RV /  

VR Camera Technician

Kate Wurzbacher

Assistente de câmera /  

Camera Assistant

Elva Sara Ingvarsdóttir

Figurino / Dress by

Michael van der Ham

Acessórios / Accessories by

Hrafnhildur Arnardottir  

aka Shoplifter

Maquiagem / Make-up

Andrew Gallimore (CLM London)

Penteados / Hair

Lok Lau (CLM London)

Produção (Islândia) /  

Icelandic Producer

Hrönn Kristinsdóttir

Produção executiva, Vrse.works /  

Vrse.works Executive Producers

Tamsin Glasson

Samantha Storr

Joe Chen

Patrick Milling-Smith

Brian Carmody

Chris Milk

Direção de tecnologia, Vrse.tools / 

Vrse.tools Chief Technology Officer

Andy Lesniak

Chefe de produção, Vrse.works /  

Vrse.works Head of Production

Brian Taravella

Supervisão de pós-produção de 

efeitos especiais, Vrse.works /  

Vrse.works post FX Supervisor

Matt Winkel

Edição / Editors

Andrew Thomas Huang

Julian Ong

Compositor off-line, Vrse.works /  

Vrse.works Offline Compositor

Vicki Huang

Coordenadora de produção, Vrse.

works / Vrse.works Production 

Coordinator

Madeline Eckart

Assistente de Andrew Thomas Huang /  

Andrew Thomas Huang’s Assistant

Kitty Walsh

Efeitos visuais especiais / VFX

Digital Domain

Supervisão de efeitos visuais especiais /  

VFX Supervisor

Janelle Croshaw

Tecnologia do reprodutor RV /  

VR Player powered by

Rewindfx

Tecnologia de captura de áudio e 

vídeo 3-D e 360° / Audio and Video 

360° 3-D Capture Technology 

Vrse.tools

Agradecimentos especiais /  

Very Special Thanks to

Wolf & Crow

James Merry

Rosamaria Llagostera

Derek Birkett

Emma Birkett

Andrew Melchior

Eric Hanson

Greg Downing (xRez Studio)

BLACK LAKE

Direção / Directed by

Andrew Thomas Huang

Direção de criação /  

Creative Direction

Björk

Andrew Thomas Huang

James Merry

Produção executiva /  

Executive Producers

Tamsin Glasson

Kevin Shapiro

Letra, música, arranjo de cordas 

e vocais / Lyrics, Music, String 

Arrangement, and Vocals 

Björk

Programação / Programmed by

Arca

Produção / Produced by

Björk

Arca

Mixagem / Mixed by

The Haxan Cloak

Projeto de / Engineered by

Chris Elms

Frank Arthur Blöndahl Cassata

Bart Migal

Supervisão de gravação de cordas / 

String Recording Supervisor

Michael Pärt 

Masterizado no / Mastered at 

Blacksaloon Studios por / by

Mandy Parnell

Design de som adicional /  

Additional Sound Design by

Haxan Cloak

Design de som e mixagem 3-D  

da instalação / Installation Sound 

design and 3-D mixing 

Marco Perry 

para / for 

Immersive Audio Ltd, London
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Direção de fotografia / 

