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Resumo 
 
Partindo de pesquisa acadêmica, este artigo traz os resultados da dissertação de mestrado 
intitulada “A cor como fonte luminosa e a inserção do receptor”, defendida junto ao PPG-AV 
da ECA-USP. Tal trabalho elegeu como objeto de estudo as instalações interativas 
produzidas pelas NTC (Novas Tecnologias da Comunicação). Ele pretendeu investigar o 
modo como a cor proveniente de fonte luminosa pode vir a ser utilizada pelo artista com 
vistas a criar um ambiente de sinergia e troca de informações com o receptor. Na primeira 
parte deste artigo, apresentaremos o corpus da referida pesquisa e, na segunda parte, 
tomando como referência a amostra de imagens estabelecida, discutiremos como os artistas 
utilizaram poeticamente a cor como fonte de luz, visando seduzir o receptor para o diálogo 
com a obra. 

 
Palavras-chave: Cor, fonte luminosa, luz, arte digital, tecnologia. 

 
 
Abstract 
 
This article, which has derived from academic research, presents the results of the master´s 
degree dissertation called Color as a light source and the receiver´s insertion, in the 
Postgraduation Program in Visual Arts of Escola de Comunicações e Artes/Universidade de 
São Paulo (PPG-AV, ECA-USP). The research aimed at the interactive artworks produced 
by the New Technologies of Communication (NTC). It investigated how the artist can use the 
color from a light source to create an environment of synergy and exchange of information 
with the receiver. In the first part of the article we present the corpus of the research, and in 
the second part, from the sample of established images, we discuss how the artists used the 
light-sourced color poetically, so as to seduce the receiver to set a dialogue with the artwork. 
 
Key words: Color, light source, light, digital art, technology. 
 
 
 

1. O corpus da Pesquisa 

De modo a se alcançar os objetivos propostos na pesquisa de mestrado, 

primeiramente foi necessário conhecer o panorama histórico que lançou bases para 

o surgimento da cor de fonte luminosa; para tanto, o primeiro capítulo da dissertação 

objetivou resgatar as principais contribuições científicas para o estudo da cor 

derivada da luz, pretendendo-se destacar como tais contributos estão na base das 

experimentações artísticas digitais.  
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Partimos da constatação de que os fenômenos cromáticos e de luz sempre foram 

tratados como sendo de origens distintas, o mesmo ocorrendo com os fenômenos 

elétricos e a luz. Verificamos que foi a partir de pesquisas e descobertas que a 

ciência pôde correlacionar estas áreas e contribuir para um grande avanço no 

estudo da cor como fonte luminosa, e hoje isto é claramente evidenciado pela 

indissociabilidade desses campos. 

Expostas em ordem cronológica, estudamos as contribuições de Isaac Newton 

(1642-1727), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Thomas Young (1773-

1829), Hermann L. F. Von Helmholtz (1821-1894) e James Clerk Maxwell (1831-

1879). A partir da investigação de tais teorias, percebeu-se uma tendência a 

direcionar o estudo da cor no sentido de sua aplicação sob forma de luz. Foram 

estas grandes teorias, hoje apontadas como marcos na história do estudo cromático, 

que viriam a influenciar artistas e movimentos artísticos. Os artistas, influenciados 

por estes estudos e descobertas, que provocaram uma mudança na maneira de se 

compreender e “ver” a cor, tentariam por eles próprios “experimentar” e, por meio de 

sua poética, dar à cor um novo sentido e uso, com base no que de mais recente 

havia sido explorado pela ciência.  

A cor como fonte luminosa passou a ser vista no cenário científico como propriedade 

física cuja relação com o homem vem a ser de fundamental importância. O 

repertório construído no âmbito das teorias cromáticas respaldou os trabalhos dos 

artistas, que passaram a utilizar a cor cada vez mais de modo intencional e 

calculado. Esse conhecimento foi aos poucos influenciando o surgimento de 

movimentos artísticos que, abertos a esse tipo de informação, estreitaram os laços 

entre o campo científico e artístico. 

No campo das Novas Tecnologias da Comunicação (NTC), percebemos a existência 

de determinadas experimentações que passam a se viabilizar pela manipulação da 

cor materializada por fontes luminosas, possibilitadas pelo uso de fontes de luz e 

outros equipamentos tecnológicos, tais como LED1, fibra óptica e sensores de luz. 

