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Introdução 

“O mais alto objetivo da Arte é o que é comum à Religião e à Filosofia. Tal como estas, 

é um modo de expressão do divino, das necessidades e exigências mais elevadas do 

espírito.” 

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

  

 Desde a Pré-história, o Homem tem procurado transmitir e registar as suas 

experiencias pessoais, os seus pensamentos e as suas visões do mundo onde vive aos 

demais membros da sua espécie, tendo recorrido numa fase inicial ao registo pictórico 

nas paredes de cavernas e a esculturas de pequenas dimensões nos diversos materiais 

então disponíveis. Com o desenvolvimento de novas técnicas de representação 

imagética, o Homem conseguiu levar essa capacidade de transmissão e registo de ideias 

a outros níveis, ao ampliar as suas técnicas de pintura e de escultura, de modo a que 

estas melhor se aproximassem da realidade e mais facilmente expressassem as suas 

ideias, quer através de uma representação objetiva, como é o caso dos retratos e das 

paisagens captadas em telas, baixos-relevos, frescos, etc., quer por uma representação 

mais próxima dos conceitos e ideais estéticos da época, mas sempre com um certo grau 

de realismo para que as ideias que o artista procurasse expressar fossem interpretadas, 

recebidas e compreendidas, sendo essa tal relação entre o conceito e a proximidade com 

o real visível em pinturas e esculturas de temática religiosa, mitológica e de valores e/ou 

ideais culturais. 

Contudo, houve sempre valores plásticos que o artista dificilmente conseguiria 

captar nas suas obras, dadas as limitações tecnológicas da sua época. Valores, como a 

captação de um dado momento no tempo, o desenrolar de uma ação durante um 

determinado período, e o próprio movimento real da imagem, seja ela sob a forma bi ou 

tridimensional, foram sempre difíceis de conseguir alcançar, uma vez que até aos inícios 

do século XIX não existiam tecnologias que o permitissem. Porém, com o 

desenvolvimento das primeiras tecnologias de animação imagética, como o zootrópio e 

o fenacistoscópio, foi possível aos artistas, conseguir criar a ilusão de movimento real 

de uma determinada cena, que até essa altura, em termos imagéticos, não era possível, 

uma vez que o artista tinha de recorrer à sua perícia artística para imprimir a sensação 
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de movimento na obra (o caso de paisagens onde o observador depreende o movimento 

que o vento teria sobre a folhagem representada através do dramatismo da representação 

pictórica) ou recorrendo à sequenciação de cenas representadas em diversas obras 

(painéis, por exemplo) narrativas de uma dada temática. Contudo, as primeiras 

produções de animação imagética, eram sequências de pinturas ou desenhos, não sendo 

possível captar cenas do mundo que rodeava os artistas da época, pois a proximidade 

com a realidade ainda se encontrava dependente das capacidades artísticas do autor dos 

desenhos ou pinturas. 

 O desenvolvimento das técnicas para a produção de fotografias, nos inícios do 

século XIX, levou a que a capacidade de captação de um momento no tempo, pelos 

artistas, conseguisse alcançar a sua plenitude, pois pela primeira vez na história do 

Homem, foi possível fazer um registo de um momento especifico num curto espaço de 

tempo, sem que a veracidade desse mesmo registo fosse alterada pela mão do próprio 

artista, isto é, ao contrario do que se sucedia até então, deixava de haver uma margem 

de manobra para uma disparidade entre o que o artista percecionava como sendo a sua 

realidade e o que esta era de facto, ou seja, esta nova forma de registo de imagem levava 

a capacidade de mimetização imagética do mundo que nos rodeia a um grau nunca antes 

alcançado.  

Nos finais do século XIX, mais propriamente na década de 1880, a capacidade 

de representação do mundo que nos rodeia alcançou um novo patamar com a criação do 

zoopraxiscopio, que permitiu pela primeira vez a projeção de imagens com movimento, 

compreendendo assim os elementos vitais para o desenvolvimento de novos materiais 

de registo foto-cinematográfico que levou, por sua vez, ao desenvolvimento e criação 

das primeiras câmaras de filmar, abrindo o campo da representação imagética da 

realidade com movimento associado, no domínio da arte, que desde então veio a sofrer 

inúmeros desenvolvimentos tecnológicos até aos dias de hoje.  

No que diz respeito à capacidade de o artista conseguir captar uma cena da 

realidade ou um momento congelado no tempo de forma tridimensional, os avanços no 

domínio da representação imagética bidimensional transpuseram-se rapidamente para o 

domínio da tridimensionalidade, uma vez que os conhecimentos relativos à estereopsia 

como elemento fulcral para a perceção de profundidade e, por conseguinte, da 

tridimensionalidade do mundo que nos rodeia já há muito que eram estudados: desde o 
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tempo de Leonardo da Vinci já se tinham feito estudos sobre o relevo da visão binocular 

na perceção da profundidade, nos seus estudos sobre a perspetiva, porém, só em 1838, 

com os estudos de Charles Wheatstone e a demonstração dos mesmos através da 

invenção do estereoscópio, onde duas imagens (originalmente desenhos ou pinturas, e 

posteriormente fotografias) com pequenas diferenças no seu posicionamento em termos 

de perspetiva, cada uma delas visível apenas a um dos olhos, se conseguiu alcançar uma 

nova forma de expressão artística tridimensional, onde o artista deixa de estar restrito ao 

uso de meios de expressão plástica fisicamente tridimensionais, como o caso dos 

múltiplos materiais empregues nas diversas variantes da escultura, para poder recorrer a 

meios fisicamente bidimensionais para obter um resultado virtualmente tridimensional, 

alcançando assim a mesma sensação de volumetria real do objeto representado sem ter 

de recorrer fisicamente a este. A evolução tecnológica que posteriormente decorreu 

durante o século XX, quer ao nível da fotografia quer ao nível do filme, levou a que esta 

forma de expressão artística virtualmente tridimensional, passasse do campo da imagem 

estática à imagem em movimento, levando ao surgimento dos primeiros filmes 3D com 

recurso a óculos polarizadores, para que fosse possível a visualização tridimensional dos 

filmes.  

Paralelamente a estas duas tipologias artísticas (fotografia e filme), em meados 

do século XX, assistiu-se ao surgimento de uma nova forma de representação imagética 

da realidade: a holografia. Esta nova tecnologia, à semelhança dos estereogramas e dos 

filmes estereoscópicos, conseguia criar uma imagem virtualmente tridimensional com 

recurso à sobreposição de duas ou mais imagens de um mesmo objeto sobre uma 

mesma superfície (na placa holográfica) permitindo assim uma total independência de 

aparelhos, como os óculos polarizadores no caso do cinema ou dos estereoscópios no 

caso das imagens estereoscópicas) para a visualização desta imagem virtualmente 

tridimensional, o que permite a um número mais alargado de observadores 

contemplarem as obras. Contudo, numa fase inicial, a holografia não estava totalmente 

independente de aparatos para que os hologramas fossem visíveis, requerendo então 

uma iluminação apropriada laser do mesmo comprimento de onda para a reconstrução 

da imagem. Com os desenvolvimentos no âmbito dos materiais e processos de registo 

tornou-se possível a visualização destas imagens, sem necessidades especiais de 

iluminação, como nos hologramas de transmissão de luz branca e nos hologramas de 
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reflexão multicolores, facilitando assim a sua divulgação uma vez que não possuem 

tantos requisitos para a sua visualização e, por conseguinte, exposição.   

Com estes desenvolvimentos tecnológicos no domínio da ótica, e também 

noutros campos científicos, houve um desenvolvimento de uma série de novas 

tipologias artísticas que assentavam na exploração destes novos conhecimentos 

científicos e meios tecnológicos no domínio da arte. Estas obras, foram ao longo deste 

período que se estende desde meados do século XX até aos dias de hoje, agrupadas no 

que se chama as artes dos novos media, um grupo bastante vasto onde se encontram 

aplicadas diversas tipologias artísticas, como a instalação, a escultura, a pintura, o 

cinema, a performance, a fotografia, a bioarte, entre outras, sendo algumas destas obras 

inclusivamente multimédia, isto é, recorrem a diversos meios de expressão artística para 

a criação de uma mesma obra. Esta forma de expressão artística intermedial permitiu 

aos artistas fazerem composições onde são confrontadas certas questões e explorarem 

certas particularidades endémicas de determinadas formas de arte. Isto é bem visível no 

âmbito da holografia que por ser um meio relativamente recente em comparação com os 

demais e por possuir umas propriedades plásticas muito próprias, torna-se bastante 

atraente para a experimentação por parte dos artistas, assistindo-se a uma exploração no 

que toca ao controlo das cores, através dos processos de gravação e dos tipos de luz 

usados, a forma como a imagem e o movimento obtidos na placa holográfica se 

comportam em função do movimento do observador, estando esta última forma de 

experimentação deste médium intrinsecamente relacionada com o tipo de interações e 

diálogos que a obra holográfica tem com o observador. Dentro ainda das questões que 

esta forma de expressão artística em particular, permite colocar ao observador, 

encontram-se questões como a relação entre a virtualidade e realidade da própria 

tridimensionalidade, como é visível em algumas obras onde escultura e holografia são 

utilizadas; o paradoxo entre a bidimensionalidade física do suporte e a 

tridimensionalidade virtual, que para além de ser explorado na holografia trata-se 

também dum paradoxo explorado no cinema e na fotografia tridimensionais (parentes 

próximos da holografia, pois figuram entre o grupo de tipologias que considero serem 

pertencentes às artes virtualmente tridimensionais) porém não duma forma tão profusa 

quanto na holografia; a possibilidade de “pintar com a luz”, o artista pode manusear a 

emulsão da placa holográfica, através da aplicação de produtos específicos e deste modo 

fazer um jogo de exposição dos materiais fotossensíveis a determinados comprimentos 
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de onda, conseguindo em certa medida, controlar o comportamento da luz, usando-a 

assim, como um veículo de expressão artística, podendo produzir obras quer de caracter 

mais representativo, quer de carácter mais abstrato.  

Deste modo, pode-se dizer que a holografia encontrou no campo da arte, uma 

multiplicidade de formas de expressão artística e foi explorada intensivamente, embora 

não tanto como noutros meios do âmbito das artes virtualmente tridimensionais, dado os 

custos de produção, as condições que requer para a sua produção, e os conhecimentos 

científicos necessários por parte do artista, para que este possa produzir hologramas de 

elevada qualidade artística e assim conseguir estabelecer um melhor diálogo com o 

público. Estes critérios, comparativamente com outras formas de expressão artística 

atuais, são mais difíceis de alcançar – lembro o exemplo das filmagens e fotografias em 

3D ou a criação de cenários em realidade virtual, onde os programas e equipamentos 

necessários para não só, a criação de obras nestes domínios, como também para a sua 

reprodução, é substancialmente mais acessível, tanto do ponto de vista económico como 

do ponto de vista físico e tecnológico.  

Com todo este panorama histórico onde se inserem as artes virtualmente 

tridimensionais e, dentro delas, a holografia, várias questões se levantam, como a 

relevância da criação deste novo grupo de formas de expressão artística que são artes 

virtualmente tridimensionais e o que em concreto as distingue das demais artes dos 

novos média; se com esta multiplicidade de formas de utilização da holografia na arte 

dever-se-á caracterizar a holografia como um género artístico específico ou será antes 

mais apropriado considera-la como um meio de expressão artística interarticulável 

dentro de vários géneros artísticos, e, caso seja considerada um género artístico 

específico, poder-se-á então integrar toda a produção artística holográfica nas chamadas 

artes virtualmente tridimensionais, ou, se pelo contrário, todas as obras pertencentes a 

diversos géneros que por integrarem este potencial médium interarticulável passam 

automaticamente a pertencer a este novo grupo dadas as propriedades intrínsecas de 

tridimensionalidade virtual dos hologramas. Foi com o intuito de apresentar um 

potencial esclarecimento sobre estas questões que me motivou à produção desta 

dissertação, de modo também a incidir alguma luz sobre a temática, pouco divulgada 

dentro da arte contemporânea que é a holografia artística e as obras de arte que 

compartilham algumas das suas particularidades plásticas, embora não sejam de origem 

holográfica. 
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Para tal, nesta dissertação irei abordar estas questões ao longo de três capítulos, 

começando pela noção de artes virtualmente tridimensionais, passando para as 

particularidades da holografia, enquanto uma forma de arte virtualmente tridimensional, 

em comparação com as demais tipologias pertencentes a esta categoria, posteriormente 

apresentando as diversas formas sob as quais a holografia aparece na arte e que 

conclusões podemos tirar dessas constatações; por fim as conclusões a que cheguei com 

este estudo e quais os futuros desenvolvimentos.  

Assim sendo, no Capítulo I sobre “A Noção de Artes Virtualmente 

Tridimensionais”, começarei no primeiro ponto deste capítulo intitulado “O conceito de 

virtualidade na arte” por explicitar o que se entende como virtualidade no âmbito da arte 

e como tal, permitir ao leitor, uma melhor compreensão do porquê de ter optado por esta 

terminologia – o virtual – em detrimento doutras terminologias aparentemente 

sinónimas, mas que me parece não serem as mais apropriadas. No segundo ponto, “A 

noção de espaço e tridimensionalidade virtuais na arte” viso abordar a noção de espaço 

virtual na arte e o modo como a tridimensionalidade se pode inserir nesse mesmo 

espaço virtual. No terceiro ponto, “Outras tipologias pertencentes a esta ideia de arte 

virtualmente tridimensional e o contexto da holografia nesta forma de arte”, tal como o 

próprio nome indica, procuro indicar quais são as tipologias artísticas que considero que 

se enquadram no conceito das artes virtualmente tridimensionais e o porquê de cada 

uma delas se incluir nesse mesmo conjunto, e, paralelamente, abordar a forma como a 

holografia se pode considerar um elemento deste tipo de artes.  

No Capítulo II, sobre as “Particularidades da holografia enquanto arte 

virtualmente tridimensional comparativamente a outras tipologias pertencentes a esta 

categoria”, começo no primeiro ponto com “A virtualidade da imagem holográfica” por 

abordar as questões relacionadas com a imaterialidade da imagem holográfica, os 

valores oníricos normalmente associados a esta e a forma como estes se apresentam de 

especial interesse para o artista. No segundo ponto, “O espaço virtual ocupado pela 

imagem holográfica e a sua relação com o observador”, tratarei a questão do espaço 

ilusoriamente físico que a imagem holográfica ocupa e a forma como esta interage e 

suscita um interesse exploratório de si mesma, dentro desse mesmo espaço virtual. No 

terceiro ponto, intitulado “Técnicas usadas na produção artística de hologramas” irei 

expor quais as técnicas de produção holográfica artística e, por conseguinte, a que tipo 

de hologramas dão origem e quais as suas particularidades. Ainda dentro deste ponto 
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irei fazer uma subdivisão entre as técnicas e tipo de hologramas presentes na holografia 

analógica e na holografia digital sempre dentro do contexto artístico. Gostaria também 

de fazer já uma ressalva quanto ao facto de que no caso dos hologramas digitais existir 

sempre o processo  "analógico" do laboratório: a revelação, o branqueamento, a fixação, 

etc., e de, também, existir um tipo de hologramas partilhado, o qual irei especificar 

apropriadamente no dito ponto, uma vez que pode ser feito quer de forma digital quer de 

forma analógica. No quarto ponto, “A Cor e Iluminação: variabilidade e controlo 

cromático”, falarei das questões relativas ao domínio das cores presentes no holograma, 

a grande importância que a iluminação tem na reconstrução da imagem holográfica, a 

relação existente entre a técnica holográfica utilizada e as cores que são visíveis na 

imagem holográfica, e a importância do posicionamento da luz para o visionamento 

apropriado da obra. No quinto e último ponto, “A relação entre a imagem holográfica, o 

movimento e o tempo”, falarei sobre a questão da reversibilidade do tempo de forma 

linear na visualização do holograma e a sua relação direta com o movimento do 

observador, e a visibilidade de maior ou menor número de elementos imagéticos 

conforme a interação que este tem com a obra, isto é, o posicionamento que este tem 

perante o holograma.  