Cinematographer

Lasse Frank

Design de produção /  

Production Designer

Thorgeir Frímann Ódinsson

Captura de efeitos visuais especiais / 

VFX capture

xRez Studio

Eric Hanson

Greg Downing

Efeitos visuais especiais / VFX

Wolf & Crow

Coreografia / Choreographer

Erna Ómarsdóttir

Design de figurino / Wardrobe Design

Iris van Herpen

“Black Lake” foi comissionado pelo / 

”Black Lake” was commissioned by

The Museum of Modern Art 

(MoMA), New York 

FAMILY

Direção / Directed by

Andrew Thomas Huang

Música, concepção e argumento / 

Music, Concept & Story

Björk

Direção de criação /  

Creative Directors  

Björk

Andrew Thomas Huang

James Merry

Produção executiva /  

Executive Producer

Tai Thittichai

Produção interativa /  

Interactive Producer

Theo Bark

Chefe de tecnologia de criação / 

Lead Creative Technologist

Vince McKelvie

Chefe de programação interativa / 

Lead Interactive Developer

Peter Javidpour

Programadores / Developers

Ricky Jonsson

Kristel Brinshot

Modelagem / Modelers

Josh Suyemoto

Capitan Alegria

Direção técnica de personagem / 

Character TD

Theresa Latzko

Animação / Animator

Andrew Thomas Huang

Criação de ambientes /  

Environments Creation 

xRez Studio

Suporte de produção em RV /  

VR Production Support

xRez Studio

Consultoria em RV / VR Consultants

Eric Hanson

Greg Downing

Máscara de fitas criada por /  

Ribbon Mask Designed by

James Merry

Captura de movimento /  

Motion Capture 

the Imaginarium

Produção de captura de performance /  

Performance Capture Producer

Stephen ‘Snix’ Nixon

Gerente chefe de estúdio /  

Head Studio Manager

Ben Lumsden

Desenvolvimento e consultoria em 

áudio RV para 360° e posicionamento 

de áudio / VR Audio Development 

and Consultancy for 360º and Audio 

Placement

Martin Korth

Mixagem para RV / Mixed for VR by

Martin Korth

Masterização para RV /  

Mastered for VR by

Mandy Parnell (Black Saloon 

Studios)

Suporte técnico, Wwise /  

Wwise Technical Support

Thomas Bärtschi

Criado no / Created at

xRez Studio

Produção / Production

Strangelove

NOTGET

Direção / Directed by

Warren Du Preez

Nick Thornton Jones

Direção de criação e máscaras / 

Creative Direction & Masks

Björk

James Merry

Criação e produção em Realidade 

Virtual / VR Created and Produced by

ANALOG STUDIO

Captura de performance / 

Performance Capture by

IMAGINARIUM

Produção / Produced by

Campbell Beaton

Consultoria em RV e produção 

executiva / VR Consultancy & 

Executive Producer

Andrew Melchior

Composição / Composed by

Björk

Arca

Letra / Lyrics

Björk

Arranjo de cordas e vocais /  

String & Vocal Arrangement 

Björk

Produção / Produced by

Björk

Arca

Programação / Programmed by

Arca

Björk

Mixagem / Mixed by

The Haxan Cloak

Desenvolvimento e consultoria em 

áudio RV para 360° e posicionamento 

de áudio RV / VR Audio Development 

and Consultancy for 360º and Audio 

Placement

Martin Korth

Mixagem para RV / Mixed for VR by

Martin Korth

Masterização para RV /  

Mastered for VR by

Mandy Parnell (Black  

Saloon Studios)

Direção de criação em RV /  

VR Creative Direction

Arvid Niklasson

Matt Chandler

Maquiagem / Make-up

Andrew Gallimore (CLM)

Penteados / Hair

Martin Cullen (Streeters)

Agradecimentos especiais /  

Special Thanks 

Andy Serkis

Jonathan Cavendish

Derek Birkett

WN studio 

MOUTH MANTRA

Direção, edição e pós-produção / 

Directed, Edited, and Post-Production by

Jesse Kanda

Produção executiva e produção / 

Executive Producer & Producer

Juliette Larthe (Prettybird)

Chefe de produção /  

Head of Production

Margo Mars

Produção / Producer

Hannah May

Produção (Islândia) /  

Icelandic Production

Truenorth

Efeitos animatrônicos /  

Animatronic Effects

John Nolan Studio

Desenvolvimento de tecnologia 360°/ 

360° Technology Development

Dentsu Lab Tokyo

Roteiro e composição /  

Written and Composed by

Björk

Arranjo de cordas e vocais /  

String & Vocal Arrangement 

Björk

Produção / Produced by

Björk

Arca

Programação / Programmed by

Björk

Arca

Mixagem / Mixed by

The Haxan Cloak

Mixagem para 360° /  

Mixed for 360º by

Chris Elms

Masterização para RV / Mastered  

for VR by

Mandy Parnell (Black Saloon 

Studios)