O segundo capítulo trouxe informações abrangentes sobre o estudo da cor como 

fenômeno, pormenorizando os seus aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e 

 
1
 LED (Diodo Emissor de Luz). Dispositivo semicondutor que emite luz em uma determinada intensidade. 
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culturais, dados estes essenciais para embasar o estudo específico da cor. Neste 

item, procurou-se ressaltar a importância de se perceber a cor não somente como 

elemento físico, mas também em seu caráter subjetivo. O levantamento realizado 

acerca dos vários aspectos culmina no estudo aprofundado da cor como fonte 

luminosa, e destaca suas propriedades e características de modo a tornar 

compreensível a passagem gradual do uso da cor do objeto para a cor como fonte 

de luz, no contexto da arte.  

Pouco a pouco, percebeu-se que o entendimento e uso gradual da cor no contexto 

das poéticas artísticas se deu com a finalidade de atingir o receptor e torná-lo um 

agente participante e ativo da obra. Ao longo da história, os artistas utilizaram o 

conhecimento que adquiriram com os cientistas sobre descobertas compositivas e 

de harmonia da cor e transportaram-no primeiramente para a obra por meio da 

pintura. Este é o caso, por exemplo, dos Neoimpressionistas, ao utilizarem a técnica 

divisionista que se baseava na tentativa de aplicar na arte leis da ciência que 

envolviam o uso da cor e da luz. Esta técnica, introduzida por Seurat, buscava 

capturar o fruidor induzindo a sensação cromática da mistura aditiva das cores 

aplicada pelo artista na tela. Seurat aplicava pontos de cor na tela em locais 

estratégicos a fim de que a mistura desses pontos, a partir de uma distância 

apropriada, fossem vistos como uma única cor pelo observador. 

Na continuidade, a cor passou a ser utilizada pelos artistas cada vez mais no intuito 

de capturar a atenção do observador que, como veremos a seguir, assumirá um 

papel ativo na obra. Assim, a cor materializada pela luz passa a assumir nas mãos 

dos artistas um papel de significação com grande domínio sobre o participante. Sua 

articulação como instrumento e dispositivo artístico só se fez possível pela relação 

cada vez mais próxima entre a ciência e a arte, resultando em descobertas 

tecnológicas que amplificaram a expressividade poética dos artistas ao longo dos 

tempos. 

O terceiro capítulo se ocupou da tomada de atenção do espectador; visou destacar 

como se dá, na passagem de uma arte clássica para não-clássica, o deslocamento 

da função do receptor dada pela possibilidade de incorporá-lo no âmbito da 

recepção não mais como simples fruidor, mas como interator, ou seja, como agente 

transformador da própria obra. Para tanto, investigamos o conceito de “obra aberta”, 
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explicitando o papel que o receptor tem desempenhado na passagem da 

participação para a interação. Examinamos como o panorama da participação cada 

vez mais ativa do espectador reafirma a noção de obra aberta que, neste caso, vê-

se potencializada pela multiplicidade de interpretações e pela ambigüidade de 

significados favorecidos pela mediação da cor como fonte luminosa. Diferentes tipos 

de abertura e níveis de participação do receptor foram investigados, considerando o 

impacto trazido pelo uso de diferentes técnicas e tecnologias no contexto da criação 

artística. Assim sendo, foi ressaltada de que forma, sob o ponto de vista artesanal, 

mecânico, eletrônico e digital, a interação da obra por meio do uso da cor pôde 

paulatinamente se desenvolver, assumindo a cor um papel primordial na mediação 

entre obra e receptor.  

Com base nos estudos referidos, atestamos que o uso das novas tecnologias 

eletrônicas instaurou diferentes possibilidades de participação do público na arte. Os 

procedimentos de geração de imagens com base na cor como fonte luminosa abrem 

diferentes potencialidades de expressão. Nas experimentações digitais, a arte, a 

ciência e a tecnologia cada vez se imbricam mais como mecanismo para viabilizar a 

atual inserção do receptor como via para o alcance da metalinguagem, para a 

manifestação da criatividade e para a garantia do uso transgressor dos meios. 