O Capítulo III, que aborda “A presença da holografia na arte”, compartimenta 

em cinco pontos diferentes, aspetos desta questão. O primeiro ponto, “A holografia per 

si”, trata as obras que consistem unicamente em hologramas, isto é, placas holográficas 

contendo a imagem holográfica, sem se encontrarem inseridas em qualquer outra forma 

de expressão artística, um pouco à semelhança da pintura ou da fotografia. No segundo 

ponto, “A holografia no contexto da instalação”, irei tratar as obras de arte holográficas 

que se encontram inseridas no contexto da instalação, explicitando o porquê da 

tendência de alguns artistas, ao recurso da componente holográfica na criação das suas 

instalações e o papel que esta desempenha atendendo às suas características. O terceiro 

ponto, “A holografia no contexto da escultura”, procura abordar a forma como a 

holografia faz parte integrante de algumas obras desta tipologia tão ancestral de uma 

forma bastante eficaz e variada, apesar das marcadas diferenças que aparentemente as 

poderiam distanciar. No quarto ponto, “A holografia no contexto da pintura”, irei expor 

a forma como não só a holografia é usada como mais um elemento integrante de 

algumas obras de carácter pictórico, mas como também, a holografia em si, pode ser 

uma forma de pintura, recorrendo a algumas técnicas abordadas no terceiro ponto do 
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segundo capítulo. O quinto e último ponto deste capítulo, “Holografia: especificidade 

ou um médium interarticulável”, irei abordar a pertinência da holografia enquanto um 

género artístico específico ou, antes, como um médium interarticulável entre várias 

tipologias artísticas, recorrendo aos exemplos dados nos pontos anteriores deste capítulo 

para corroborar a conclusão a que cheguei.  

No Capítulo IV, encontram-se as Conclusões a que cheguei com este estudo e os 

futuros desenvolvimentos que este terá, bem como a Bibliografia usada para a 

realização desta dissertação.  
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Capítulo I 

 

1 – A Noção de Artes Virtualmente Tridimensionais 

1.1 – O Conceito de Virtualidade na Arte 

Quando optei por elaborar o conceito de Artes Virtualmente Tridimensionais, 

considerei que para um melhor entendimento do mesmo, deveria começar por esclarecer 

o porquê de ter recorrido ao termo virtual, para caraterizar o tipo de tridimensionalidade 

visível nas obras compreendidas dentro deste grupo, em detrimento de outros termos, 

aparentemente sinónimos ou igualmente válidos. Para tal, começo com uma reflexão 

acerca de dois termos que são aparentemente semelhantes: o imaterial e o irreal.  

De acordo com a enciclopédia portuguesa, o termo imaterial é referente a algo 

que não é formado por matéria; que não é concreto, como tal, incorpóreo ou impalpável; 

ou espiritual/sobrenatural. Em parte, podemos considerar este termo aplicável à questão 

das Artes Virtualmente Tridimensionais, uma vez que a tridimensionalidade deste tipo 

de obras não possui matéria e, como tal, são incorpóreas e impalpáveis as imagens 

reproduzidas, uma vez que essa tridimensionalidade é obtida com recurso a alguma 

forma de transmissão ou reflexão da luz, que por sua vez é inerentemente imaterial. 

Essa situação, é ainda acentuada, se comparar este tipo de obras com outras formas de 

arte fisicamente tridimensionais, como é o caso da escultura ou da arquitetura; porém, a 

própria questão da ausência de matéria na imagem tridimensional leva-nos, 

paralelamente, à situação da fisicalidade do suporte onde estas formas de arte se 

encontram gravadas, como é o caso das placas holográficas, em que as imagens 

holográficas se encontram registadas ou no caso do cinema 3D, em que as imagens se 

encontram contidas em filme ou num ficheiro contido na memória de um computador. 

Assim, pelo facto de estas formas de arte estarem intrinsecamente dependentes de um 

suporte físico, onde se encontram registadas e de onde são reproduzidas as múltiplas 

imagens bidimensionais, permitindo que se forme a imagem tridimensional ao nível do 

olho humano, não as podemos considerar inteiramente imateriais, uma vez que 

dependem sempre de suporte material para que a tridimensionalidade exista. 

Poderíamos ainda referenciar o facto, de alguns autores considerarem a questão da 

imaterialidade da imagem como um recurso artístico próprio desta classe de Artes, que 
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os artistas inclusive exploram ativamente no desenvolvimento da sua linguagem 

artística própria, precisamente pelas diversas potencialidades plásticas que este oferece 

quer ao nível léxico-sintático, relacionado com a técnica artística e relativo às relações 

existentes entre elementos lexicais, quer ao nível semântico, relacionado com potenciais 

significados e interpretações que podem ser feitas
1
. Porém, essa questão da 

imaterialidade, é relativa apenas à componente imagética da obra, não englobando a 

parte do suporte onde esta é executada e do qual necessita e depende para a sua 

visualização, sendo que este mesmo suporte físico está de tal modo interrelacionado 

com a componente imagética da obra que influencia fortemente a forma como esta pode 

ser visualizada e as propriedades imagéticas que esta pode ter, nomeadamente no que 

toca às cores que são visíveis, como é o caso das imagens registadas numa placa 

holográfica com recurso a um único comprimento de onda e que só serão possíveis de 

ser reconstituídas se for utilizado um feixe de luz com o mesmo comprimento de onda 

do registo; ou do tipo de registo que é feito no suporte, no caso concreto da holografia; 

se se trata de um holograma de transmissão, a imagem holográfica só é visível se o feixe 

de luz atravessar a placa holográfica onde foi feito o registo, alterando assim a forma 

como esta pode ser visualizada e interagir com o meio envolvente, como são o caso das 

obras holográficas integradas em contexto de instalação. Temos ainda o caso das obras 

de arte feitas em Realidade Virtual, como as que são feitas em programas de 

computador tridimensionais que dependem da capacidade física do computador de 

conseguir comportar o programa apropriado para a sua visualização, a memória onde 

estão registados os códigos em que a obra está encriptada, bem como uma placa gráfica 

e ecrãs compatíveis com a resolução da obra de modo a que esta possa ser visualizada 

com a qualidade devida. Como tal, apesar do relevo que a imaterialidade da imagem 

tem, o papel da materialidade do suporte, na capacidade de transmissão do conceito da 

obra para o observador, desempenha um papel igualmente importante e que de forma 

alguma pode ser dissociado da obra.  

Outro motivo também pelo qual o termo imaterial se encontra desajustado para a 

definição do tipo de tridimensionalidade destas Artes, é o aspeto espiritual/sobrenatural 

que se encontra associado a este termo. Por norma, quando se recorre ao termo imaterial 

no domínio artístico, pode-se também estar a remeter para outros valores da obra, 

                                                           
1
 Garcia-Robles, Rocio; Oliveira, Rosa M.; Azevedo, Isabel, Immateriality, Invisibility 

and Restricted View-angle as resources in holographic art practices, ISDH 2009 
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valores que transcendem a componente física da obra, como é o caso da sua aura
2
 de 

uma obra de arte; porém, tratam-se sempre de valores que transcendem as questões 

físicas e concretas da materialidade da obra encontrando-se, por conseguinte, no 

domínio imaterial da mesma, quer o caso da aura que se relaciona com o percurso 

histórico da obra, quer o caso da iconografia que se relaciona com valores do domínio 

cultural e conceptual da imagética da obra, como por exemplo um holograma de um 

determinado santo, onde o holograma em si tem uma componente física – logo material 

– do suporte onde foi feito o seu registo, porém o conceito de que a representação 

imagética feita no holograma é relativa a um determinado santo é uma componente que 

remete para questões iconográficas e, como tal, conceptuais que são pertencentes a um 

domínio imaterial que transcende as questões da fisicalidade ou não da imagem tratada.  

Por sua vez, a palavra irreal encontra-se definida na enciclopédia portuguesa 

como sendo um adjetivo usado para caracterizar algo como sendo não real ou 

pertencente ao domínio do fantástico. A primeira definição de irreal é mais que 

suficiente para não se encontrar apropriada para a caracterização deste tipo de 

tridimensionalidade, uma vez que apesar de não ser física a forma como esta 

tridimensionalidade é apresentada ao observador, possui características que a tornam 

inerentemente real, como o facto de esta tridimensionalidade ser obtida através da 

reprodução de múltiplas imagens bidimensionais reais, como tal, tornam a imagem 

percecionada pelo observador como tridimensional inerentemente real. Poder-se-ia 

alegar que a perceção da tridimensionalidade da imagem é fruto de uma ilusão de ótica 

e como tal a imagem obtida pela visualização da obra é irreal, contudo, dado que toda a 

execução da obra visa utilizar a propriedade que o ser humano tem de percecionar o 

mundo de forma estereoscópica para criar uma imagem que é tridimensional, embora 

recorra a duas ou mais imagens bidimensionais, não podemos dizer que esta imagem 

será irreal, pois pelo menos ela existirá no cérebro do observador, do mesmo modo que 

não se pode dizer que no cinema 3D as imagens que são percecionadas com recurso aos 

sistemas 3D polarizados (comumente chamados óculos 3D) são irreais, pois elas 

existem na realidade, o que acontece é que a imagem é tratada para que o cérebro do 

observador a leia como sendo tridimensional. Por outro lado, a palavra irreal pode 

                                                           

2
 Benjamin, Walter, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, in 

Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Relógio D’Água, Lisboa, 1992 
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remeter para algo pertencente ao domínio do fantástico, da fantasia, sendo que mais 

uma vez a tridimensionalidade das imagens em si não é pertencente ao domínio da 

fantasia uma vez que são bem reais pelas razões anteriormente descritas, porém, o que 

nelas é retratado pode pertencer ou não ao domínio do fantástico ou da fantasia, mas 

isso já se trata da iconografia da imagem representada e não das características do tipo 

de tridimensionalidade que esta possuí.  

Ao contrário dos anteriores termos, aparentemente possíveis de serem utilizados 

para a caracterização do tipo de tridimensionalidade apresentada por estas Artes 

Virtualmente Tridimensionais, o termo virtual encontra-se particularmente ajustado por 

uma série de razões. Para tal irei explorar os seus múltiplos significados que atestam a 

sua utilização para a caracterização deste tipo de Artes. 

A palavra virtual encontra-se definida na enciclopédia portuguesa como sendo 

um adjetivo utilizado para caracterizar algo como “suscetível de exercer ou de realizar”, 

ou seja, “possível”; algo que existe em potência, ou seja potencial; no domínio da 

informática como algo simulado por programas de computador; e no domínio da física, 

mais concretamente da ótica, diz-se das imagens sempre direitas, obtidas por reflexão 

(nos espelhos) ou por refração (nos dioptros), que não são formadas pelos raios 

refletidos ou refratados (conforme o caso), mas pelos respetivos prolongamentos, e que, 

por este motivo, não podem ser diretamente projetadas. Para a discussão em questão 

vou atentar apenas aos três primeiros significados que a palavra virtual pode ter, uma 

vez que o último é relativo a uma terminologia aplicada na área das ciências. 

 Pelo primeiro significado, o de ser algo “suscetível de exercer ou de realizar”, 

ou seja, “possível”, podemos dizer que se aplica a este grupo de formas de arte pelo 

facto de a tridimensionalidade destas possuir um elevado grau de possibilidade de 

tridimensionalidade factual, ao nível das imagens que nos são apresentadas, pois a 

forma como se alcança esta noção tridimensional é feita com recurso aos mecanismos 

inatos de perceção da realidade do olho humano, logo este interpreta o conjunto de 

imagens bidimensionais a que se recorre para obter o efeito tridimensional como uma só 

imagem ou cenário com três dimensões que muito possivelmente é real e com a qual o 

observador pode estabelecer contacto. Esta situação de possibilidade de interação entre 

o observador e as obras pertencentes ao grupo das Artes Virtualmente Tridimensionais é 

visível no cinema 3D e na Realidade Virtual, quando o observador se encontra diante de 
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cenas ou cenários onde objetos aparentam ir em direção do observador e este, por 

instinto, se desvia dada a elevada possibilidade de o objeto que este perceciona ser real e 

o poder atingir, embora tudo se passe no domínio da virtualidade. O mesmo acontece 

com os hologramas, onde certos elementos parecem aproximar-se e ir surgindo ao 

observador e este instintivamente se aproxima e movimenta em torno do holograma 

para poder observar melhor os seus elementos. 

Por outro lado, se atentarmos ao segundo significado da palavra virtual, onde 

esta se refere a algo que existe em potência, ou que é potencial, veremos como se 

relaciona diretamente com o significado acima discutido, pois a tridimensionalidade 

destas obras apresenta-se precisamente em potência, ou seja, que tem um elevado grau 

de possibilidade da imagem/obra ter três dimensões contudo não ser realmente 

tridimensional no que toca à fisicalidade da imagem visualizada. Isso é visível 

sobretudo em obras onde a tridimensionalidade das imagens representadas se encontra 

bastante distanciada em relação ao seu suporte, o caso da obra “Lotus”, de Isabel 

Azevedo e Elisabeth Sandford-Richardson, criado em 2013 (Vídeo 1), onde os 

elementos pictóricos da obra aparentam estar bastante distanciados do suporte e 

possuindo uma tridimensionalidade bastante próxima da que seria espectável de um 

objeto fisicamente tridimensional que se encontrasse à distância a que esse elemento se 

encontra do suporte.  

No que toca ao associar o termo virtual ao mundo da informática, na medida em 

que se trata de algo que é simulado por programas de computador, pode-se dizer que, 

em certa medida, este termo não podia ir mais de encontro ao que atualmente se produz 

dentro das tipologias pertencentes às Artes Virtualmente Tridimensionais, uma vez que 

todas elas, de uma forma mais ou menos profusa, apresentam produções feitas com 

recurso à programação informática, tornando-as inerentemente virtuais. Dentro dessa 

prática, temos como é claro, obras pertencentes a este grupo de Artes, em que o artista 

não recorreu a estes métodos para a sua produção, adotando técnicas mais artesanais de 

produção, nomeadamente no caso da holografia, onde ainda a maioria das obras feitas 

não têm recorrido à utilização de programas informáticos para a sua criação; porém, 

ainda dentro da holografia, assistimos a duas formas de utilização dos programas de 

computador na produção de obras: as obras parcialmente criadas com recurso a 

programas de computador e as obras inteiramente criadas com recurso a programas de 

computador. O que as distingue é o facto de as primeiras terem uma matriz real, isto é, 
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consistem no registo de uma cena criada/encenada fisicamente pelo autor, sendo 

posteriormente digitalizada essa cena, onde pode sofrer ou não algum tipo de 

tratamento, sendo o resultado um híbrido entre a matriz real e as alterações dessa 

mesma cena que foram efetuadas com recurso a programas informáticos. Por sua vez, as 

obras criadas inteiramente com recurso a programas de computador, consistem em obras 

onde todos os elementos que as constituem foram gerados através de programas 

informáticos de animação, resultando posteriormente numa cena que não assenta sobre 

qualquer registo da realidade
3
. Esta metodologia de produção artística com recurso a 

programas de computador nas Artes Virtualmente Tridimensionais, estende-se além da 

holografia para o cinema 3D, a fotografia 3D e a Realidade Virtual, sendo tal facto 

visível em múltiplos filmes de cinema, nomeadamente de animação ou de ficção 

científica, onde elementos inexistentes na realidade são adossados a personagens reais 

que são usadas como matriz para a realização das cenas cinematográficas. O mesmo 

acontece na fotografia 3D, onde os tratamentos de imagem para corrigir imperfeições 

são feitos e são criados efeitos visuais que seriam impossíveis de conseguir sem o 

recurso a programas de computador.  

Assim, podemos verificar que o uso da palavra virtual se encontra mais ajustado 

ao tipo de tridimensionalidade que se pode apreciar nas imagens apresentadas dentro 

deste grupo das Artes Virtualmente Tridimensionais, uma vez que se distingue da mera 

imaterialidade pelos motivos acima descritos, pois apesar de a imagem tridimensional 

apresentada ser fruto de uma ilusão de ótica gerada por uma composição de imagens 

bidimensionais e, por conseguinte, ter um certo aspeto imaterial, a imagem com três 

dimensões mais que ser imaterial tem em si a capacidade de simular com grande 

veracidade um certo grau de fisicalidade, transportando-a assim para o termo virtual, 

pois este grau de quase fisicalidade da imagem traduz-se numa série de características 

que levam a que o observador se comporte perante esta como se de um objeto 

fisicamente tridimensional se tratasse, como foi mencionado anteriormente. De igual 

modo, o termo virtual encontra-se melhor ajustado que o termo irreal, pois este último 

possuí uma série de valores incompatíveis, ou com a questão da existência real do 

suporte para a criação destas imagens, ou com a questão de o termo pelo motivo anterior 

não ser apropriado para caracterizar o tipo de tridimensionalidade que se verifica neste 

                                                           
3
 Garcia-Robles, Rocio, La Holografía en el Arte Contemporáneo, Universidad de 

Sevilla, 2008, pp. 165-166 
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tipo de obras de arte, sendo que no contexto artístico é melhor empregue na 

caracterização da imagética ou temática das obras criadas.  
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1.2 - A Noção de Espaço e Tridimensionalidade Virtuais na Arte 

Um elemento que me auxiliou na elaboração do conceito de Artes Virtualmente 

Tridimensionais, foi o facto de todas as tipologias artísticas pertencentes a este grupo, 

apresentarem a particularidade, de toda a imagem tridimensional se desenrolar num 

espaço virtual que se pode encontrar quer diante, atrás ou em ambos os lados do suporte 

onde a imagem é reproduzida. Este elemento a que me refiro como espaço virtual, trata-

se do espaço que a imagem ocupa, sendo o caso mais clássico de todos o da pintura, 

onde o espaço virtual da imagem representada, se encontra normalmente na parte 

posterior do plano da imagem, funcionando como uma janela através da qual o 

observador visualiza uma cena que se desenrola para lá desta. Porém, no caso das Artes 

Virtualmente Tridimensionais, as imagens representadas podem encontrar-se, à 

semelhança da pintura, num espaço virtual que se encontra para lá do plano onde a 

imagem é reproduzida, mas também num espaço virtual que se encontra diante desse 

mesmo plano, podendo inclusive em alguns casos encontrar-se entre o espaço virtual 

anterior e posterior do plano.  