Direção de fotografia /  

Director of Photography

Magni Ágústsson

Gaffer Harry Gay

Paul Sallent

Maquiagem / Make-up Artist

Inge Grognard

Penteados / Hair

Frida Maria

Pesquisa para 360° e 

desenvolvimento de RV / 360° 

Research & VR Development

Andrew Melchior

Desenvolvimento de tecnologia para 

360° / 360° Technology Development

Dentsu Lab Tokyo

Produção de desenvolvimento para 

360° / 360° Development Producers

Kaoru Sugano, Reiko Kunieda

Desenvolvimento técnico e visual 

para 360° / 360° Technical & Visual 

Development

Rhizomatiks Research

Direção de desenvolvimento técnico 

e visual para 360° / 360° Technical & 

Visual Development Director

Daito Manabe

Desenvolvimento técnico para 360° / 

360° Technical Development

Yuya Hanai

Muryo Honma

Efeitos animatrônicos /  

Animatronic Effects

John Nolan Studio

Supervisão de efeitos animatrônicos / 

Animatronic Effects Supervisor

John Nolan

Produção de efeitos animatrônicos / 

Animatronic Effects Producer

Ebony Maitland

Programação de animatrônica / 

Animatronics Programmer

Daniel Nolan

Escultor sênior / Senior Sculptor

Gary Pollard

Escultor 3-D sênior /  

Senior 3-D Sculptor

Tom Blake

Chefe de cor / Lead Painter

Martha Fein

Técnica de silicone /  

Silicone Technician

Rebecca Lofvenmark

Molde / Mouldmaker

Dan Frye

Designers animatrônicos / 

Animatronic Designers

Guy Stevens

Matt Mcmurray

Adrian Parish

Titereiro chefe / Lead Puppeteer

Mark Jefferies

Titereiros / Puppeteers

Matt Hutchinson

Will Banyard

Agradecimentos especiais /  

Special Thanks 

Derek Birkett

James Merry

Sony Action Cam

Darbi Donaldson

Greg Furber

Lloyd Winston

Panalux 
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QUICKSAND

Planejamento e produção /  

Project Planning and Production

Dentsu Lab Tokyo

Direção de criação / Creative Director

Kaoru Sugano

Produção / Producers

Hikaru Ikeuchi

Reiko Kunieda

Kohei Ai

Nobu Miyazaki

Akiyo Ogawa

Jun Kato

Consultoria técnica /  

Technical Advisor

Andrew Melchior

Roteiro / Written by

Björk

Composição / Composed by

Björk

Spaces

Letra / Lyrics by

Björk

Produção / Produced by

Björk

Programação / Programmed by

Björk

The Haxan Cloak

Arca

Spaces

Mixagem / Mixed by

The Haxan Cloak

Desenvolvimento e consultoria em 

áudio para Realidade Virtual e 360° e 

posicionamento de áudio / VR Audio 

Development and Consultancy for 

360º and Audio Placement

Martin Korth

Mixagem de som surround em 360° / 

360° Surround Mix 

Martin Korth

Masterizado para RV por /  

Mastered for VR by

Mandy Parnell (Black Saloon 

Studios)

Miraikan

Produção / Producer

Maholo Uchida

Direção técnica / Technical Director

Makoto Seguchi

Design do capacete-máscara / 

Headpiece Design

Neri Oxman

the Mediated Matter Group  

(MIT Media Lab)

Produção do capacete-máscara / 

Headpiece Production

Stratasys Ltd.