Foi reiterado que a utilização da cor como fonte luminosa e seu processo de 

produção estão invariavelmente ligados à relação entre ciência e tecnologia, não 

sendo mais possível dissociá-los. O modo de operar poeticamente com os meios 

digitais revela a transição do uso da cor do objeto para a cor como fonte luminosa. 

Percebeu-se que no caso das instalações interativas produzidas pelas NTC o artista 

passa a definir a cor proveniente de fonte luminosa como elemento mediador do 

processo, utilizando-a como um elo na comunicação entre a obra e o receptor. 

Não se pode deixar de salientar que, dada à sua materialidade, a cor procedente de 

fonte luminosa, ao contrário da cor pigmento, assume uma intensidade muito maior 

e com isso envolve o receptor de maneira muito mais efetiva. Nas propostas 

poéticas dos artistas, então estudadas, notou-se a importância da informação 

cromática como elemento intermediador do diálogo com o receptor. Do ponto de 

vista da interação, estas obras permitiram um diálogo com o receptor, favorecendo a 

produção de uma experiência única e sensível. Pôde-se, portanto, perceber a 
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importância do uso da cor como forma de inserir o receptor ao tomar como 

pressuposto a presença de informação cromática como elemento dinamizador e 

atualizador da proposta poética. 

Tendo em vista os conceitos abordados na primeira, segunda e terceira parte da 

referida dissertação, foi possível com mais clareza e precisão examinar, na quarta 

parte da dissertação, três obras produzidas com base nas NTC que utilizam a cor 

como fonte luminosa de modo a inserir o receptor a partir de uma participação 

instantânea. Neste item, pretendeu-se identificar, no contexto das obras 

examinadas, as várias formas como a cor proveniente de fonte luminosa pode ser 

manipulada pelo artista, tendo em vista a função da cor como peça fundamental e 

ativa no diálogo entre o receptor e a obra. 

As características comuns que justificam a seleção das instalações interativas que 

compuseram a amostra de estudo são as seguintes: as obras foram realizadas ao ar 

livre, fora do ambiente de galerias e museus e no período noturno; o contato social 

no espaço urbano foi priorizado no processo de interação; foram obras oriundas das 

NTC, cujo processo de construção depende da interação do receptor; pela 

materialidade da luz como fonte luminosa, estas obras foram expressas pela 

projeção ou emissão de luz; a cor proveniente de fonte tecnológica foi utilizada como 

elemento poético de expressão. 

As obras estudadas foram as seguintes: Colour by Numbers (2006-2007) de Erik 

Krikortz, Loove Broms e Milo Láven; Forest of Light (2009) de Christina Mejborn e 

Line Langballe  e D-Tower (2004-2011) de Q. S. Serafijn e Lars Spuybroek.  
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Figura 1: Edifício Telefonplan, Estocolmo. Fonte: www.colourbynumbers.org. 

A obra Colour by Numbers, de autoria de Erik Krikortz, Loove Broms e Milo Lavén, 

foi apresentada na Espanha e Suécia entre os anos de 2006 a 2008. Na Espanha, a 

instalação ocupou a Torre de Perdigones, em Sevilha, e na Suécia, o edificio da 

Telefonplan, em Estocolmo. Quando exposta em Estocolmo, cada um dos dez 

últimos andares do edifício foi equipado com potentes LEDs nas cores vermelho, 

verde e azul. A interação e o controle das cores que iluminavam cada andar do 

edifício se deu por meio do uso do aparelho celular dos participantes/moradores da 

cidade. Cada participante ao ligar para um determinado número a partir de seu 

aparelho celular poderia, por cinco minutos, alterar as cores da fachada da torre 

composta pelas luzes LED por meio de uma mistura óptica aditiva. A partir da 

combinação das três cores primárias em intensidades variadas, o participante podia 

definir uma cor específica do espectro por meio de teclado do celular. Deste modo, o 

participante se expressava pela cor, comunicando-se por meio da emissão de luz 

em uma determinada matiz, enviando para a cidade sua mensagem visual na 

escuridão do inverno sueco. 
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Figura 2: Forest of Light, Copenhagem. Fonte: www.totemcollective.com 