Relativamente a esta questão do posicionamento do espaço virtual, Andrew 

Pepper
4
, no contexto da holografia, faz alusão a esta questão do espaço virtual 

considerando que este se desenrola em caixas espaciais, isto é, um espaço cúbico onde a 

cena representada/reproduzida se desenrola, sendo que quando o objeto representado na 

imagem se encontra na caixa espacial que se situa na parte posterior do plano – e por 

plano entenda-se placa holográfica - a imagem não causa grande choque para o 

observador, uma vez que este posicionamento é-lhe familiar não o hostilizando, 

facilitando assim o processo de visualização e compreensão da mesma. O facto de este 

posicionamento não ser agressivo para o observador advém das experiências pessoais 

com as quais este se encontra mais familiarizado, como é o caso da visualização de 

cenas através de molduras ou janelas, sendo isto visível a diversos níveis, quer a um 

nível mais primordial nas formas de arte mais clássicas, como são o caso da pintura e do 

desenho, transpondo para os media de expressão artística mais recentes, como as 

televisões e computadores, onde em todos eles as imagens representadas se encontram 

                                                           
4
 Pepper, Andrew, Holographic Space: A Generalised Graphic Definition, Leonardo 

Journal, Holography as an Art Medium, Special issue. Vol 22, No 3 &4, (1989), pp. 

295-298, citado em Garcia-Robles, Rocio, La Holografía en el Arte Contemporáneo, 

Universidad de Sevilla, (2008), pp. 186-188 
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numa caixa espacial que se situa no parte posterior do plano que é demarcado ou por 

uma moldura, por uma janela, ou por um ecrã. Se olharmos em retrospetiva para a 

história da arte, compreende-se facilmente o porquê dessa situação ser bastante familiar 

para o observador, pois desde os tempos da Grécia Antiga que se encontram relatos 

deste tipo de representação. Um exemplo conhecido é o que é referenciado na 

“Naturalis Historia” de Plínio, o Velho, datada de 77-79 d.C., onde é relatada a história 

da competição entre dois pintores da Grécia Antiga, Zêuxis e Parrásio (século V a.C.) 

para ver qual era dos dois o melhor artista ao conseguir aproximar-se mais da 

representação do real através de uma pintura. Nessa competição, Zêuxis, um pintor 

conhecido pelo uso do claro-escuro para a recriação da sensação de tridimensionalidade 

da imagem, pintou um cacho de uvas de tal maneira realista que apareceram de imediato 

pássaros para o debicarem. Porém, quando Zêuxis pediu a Parrásio que levantasse a 

cortina que este tinha a cobrir a sua pintura, Parrásio revelou que de facto não se tratava 

de uma cortina mas sim de uma pintura de uma cortina. Perante esta situação, Zêuxis 

admitiu que Parrásio era um artista superior a ele, pois se Zêuxis havia conseguido 

enganar os pássaros, Parrásio havia conseguido enganar um artista.  

Outro exemplo de como o recurso à caixa espacial que se encontra na parte 

posterior da superfície do plano é uma constante na história da arte é “O Juízo Final”, 

produzida entre 1535 e 1541 (Fig. 1) por Miguel Ângelo (1475-1564), onde o fresco, 

situado na parede do altar da Capela Sistina, tem toda uma série de valores 

volumétricos, de perspetiva e de construção de profundidade fazendo quase com que a 

parede desapareça conseguindo imergir o observador na profundidade e profusão de 

volumetrias representadas, porém todas elas se encontram na caixa espacial situada na 

porção posterior do plano pictórico. Não relegando esta situação apenas para superfícies 

planas onde se procura tratar uma cena com uma determinada temática com ilusão de 

volumetria mas sem uma correlação direta com o espaço, temos a “Apoteose de Santo 

Inácio”, criada entre 1691 e 1694 (Fig. 2) por Andrea Pozzo (1642-1709), que se 

encontra no teto da Igreja de Santo Inácio de Loyola, onde o artista apesar de continuar 

a usar apenas a caixa espacial posterior, usa também os jogos de perspetiva e volumetria 

para dar a ilusão de que os elementos arquitetónicos existentes na pintura são 

continuação da estrutura arquitetónica da igreja em si, dando assim a ideia de um 

prolongamento do teto da igreja.  
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Como podemos ver, desde há muito que a representação pictórica com recurso a 

técnicas de claro-escuro e de perspetiva têm sido usadas na história da arte, fazendo 

com que o observador esteja familiarizado com esta forma de representação pictórica. 

Esta situação perdura até aos dias de hoje, sendo visível no uso de diversas tecnologias 

aplicadas aos novos media como a televisão, o computador ou o telemóvel, onde as 

imagens aparecem diante do observador, dentro da caixa espacial posterior ao plano, 

sempre como se se tratasse de uma janela pela qual o observador espreitasse. 

Porém, quando esta circunstância se altera na representação da imagem ou cena 

esta ao passar da caixa espacial posterior para a caixa espacial anterior ao plano 

pictórico, ou caso se desenrole entre as duas caixas espaciais (posterior e anterior), 

como se verifica na holografia e noutras tipologias pertencentes a este grupo de Artes 

Virtualmente Tridimensionais, pode-se extrapolar a afirmação de Pepper
4
 - do campo da 

holografia para as tipologias pertencentes a este grupo - quando este afirma que é como 

se o espaço onde se desenrola a cena ou se situa a imagem passasse para áreas de 

perceção inexploradas. Esta afirmação é compreensível pois nenhuma outra forma de 

arte fisicamente bidimensional passa de uma forma virtualmente tridimensional para a 

parte dianteira do plano. Poderíamos referir o caso de certas obras pertencentes ao 

domínio da pintura onde se verifica uma passagem de valores tridimensionais para a 

parte anterior do quadro, como é o caso da obra “Canyon” (Fig. 3) criada em 1959 por 

Robert Rauschenberg, onde certos elementos colados à tela, como a águia, se encontram 

tridimensionalmente na caixa espacial anterior do quadro; porém, existe uma grande 

diferença entre a tridimensionalidade presente numa obra deste género e uma obra de 

arte virtualmente tridimensional no que toca ao impacto que esta causa no observador, 

pois o facto de a tridimensionalidade ser física reporta o observador para o domínio das 

suas experiências quotidianas, onde este é confrontado diariamente com objetos 

fisicamente tridimensionais que se projetam diante dos planos onde se encontram 

assentes, o que faz com que o observador se encontre familiarizado com este tipo de 

posicionamento da tridimensionalidade de determinados elementos presentes na obra de 

Rauschenberg; no entanto, o mesmo não acontece quando o observador se encontra 

diante uma obra virtualmente tridimensional, uma vez que este tipo de 

tridimensionalidade virtual confinado a uma superfície fisicamente bidimensional causa 

um confronto com o qual o observador não está familiarizado, pois não tem referentes 

quer em termos de experiências pessoais do quotidiano, onde não existem situações 
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onde a tridimensionalidade que o observador perceciona seja virtual, quer em termos 

culturais, uma vez que ao longo da história da arte nunca houve, até à chegada destes 

media, uma aplicação de técnicas artísticas que simulassem a presença de algo 

tridimensional na caixa espacial anterior do plano onde se encontra registada a cena, ou 

inclusive que esta se articulasse entre as duas caixas espaciais.  

Este facto leva-nos a outra particularidade das Artes Virtualmente 

Tridimensionais, fruto da forma como a virtualidade da imagem é nela percecionada: a 

variabilidade da importância da superfície onde se encontra registada e/ou onde é 

reproduzida a imagem ou cena virtualmente tridimensional. Dadas as características 

anteriores, podemos afirmar que as obras pertencentes a este grupo possuem uma maior 

autonomia do suporte onde são reproduzidas do que as outras formas de arte, onde 

também existe a componente de uma certa tridimensionalidade virtual, como é o caso da 

pintura ou da fotografia convencionais, sendo que nas Artes Virtualmente 

Tridimensionais a função do suporte artístico tanto pode ser determinante para a cena 

reproduzida - fazendo com que o conceito que o autor procura expressar não consiga ser 

devidamente percecionado sem que a presença do suporte seja evidente - como pode 

apenas ter a função secundária, tratando-se apensa do meio escolhido para o registo e 

reprodução da cena que o autor quis criar, sem que o suporte seja determinante para o 

seu entendimento, não descurando o facto de este condicionar sempre até certo ponto o 

entendimento que o observador faz da obra. Tal se pode verificar nas obras 

anteriormente referidas, como é o caso d’ “O Juízo Final” de Miguel Ângelo que se 

encontra na parede do altar da Capela Sistina, sendo o seu posicionamento em função da 

arquitetura e do local em concreto onde se encontra (o altar) vital para uma 

compreensão por parte do observador do tema que a obra trata. Paralelamente a essa 

situação, pela obra se encontrar emoldurada pela arquitetura da capela a forma como 

esta expressa a sua tridimensionalidade é semelhante a uma janela pela qual se observa 

o que se encontra além do altar, dando uma sensação de continuidade do espaço 

religioso o que contribui para o reforço do tema tratado. No caso da “Apoteose de Santo 

Inácio” de Andrea Pozzo, o artista tira partido da localização da superfície onde pintou 

o fresco – uma abóbada da igreja - para acentuar o efeito de perspetiva e, por 

conseguinte, de tridimensionalidade ao simular um continuar das paredes que suportam 

a abóbada, incluindo na imagem elementos arquitetónicos com características muito 

semelhantes às do interior da igreja, criando a ilusão de que este crescendo de altura das 
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paredes culmina num teto aberto por onde se assiste à chegada de Santo Inácio ao Céu, 

podendo quase afirmar-se que estamos perante uma situação de uma janela – o falso teto 

aberto -dentro de uma moldura – o interior da abóbada da igreja.  

Em contrapartida, assistimos no domínio das Artes Virtualmente 

Tridimensionais, tanto a situações deste género, onde o contexto em que se insere a obra 

é importante e a superfície onde esta é reproduzida tem uma relevância significativa, 

como o oposto, onde a superfície em nada se encontra correlacionada com a 

problemática expressa na obra. Porém, a tipologia que o artista escolhe para a sua 

expressão plástica, essa sim tem relevância no que toca à forma como a mensagem 

presente na obra é transmitida. Como exemplos dessas situações diametralmente 

opostas, temos a maioria dos filmes de cinema 3D, onde se procura fazer com que a tela 

cinematográfica, onde é reproduzido o filme, se esvaneça, colocando o observador 

numa situação em que pelo artista ter recorrido tanto à caixa espacial posterior como à 

caixa espacial anterior da tela, o plano em que esta se encontra é como que anulado pela 

simples sucessão de imagens, onde elementos que se encontram na parte anterior fluem 

para a parte posterior, e vice-versa, relegando assim a tela para um papel de mero 

suporte plástico através do qual o artista reproduz a sua obra sem que para a transmissão 

de ideias o suporte tenha qualquer tipo de relevância, uma vez que quando o mesmo 

filme 3D é reproduzido num ecrã de televisão as ideias e conceitos contidos no filme 3D 

não muda apesar de o suporte onde esse é reproduzido mudar. Por outro lado, na 

holografia podemos encontrar obras onde o suporte desempenha um papel fulcral para o 

seu entendimento, como no caso da obra “Holosculpture” de Jean Gilles (Fig. 4), em 

que o elemento escultórico fisicamente tridimensional entra em contacto com a placa 

holográfica onde se encontra representada uma imagem virtualmente tridimensional que 

dá continuidade ao elemento escultórico, evidenciando assim a relevância do suporte - 

neste caso da placa holográfica – para a transmissão da ideia que o artista procura 

expressar.  

 Um elemento específico da virtualidade das imagens das tipologias pertencentes 

às Artes Virtualmente Tridimensionais que se encontra ausente na virtualidade das 

outras formas de arte de registo imagético, é a presença de duas ou mais imagens 

relativas a uma dada cena no mesmo suporte de registo ou reprodução da imagem. Esta 

particularidade é fundamental para que a imagem ou cena percecionada seja visualizada 

como tridimensional na verdadeira aceção da palavra, isto é, como se fosse fruto de uma 
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visualização estereoscópica real, uma vez que este processo requer que o observador 

tenha duas imagens diferentes, cada uma de um dado ponto de vista de uma mesma cena 

ou objeto, de modo que este interprete a representação imagética como fisicamente 

tridimensional, quando na realidade o é apenas virtualmente. Esta forma de 

representação de tridimensionalidade virtual altera o papel do observador por 

comparação a outras formas de expressão artística, ao nível da interpretação da imagem, 

uma vez que nas demais formas de representação imagética a ilusão de 

tridimensionalidade é criada pelo artista através do recurso a elementos que conferem a 

noção de volumetria, como os jogos de claro-escuro, de distância entre planos e de 

perspetiva, tendo sido essas técnicas recorrentemente utilizadas ao longo da história da 

arte, desde a Roma Antiga, como se pode ver no caso dos frescos da villa de Publius 

Fannius Synistor (Fig. 5) datados de cerca de 50-40 a.C., passando pelo período 

renascentista e barroco, como se viu anteriormente, até à contemporaneidade, como na 

obra hiper-realista de Chuck Close “Mark”, já produzida entre 1978 e 1979 (Fig. 6). 

Porém, estas formas de representação carecem dos elementos que permitem ao 

observador ter a sensação física de estar perante um objeto tridimensional, fazendo com 

que este percecione sempre a imagem como bidimensional apesar de nela estarem 

presentes características típicas de objetos fisicamente tridimensionais.  

Paralelamente a esta situação, acresce a possibilidade de o observador se poder 

movimentar em torno da imagem virtualmente tridimensional, como no caso da 

holografia, ou, por contraposição, as imagens se movimentarem diante do observador, 

como no caso do cinema 3D ou da Realidade Virtual, permitindo assim que este além 

de ter a perceção de que o objeto é tridimensional através do efeito estereoscópico ao 

nível do olho humano, tenha também a sensação de que se trata de um objeto ou cena 

fisicamente tridimensional pois a tridimensionalidade deste/a não é afetada apesar da 

deslocação do observador em torno da imagem ou da imagem em função do observador. 

A este nível, Stephen Benton resume bastante bem esta diferença entre as formas 

convencionais de representação imagética e a que é feita pelas artes virtualmente 

tridimensionais quando afirma que “[…] longe de se constituir como uma janela fixa 

para um espaço fixo, o holograma funciona em todo o caso como uma janela com 
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memória […]” 
5
; podendo extrapolar esta afirmação para as demais formas de arte 

virtualmente tridimensionais uma vez que todas elas, à semelhança da nossa memória, 

contêm uma série de imagens sobre um mesmo momento ou cena que permitem 

observa-lo de diversos pontos de vista, como afirma Rocio Garcia-Robles
6
, e não de 

uma forma estática como acontece por exemplo na fotografia ou na pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Benton, Stephen, Holography: The Second Decade, Optics News, (1977), pp. 16-21, 

citado em Garcia-Robles, Rocio, La Holografía en el Arte Contemporáneo, Universidad 

de Sevilla, (2008), p. 185 

 
6
 Garcia-Robles, Rocio, La Holografía en el Arte Contemporáneo, Universidad de 

Sevilla, (2008), p. 185 
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1.3 - As Tipologias Pertencentes às Artes Virtualmente Tridimensionais e o 

contexto da Holografia nestas Artes 

Quando se fala em Artes Virtualmente Tridimensionais é conveniente mencionar 

quais as tipologias que se enquadram dentro deste grupo. De modo a conseguir 

compreender em que aspetos as tipologias pertencentes a este grupo diferem das demais 

formas de representação imagética que, de algum modo, poderiam aparentemente 

enquadrar-se dentro deste grupo embora na realidade não possuam as características 

necessárias para se integrarem, recorri a uma série de características para definir quais 

as tipologias pertencentes de modo a diferencia-las das demais formas de arte.  