Equipe do acervo visual /  

Archive Visual Team

Direção visual e de imagem /  

Visual / Movie Director

TAKCOM (gestão P.I.C.S./ P.I.C.S. 

management)

Direção técnica em RV /  

VR Technical Director

Fumihiko Kamemura (Logoscope)

Direção de filmagem em RV /  

VR Shooting Director

Yoshiya Okoyama (wise)

Compositor para RV / VR Composer

Yusuke Yasu (wise)

Operador de filmagem em RV /  

VR Shooting Operator

Yuki Numao (CRANK)

Produção de filmagem em RV /  

VR Shooting Producer

Yuki Hiroha (wise)

Supervisão de computação gráfica / 

CG Supervisor

Munechika Inudo (MARK)

Produção de efeitos visuais /  

Visual Effects Producer

Yoshifumi Sadahara (MARK)

Coordenador de efeitos visuais / 

Visual Effects Coordinator

Tatsuya Furuhata (MARK)

Artistas digitais / Digital Artists

Hisaki Hanuma (MARK)

Yukitoshi Nohira (MARK)

Go Takahashi (MARK)

Kazumasa Kimura 

(TAKCOMSTUDIO)

Compositor / Composer

Shunsuke Kakuuchi

Produção do filme / Movie Producer

Takahiko Kajima (P.I.C.S.)

Gerente de produção do filme /  

Movie Production Manager

Shuhei Harada (P.I.C.S.)

Design de iluminação /  

Lighting Designer

Daito Manabe (Rhizomatiks 

Research)

Engenheiro responsável pela 

captação da imagem em movimento / 

Motion Capture System Engineer

Yuya Hanai (Rhizomatiks 

Research)

Produção da transmissão via 

streaming ao vivo /   

Live Streaming Production

Direção do show, direção visual de 

Realidade Aumentada, direção técnica, 

projeto de iluminação / Show Director, 

AR Visual Director, Technical Director, 

Lighting Designer

Daito Manabe (Rhizomatiks 

Research)

Engenheiro responsável pelo sistema 

visual de RARV / Projeto visual de RA 

/ programador / ARVR Visual System 

Engineer / AR Visual Designer / 

Programmer

Yuya Hanai (Rhizomatiks 

Research)

Projeto visual de RA / Programadores / 

AR Visual Designer / Programmers

Satoshi Horii (Rhizomatiks 

Research)

You Tanaka (Rhizomatiks 

Research)

Sadam Fujioka (anno lab)

Engenheiros responsáveis pelo 

movimento de câmera /  

Camera Tracking Engineer

Motoi Ishibashi (Rhizomatiks 

Research)

Engenheiros responsáveis pela 

sequência ao vivo / Live Engineers

Setsuya Kurotaki (Rhizomatiks 

Research)

Shintaro Kamijo (Rhizomatiks 

Research)

Produção de iluminação /  

Lighting Production

COLOR KINETICS JAPAN INC.

Diretor visual de RV e do Geo-Cosmos /  

VR & Geo-Cosmos Visual Director

TAKCOM (gestão P.I.C.S. / P.I.C.S. 

management)

Supervisão de computação gráfica / 

CG Supervisor

Munechika Inudo (MARK)

Produção de efeitos visuais /  

Visual Effects Producer

Yoshifumi Sadahara (MARK)

Coordenação de efeitos visuais / 

Visual Effects Coordinator

Tatsuya Furuhata (MARK)

Artistas digitais / Digital Artists

Hisaki Hanuma (MARK)

Yukitoshi Nohira (MARK),

Go Takahashi (MARK)

Kazumasa Kimura 

(TAKCOMSTUDIO)

Produção visual de RV /  

VR Visual Producer

Takahiko Kajima (P.I.C.S.)

Gerente de produção visual de RV / 

VR Visual Production Manager

Shuhei Harada (P.I.C.S.)

Produção / Producer

Hidenori Chiba (Rhizomatiks)

Produção de transmissão via 

streaming ao vivo /  

Live Streaming Producer

Ryo Nagasawa (Dentsu Tec)

Direção de transmissão via streaming 

ao vivo / Live Streaming Director

Ryo Fukutani (AT Linkage)

Agradecimentos especiais /  

Special Thanks

James Merry

Derek Birkett

Maholo Uchida (Miraikan)

Sony Music 

BIOPHILIA

Concepção / Concept by

Björk

Projeto / Designed by

M/M (Paris)