A obra Forest of Light, de autoria de Christina Mejborn e Line Langballe, foi exibida 

durante um curto espaço de tempo no evento CO2penhagem, em setembro de 

2009, na Dinamarca. A instalação se situava em uma área em frente a uma floresta 

e era composta por uma plataforma interativa com vinte troncos de madeira 

monitorados do alto de uma treliça por uma webcam com sensor infravermelho que 

permitia correlacionar qualquer movimento realizado sobre os troncos com lâmpadas 

de LED correspondentes e espalhadas pela floresta. Desse modo, cada receptor 

possuía individualmente o domínio sobre a cor projetada, em conjunto com outros 

participantes; a obra alcançava uma extensão grande de projeção e com uma 

multiplicidade de variantes cromáticas alterava o cenário da floresta. 
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Figura 3: D-Tower, Doetinchem. Fonte: www.nox-art-architecture.com 

A obra D-Tower, de autoria de Q.S Serafijn e Lars Spuybroek, é uma instalação 

situada na cidade de Doetinchem, Holanda, e que permanece em atividade desde 

2003. A torre está situada ao ar livre e emite diariamente, no período noturno, uma 

entre quatro cores, definidas a partir de uma triagem de respostas coletadas pelos 

participantes por meio do computador. São quatro as cores pré-estabelecidas que 

determinam o humor da cidade: vermelho (paixão), amarelo (medo), azul (felicidade) 

e verde (raiva). A partir de respostas dadas a um questionário disponível no site 

oficial do projeto, um computador central calcula uma média aproximada do 

sentimento reinante na cidade e traduz esta informação em uma cor que iluminará a 

torre. Para que a obra tenha sentido, é necessária a participação de mais de uma 

pessoa, sendo obrigatoriamente habitantes da cidade onde a torre está instalada. 

Dentro de sua estrutura interna existem potentes LEDs que acendem a superfície da 

estrutura nas quatro possíveis opções de cores. 

A partir das obras examinadas percebeu-se a importância da poética do artista ao 

subverter as limitações impostas pela tecnologia, conseguindo através de sua 

proposta promover a geração de sentidos. Ao fazer isso, o artista possibilita e cria 

determinadas estratégias que, ao serem efetivadas pelo receptor no diálogo com a 

obra, recuperam a poética por ele proposta.   

Enfim, constatou-se que, a depender da poética proposta pelo artista, é possível 

envolver o participante fazendo-o interagir de modo lúdico e descompromissado. A 

cor nesta perspectiva auxilia o envolvimento, garantindo – se utilizada conforme as 

especificidades físicas, fisiológicas, psicológicas e culturais a ela inerentes – os 

efeitos propostos pela poética estrategicamente construída. A cor acaba por definir o 

processo de construção da obra afetando sensivelmente os participantes, mesmo 

estando estes fechados a em um diálogo reativo. 

2. Das formas de diálogo entre obra e interator 

Com base no exame das obras e do estudo das dialéticas entre aleatório x 

controlado, individual x coletivo, projetado x emitido, informação estética x 

informação semântica e material x (i)material, e a partir das entrevistas feitas com os 

autores de cada uma das instalações, foi possível apreender como os artistas 
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utilizaram poeticamente a cor como fonte de luz em instalações interativas 

produzidas pelas NTC visando seduzir o receptor para a troca com a obra.  

Destacaremos a seguir, para cada específica dialética, como as imagens 

selecionadas se manifestam no intuito de destacar a proposta poética estabelecida 

pelos artistas. Pretende-se com esta síntese auxiliar o leitor a entender a relação 

entre a cor como fonte luminosa e a participação do receptor em cada uma das 

obras. 

No que concerne à dialética aleatório x controlado, pretendemos destacar como as 

interações se desenvolvem no tocante à liberdade de ação do receptor. Se a ação 

do fruidor se desenvolve com base em estruturas predefinidas, isto implica que 

quanto maior o número de interações sugeridas pelo artista, maior será o campo de 

possibilidades a percorrer; se a interação se estrutura a partir de uma aleatoriedade 

programada, isto sugere uma certa instabilidade que, contudo, não elimina o que é 

da ordem da simulação de comportamentos.  