Entre essas características, uma que achei determinante para a classificação de 

uma tipologia como sendo pertencente às Artes Virtualmente Tridimensionais é a 

capacidade de a imagem reproduzida no suporte se poder desenrolar tanto na caixa 

espacial que se encontra na parte posterior do plano da superfície de reprodução, como 

na que se encontra na parte anterior desse mesmo plano, ou inclusive entre estas duas 

caixas de uma forma fluida, nunca perdendo a noção de tridimensionalidade 

independentemente do posicionamento do observador. Esta característica exclui 

automaticamente o desenho, a pintura, a fotografia bidimensional, o cinema 

bidimensional, a gravura, entre outras tipologias de representação imagética 

bidimensionais, pois estas operam normalmente com base no facto de a imagem 

representada se encontrar numa das caixas espaciais posteriores do plano da superfície 

onde é reproduzida, podendo, pontualmente, encontra-se em ambas, recorrendo a certos 

elementos pictóricos para estabelecer a ligação entre essas duas caixas, como se pode 

ver nas pinturas tridimensionais de rua de  Nikolaj Arndt (Fig. 7), criadas cerca de 2009, 

onde certos elementos da imagem, como os veados e os degraus servem de ponte entre a 

caixa espacial posterior e a anterior. Porém, apesar destas pinturas estabelecerem 

ligação entre as duas caixas espaciais existentes, falta-lhes um elemento que faz com 

que não possam ser incluídas no grupo das Artes Virtualmente Tridimensionais, que é 

precisamente o facto de a sensação de tridimensionalidade da imagem se esvanecer 

conforme o posicionamento do observador, algo que não acontece nas tipologias 

pertencentes a este grupo. Trata-se portanto, de uma das características fundamentais 

partilhadas por todas as tipologias pertencentes a este grupo, pois o facto de não haver 

perda de noção da tridimensionalidade da imagem, independentemente do 

posicionamento do observador em relação ao suporte, contribui para um acentuar do 
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valor de tridimensionalidade da obra em questão, conferindo-lhe assim um 

comportamento semelhante ao do objeto ou cena real representados, dando ao 

observador uma sensação de fisicalidade perante a imagem virtualmente tridimensional 

representada. 

Esta característica encontra-se intrinsecamente relacionada com uma outra que 

todas as tipologias deste grupo compartilham, que é a capacidade de conterem num só 

suporte de registo imagético, duas ou mais imagens de uma dada cena, com recurso à 

paralaxe binocular, isto é, num mesmo suporte podemos encontrar sobrepostas duas ou 

mais imagens relativas a uma cena, fazendo com que o observador ao se deslocar diante 

da obra, ou mesmo estando em diferentes posições perante ela, consiga visualizar 

diferentes pontos de vista relativos à cena em questão. Para esse efeito, é ativada a 

capacidade de visão estereoscópica intrínseca ao ser humano, como foi anteriormente 

referido no ponto 1.2 desta dissertação, sendo esta particularidade algo que as tipologias 

de representação imagética bidimensionais não possuem. 

Outra característica, partilhada por todas as tipologias que incluo nas Artes 

Virtualmente Tridimensionais, é a possibilidade que estas têm de combinar os fatores 

acima descritos, com a capacidade de fazer passar desapercebido o suporte de registo 

gráfico onde se encontra a imagem. Esta característica é particularmente visível nos 

casos onde ambas as caixas espaciais são usadas, porém, por esse mesmo motivo, 

poder-se-ia questionar quanto à relevância desta característica para a classificação de 

uma tipologia como sendo pertencente ou não às Artes Virtualmente Tridimensionais, 

uma vez que outras tipologias fazem uso de ambas as caixas espaciais, como foi o caso 

anteriormente mencionado das obras de Nikolaj Arndt, mas, nessas mesmas obras, 

como se pode verificar, o plano do suporte onde se encontra feita a representação da 

obra não passa totalmente despercebido, tendo sido elementos pictóricos para o 

integrarem e auxiliarem à transição da imagem que se encontra na caixa espacial 

anterior para a posterior que no caso concreto da obra visível na Fig. 7 se encontram 

representados pelos degraus e pela simulação de pequenos penhascos em função do 

chão onde se insere a obra. Por contraposição, no caso das tipologias pertencentes ao 

grupo das Artes Virtualmente Tridimensionais, assistimos em certas obras a uma certa 

independência do suporte, sendo que a obra pode ser criada e visualizada de modo a que 

o suporte não desempenhe um papel significativo para o entendimento desta, como se 

observa no caso de cenas de filmes 3D, onde elementos imagéticos podem fluir da caixa 
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espacial posterior para a anterior sem que o suporte no qual é reproduzido o filme tenha 

qualquer influência na capacidade de perceção do observador, ou ainda no caso 

concreto de hologramas com figuras abstratas que aparentam flutuar no ar uma vez que 

não recorrem a pontos de referência espaciais dentro da placa holográfica, como no caso 

da obra de Edwina Orr “Sketches”, 1981 (Fig. 8). Porém, como é claro, existem também 

outras tantas obras virtualmente tridimensionais, onde o suporte desempenha um papel 

significativo para a sua interpretação, à semelhança de outras tantas obras pertencentes a 

tipologias que não se enquadram nas Artes Virtualmente Tridimensionais. Por outro 

lado, existirão também obras no domínio da pintura, da fotografia bidimensional ou do 

filme bidimensional que não se encontram de forma alguma dependentes do suporte 

para que a mensagem que pretendem transmitir seja recebida pelo observador, sendo 

que a mensagem é de igual forma transmitida quando se observam as suas réplicas ou 

fotografias destas, no caso da pintura, ou quando estas passam do plano do papel 

fotográfico, no caso da fotografia ou da tela cinematográfica no caso dos filmes, para o 

ecrã do computador ou da televisão. Normalmente quando tal acontece, é porque a 

importância de recriar a sensação de tridimensionalidade física através da imagem ou 

cena em questão, não é premente nessas obras para que a mensagem que o artista 

procura transmitir consiga chegar ao observador.  

Portanto, atendendo às características que usei para definir os parâmetros em que 

me baseio para designar se uma tipologia artística é pertencente ou não às Artes 

Virtualmente Tridimensionais, cheguei à conclusão de que as tipologias que integram 

este grupo são a fotografia 3D ou fotografia estereoscópica, o filme 3D e 

estereoscópico, a holografia e a realidade virtual 3D e estereoscópica, bem como todas 

as variantes lenticulares dentro de cada uma delas com a ressalva de que esta variante 

não necessita que o observador use qualquer tipo de apetrechos para a visualização da 

sua tridimensionalidade, uma vez que são as únicas que partilham efetivamente a 

capacidade de conjugar todas as premissas anteriormente descritas nas obras que nelas 

se integram, tendo a capacidade de recriar a sensação de tridimensionalidade física, que 

é percecionada pelo observador, numa superfície bidimensional, levando assim a um 

novo patamar a capacidade de representação imagética em superfícies bidimensionais 

de imagens tridimensionais.  

Dentro destas quatro tipologias, convém salientar as semelhanças e diferenças 

entre elas e que potencialidades nos oferecem enquanto formas de expressão artística, 
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sendo que algumas são utilizadas com maior regularidade do que outras, conforme as 

suas especificidades técnicas ou a sua popularidade junto do público em geral. 

Começando na tipologia mais antiga de todas, a fotografia 3D teve a sua origem nos 

primeiros estereoscópios que foram produzidos pela primeira vez em 1838, por Sir 

Charles Wheatstone que aplicou o princípio da estereoscopia do olho humano, ao 

colocar paralelamente duas imagens de perspetivas ligeiramente diferentes - 

semelhantes às que o olho humano captaria - de uma dada cena num suporte. Cada olho 

apenas consegue visualizar uma das imagens, a sobreposição das mesmas é feita ao 

nível do cérebro de tal maneira que estas duas imagens bidimensionais são 

percecionadas como uma só imagem tridimensional, conseguindo-se assim recriar a 

sensação de profundidade da imagem e simultaneamente a sensação de “fisicalidade” da 

sua tridimensionalidade. Com o desenvolvimento dos estudos da paralaxe binocular 

conseguiu-se compreender como seria possível recrear a sensação do objeto ou cena 

representados, estarem fisicamente diante do observador, sem que para isso se tivesse 

que recorrer ao posicionamento isolado de cada uma das imagens relativa à perspetiva 

que cada olho captaria, como se fazia no caso dos estereoscópios, recorrendo então a 

fotografias espacialmente sobrepostas, continuando a haver a necessidade de cada olho 

visualizar isoladamente cada imagem. Para esse fim pode-se recorrer à atribuição de 

cores distintas a cada fotografia, normalmente o azul ou verde a uma e ao vermelho a 

outra, ou então à polarização distinta de cada imagem, sendo necessário para a sua 

visualização recorrer-se a “óculos” cujas lentes consistem ou em filtros coloridos ou 

polarizadores
7
, respetivamente, de modo a que o observador tenha uma perceção de que 

o que está a visualizar é fisicamente tridimensional à semelhança do que aconteceria 

com um objeto ou cena real, quando na realidade se encontra a observar a sobreposição 

de duas imagens bidimensionais.  

Esta possibilidade no domínio da fotografia 3D rapidamente se transpôs para o 

domínio da filmagem, criando assim os primeiros filmes tridimensionais, sendo que 

estes usam o mesmo princípio que a fotografia 3D ao longo de toda a sequência de 

imagens constituintes do filme, resultando assim num filme onde as cenas e movimento 

são percecionados pelo observador como se de algo fisicamente tridimensional se 

tratasse quando na realidade se trata de uma ilusão de ótica. Outra característica 

                                                           
7
 Azevedo, Maria Isabel, A Luz como Material Plástico, Universidade de Aveiro, 

(2005), p. 72 
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partilhada com a fotografia 3D, é a necessidade de filtros polarizadores para a 

visualização do filme, podendo-se desde já destacar que estas duas tipologias artísticas 

são as únicas que requerem que o observador utilize filtros para a visualização da 

tridimensionalidade virtual da obra, ficando totalmente impossibilitado de a percecionar 

se não dispuser dos mesmos.  

A realidade virtual 3D, por sua vez, para alcançar o grau de tridimensionalidade 

da fotografia 3D e dos filmes 3D, apesar de não utilizar filtros polarizadores recorre a 

um par de “óculos” estereoscópicos que fornecem ao observador as imagens 3D 

computorizadas, conferindo-lhe assim um sensação física de tridimensionalidade 

perante o cenário e ambiente em que este se encontra. Normalmente, para auxiliar a 

evidenciar esta elevada sensação física de tridimensionalidade, certas obras de realidade 

virtual 3D recorrem a outros elementos, como sistemas de som 3D, isolando o 

observador do espaço real que o rodeia, coletes com sensores para detetar a respiração 

do observador, bem como sensores no topo e na base da coluna vertebral para detetar a 

inclinação do corpo, de modo a que as cenas representadas se vão sucedendo com base 

na respiração do observador e que se apresentem espacialmente conforme o 

posicionamento físico deste, levando a uma total imersão do observador no espaço 

tridimensional virtualmente criado
8
. Tal grau de imersão na realidade virtual 3D é 

visível na obra “Osmose” de Char Davies, de 1995 (Vídeo 2), onde o observador se 

encontra totalmente imerso na experiencia de realidade virtual 3D dada pelos “óculos” e 

complementada pelos demais elementos sensoriais que contribuem para um total 

isolamento do observador, do espaço que o rodeia, acentuando o caráter imersivo da 

experiência artística.  

A holografia estereográfica é outra tipologia que também recorre ao mesmo 

princípio de estereoscopia que é aplicado na fotografia 3D, no filme 3D e na realidade 

virtual 3D, para fazer o registo de uma imagem ou cena virtualmente tridimensional, 

porém com algumas diferenças. Ao invés de recorrer apenas a um par de imagens para a 

criação do efeito de estereoscopia na visualização de imagens, a holografia recorre ao 

registo de uma série de imagens de um mesmo objeto ou cena, com recurso a feixes de 

luz específicos numa placa holográfica de modo a conseguir diferentes perspetivas 

dentro de um determinado ângulo de registo que será posteriormente o ângulo de 

visualização da imagem holográfica. Para a visualização da imagem registada, faz-se 

                                                           
8
 https://www.youtube.com/watch?v=bsT59fp8LpY&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=bsT59fp8LpY&feature=youtu.be
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incidir um ou mais feixes de luz com o mesmo comprimento de onda e ângulo que os 

feixes de luz utilizados para efetuar o registo da imagem, possibilitando assim ao 

observador ter uma visão virtualmente tridimensional da imagem registada - sempre 

dentro da amplitude em que se efetuou o registo - uma vez que este consegue visualizar 

as diferentes perspetivas da imagem que são percecionadas por cada olho, tal como 

aconteceria se o objeto ou cena reproduzidos estivessem fisicamente presentes. Esta 

tipologia possui ainda a particularidade de não necessitar de óculos para a visualização 

da imagem virtualmente tridimensional, ao contrário da fotografia 3D, do filme 3D e da 

realidade virtual 3D, porém necessita de uma iluminação apropriada para a correta 

visualização da imagem registada. Ainda dentro da holografia, existe um tipo de 

hologramas que se designa por hologramas estereográficos que se trata de uma espécie 

de “híbridos” entre a fotografia 3D e a holografia convencional, pois para a sua 

produção são empregues vários “ […] hologramas de pequenas dimensões, distribuídos 

espacialmente em tiras verticais paralelas (estereogramas unidimensionais) ou em 

pequenos retângulos (estereogramas bidimensionais) que correspondem a vários 

ângulos de vista do objeto […]”
9
 assemelhando-se assim a uma versão holográfica da 

fotografia 3D, sendo que irei desenvolver este aspeto com maior detalhe no ponto 2.3 

desta dissertação.  

Podemos portanto concluir que destas quatro tipologias, a que maior autonomia 

confere ao observador em termos de hardware necessário para a visualização da 

imagem virtualmente tridimensional nela contida é a holografia, partilhando as demais 

tipologias a necessidade de recorrerem a “óculos” que permitam ao observador 

visualizar a obra de forma adequada. Porém a holografia é a que goza de menos 

popularidade entre estas formas de representação de tridimensionalidade virtual, dado o 

facto de o equipamento necessário para a produção de hologramas com boa resolução 

ter um custo comparativamente elevado, ao contrário das demais tipologias que com o 

desenvolvimento tecnológico dos computadores e dos programas necessários para o 

tratamento de imagem tridimensional, conseguiram alcançar um maior número de 

pessoas, permitindo que vários artistas pudessem experimentar trabalhar com estas 

técnicas criando uma maior variedade de obras virtualmente tridimensionais nestas 

tipologias. Simultaneamente, o custo associado aos filtros e suportes de registo e 

reprodução de imagem tridimensional no domínio da fotografia 3D, do filme 3D e da 

                                                           
9
 Azevedo, Maria Isabel, A Luz como Material Plástico, Universidade de Aveiro, 

(2005), p. 128 
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realidade virtual 3D é substancialmente inferior, comparativamente ao que é necessário 

para o registo e reprodução de hologramas.  

Ainda dentro das características partilhadas entre tipologias artísticas 

pertencentes ao grupo das Artes Virtualmente Tridimensionais, podemos verificar que a 

holografia se encontra quase num ponto de charneira entre estas quatro tipologias, na 

medida em que possui à semelhança da fotografia 3D a capacidade de registo de uma 

determinada cena ou objeto estático, conseguindo igualmente preservar todos os valores 

de volumetria e de tridimensionalidade virtual que a fotografia 3D regista; porém, 

noutros casos, a holografia pode ser usada como um meio de registo de movimento à 

semelhança do filme 3D e da realidade virtual 3D, sendo que podemos dizer que o faz 

de forma semelhante mas não igual, porque no caso do filme 3D, o observador tem uma 

postura mais passiva no que toca à observação da sucessão de cenas do que na 

holografia, onde tem que se movimentar em torno da obra para contemplar a sucessão 

de imagens que conferem a sensação de movimento, assemelhando-se neste aspeto com 

a realidade virtual 3D, em que o observador também assume uma postura mais 

exploratória da imagem tridimensional; no entanto, para proceder ao retrocesso desta 

sequência de cenas, no caso do filme 3D, o observador tem de ter uma ação mais 

interventiva, tendo que agir diretamente no suporte de registo onde se encontra gravada 

a sequência de imagens que constituem o filme e fazer retroceder essa sequência 

“manualmente”, o que nem sempre é possível. Por exemplo, no caso de um filme 3D 

gravado num ficheiro do seu computador, o observador tem a possibilidade de ir à linha 

de tempo ou usar um comando para que a sequência de imagens retroceda, já num 

cenário em que se encontre a visualizar o filme 3D numa sala de cinema essa 

possibilidade não existe, tendo que acompanhar a sequência de imagens preestabelecida. 

Na realidade virtual 3D essa situação é mais variável, pois conforme a obra, pode haver 

ou não essa possibilidade de retroceder a sequência de imagens, mas aqui já não é 

necessária uma intervenção direta sobre o suporte de registo imagético. No caso da 

holografia, em última instância, pode-se afirmar que o observador também terá de tomar 

uma ação para retroceder na sequência de imagens, porém esta ação não é “invasiva” 

sobre o suporte de registo, como o é nos filmes 3D, uma vez que o observador pode 

retroceder a sequência de imagens através do seu posicionamento em função do 

holograma, sendo esta circunstancia uma constante em todos os hologramas que 

apresentem uma sequência de movimento. Assim sendo, é possível afirmar que a 

holografia partilha com o filme 3D e a realidade virtual 3D, a capacidade de 
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manipulação da linearidade temporal do seu registo de imagens, embora isso aconteça a 

diferentes níveis, sendo que das três tipologias de registo de movimento virtualmente 

tridimensionais, é a que possui uma maior liberdade a este nível.  