Produção e projeto /  

Produced and Engineered by

Scott Snibbe Studio

Visita guiada e apresentações / 

Guided Tour and Introductions 

Sjón

Narração / Narration 

David Attenborough

Textos / Essays 

Nikki Dibben

Partituras animadas /  

Animated Scores 

Stephen Malinowski

Partituras tradicionais /  

Traditional Scores 

M/M (Paris)

Coordenação e pesquisa de projeto / 

Project Coordination and Research

James Merry

Gestão de projetos /  

Project Management 

Sharon Hibbert 

GAMELESTE: 

Conceito de / Idea by

Björk

Executada por / Made by

Matt Nolan

Órgão de tubos / Pipe Organ

Criação de / Made by

Björgvin Tómasson 

APLICATIVO MOON / 
MOON APP:
Direção de criação /  

Creative Directors

Björk

James Merry

Margrét Vilhjálmsdóttir

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software /  

Creative Director, Technical Director, 

Software Engineer

Max Weisel

Design e programação de sistema 

musical de estúdio interativo 

utilizando Max/msp, um JazzMutant 

Lemur e um controle de videogame /  

Interactive Studio Musical System 

Design and Programming Using Max/

msp, a JazzMutant Lemur, and a 

Videogame Controller

Damian Taylor

Consultoria de design /  

Design Advisors

M/M (Paris) 

 

APLICATIVO 
THUNDERBOLT / 
THUNDERBOLT APP:

Direção de criação / Creative Director

Björk

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software / Creative 

Director, Technical Director,  

Software Engineer

Scott Snibbe 

APLICATIVO 
CRYSTALLINE / 
CRYSTALLINE APP:
Direção de criação / Creative Director

Björk

Autor interativo e chefe de 

programação / Interactive Author  

and Lead Developer

Luc Barthelet

Direção de criação, design /  

Creative Directors, Design

M/M (Paris)

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software /  

Creative Director, Technical Director, 

Software Engineer

Scott Snibbe

Engenharia de software /  

Software Engineers

Lisa Ching

Mark Danks

Sarah Flannery 

APLICATIVO HOLLOW / 
HOLLOW APP:

Direção de criação, animação / 

Creative Director, Animator

Drew Berry

Produção / Producer

Touchpress

Engenharia de software /  

Software Engineer

John Cromie

Produção executiva /  

Executive Producer

Max Whitby

 

APLICATIVO VIRUS / 
VIRUS APP:
Direção de criação / Creative director

Björk

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software /  

Creative Director, Technical Director, 

Software Engineer

Scott Snibbe

Engenharia de software /  

Software Engineer

Graham McDermott

Arte, design e animação /  

Artist, Designer, and Animator

Nathan Heigert

Consultoria de criação /  

Creative Advisor

Drew Berry 

APLICATIVO SACRIFICE / 
SACRIFICE APP:

Direção de criação, design /  

Creative Directors, Design

M/M (Paris)

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software / Creative 

Director, Technical Director, Software 

Engineer

Mark Danks 

APLICATIVO  
MUTUAL CORE / 
MUTUAL  
CORE APP:
Direção de criação / Creative Director

Björk

Direção de criação, engenharia  

de software / Creative Director, 

Software Engineer

John Simon, Jr.

 

APLICATIVO SOLSTICE / 
SOLSTICE APP:

Direção de criação /  

Creative Directors

Björk

James Merry

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software / Creative 

Director, Technical Director,  

Software Engineer

Max Weisel
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APLICATIVO 
COSMOGONY / 
COSMOGONY APP:
Direção de criação / Creative Director

Björk

Direção de criação, design /  

Creative Directors, Design

M/M (Paris)

Direção de criação, direção técnica, 

engenharia de software /  

Creative Director, Technical Director, 

Software Engineer

Scott Snibbe

Engenharia de software /  

Software Engineers

Deeje Cooley

Henrique Schlatter Manfroi

Engenharia e direção técnica 

adicionais / Additional Engineering 

and Technical Direction

Mark Danks 

APLICATIVO  
DARK MATTER /  
DARK MATTER APP:
Direção de criação / Creative Director