No caso da obra Colour by Numbers, as propostas estabelecidas ao receptor são 

bastante limitadas, incorporando-se programaticamente uma forma de participação 

reativa, apesar de ele possuir programaticamente uma liberdade de associar uma 

infinidade de combinações cromáticas a serem propagadas pelas janelas da torre.  

Também no que tange à obra Forest of Light, o receptor atualiza apenas o potencial 

de escolhas embutido na obra, todavia, neste caso, incorpora-se uma espécie de 

aleatoriedade programada, caracterizando, outrossim, uma participação reativa, 

visto que a escolha dos matizes é feita randomicamente pelo algoritmo da obra.  

Já no que se refere à obra D-Tower, a participação dá-se mais uma vez com base 

nas reações dos receptores, mas, neste caso, um leque pré-programado e 

controlado de perguntas e opções de respostas é oferecido, como forma de simular 

a possibilidade de “diálogo” que se abre aos habitantes da cidade. Cada participante 

da obra é convidado a agir em razão da aceitação de determinadas regras 

instituídas pelos artistas; contudo, a obra se configura pelo conjunto das respostas 

dadas ao questionário previamente estabelecido. 
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No que tange à dialética individual x coletivo, tencionou-se distinguir se as obras 

estudadas foram construídas a partir da ação de um grupo de receptores ou de um 

único indivíduo. Tais possiblidades implicam a noção de diluição de autoria, na qual 

se pressupõe que o artista repassa à recepção a prerrogativa de atualizar sua 

proposta poética. 

Reconhecemos que nas três obras examinadas há uma variação que se estende do 

tipo de participação individual a uma espécie de participação coletiva. No caso da 

obra Colour by Numbers, a participação assume basicamente um caráter individual. 

Apenas uma pessoa por vez pode ter acesso à obra. No entanto, a proposta poética 

do artista permite que esta participação se estenda ao coletivo por meio da ação de 

cada receptor que, ao atualizar a imagem, permite assim a emissão de cores que se 

difundem por entre o espaço urbano, possibilitando uma consequente fruição.  

No que concerne à obra Forest of Light, a participação pode se desenvolver tanto 

individual quanto coletivamente, visto que no primeiro caso o participante tem o 

domínio apenas parcial da obra e, quando acessada por mais pessoas, torna-se 

possível explorar partilhadamente a multiplicidade de projeções coloridas de que a 

obra dispõe.  

No caso da obra D-Tower, parte-se do individual para se chegar ao coletivo, visto 

que cada receptor contribui particularmente com a construção da mensagem. A 

proposta dos artistas é a de conhecer e expressar as emoções do conjunto dos 

habitantes da cidade a partir da colaboração conjunta dos membros da comunidade 

ao responderem e atualizarem os questionários previamente estabelecidos. 

No que concerne à dialética projetado x emitido, esta foi utilizada com o propósito de  

revelar formas potenciais e distintas da cor como fonte luminosa a atingir a 

recepção. A cor, seja ela projetada ou emitida, assume diferentes formas de 

expressão a depender do dispositivo de propagação utilizado e definido pelo artista. 

Normalmente, o dispositivo de interface utilizado para a propagação da cor como luz 

interfere e condiciona a determinação da proposta poética pretendida pelo artista, 

atingindo o receptor de maneira diversa. Vale lembrar, como destaca Tavares (2000, 

p. 129), que a rasura do suporte comporta a rasura da mensagem, o que mostra 
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quão importante pode vir a ser o papel desempenhado pelas interfaces físicas na 

interação entre obra e receptor.  

No que se refere à obra Colour by Numbers, a cor é materializada pela emissão de 

luz por meio do uso de LEDs, os quais estão posicionados nas janelas de uma torre. 

O efeito pretendido foi o de sinalizar para a cidade uma determinada mensagem 

estética utilizando a emissão de cor luminosa de um ponto alto do ambiente urbano. 

A luz é emitida em direção à cidade, assumindo um diálogo sinestésico com o 

participante e também com os habitantes que lá vivem.  