Outra característica, partilhada por todas as tipologias virtualmente 

tridimensionais, é que todas elas oferecem a possibilidade de serem tratadas 

digitalmente, porém só algumas possuem a possibilidade de serem tratadas 

laboratorialmente, como é o caso da fotografia 3D, do filme 3D e da holografia, sendo 

que esta última, mesmo quando é tratada digitalmente tem sempre uma componente que 

é inerentemente laboratorial do processo, como a revelação, branqueamento, fixação, 

etc., associado à produção do holograma em si. Deste grupo, somente a realidade virtual 

3D é a única endémica da arte digital.   

Deste modo, podemos concluir que de todas as tipologias virtualmente 

tridimensionais, a holografia foi a que alcançou um maior grau de autonomia a diversos 

patamares da representação virtual de imagens tridimensionais, conseguindo não só 

fazer um registo virtualmente tridimensional de imagens estáticas no espaço como 

também de sequências de movimento; reconstituir as suas imagens virtualmente 

tridimensionais, com menos requisitos ao nível de hardware, sobretudo no caso dos 

hologramas de transmissão e de reflexão de luz branca, que necessitam somente que se 

atenda ao ângulo de incidência da luz para que a imagem registada na placa holográfica 

seja reproduzida, por oposição às demais tipologias, onde, sem determinados 

equipamentos como “óculos” estereoscópicos e filtros polarizadores, não é possível 

visualizar a obra e algumas estão inerentemente dependentes de um computador para 

processar a sequencia de imagens, como é o caso da realidade virtual; e oferece a 

possibilidade de retrocesso em termos de linearidade temporal a um nível que nenhuma 

outra tipologia virtualmente tridimensional consegue alcançar, uma vez que esse mesmo 

retrocesso temporal é relativo ao observador e não ao meio, permitindo que diversos 

observadores possam contemplar a obra da forma que mais lhes apraz, por contraste às 

demais tipologias como o filme 3D, onde o retrocesso da sequência de imagens obriga a 

que todos os observadores o vejam, não permitindo uma certa independência no que 

toca à observação da obra. 
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Capítulo II 

 

2 – Particularidades da Holografia enquanto Arte Virtualmente 

Tridimensional 

2.1 – A Virtualidade da Imagem Holográfica 

 Quando se fala de imagem holográfica, a primeira ideia que se tem desse 

conceito é a de uma imagem que consegue simular de maneira bastante eficaz a 

tridimensionalidade do objeto ou cena representados ou então algo abstrato que aparenta 

ocupar um espaço fisicamente tridimensional, quando na realidade se trata de uma 

imagem virtualmente tridimensional gravada num suporte fisicamente bidimensional. 

Como tal, a virtualidade e a imagem holográfica são dois conceitos intrinsecamente 

ligados no âmbito das Artes Virtualmente Tridimensionais cuja relação merece ser 

discutida em maior profundidade. 

 Como anteriormente foi referido, a imagem holográfica pauta por ter como 

principal característica uma combinação entre a virtualidade da imagem e a perceção de 

tridimensionalidade que a mesma consegue transmitir sem o auxílio de próteses visuais, 

sendo que esses dois elementos indissociáveis contribuem para que o observador 

interaja com a obra de uma forma muito própria, não sendo comparável à de como este 

interage com as demais formas de Arte Virtualmente Tridimensionais. Esta propriedade 

é precisamente a que leva muitos artistas a escolherem a holografia como a tipologia de 

eleição para a realização das suas obras pois trata-se de um recurso artístico muito 

específico que é utilizado para tratar diversos temas, nomeadamente os que envolvem 

um certo grau de imaterialidade ou que procuram atribuir esse valor através da 

capacidade de representação virtualmente tridimensional quer do objeto tratado quer da 

temática da cena representada. Deste modo, podemos interpretar as formas como os 

artistas fazem uso do recurso artístico que é esta ausência de fisicalidade presente na 

imagem holográfica em dois grandes grupos: o do uso léxico-sintático da virtualidade 

da imagem holográfica, que se encontra relacionado diretamente com a técnica artística 

e as relações que os diferentes elementos da obra estabelecem entre si; e o do uso 
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semântico dessa mesma virtualidade, que aborda os possíveis significados e 

interpretações das imagens criadas
10

. 

 Dentro do primeiro grupo, podemos encontrar obras que abordam a apresentação 

pictórica pura da luz. Este tema é particularmente atrativo para os hológrafos artísticos 

dadas as características específicas da holografia, uma vez que se trata de um meio onde 

tanto para o registo da imagem como para a reconstrução da mesma se recorre à própria 

luz, conferindo assim o valor de imaterialidade inerente às representações que com ela 

são feitas. Porém, gostaria aqui de salientar a diferença que existe quando na holografia 

é tratada pictoricamente a luz em comparação com outras tipologias do domínio do 

pictórico bidimensional, pois nesta em concreto não se pode falar de uma representação 

da luz mas antes de uma apresentação da luz, uma vez que, ao contrário das demais, a 

holografia por recorrer à própria luz para a reconstrução da imagem nela registada 

encontra-se a apresentar uma imagem relativa à luz e não a representá-la, uma vez que 

todas as propriedades da própria luz se encontram presentes nessa apresentação por 

inerência do meio a que se recorre para a reprodução da imagem
11

. Para ilustrar melhor 

o que pretendo dizer, olhemos para a obra de Rudie Berkhout “Study in Light No. 6”, de 

1999 (Fig. 9), onde o autor procurou tratar a natureza do comportamento da luz, neste 

caso em concreto, recorrendo a um jato de água de alta pressão para a modelação dos 

hologramas. Assim o registo efetuado é o resultado do comportamento da luz face a 

estas alterações causadas pelo artista, e quando é feita a reconstrução da imagem 

holográfica o observador encontra-se perante uma apresentação deste mesmo 

comportamento da luz, uma vez que esta irá comportar-se de forma idêntica à que se 

comportou no momento do registo. Por outro lado, no âmbito da pintura, temos o caso 

da obra de Claude Monet “Impression, Soleil levant”, de 1872 (Fig. 10), onde podemos 

observar uma representação da luz, neste caso em concreto do comportamento da luz 

solar ao nascer do Sol, sendo evidente a diferença entre a apresentação da luz feita no 

holograma de Rudie Berkhout e a representação da luz feita na pintura de Claude 

Monet. Esta apresentação da luz, como a que se verifica na obra de Rudie Berkhout, 

apresenta um elevado caracter exploratório das características da modelação da luz na 

                                                           
10

 Garcia-Robles, Rocio; Oliveira, Rosa M.; Azevedo, Isabel, Immateriality, Invisibility 

and Restricted View-angle as resources in holographic art practices, ISDH 2009, p. 1 

 
11

 Garcia-Robles, Rocio, La Holografía en el Arte Contemporáneo, Universidad de 

Sevilla, (2008), p. 153 
 



 
 

34 
 

holografia, contribuindo para a compreensão por parte do artista do comportamento que 

a luz tem, sendo este tipo de explorações vital para que o autor consiga dispor de meios 

para uma melhor expressão artística ao recorrer à luz como elemento imagético. Um 

exemplo de onde podemos ver a inserção da luz como elemento léxico-sintático ao nível 

da produção artística é o caso da obra de caracter instalacionista de Sally Weber 

“Threshold of a Singularity – A Memorial”, data de 1989 (Fig. 11), pertencente à sua 

série “Origin”, onde a artista recorre à interseção de uma linha e de um circulo para 

criar formas de luz, que por sua vez é utilizada como alusão à noção de axis mundi, o 

local por onde o mundo terreno se liga com o Céu, e no caso particular da obra em 

questão existe associada à questão da luz igualmente a noção de espaço, pelo 

posicionamento das peças, e de passagem de tempo, pelo lento gotejar na panela com 

água, dando conta do passar do tempo. Deste modo, a artista consegue utilizar a 

apresentação concreta da luz como um elemento que estabelece uma linguagem 

específica num contexto de uma narrativa.  

 Ainda dentro do grupo dos recursos léxico-sintáticos da holografia de que os 

artistas fazem uso, encontramos a capacidade que esta tem de tornar transparente e 

aparentemente leve algo que é fisicamente denso e sólido, como por exemplo pedras e 

metais, tornando-se assim um recurso apelativo para a exploração de certas questões 

pelos artistas. Um exemplo dessas potenciais questões a serem levantadas, é o caso da 

obra de John Kaufman, “Untitled Stone”, cerca de 1995 (Fig. 12) onde o artista ao fazer 

o registo do objeto – uma pedra neste caso – confere-lhe essa transparência própria da 

holografia a algo que é inerentemente sólido e denso, embora apesar de lhe conferir essa 

transparência o autor depara-se com o facto de o objeto preservar a sua materialidade 

visual mesmo no plano virtual, como tal, o artista irá recorrer a outros meios para 

desmaterializar o objeto, conseguindo obter esse resultado na obra em questão através 

da adição de outros elementos à imagem inicialmente captada.
12

 

Outro recurso léxico-sintático que a holografia oferece para a produção artística 

é a possibilidade de criar sobreposição de diversas imagens holográficas numa mesma 

superfície, bem como de reconstruir as próprias imagens holográficas sobre um objeto 

real. Este recurso oferece múltiplas formas de expressão por parte do artista, sendo que 
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no primeiro caso permite, por exemplo, a criação de obras como a “Between 

Memories”, 2013 (Vídeo 3), de Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson, onde 

se assiste a uma sucessão de imagens sobrepostas, onde se verificam três personagens 

diferentes tomando cada uma delas ações distintas, contudo estabelecendo sempre um 

ponto de ligação entre cada uma delas. Por outro lado, temos obras como “Transitional 

States #3  (Body and Soul)” (Fig.13), de Mary Harman, cerca de 2009, onde se observa 

a forma como a sobreposição da imagem holográfica sobre a imagem real estabelece 

uma relação clara relativamente à temática abordada, sendo de salientar nesta obra em 

concreto a forma como a própria virtualidade da imagem holográfica assume um papel 

de especial importância ao representar a componente metafísica – neste caso a alma - do 

corpo que permanece no domínio da fisicalidade. Este aspeto será posteriormente 

desenvolvido ainda dentro deste capítulo. 

 Passando para a questão do uso da virtualidade da holografia como recurso 

artístico de interesse ao nível semântico, podemos encontrar uma série de temáticas que 

são tratadas recorrentemente atendendo precisamente a esta propriedade. Entre elas 

encontra-se o tratamento de temas relacionados com o subconsciente humano, 

sobretudo temas de origem onírica, que por natureza são desprovidos de qualquer grau 

de fisicalidade, tratando-se de uma temática que embora tenha sido bastante abordada 

noutras tipologias, como é visível no caso das pinturas e esculturas pertencentes ao 

movimento surrealista, porém esta capacidade que a holografia tem de fazer uma 

representação tridimensional e simultaneamente virtual de uma determinada cena torna-

a numa tipologia especialmente interessante para a criação de cenas relativas a este tipo 

de temáticas. Essa abordagem de temáticas oníricas na holografia é visível na obra de 

Ikuo Nakamura “Fossils”, de 1999 (Fig. 14 e Vídeo 4), que incide sobre a experiência 

onírica tida pelo autor que a descreve da seguinte forma: “Uma noite, tive um sonho 

estranho, onde eu me encontrava de pé e a ver-me a dormir com Kayo. De seguida, 

apercebi-me de repente de que me encontrava no interior da Câmara do Rei, na Grande 

Pirâmide de Khufu. Estava consciente de que estava num sonho. O nosso tempo havia 

congelado e parecia durar para sempre.”
13

 Como tal, para poder expressar esta sua 

experiência pessoal, Nakamura recorre à holografia para a criação de uma instalação 

onde pudesse não só recriar a cena que visualizou no seu sonho como também as 
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sensações que teve, uma vez que para o autor “Era dececionante não poder recordar as 

sensações dos sonhos. As sensações que se têm ao ver um holograma aproximam-se das 

sensações que se têm ao experienciar um sonho ou um déjà-vu. Com a conclusão de 

“Fossils”, o meu sonho poderia existir sob a forma de déjà-vu.”
14

. Assim se verifica 

como a virtualidade da holografia representa um recurso bastante apelativo para a 

representação de cenas oníricas e do subconsciente humano.  

 Uma outra temática abordada por diversos artistas é a da representação da 

memória individual e coletiva, uma vez que partilha a capacidade de registo de imagens 

de um momento concreto do tempo com a fotografia e, simultaneamente, possui as 

propriedades de sobreposição de imagens holográficas numa mesma superfície ou de 

imagens holográficas sobre um objeto real, como foi referido anteriormente, 

estabelecendo um diálogo entre elas e possibilitando uma leitura bidirecional desse 

mesmo diálogo estabelecido entre as imagens registadas e sobrepostas. Toda esta 

compilação de características permite ao artista a criação de obras que se comportem de 

modo semelhante ao da memória, uma vez que o próprio registo imagético holográfico 

partilha valor incorpóreo das imagens presentes na memória do ser humano com as que 

se encontram registadas no holograma, bem como de igual modo o observador pode 

visualizar uma série de imagens em simultâneo e com a possibilidade de uma 

visualização bidirecional ao nível da sucessão do próprio tempo, à semelhança do que 

acontece quando alguém recorda um momento ou um episódio passado da sua vida. Na 

obra “Between Memories” (Vídeo 3) de Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-

Richardson, verifica-se precisamente essa sobreposição de imagens e sucessão de 

acontecimentos que podem ser visualizados de forma bidirecional à semelhança do que, 

como o próprio nome da obra indica, é possível fazer entre diferentes memórias. Porém 

este último exemplo é relativo à experiência de recordação da memória individual, 

contudo existem também obras que estabelecem uma relação entre a memória 

individual e a memória coletiva, como é visível na obra de Patrick Boyd “Twin Towers” 

de 1990 (Fig. 15), onde o autor sobrepõe uma imagem holográfica sobre uma fotografia 

impressa, estabelecendo assim uma relação entre a memória individual do artista e o 

imaginário do coletivo.  
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 Ainda dentro das temáticas abordadas a um nível semântico, encontramos as que 

se encontram relacionadas com o domínio espiritual e religioso, uma vez que se tratam 

de temáticas de caracter eminentemente incorpóreo, tornando assim a holografia um 

meio de eleição para as representar uma vez que a virtualidade da imagem holográfica 

coaduna-se com questão da ausência do corpo e da fisicalidade no geral, que se 

apresentam como contraponto à incorporeidade do espírito e da alma. Estas questões 

passam também pela imaterialidade subjacente a determinadas representações de 

temática religiosa ou espiritual, como o caso de seres que pertencem ao mundo do 

sobrenatural e do metafísico, ou no caso da representação de santos ou outras figuras 

pertencentes a diversos panteões religiosos, tratando-se sempre de domínios incorpóreos 

que a virtualidade da imagem holográfica consegue criar uma maior proximidade ao 

nível da representação imagética destes temas. Uma obra que exemplifica uma forma de 

aplicação da imagem holográfica como meio de representação de uma temática religiosa 

é a “The Shrine of the Sacred Heart” (Fig. 16), de Paula Dawson, de 1997, onde a 

autora representa metaforicamente os três estados de Deus (Deus-Pai, Deus-Filho e o 

Espírito Santo) através de ícones religiosos facilmente reconhecíveis pelos crentes, 

sendo que a representação do Sagrado Coração baseia-se nas visões de Santa Margarida 

Maria, no século XVII. A sincronização dos elementos constituintes da Santíssima 

Trindade visível no holograma é resultado da sobreposição de dois hologramas de 

transmissão, um registando os relevos da cúpula e outro resultante da dupla exposição 

da placa holográfica ao calor de um ferro de engomar através de um stencil de uma 

cruz, gerando assim uma espécie de chama/miragem que contrasta com a escuridão que 

é emanada de baixo e através da cruz e da placa holográfica passando para o plano em 

que o observador se encontra, fazendo com que este se sinta próximo da imagem 

holográfica do Sagrado Coração. Por alusão às representações típicas da imagem do 

corpo de Cristo onde este se encontra rodeado por uma representação de luz que alude à 

mandorla, no holograma a autora recorre à luz que é emanada da imagem da cúpula para 

usar como metáfora ao corpo de Jesus Cristo, assim, a imagem do Coração encontra-se 

centrada na imagem da que faz alusão ao Corpo de Cristo, criando assim uma sensação 

de proximidade para com o observador. Por sua vez, a cúpula é utilizada também como 

metáfora para o corpo de Cristo ao ser iluminada por cinco raios de luz que fazem 

referencia às cinco chagas de Cristo ressuscitado. É de salientar o facto de que esta 

cúpula apresenta-se no holograma como se estivesse pairando, aludindo à 

Transfiguração do Senhor. Paralelamente, só é possível visualizar a imagem com 
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recurso à luz, que é proveniente do centro da cúpula, fazendo assim uma referência ao 

Espírito Santo. Porém para representar Deus-Pai, a autora recorre ao facto de a cúpula 

aparecer invertida, como se o observador estivesse pairando por cima desta, e no 

momento em que o observador se dobra sobre o holograma para o contemplar este 

coloca-se na mesma posição em que Deus-Pai se coloca para observar a sua criação.
15

 

Como se vê, a virtualidade da imagem holográfica é, através das suas múltiplas 

possibilidades, propícia para a produção de obras de temática religiosa ou espiritual.  