Björk

Direção de criação, direção técnica e 

engenharia de software /  

Creative Director, Technical Director, 

Software Engineer

Max Weisel 

CINEMA

Direção de criação de Björk 

em todos os vídeos / Creative 

Direction by Björk on all videos 

Human Behaviour

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Venus as a Boy

Direção de / Directed by  

Sophie Muller

Big Time Sensuality

Direção de / Directed by 

Stephane Sednaoui

Army of Me

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Isobel

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

It’s Oh So Quiet

Direção de / Directed by  

Spike Jonze

Hyperballad

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Possibly Maybe

Direção de / Directed by 

Stephane Sednaoui

I Miss You

Direção de / Directed by  

John Kricfalusi

Jóga

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Bachelorette

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Hunter

Direção de / Directed by  

Paul White

Alarm Call

Direção de / Directed by 

Alexander McQueen

All Is Full of Love

Direção de / Directed by  

Chris Cunningham

Hidden Place

Direção de / Directed by  

Inez & Vinoodh, M/M Paris

Pagan Poetry

Direção de / Directed by  

Nick Knight

Cocoon

Direção de / Directed by  

Eiko Ishioka

It’s In Our Hands

Direção de / Directed by  

Spike Jonze

Nature Is Ancient

Direção de / Directed by  

Lynn Fox

Oceania

Direção de / Directed by  

Lynn Fox

Who Is It?

Direção de / Directed by  

Dawn Shadforth

Triumph of a Heart

Direção de / Directed by  

Spike Jonze

Where Is the Line

Direção de / Directed by 

Gabriela Fridriksdóttir

Earth Intruders

Direção de / Directed by  

Michel Ocelot

Declare Independence

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Wanderlust

Direção de / Directed by 

Encyclopedia Pictura

Crystalline

Direção de / Directed by  

Michel Gondry

Moon

Direção de / Directed by  

Björk, M/M Paris, Inez & Vinoodh, 

James Merry

Hollow

Direção de / Directed by  

Drew Berry

Mutual Core

Direção de / Directed by  

Andrew Thomas Huang

Lionsong

Direção de / Directed by  

Inez & Vinoodh

Notget

Direção de / Directed by  

Warren Du Preez, Nick  

Thornton Jones

The Gate 

Direção de / Directed by  

Andrew Thomas Huang

Blissing Me

Direção de / Directed by  

Tim Walker, Emma Dalzell

Utopia

Direção de / Directed by 

Warren Du Preez, Nick  

Thornton Jones

Arisen My Senses

Direção de / Directed by  

Jesse Kanda

Tabula Rasa

Direção de / Directed by  

Tobias Gremmler

Losss

Direção de / Directed by  

Tobias Gremmler

CITAÇÕES / 
QUOTATIONS

1, 2 (32/35, 38/41) Futuro Natural: 

Future Natural: James Merry 

Björk. Björk Digital. Red Bull Music 

Academy Montréal, 26 de outubro 

de 2016 / 26 October 2016, 

DHC/ART Foundation, Montréal. 

Palestra / Lecture. https://daily.

redbullmusicacademy.com/2017/09/

bjork-couch-wisdom.

3 (44) Stonemilker 

Björk. “Making of Björk Digital.” Björk 

Digital, 28 de junho de 2016 / 28 June 

2016, Miraikan, National Museum of 

Emerging Science and Innovation, 

Tóquio / Tokyo. Palestra / Lecture. 

dentsulab.tokyo/article/?p=742.

4 (50/55) Black Lake 

Björk. Entrevista de / Interview by 

Annie Armstrong. “Björk Takes You 

Behind the Scenes of ‘Black Lake’.” 

Noisey, Vice Media, 22 de fevereiro de 

2016 / 22 February 2016, www.vice.
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Can there be soul in 
technology? 

Yes! If you put soul in it, 
there will be.14—björk

Pode haver alma na 
tecnologia? 

Claro que sim! Basta 
colocarmos, que 

haverá.14—björk
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