No que concerne à obra Forest of Light, as artistas procuraram suscitar pela 

exploração da projeção de luz colorida na área da floresta percepções diversas nos 

participantes. A projeção se difunde e se propaga pela floresta, acabando por 

produzir uma sensação de imersão no ambiente. Quando a ação do receptor sobre 

os toros de madeira é capturada, esta é recodificada em forma de emissão de luz 

pela webcam com sensor infravermelho. As cores projetadas causam, na escuridão, 

um efeito grandioso que é resultado da poética  proposta pelo artista.  

No que tange à obra D-Tower, a emissão de luz por meio de LED atravessa a 

superfície translúcida da torre iluminando-a e delineando-a. A torre iluminada no 

período noturno permite que a cor sobressaia interferindo no ambiente da cidade. A 

torre, ao emitir determinadas cores, assume a tarefa de trazer à superfície de 

maneira visível as emoções dos habitantes. De dentro para fora, a cor que sobressai 

é o resultado das respostas ao questionário respondido coletivamente.  

No tocante à dialética informação estética x semântica, buscou-se apreender as 

específicas e distintas maneiras de utilizar a cor como elemento para atrair a 

atenção do receptor no intuito de atualizar e reconstruir a poética proposta pelo 

artista. Intencionou-se distinguir se as propostas dos artistas priorizaram a lógica da 

similaridade, da autorreferência, da intraduzibilidade ou a lógica da contiguidade, da 

traduzibilidade. 

No caso da obra Colour by Numbers, o papel da cor é “informar”, visto que é o 

elemento que transmite ao coletivo urbano a mensagem poética construída 

individualmente por cada participante. Apesar deste lidar com códigos diversos na 

definição da mensagem estética, esta nada mais é do que o resultado das escolhas 
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de cada participante, que por sua vez podem provocar diferentes percepções por 

parte dos habitantes da cidade.  

No que se refere à obra Forest of Light, a cor é utilizada predominantemente com o 

propósito de produzir sensações, seduzindo o participante pelo seu efeito visual. A 

cor como fonte luminosa cativa e captura o receptor ao se diluir no cenário natural, 

como resultado das ações dos participantes. A forma de articulação da mensagem 

proposta desvia a atenção do que é simplesmente tecnológico, ressaltando o que é 

da ordem do natural e a este agregando novos sentidos.  

No que tange à obra D-Tower, a cor é utilizada no intuito de “informar” diariamente 

aos habitantes da cidade as emoções por eles vivenciadas. São quatro cores que, 

associadas cada uma a uma determinada emoção, traduzem os sentimentos dos 

participantes, provocando esforços interpretativos por parte daquele que frui a obra. 

Ao contemplar a obra, o fruidor não decodifica a mensagem de acordo com uma 

única linha de direção. A relação sensível que a torre provoca no receptor é 

intensificada quando este tem conhecimento de que cada cor nada mais é do que a 

representação das emoções do conjunto dos participantes. Enfim, para o leitor que 

tenta interpretar a obra, a torre transmite os sentimentos relativos ao amor, à 

felicidade, ao medo e ao ódio, nada mais do que representações coletivas dos seus 

participantes.  

No que concerne à dialética material x (i)material, esta foi proposta com vistas a 

referenciar que as interfaces utilizadas pelos artistas se estabelecem como 

operadoras de contato e de tradução, e viabilizam as possibilidades de articulação 

entre os universos do analógico e do digital. Ao resultar da tradução entre códigos, a 

cor tratada como fonte luminosa enfatiza o caráter expressivo e sinestésico 

embutido nas propostas dos artistas. Tencionamos perceber, conforme Tavares 

(2000, p. 129-130), como em cada obra se sustentou a transformação entre imaterial 

e material, a qual garante a imagem atualizar-se sob diferentes configurações, a 

partir do trânsito entre softcopy e hardcopy.  

No que se refere à obra Colour by Numbers, a cor assume um caráter imaterial ao 

se dissociar dos dispositivos que a geram, sendo propagada e interpretada pelo 

participante como o elemento transmissor de mensagens estéticas. Neste caso, a 
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ação do receptor se dá pelo toque no teclado do celular ou pelo teclado do 

computador, enviando sinais que serão decodificados e traduzidos em frequência 

luminosa. Entende-se que a cor seduz pelo efeito a ela inerente e não pelo que é da 

ordem do tecnológico.  