 Como se pode verificar, a virtualidade da imagem holográfica é um recurso para 

a produção artística de hologramas, podendo ser empregue em múltiplas temáticas, onde 

a componente do incorpóreo ou do metafísico se encontra presente, ou até em obras 

onde se procura fazer um confronto direto entre a fisicalidade do objeto real e a 

virtualidade da imagem holográfica.  
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2.2 – O Espaço Virtual ocupado pela Imagem Holográfica e a sua Relação 

com o Observador 

Na holografia, à semelhança das demais tipologias pertencentes às Artes 

Virtualmente Tridimensionais, a imagem holográfica ocupa um determinado espaço 

virtual que, por recorrer às propriedades que o olho humano possui de perceção 

tridimensional do mundo que o rodeia, cria uma ilusão de ótica que faz com que este 

interprete a bidimensionalidade física da imagem contida no suporte como sendo 

virtualmente tridimensional, podendo esta tridimensionalidade localizar-se nas caixas 

espaciais posterior e anterior do plano da superfície de registo, como inclusive 

atravessar ambas as caixas espaciais, ocupando assim diferentes graus de profundidade, 

conferindo deste modo uma estética própria que, em função da forma como o 

holograma se encontra demarcado física e concetualmente, estimula uma série de 

comportamentos por parte do observador perante a obra, estando estes relacionados com 

as múltiplas propriedades que a imagem holográfica pode conter, dependendo dos 

recursos artísticos utilizados e a forma como se articulam tanto entre si como com o 

espaço que rodeia o holograma. Como tal, de modo a clarificar todos estes aspetos, irei 

explanar ao longo deste ponto a forma como a composição espacial da imagem 

holográfica estabelece uma relação com a forma como se encontra delimitada espacial e 

concetualmente para criar uma série de interações com o observador. 

Para tal, começarei por abordar a questão relativa à composição do espaço 

virtual da imagem holográfica, o qual partilha com as demais Artes Virtualmente 

Tridimensionais muitas das suas características, anteriormente referidas no ponto 1.2 

desta dissertação, como a presença desta entre as caixas espaciais que rodeiam a 

superfície de registo imagético, a necessidade de efetuar o registo e visualização de duas 

ou mais imagens num mesmo suporte para a criação da imagem virtualmente 

tridimensional, a capacidade de fazer com que esse mesmo suporte de registo passe 

desapercebido, a reprodução de movimento de forma bilinear (este aspeto irá ser 

abordado em maior detalhe no ponto 2.5 deste capítulo), bem como a capacidade de 

fazer tratamento digital da imagem holográfica ou mesmo cria-la por completo 

digitalmente.  

Dentro da composição do espaço virtual da imagem holográfica começo por 

abordar a capacidade da representação da imagem holográfica nas caixas espaciais que 
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constituem o espaço virtual do holograma. Esta propriedade de representação imagética 

assume uma especial importância no que toca às potencialidades artísticas da holografia, 

uma vez que devido à imagem ou cena holográfica tridimensional existir livremente 

neste espaço cúbico em torno da placa holográfica e pelo facto da holografia enquanto 

médium virtualmente tridimensional não necessitar de qualquer tipo de auxiliar visual 

para que essa mesma tridimensionalidade seja percecionada pelo observador – ao 

contrário das demais tipologias pertencentes às Artes Virtualmente Tridimensionais que 

recorrem a alguma forma de “óculos” para que a imagem seja percecionada como 

tridimensional – oferece a possibilidade de estabelecer com este uma maior efeito de 

realidade material da imagem virtual, que é conferida ao observador por essa mesma 

autonomia em combinação com a possibilidade de uma exploração livre do holograma 

apresentado, podendo-se mover livremente em trono deste visualizando e explorando as 

diferentes perspetivas da imagem que reforçam esta sensação de tridimensionalidade 

física, podendo ainda, em alguns casos, usufruir não só desta multiplicidade de 

posicionamento espacial da imagem como também da possibilidade de esta poder ser 

visualizada em ambas as faces da placa podendo contemplar a representação imagética 

virtualmente tridimensional como se do objeto ou cena real se tratasse. Esta 

característica do espaço onde se desenrola a imagem holográfica é utilizada como 

recurso artístico em múltiplas obras com diversos intuitos, como por exemplo 

estabelecer uma ligação entre o plano anterior com o plano posterior da placa 

holográfica, como se pode ver, no caso da obra “Reach” (Fig. 17) de Howard Gerry 

(1989-1990), onde o artista recorre a esta presença entre caixas espaciais de modo a que 

a figura humana que aparenta encontrar-se na parte posterior do plano aparente invadir 

o plano anterior desta com as suas mãos, criando a sensação de que esta se aproxima do 

observador. Esta sensação é reforçada pelo facto de que quando o observador se 

movimenta diante da placa holográfica, consegue visualizar diferentes perspetivas da 

figura humana que irão corroborar esta sensação de fisicalidade e realidade da imagem. 

Outra forma de utilização deste recurso da holografia é contribuir para uma imersão do 

observador no meio onde se encontra a cena, como é visível na obra “Lotus” (Vídeo 1) 

de 2013 onde não só se observa a passagem de um elemento – o braço - do plano 

anterior para o plano posterior, como também a existência de elementos pictóricos 

virtualmente tridimensionais – os nenúfares - que se encontram a “flutuar” desde o meio 

aquático criado na cena existente na caixa espacial posterior, até à caixa espacial 

anterior, invadindo assim o espaço diante da placa onde se encontra o observador, 
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incluindo-o assim no espaço virtual da obra. Adicionalmente, nesta obra em concreto 

gostaria de salientar o facto de se assistir a um fenómeno de movimento que não se 

verifica em “Reach”, sendo que irei abordar essa mesma questão do movimento nas 

obras de arte holográficas em maior profundidade no ponto 2.5 deste capítulo.  

 Esta forma como a obra interage com o observador ao integrá-lo no espaço 

virtual onde se desenrola a imagem holográfica, levanta um outro elemento fundamental 

para o entendimento da obra holográfica que é a questão da demarcação do espaço 

virtual onde se encontra a imagem holográfica. Este aspeto de vital importância para a 

comunicação entre a obra e o seu observador assume diversas formas, sendo que cada 

uma delas afeta a forma como é feita a leitura da obra. Podemos então numa fase inicial 

destacar um aspeto essencial para o entendimento desta questão, que é o facto da 

imagem holográfica, por se encontrar num espaço virtual, não possuir qualquer forma 

de demarcação física, pelo que a única forma como esta poderá encontrar-se demarcada 

será relativamente ao ângulo de visibilidade que possui dentro do espaço virtual onde se 

encontra, sendo este ângulo de visibilidade previamente definido pelo autor aquando o 

registo da imagem na placa holográfica. Por outro lado, já o espaço virtual em si pode 

encontrar-se fisicamente demarcado de diversas formas, podendo influenciar a forma 

como a imagem holográfica é percecionada pelo observador. Duas formas básicas de 

demarcação do espaço virtual que partilha a maioria das tipologias artísticas no geral 

são a forma física, que é feita com recurso a elementos físicos concretos como um 

quadro, um passe-partout, uma vitrina ou um plinto; e a forma institucional, que é feita 

através do espaço onde se encontra a obra holográfica seja num museu ou numa 

exposição com uma determinada temática. Por outro lado, a forma como o espaço 

virtual em si se encontra demarcado poderá influenciar a forma como a imagem 

holográfica nele contida é percecionada pelo observador. Dadas estas questões há que 

salientar que a demarcação física do espaço virtual é normalmente feita com recurso a 

uma moldura, tratando-se de uma prática existente entre hológrafos artísticos que 

comumente visa a questão funcional da proteção da placa holográfica em vez de 

desempenhar uma questão artística, embora haja molduras que possuem um caracter 

marcadamente artístico. Porém, assiste-se por parte dos artistas a duas atitudes distintas 

e artisticamente relevantes no que toca ao ato de emoldurar ou não a placa holográfica. 

Normalmente essa questão prende-se com o intuito com o qual se usa a moldura e as 

formas que esta assume, podendo ser utilizada como parte integrante do holograma quer 
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a nível temático, evidenciando e aludindo ao tema nele abordado, como se pode ver na 

obra de Patrick Boyd “Huxley’s Day Out” de 1992 (Fig. 18) onde as fotografias de cães 

em tamanho real que servem de moldura e suporte para o holograma não só fazem 

alusão como evidenciam a temática do próprio holograma que trata a corrida de ovo 

numa colher dos donos com os respetivos cães; quer ao nível da forma como o próprio 

holograma é visualizado, como é o caso da obra de Jon Mitton “You Will Obey” de 

1992 (Fig. 19), onde a moldura do próprio holograma o agita fazendo com que a 

imagem holográfica se vá movimentando dentro do próprio espaço holográfico. Por 

outro lado, temos obras holográficas onde os artistas optam por não emoldurar a sua 

obra holográfica, havendo inúmeras razões pelas quais optam por não o fazer. Entre elas 

encontramos artistas que recorrem a certas propriedades plásticas da holografia, como a 

possibilidade de se efetuar o registo da imagem holográfica em ambos os lados da placa 

de modo a que esta seja visível em toda a volta, podendo, por sua vez, este recurso ser 

utilizado para diversos fins, como por exemplo na obra de Dean Randazzo “Remnant”, 

criada em 1991 (Vídeo 5 e 6), onde o observador não só consegue visualizar a imagem 

holográfica registada de um dos lados da placa como também consegue visualizar outro 

lado da placa cuja visibilidade não seria expectável. Outra característica do holograma 

que justifica a ausência de uma moldura física exterior à placa holográfica é a própria 

escuridão existente no espaço virtual de alguns hologramas que por si só funciona como 

uma moldura destacando a obra do meio envolvente e simultaneamente evidencia a 

imagem holográfica presente no espaço virtual do holograma, como é visível na obra 

“On The Surface” (Vídeo 7) de Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson, de 

2013, onde as múltiplas figuras humanas a cores se destacam do fundo negro do 

holograma que atua como uma moldura para estas destacando o espaço virtual em que 

se encontram do espaço em volta.  

 Além da forma física de demarcação do espaço virtual da obra holográfica, 

existe também a forma institucional de demarcação do espaço virtual que é relativa ao 

espaço onde se encontra a obra, como são o caso dos museus, das exposições e, dentro 

destas, a forma como se encontram expostas as obras, sendo todos eles elementos que 

contribuem para a forma como o observador interpreta e interage com a obra 

holográfica. De acordo com Paul Duro
16

, os museus enquanto espaço onde se 
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encontram as obras não só as demarcam fisicamente ao coloca-las num determinado 

sítio, num determinado contexto e expostas de uma dada forma, como também 

“demarca” o observador, pois o próprio espaço do museu define uma série de 

expetativas que o observador procura encontrar, pelo que quando este se dirige a um 

determinado museu, sabendo ou esperando que lá irá encontrar uma determinada obra 

inserida num contexto específico de uma exposição e apresentada de uma dada forma, já 

leva consigo toda uma série de pré-conceitos que irão consciente ou inconscientemente 

influenciar os comportamentos e posturas que irá ter perante a obra e por conseguinte 

irão condicionar a forma como o observador interage e interpreta o espaço virtual da 

obra holográfica, pelo que o elemento institucional demarca profundamente o espaço 

virtual em que se insere a imagem holográfica ao condicionar não só a forma expositiva 

em que esta se encontra, como também condiciona a interação entre a obra e o 

observador.  

 Dadas estas características do espaço virtual e a forma como se encontra 

demarcado condicionando assim o comportamento do observador, podemos então 

compreender melhor as diversas formas de interatividade existentes entre a obra 

holográfica e o seu observador. Para tal, é necessário diferenciar as relações existentes 

entre cada tipo de holograma e as potencialidades que este oferece em termos de 

interatividade com o observador, uma vez que, apesar de todo o holograma necessitar de 

um certo grau de interatividade, pois ao tratar-se de uma tipologia onde a imagem 

holográfica se encontra restrita pelo ângulo de registo podendo apenas ser visualizada 

nessa amplitude dentro do espaço virtual, forçando o observador a posicionar-se em 

função desse mesmo ângulo de visão para a sua visualização, acresce também o facto de 

determinadas potencialidades de interação entre obra e observador estarem dependentes 

do tipo de holograma em questão ou do contexto artístico em que se insere.  

 Para o primeiro caso, temos os hologramas multiplex e hologramas 

estereográficos, cujo tipo de interatividade existente está relacionado com o movimento 

do observador diante do holograma, pois este ao movimentar-se torna visível o conjunto 

de imagens existentes no espaço virtual do holograma a partir de diversos pontos de 

vista, como se pode ver na obra 2011 “Gladiator” (Vídeo 8) de Isabel Azevedo. Numa 
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mesma superfície de registo encontram-se uma série de imagens distintas que só se 

podem ver se o observador se movimentar diante do holograma, demonstrando assim a 

necessidade de interação para que este seja visualizado na sua totalidade. Por sua vez, as 

imagens nele contidas podem ou não apresentar uma sequência temporal, funcionando à 

semelhança de um excerto de um vídeo, para o observador o poder contemplar essa 

sequência de forma coerente necessita de se movimentar diante da superfície de registo 

de forma linear, o que, paralelamente, remete para uma situação onde o observador tem 

o controlo total sobre a velocidade a que essa sequência é reproduzida, bem como da 

forma de sucessão das imagens constituintes da cena em questão, conferindo assim ao 

holograma a potencialidade de uma leitura bidirecional intrinsecamente dependente da 

postura que o observador tem para com a obra (esta questão do tempo na imagem 

holográfica será abordada em maior detalhe no ponto 2.5 deste Capítulo).  

 Por outro lado, temos os hologramas cuja componente de interatividade se 

encontra correlacionada com o contexto em que se inserem, como são o caso dos 

hologramas inseridos em instalações multimédia. Neste caso, ao contextualizar-se o 

holograma com uma série de outros elementos, alcança-se uma outra forma de interação 

entre obra holográfica - e por conseguinte a forma como o espaço virtual é percecionado 

– e o observador que não se encontra exclusivamente dependente do holograma em si 

mas de todo o conjunto que representa a obra instalacionista, uma vez que esta pauta por 

suscitar no observador uma postura exploratória de todo o espaço instalacionista de 

modo a que este possa visualizar os diversos aspetos da obra, bem como a forma como 

o holograma interage com os demais elementos multimédia presentes. Por sua vez, estes 

mesmos elementos, os quais podem estabelecer uma ligação direta com a possibilidade 

de visualização ou não do holograma, podem ser ativados pelo observador recorrendo a 

diversos tipos de sensores (de som, de movimento, etc.), mecanismos manuais, ou 

simplesmente a elementos estruturais que visam condicionar o comportamento do 

observador, de modo a integra-lo na própria obra, ao estabelecer com este um dialogo 

baseado na interação do observador e as reações que a obra tem perante esta interação, 

como se vê no caso da obra de 2005 “Entre duas imagens” (Fig. 20) de Isabel Azevedo, 

onde o observador não só é convidado a interagir com a obra através dos referentes 

culturais que esta lhe suscita – uma vez que possui um formato semelhante ao de um 

telescópio, desperta no observador as noções que este tem associadas à função desse 

aparelho – como também através de elementos estruturais presentes na obra para a 
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visualização do holograma, isto é, tem que espreitar pelas aberturas para visualizar o 

holograma que se encontra e somente é visível na parte interior do telescópio, como 

adicionalmente tem de dar à manivela da caixa de música existente para que possa ouvir 

a componente áudio da instalação, tornando-se assim uma obra holográfica o espaço 

virtual se encontra condicionado não só pela estrutura, que por sua vez convida o 

observador a interagir com ela ativamente para que a possa percecionar na sua 

totalidade, como também este condiciona a forma como o observador interage com toda 

a instalação. Ainda dentro desta forma de interatividade, temos hologramas que, como 

forma de interagirem com o observador têm um posicionamento não de carácter 

exploratório do espaço virtual contido na superfície de registo por parte do observador, 

mas antes de carácter expositivo, na medida em que o próprio holograma expõe a 

totalidade da imagem holográfica contida no seu espaço virtual com o auxílio de uma 

estrutura que o movimenta, possibilitando assim a visualização de múltiplas perspetivas 

da imagem holográfica sem que o observador tenha que a explorar ou adotar qualquer 

tipo de comportamento exploratório. Este tipo de interatividade expositiva é visível em 

obras como “You Will Obey” (Fig. 19) criada em 1992 por Jon Mitton, como foi 

anteriormente referido, que se encontra numa estrutura de latão que agita o holograma 

de modo a que as imagens holográficas possam ser visualizadas sem que o observador 

se tenha que movimentar diante da obra, como tal apresentando um carácter expositivo 

em termos de interatividade com o observador.  
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2.3 – Técnicas usadas na Produção Artística de Hologramas 

Desde o surgimento do primeiro holograma de reflexão feito por Dennis Gabor, 

em 1947, foram desenvolvidas múltiplas técnicas de produção holográfica servindo 

múltiplas finalidades além da produção artística. Deste modo irei abordar apenas as 

técnicas utilizadas na produção de hologramas com fins artísticos, as quais irei 

subdividir em dois grupos: os hologramas analógicos e os hologramas digitais, 

desenvolvendo cada grupo no respetivo subponto.  

