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A tatuagem é uma arte que tem acompanhado gerações atrás de gerações e agora, para além de imagem
também pode transmitir som. Tudo isto só é possível com a ajuda da tecnologia.

A tecnologia chegou às tatuagens
As tatuagens ganharam uma nova vertente. Numa altura em que há aplicações para tudo e mais alguma
coisa, o mundo das tatuagens não quis ficar de fora. Agora, através de um desenho de ondas sonoras e
uma aplicação no seu smartphone pode reproduzir o som que mais desejar.
As tatuagens a que estamos habituados são uma forma de recordar, através de uma imagem. A imagem
pode ser, um símbolo; um animal; um nome; a fotografia de um ente querido, entre tantas outras ideias.
Nesta nova forma de tatuagem, que foi batizada por Sound Wave, pode gravar o que quiser. À
semelhança do que faz nas outras tatuagens pode escolher o som que pretender. Não tem de ser uma
música, pode ser alguém a falar, o choro de um filho a nascer, ou até o som que o seu animal emite.
Esta ideia original nasceu nos Estados Unidos chegando de seguida à Europa de Leste, mais
propriamente à Roménia. E agora começa a dar-se a conhecer um pouco por todo o mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=wVsXARjQc_w

Uma tatuagem que se mostra através do som
A empresa Skin Motion criou uma nova ideia de tatuagem. A partir de uma gravação áudio, uma aplicação
cria o desenho das ondas sonoras e estas podem ser lidas e reproduzidas através da aplicação.
A empresa que criou este novo tipo de tatuagem tem como objetivo fazer parceria com tatuadores de todo
o mundo. E que estes, para além de tatuadores, se distingam como artistas das ondas sonoras.
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Desta forma as tatuagens de áudio passam a poder ser feitas em qualquer parte do mundo. Mas
atenção, por alguém conceituado para que, para além de emitir um som que nos trás boas memórias seja
também agradável aos olhos.
A parceria já começou e a verdade é que há já filas de espera para as Sound Wave, para quem quer
gravar na pele um som que lhe transmite algo muito importante para si, e que pode ouvir sempre que
queira.
Após fazer a tatuagem, basta utilizar a câmara do seu smartphone. A aplicação que usou para construir o
desenho vai reconhece-lo e procurará o som correspondente. Prontamente a sua tatuagem irá
reproduzir, no máximo de um minuto, o que foi gravada nela.
Se quer aderir a esta novidade basta gravar o som ou música que lhe toca no coração e criar uma Sound
Wave que grava, imprime e entrega a um tatuador que saiba fazer a obra. Mas atenção, apesar de ser
música, a tatuagem dói na mesma a fazer.
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