No que se refere à obra Forest of Light, as emissões de luz infiltram-se por entre o 

natural; a ação corporal do receptor ao subir nos troncos aciona o sensor de 

movimento que associará a presença do participante com uma cor gerada 

automaticamente por um sistema central da obra. As cores passam a se infiltrar 

naquele ambiente como se dele fizessem parte, explorando diversos sentidos nos 

participantes.  

Já no caso da obra D-Tower, a cor como fonte luminosa é tratada poeticamente ao 

ser associada a sentimentos distintos como: amor, felicidade, medo e ódio. Através 

dos dados coletados por um questionário, respondidos pelos 

participantes/moradores, um computador central é responsável por calcular a média 

das respostas e enviar estes dados para a torre, que compreenderá o comando 

traduzindo-o na cor correspondente, nada mais do que a tradução entre o que é da 

ordem material e (i)material.   

Em síntese, ao longo desta parte e tomando como recorte as obras examinadas, 

pudemos verificar diferentes maneiras pelas quais a cor de fonte luminosa foi 

utilizada poeticamente pelos artistas de modo a estabelecer um diálogo com o 

receptor, favorecendo sua participação e seduzindo-o. Em todos os três casos, o 

receptor atualiza a obra em um processo de retroalimentação, incorporando a ela 

novos sentidos. Pôde-se constatar que as condições propostas ao interator de 

modificar a estrutura da obra dependem do nível de abertura que esta propõe, e que 

por sua vez está também diretamente condicionada ao mecanismo tecnológico 

associado à proposta poética. Uma obra de caráter reativo se caracteriza por uma 

limitação na reorganização de dados em comparação com uma obra 

verdadeiramente interativa, que garante ao receptor atuar sobre a sua estrutura, por 

meio de diferentes reorganizações dadas a partir da articulação de suas variáveis. 

As propostas poéticas dos artistas procuram subverter essa limitação tecnológica, 

promovendo para o participante uma experiência sensível no diálogo com a obra. 
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As obras escolhidas se diferenciam em níveis de participação e na forma em que se 

apresentam. Porém, elas se aproximam pela sua qualidade poética, pois buscam 

capturar o receptor e levá-lo à produção de sentidos por meio da utilização da cor 

como fonte luminosa, fazendo emergir seus efeitos latentes e sensíveis. A 

exploração da construção de sentidos, significados e significações por meio da cor 

como fonte luminosa mostra-se, quando trabalhada poeticamente, como uma prática 

bastante rica e crescente na experimentação artística com as mídias digitais. Por ser 

uma linguagem básica cuja formação se desenvolve associada a sentidos pessoais 

e culturais, os seus efeitos no homem tendem a ser singulares e sensíveis. 

Considerações Finais: 

Pelo exposto neste artigo, inferimos que a fonte luminosa foi um dado novo, 

introduzido aos poucos na arte. O seu uso se vê associado a um ímpeto de 

mudança dado pelo crescente interesse dos artistas em adotar o que havia de mais 

recente na ciência. Esta tendência, que hoje é corrente entre os artistas da era 

digital, encontra fundamentação histórica nos estudos que abriram caminho para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Os dispositivos tecnológicos que 

decorreram desse desenvolvimento foram acompanhados de perto pelos artistas, 

que procuraram adaptá-los, à medida que surgiam, de modo a satisfazer suas 

propostas poéticas no momento de produção das obras. A cor como fonte luminosa 

foi um dos elementos explorados por esses artistas, manifestando-se por meios 

artificiais e acompanhando, junto com o avanço da tecnologia, novas maneiras de 

ser articulada e manipulada, o que a torna uma característica marcante nas obras 

produzidas nas Novas Tecnologias da Comunicação (NTC). 

Foram apresentadas diferentes propostas poéticas produzidas por essas novas 

tecnologias. Constatamos que a manipulação da cor materializada por fontes 

luminosas, quando articulada poeticamente pelo artista, potencializa o diálogo entre 

obra e receptor, o que possibilita o surgimento de novas formas de mediação entre o 

pólo da produção e o da recepção.  

Com este trabalho, objetiva-se ampliar o campo de pesquisa nessa área do 

conhecimento, servindo este estudo como futuro manancial para os interessados no 

uso da cor como fonte de luz nas obras abertas ao receptor. 
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