2.3.1 – Hologramas Analógicos 

A maioria das obras holográficas produzidas até à data, é composta por 

hologramas analógicos, devendo-se não somente ao facto das primeiras formas de 

produção holográfica que surgiram desde a década de 1960 do século XX, serem 

pertencentes a este grupo, como também devido aos desenvolvimentos tecnológicos que 

ocorreram no campo dos elementos necessários para a produção de hologramas, 

libertando-os assim do ambiente de laboratório em que nasceram, tendo-se tornado cada 

vez mais numa técnica de produção artística autónoma, cada artista tem a possibilidade 

de estudar e desenvolver linguagens plásticas no seu atelier. Porém, com as descobertas 

feitas relativamente à produção holográfica com recurso a computador, poder-se-ia 

esperar um declínio no recurso ao nível das técnicas de produção analógica de 

hologramas, contudo os custos associados à produção holográfica digital continuam a 

ser bastante elevados dificultando assim uma maior profusão da produção artística com 

recurso a essas técnicas, o que resulta numa produção holográfica analógica mais 

democratizada uma vez que esta não tem custos tão elevados ao nível da produção 

artística holográfica. 

Dentro deste grupo, devo diferenciar dois tipos principais de hologramas que 

influenciam diretamente a forma como se processa a reconstrução da imagem 

holográfica: os hologramas de reflexão e os hologramas de transmissão. A medida em 

que diferem é precisamente a origem do foco de luz necessário para a reconstrução da 

imagem holográfica, sendo que nos hologramas de transmissão o foco de luz incide na 

parte traseira da placa holográfica atravessando-a, já no caso dos hologramas de 

reflexão o foco incide na parte dianteira da superfície da placa holográfica, ou seja, do 

lado em que se encontra o observador. 
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Dentro dos tipos de holograma analógico mais utilizados na holografia artística, 

temos os hologramas de transmissão pseudocor de luz branca. Estes denominam-se 

como pseudocor, ou multicolor, pois as cores que possuem não correspondem às cores 

reais do objeto registado, variando verticalmente conforme o posicionamento do 

observador em função da obra. Este tipo de holograma foi desenvolvido em 1972 por 

Harriet Casdin-Silver e Stephen Benton, tendo sido somente apresentado em 1977, por 

Pooshan N. Takamura. Este tipo de holograma oferece uma grande vantagem em 

relação ao seu antecessor - os hologramas de transmissão criados por Emmentt Leith e 

Juris Upatnieks, em 1962 - que é o facto da imagem holográfica nele contida poder ser 

reconstruída com recurso a luz branca, tornando este tipo de hologramas mais fáceis de 

serem expostos, podendo para tal recorrer-se a uma lâmpada normal de casa ou à 

própria luz solar, ao contrario dos hologramas de transmissão anteriores que requeriam 

iluminação com um comprimento de onda idêntico ao do laser usado no registo da 

imagem para a sua reconstrução. Assim, os hologramas de luz branca, têm uma maior 

autonomia em termos expositivos, pois ao contrário do seu antecessor, não necessitam 

que o foco luminoso possua o mesmo comprimento de onda para a reconstrução da 

imagem holográfica. Esta particularidade contribuiu para uma grande aceitação por 

parte da comunidade artística, pois além das potencialidades expositivas anteriormente 

referidas, apresenta também uma grande variedade de aplicações, como podemos 

verificar anteriormente nesta dissertação em obras como “The Shrine of the Sacred 

Heart” (Fig. 16) de Paula Dawson de 1997, ou a obra “Fossils” (Fig. 14 e Vídeo 4) de 

Ikuo Nakamura, de 1999, onde se pode observar as potencialidades que este tipo de 

hologramas oferece, sendo nomeadamente apelativas para a sua integração em 

instalações ou para a sua exposição enquanto holograma por si só, como no caso da 

obra de Martin Richardson “Portrait of Nicky” (Fig. 21), de 1991, de carácter 

simplesmente retratista. 

Outro tipo de holograma também utilizado para fins artísticos é o holograma de 

reflexão de luz branca multicolor. Os primeiros relatos desta possibilidade de registo 

holográfico foram feitos por Jeff Blyth, em 1979, obtendo cores diferentes através de 

dupla exposição, e manipulando a espessura da emulsão. Por sua vez, a cor é obtida pela 

reflexão da luz pelas diferentes camadas de interferência registadas na emulsão, sendo a 

distância entre elas o elemento que irá definir qual a cor obtida. Porém, essa mesma 

característica torna precisamente este tipo de holograma especialmente atrativo para o 
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artista, pois este pode obter as cores que pretende no holograma final manipulando a 

espessura da emulsão durante o registo da imagem. Outro elemento que também a torna 

artisticamente mais apelativa que a técnica anterior, é o facto de as cores resultantes 

serem mais brilhantes, chegando Dieter Jung a afirmar que “as cores holográficas 

aparecem como cores de luz livres não se encontrando mais subterradas numa matéria 

translucida”
17

. Adicionalmente, quanto maior for a espessura da emulsão dada a relação 

que esta tem com o registo cromático, maior o número de planos registados. Lon Moore 

e John Kaufman ao longo do final da década de 1980 e inícios da década de 1990 

publicam vários artigos relativamente a esta técnica de produção holográfica e às suas 

potencialidades no âmbito da arte. Em 1992, Larry Lieberman compara esta técnica a 

“pintar com a luz”, explicitando esta noção num artigo editado nesse mesmo ano. No 

mesmo contexto de “pintar com a luz”, a artista Rosa Oliveira vem a explorar as 

propriedades plásticas que a manipulação da emulsão possibilita ao longo da produção 

das séries de pinturas “Faces” (Fig. 22), “Paisagens de Luz” (Fig. 23) e 

“Hologeometrias” (Fig. 24), todas delas data de 2001, demonstrando a pluralidade de 

interpretações que o recurso artístico específico, deste tipo de hologramas permite. É de 

salientar o facto de que o processo de manipulação da espessura da emulsão associado a 

esta técnica de registo holográfico se trata de um processo longo, tornando esta técnica 

pouco utilizada fora do circuito artístico.  

Ainda dentro da produção holográfica com fins artísticos, temos os hologramas 

de reflexão de cor real. Este tipo de holograma de reflexão distingue-se do anterior por 

conseguir reconstruir a imagem holográfica do objeto com as cores reais deste, ou seja, 

o holograma apresenta as cores que o objeto possui na realidade, permitindo um registo 

imagético com um elevado grau de realismo, conferindo à imagem holográfica um 

acentuado valor de tridimensionalidade virtual, dando a impressão ao observador de que 

este se encontra fisicamente diante do objeto registado na placa holográfica. Porém, esta 

trata-se de uma técnica desenvolvida em 1986, por Toshihiro Kubota, que demonstrou 

ser possível criar um holograma de reflexão, de cores reais com alta qualidade. Para tal, 

Kubota criou um holograma sandwich de uma boneca japonesa, consistindo este 
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holograma sandwich numa sobreposição de várias placas holográficas para registarem 

todas as cores do objeto, com a placa que regista o vermelho no meio, resultando assim 

numa distorção das frentes de luz muito reduzida. Porém, esta forma de produção era 

muito pouco prática, pelo que com o surgimento de emulsões para o registo 

pancromático em halogenetos de prata por parte das empresas russas SLAVICH Joint 

Stock Company e a Sfera-S, conseguiu-se simplificar o processo de registo das 

múltiplas cores, sendo que ainda é necessário recorrer-se a três lasers com 

comprimentos de onda distintos para efetuar o registo a cores da imagem, 

correspondendo cada laser a cada cor primária da holografia: ao azul, ao verde e ao 

vermelho.  

A artista norte-americana Anaït Stephens foi a primeira hológrafa artista a tirar 

partido desta nova forma de registo holográfico, ao realizar as obras “Flag” (Fig. 25) e 

“Cave”, com a cooperação de Hans Bjelkhagen para a criação das obras, no Lake Forest 

College, em Illinois, em 1995. Este tipo de hologramas em concreto, apesar das suas 

características apelativas para a produção artística, não possui grande popularidade 

devido aos custos elevados associados à sua produção, derivados do reduzido número 

de empresas que dispõem dos meios e materiais necessários para criarem hologramas 

deste género.  

Adicionalmente existe uma outra forma de registo holográfico que é o 

holograma estereográfico. Surgida no início da década de 1970, esta técnica de 

produção holográfica assenta nos mesmos princípios que a fotografia estereográfica, 

colocando-se o objeto ou pessoa a registar numa superfície móvel, montada diante de 

uma câmara de filmar fixa. Assim, à medida que a superfície se move lentamente a 

câmara vai registando uma série de imagens numa pelicula de filme, que será necessária 

para depois efetuar o registo holográfico. Para este último, ilumina-se cada frame com 

um feixe laser de modo a que se possa fazer o registo do holograma, sendo que cada 

imagem será gravada numa tira vertical com cerca de 1-3mm de espessura e cada tira 

disposta lado a lado, resultando num holograma final onde o observador visualiza uma 

imagem virtualmente tridimensional sendo que esta faz o recurso à estereoscopia. Este 

registo holográfico pode ser efetuado recorrendo-se a técnicas de holografia multicolor 

de modo a que se possa reconstruir o holograma com luz branca. É de salientar que 

nesta forma de registo holográfico a paralaxe vertical é suprimida existindo apenas 

paralaxe horizontal, pelo que o observador só poderá ter a perceção da 
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tridimensionalidade virtual efetuada, se se movimentar horizontalmente diante do 

holograma ou se este girar diante do observador, como são o caso dos hologramas 

estereográficos contidos em cilindros. Contudo, este tipo de hologramas trás consigo 

uma série de vantagens em termos artísticos, pois permite ao hológrafo artístico registar 

objetos com certas características como uma grande dimensão ou com movimento, algo 

que as demais formas de registo holográfico direto não permitem. Outra vantagem que 

este método de registo traz consigo é a possibilidade de se criarem objetos ou cenas 

imaginárias, permitindo ao artista explorar a sua criatividade. Um exemplo de como esta 

forma de produção holográfica contribui para uma maior exploração da criatividade 

artística, é o “Primer Retrato Cromo-Holograma Cilíndrico del Cerebro de Alice 

Cooper” (Fig. 26 e Vídeo 9) de Salvador Dalí, 1973, uma obra de carácter surrealista, 

em que o autor cria uma imagem virtualmente tridimensional, onde figura o cantor 

Alice Cooper que aparenta estar pairando no ar sentado com o seu cérebro exposto, ao 

mesmo tempo que todo o holograma gira recorrendo a um mecanismo próprio, não 

necessitando que o observador se mova diante desta para que possa observar a paralaxe 

horizontal do holograma em questão.  

2.3.2 – Hologramas Digitais 

 A holografia digital difere principalmente da holografia analógica por incluir 

métodos computorizados de processamento da imagem a diversos níveis, ao contrário 

da holografia analógica onde não existe qualquer componente digital. Porém gostaria 

antes de me delongar na descrição dos métodos utilizados de fazer uma ressalva no que 

toca a este tipo de produção holográfica, uma vez que apesar de se denominar digital 

ainda partilha certas componentes do processo laboratorial associados à produção do 

holograma como a revelação, o branqueamento, a fixação, etc.  

 Os hologramas digitais enquanto método de produção holográfica surgiram nos 

finais da década de 1970
18

, recorrendo a uma técnica bastante semelhante à de produção 

de hologramas estereográficos, dado que numa primeira fase desta técnica de produção, 

recorria-se a um processo de dois passos que usava fotografias relativas a cada 

perspetiva que se pretendia obter no holograma, sendo estas imagens digitalizadas para 

serem tratadas em computador, dada a vantagem que este oferece em se pode calcular 
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com exatidão o padrão de interferência de cada holopixel o artista consegue assim ter 

um controlo maior sobre a cor a que cada holopixel irá ter aumentando a paleta de cores 

com que este pode trabalhar. Cada uma dessas imagens era posteriormente projetada 

com recurso a uma luz laser numa pelicula de filme de alta resolução, fazendo-se passar 

posteriormente um segundo feixe de luz coerente de uma direção um pouco diferente. 

As diferentes imagens são então processadas fazendo-se o registo através de fendas 

paralelas e estreitas, à semelhança dos hologramas estereográficos analógicos. A 

imagem holográfica resultante irá conter os diversos pontos de vista da cena que o autor 

pretende registar resultando numa imagem única, que permite ao observador 

percecionar as diferentes perspetivas de modo estereoscópico visualizando assim uma 

imagem virtualmente tridimensional do objeto.    

Porém, em 1988, Ken Haines desenvolve um processo mais simples que elimina 

a necessidade da impressão das múltiplas perspetivas em filme para posteriormente 

efetuar o registo final na placa holográfica, recorrendo apenas à utilização de um ecrã 

LCD para transferir as imagens digitais para a placa holográfica, conseguindo assim 

imagens de alta resolução. Deste modo, torna-se possível a criação de hologramas de 

cor real a partir de animações tridimensionais ou de vídeos digitalizados, sendo que para 

este efeito para se obter uma maior precisão no registo imagético recorre-se a uma 

câmara digital instalada num rail, que se vai deslocando ao longo deste, enquanto se 

desenrola a cena, obtendo assim uma série de perspetivas diferentes da cena 

conseguindo, depois de registada holograficamente, conferir-lhe o valor de 

tridimensionalidade virtual procurado. Paralelamente aos hologramas de reflexão 

multicolores e de cores reais, é também possível criar hologramas de transmissão de 

pseudocor, onde a coloração destes varia conforme o posicionamento do observador à 

semelhança das suas versões analógicas. Contudo, apesar dos potenciais benefícios que 

a holografia digital poderia trazer como uma maior paleta de cores para o artista utilizar 

nas suas obras, a possibilidade de não só se recorrer a cenas registadas digitalmente com 

recurso a câmaras ligadas a computadores para que possam processar diversas 

perspetivas de uma determinada cena como também a cenas ou imagens criadas 

inteiramente em computador com recurso a softwares de animação 3D, como o 

Autodesk Maya e o Cinema 4D por exemplo, que têm tido um aumento no número de 

utilizadores desses programas, a holografia digital não tem tido um crescimento 

comparável devido aos altos custos associados à impressão de hologramas digitais, 
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sendo que apenas algumas empresas disponibilizam as suas instalações para o efeito. 

Uma delas é a Geola Uab, uma empresa lituana que utiliza impressoras próprias para o 

efeito, bem como emulsões pancromáticas para a criação de hologramas de reflexão de 

cor real com alta resolução.  

Em termos de produção artística, podemos verificar que esta forma de registo 

holográfico além das possibilidades que oferece em termos plásticos idênticas às dos 

hologramas analógicos, e as novas que oferece em termos de manipulação 

computorizada da cor e de expressão plástica com recurso a softwares de animação 3D, 

os hologramas digitais por poderem ser feitos a partir de uma câmara digital comum, 

permitem que se recorra a esta tipologia para o registo de performances. De acordo com 

Philip Auslander
19

, a performance pode ser de dois tipos: a documental, que é a forma 

mais tradicional de registo desta sendo reconstruida com base no documento; e a teatral, 

onde a performance é criada para ser filmada ou fotografada, sendo o filme ou a 

fotografia os meios utilizados para posteriormente a apresentar ao observador. A relação 

existente entre a holografia e a performance existe através desta última forma de 

documentação da performance, onde se pode recorrer a um vídeo para a registar e 

utilizar esse vídeo na criação de um holograma digital para exibir a performance ao 

observador. Exemplos disso são as obras “Lotus” (Vídeo 1) e “Between Memories” 

(Vídeo 3), de 2013, já anteriormente referidas ao longo deste trabalho, que tratam 

performances registadas através de uma câmara montada num rail gravando uma série 

de imagens que foram utilizadas posteriormente para a impressão dos hologramas com 

o auxílio da empresa Geola, possibilitando assim a apresentação virtualmente 

tridimensional destas performances através deste tipo de hologramas. 
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2.4 – Cor e Iluminação: Variabilidade e Controlo Cromático 

Como podemos verificar no ponto anterior, a cor presente na imagem 

holográfica encontra-se diretamente relacionada com a técnica de produção holográfica 

que é utilizada, e, por sua vez, esta é o elemento que irá determinar o tipo de luz 

utilizada para efetuar o registo e reconstrução da imagem na placa holográfica. A cor é 

também na holografia, à semelhança das demais artes de registo pictórico, um recurso 

artístico para a expressão plástica dos artistas, fazendo-o através dos contrastes entre os 

diferentes tons e a criação de atmosferas próprias, obtendo esses mesmos contrastes de 

cor através da luz utilizada para iluminar o holograma, dado que esta é determinante 

para a forma como a cor da imagem holográfica é reconstruida, fazendo uma síntese 

aditiva da cor de modo a não só obter as cores espectrais como para obter as não 

espectrais, como por exemplo o magenta e as demais gradações de cor intermédias 

resultantes dos diferentes comprimentos de onda de luz, bem como para obter o branco, 

sendo que, por oposição a todas estas, o preto trata-se da única cor obtida pela ausência 

total da luz.  

Porém, na holografia, esta correlação entre o comprimento de onda da luz 

utilizada para fazer o registo e a cor que se verifica no holograma é bastante clara no 

caso dos hologramas de transmissão monocromáticos, onde o registo da imagem é feito 

com apenas um laser que apresenta um comprimento de onda específico, como se pode 

verificar na obra de David Warren, de 2007, “I Dreamt We Had Something To Say” 

(Fig. 27) onde o autor necessita de usar lasers díodos com o mesmo comprimento de 

onda da luz utilizada no registo da imagem para efetuar a reconstrução da imagem 

holográfica contida na placa. Contudo, esta necessidade de um comprimento de onda 

específico para a reconstrução da imagem holográfica cerceia um pouco a liberdade 

expositiva da obra, dadas as especificidades de iluminação que esta possui, bem como a 

liberdade expressiva do artista pelo reduzido leque de cores a que este pode recorrer.  

As restrições em termos de paleta de cor e de requerimentos para a exposição da 

obra não existem com os hologramas pseudocor de luz branca, em que a imagem não 

necessita de ter uma iluminação com um comprimento de onda específico para que 

possa ser visualizada, podendo-se recorrer a uma simples lâmpada de luz branca ou à 

própria luz solar; contudo este tipo de hologramas traz um revés para os artistas que 

procuram manter uma certa fidelidade no registo da cor em relação à figura, cena ou 
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objeto tratados, pois deixam de ter controlo sobre as cores que o holograma irá 

apresentar quando for reconstruido, dado que estas irão variar conforme o 

posicionamento do observador durante a sua visualização. Existem autores que fazem 

desta característica pouco desejável para alguns, um recurso artístico muito presente nas 

suas obras, como é o caso de Setsuko Ishii, onde na sua obra “Murmur of Aqueus” 

(1995) (Vídeo 10) a artista recorre a esta característica de mudança da cor, para reforçar 

a noção de congelar raios de luz no tempo, sendo visíveis as diversas cores destes à 

medida que o observador se movimenta, sendo feita a reconstrução das imagens através 

da reflexão da luz num espelho que se encontra no fundo dum recipiente com água, 

contendo um objeto flutuante e onde caem pingos irregularmente, de modo a causar 

alguma perturbação na reflexão da luz, sob a forma de uma pequena ondulação que 

serão incluídas na própria imagem holográfica, dada esta forma de iluminação.   

Contudo, no caso dos hologramas de reflexão multicolores de luz branca, ainda 

que a situação da representação fiel das cores do objeto registado na placa holográfica 

não seja contornada, há um maior controlo das cores por parte do artista através da 

manipulação da espessura das emulsões e da dupla exposição da placa holográfica 

comparativamente aos hologramas de transmissão multicolores de luz branca, tornando-

se por esta razão bastante apelativos para os artistas por estes terem maior controlo 

sobre a cor resultante e terem a facilidade expositiva associada à iluminação com 

recurso à luz branca. Este maior controlo sobre a cor traz consigo uma melhor 

capacidade de representação do ato expressivo do artista na aplicação da emulsão, como 

se pode verificar nas obras das séries “Faces” e “Paisagens de Luz” produzidas por Rosa 

Maria Oliveira em 2001 e anteriormente referidas nesta dissertação. A este controlo das 

emulsões está também associada a necessidade de controlo do tempo de exposição à luz 

de cada emulsão bem como a necessidade da aplicação de filtros de modo a que as cores 

anteriormente registadas não sejam danificadas. Esta forma de registo holográfico é 

caracterizada por ter cores mais brilhantes do que as dos hologramas de transmissão, 

tornando as figuras mais nítidas e percetíveis.  

 Nos hologramas de cor real analógicos e digitais, o artista consegue alcançar 

uma grande fidelidade ao nível do registo das cores reais do objeto ou cena a holografar, 

podendo ainda no caso dos hologramas digitais de cor real proceder a alterações 

cromáticas, como foi anteriormente descrito no ponto 2.3.2 deste Capitulo, aumentando 

assim a paleta de cores com que este pode trabalhar. Porém ambas as formas de 
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holografia, apesar de oferecerem a vantagem da fidelidade cromática aos artistas que a 

procuram e, no caso da holografia digital, o potencial de manipulação direta da cor e 

pré-visualização do holograma final, não se encontram acessíveis à maioria dos artistas 

pois existe um número restrito de empresas que facultam os meios necessários para a 

sua impressão. Porém, em termos de iluminação, dado que a sua maioria recorre a 

hologramas de reflexão de luz branca como forma de registo, estas formas de registo de 

imagens holográficas são iluminadas à semelhança dos hologramas desse tipo: recorre-

se à instalação de uma fonte de luz localizada na parte frontal do holograma, colocada 

no mesmo ângulo em que o feixe de registo, de modo a que a imagem holográfica seja 

visualizada por completo, a uma distância pré-determinada pelo artista. Esta forma de 

reconstrução das imagens holográficas contidas em hologramas de reflexão permite-lhes 

serem expostos ao público de forma semelhante à da pintura ou da fotografia, podendo 

ser adossados a uma parede para o efeito, bem como também podem ser utilizados 

noutros contextos artísticos, como instalações ou integrados em pinturas.  

Por sua vez, os hologramas de transmissão apresentam uma instalação de 

iluminação distinta: a fonte de luz encontra-se por de trás da placa holográfica de modo 

a que a luz a atravesse, mas sempre no mesmo ângulo utilizado para o registo da 

imagem, de modo a reconstrui-la. Contudo, uma vez que o observador se encontra na 

parte da frente da placa, para não perturbar a visualização do holograma a luz utilizada 

para a sua reconstrução terá de ser de baixa potência de modo a não incomodar os olhos 

do observador, levando a que a placa se encontre sempre a algum distanciamento do 

foco de luz, tornando-se assim impossível dispor este tipo de hologramas encostados a 

uma parede à semelhança dos hologramas de reflexão, como se verifica na obra 

“Remnant” (1991) (Fig. 28 e Vídeos 5 e 6) que se encontra localizada no meio da sala, 

permitindo a visualização de ambos os lados do holograma. Esta necessidade de se 

encontrarem distanciados do foco de luz torna este tipo de hologramas particularmente 

propícios para a sua integração em instalações que se situem ou ao ar livre ou no centro 

do espaço expositivo, como se pode observar na obra de Michael, de 1985, “Still Life in 

8 Calls” (Fig. 29), onde os hologramas de transmissão se encontram perfeitamente 

integrados no espaço da instalação, dadas as suas particularidades em termos de 

iluminação que por obrigarem a um certo distanciamento do foco de luz permitem que 

estes se encontrem localizados no centro do espaço instalacionista. 
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Ainda no contexto das formas de iluminação de imagens holográficas temos os 

hologramas estereográficos, cuja iluminação deve ser feita do centro para baixo dentro 

de superfícies de 120º a 360º, com o foco de luz incorporado no suporte. O resultado 

final em termos de iluminação é o que se pode observar na obra “Primier retrato cromo-

holograma cilíndrico del cerebro de Alice Cooper” de Salvador Dalí, de 1973, 

anteriormente abordada nesta dissertação, onde derivada a formas como a iluminação se 

dá sobre a imagem holográfica faz com que esta pareça flutuar no ar, dado que as cores 

da imagem contrastam com o fundo negro do holograma. O mesmo acontece na obra de 

Ingo Maurer “Wo Bist Du, Edison?” (Fig. 30), produzida em 1997, onde se observa o 

mesmo comportamento da imagem holográfica que aparenta estar a flutuar, sendo que 

desta vez as cores da imagem reconstruída contrastam com um fundo acromático, isto é, 

negro. Nesta obra em particular, o autor utiliza o próprio método de iluminação e a 

forma como as cores da imagem contrastam com o acromatismo do fundo como recurso 

artístico para a criação da obra, de carácter instalacionista, ao criar uma espécie de 

candeeiro onde a lâmpada é o próprio holograma em si.  

Dadas todas estas variáveis em termos de técnicas de instalação da iluminação, 

muitos artistas incluem nas suas obras, junto da ficha técnica das mesmas, uma 

descrição relativa ao modo como estas devem ser iluminadas, com os tipos de luz, 

ângulos de iluminação e distâncias especificados, de modo a que a obra possa ser 

observada na sua plenitude quando é exposta.  

Relativamente ao próprio sistema da cor, no caso dos hologramas 

monocromáticos que tratam cenas realistas, pode-se dizer que partilham certos valores 

estéticos com a fotografia a preto e branco, na medida em que os valores do contraste 

entre as variações tonais de uma mesma cor, com a ausência desta, remetem para a 

noção de antiguidade ou algo pertencente ao passado, como normalmente se associa nas 

fotografias a preto e branco, sendo que esta questão da antiguidade se encontra também 

associada à questão da memória, singular ou coletiva, abordada no ponto 2.1 desta 

dissertação, que, como se pode ver no caso da obra de Patrick Boyd, de 1990, “Jackson 

Makes It To Manhattan” (Fig. 31) o cenário remete para um momento passado da 

memória do autor, sendo essa sensação de ancestralidade acentuada pelo 

monocromatismo presente na obra. Esse mesmo monocromatismo pode também 

oferecer um reforço da temática abordada noutras obras, pois ao existir uma só cor na 
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imagem holográfica, os elementos pictóricos encontram-se em destaque, como se 

verifica na obra “Lucy in a Tin Hat” (Fig. 32) de Patrick Boyd, produzida em 1989, na 

qual a única figura humana presente na obra é evidenciada pelo monocromatismo do 

vermelho que lhe é atribuído contrastando com o fundo negro, desprovido de cor, de 

modo a enfatizar a única personagem da obra.  

Dentro ainda da questão da iluminação e da relevância que esta tem em termos 

plásticos, temos as últimas inovações tecnológicas neste campo a contribuir para um 

melhoramento da qualidade da imagem obtida, com o uso de iluminação por LED para 

a reconstrução da imagem holográfica no caso dos hologramas a cores. Ao contrário das 

lâmpadas de halogénio comumente utilizadas para a iluminação desse tipo de 

hologramas, que têm um comprimento de onda de luz branca vasto fazendo com que a 

luz que não é refletida pelas cores registadas na placa seja “espalhada” reduzindo a 

nitidez da imagem e reduzindo a profundidade que esta pode ter, a iluminação por LED 

permite, através de um comprimento de onda de luz branca mais curto, obter uma 

imagem mais nítida pois há menos comprimentos de onda de luz a serem “espalhados”, 

eliminando grande parte da névoa luminosa causada por eles. Assim, conseguem-se 

reconstruir imagens holográficas não só com uma maior nitidez das cores como também 

maior intensidade luminosa destas, acentuando o contraste entre imagens e, por 

conseguinte, melhorando a perceção das figuras ou cena por parte do observador. 
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2.5 - A Relação entre a Imagem Holográfica, o Movimento e o Tempo 

À semelhança de outras tipologias como o vídeo, o filme, o cinema 2D e 3D, a 

holografia tem a capacidade de fazer um registo do tempo e do movimento. Esta fá-lo 

de forma semelhante à das demais tipologias: efetua uma sequenciação temporal de uma 

série de imagens de momentos sucessivos no tempo num mesmo suporte, de modo a 

que, quando lhe seja impressa alguma velocidade, essa sequência de imagens seja 

percecionada como um movimento contínuo relativo, aquele período onde cada ação 

individual presente em cada imagem se desenrolou.  

Para tal, em termos técnicos, na holografia esta sequenciação de imagens num 

mesmo suporte pode ser feita de duas formas: ou recorrer à propriedade de registo 

multicanal de uma série de imagens relativas a diferentes perspetivas em relação a um 

objeto ou a uma dada cena numa mesma placa holográfica à medida que esta se move 

lentamente, de modo a que esse conjunto de imagens sequenciais se encontre presente 

na placa e que cada imagem seja visualizada conforme o posicionamento do observador; 

ou então, como se verifica no caso dos hologramas estereográficos, através da 

justaposição de diferentes pequenos hologramas estreitos que contêm uma imagem 

holográfica relativa a uma dada perspetiva e quando é dada uma certa forma de 

velocidade, quer por movimento do observador, quer por movimento do suporte onde se 

encontram, é obtida a sensação de movimento da imagem holográfica final do 

holograma. Este último método é bastante semelhante ao que é utilizado no vídeo ou 

filme analógico, onde numa película de filme cinematográfico é registada uma série de 

fotogramas com imagens de diferentes perspetivas de uma dada cena e quando são 

passadas a uma dada cadência conferem a sensação de movimento ao observador.  

Porém, de acordo com Gene Youngblood e Eduardo Kac
20

 “os hologramas com 

quatro dimensões (isto é, com movimento), são eventos flutuantes que não possuem 

nem principio nem fim”, isto permite que o observador – o agente que introduz o 

movimento – possa efetuar uma leitura da imagem holográfica a partir de qualquer 

ponto, podendo escolher livremente a direção da leitura do mesmo seja da direita para a 

esquerda seja da esquerda para a direita. Esta bilinearidade da leitura da imagem 
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 Kac, Eduardo, Beyond the Spatial Paradigm: time and cinematic form in holographic 

art, Proc. 6
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 International Symposium on Display Holography, SPIE, Vol.3358, (1998), 

citado em Garcia-Robles, Rocio, La Holografía en el Arte Contemporáneo, Universidad 

de Sevilla, (2008), p. 212 
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holográfica é uma característica exclusiva desta tipologia, pois embora as demais 

tipologias que registam e reproduzem cronologicamente sequências de imagens estejam 

concebidas para uma leitura unilinear do movimento resultante da sucessão de imagens 

possam eventualmente ser lidas de forma inversa, o observador não só terá que ter uma 

intervenção direta no processo de reprodução de imagens, como também a sequência de 

movimento resultante será pouco natural, uma vez que é concebida atendendo às 

características de leitura unilinear do meio, ao contrário da holografia onde esta leitura 

bilinear é possível sem qualquer tipo de intervenção no processo de reconstrução das 

imagens, dado que esta está dependente do movimento que o observador terá perante a 

obra.  

Esta característica que alguns hologramas possuem de terem o tempo de duração 

da cena e o movimento da mesma dependente do movimento do observador, é uma 

forma de interação que o holograma estabelece com o observador, onde ambos os 

elementos (observador e holograma) interagem mutuamente, pois o holograma vai 

respondendo ao comportamento que o observador tem com o holograma em 

consequência da ação exploratória que o observador tem sobre o espaço holográfico. 

 Para alguns artistas, esta possibilidade de leitura bilinear da obra por parte do 

observador pode apresentar-se como um problema caso o conteúdo que o autor tenha 

registado possua uma introdução e uma conclusão, mesmo que esta seja bastante 

percetível em termos da linearidade de leitura que o autor pretende que tenha, pois 

existe sempre a questão da reversibilidade no tempo da sucessão de imagens 

holográficas. Contudo, apesar do observador deter um total controlo sobre a linearidade 

temporal da leitura que escolhe fazer da obra que lhe é apresentada, é o artista quem dita 

sempre os conteúdos imagéticos da obra, isto é, é ele quem elabora a sequência de 

imagens bem como o período que estas registam, embora este tempo de visualização 

possa ser comprimido ou prolongado conforme for a vontade do observador
21

. Porém, 

de uma maneira geral, os hologramas deste tipo possuem sempre uma coerência lógica 

independentemente do sentido da leitura da obra escolhido, como se pode atestar na 

obra “Mirror” de Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson (Vídeo 11), de 2013, 

onde quer se faça a leitura da obra da esquerda para a direita ou da direita para a 

esquerda esta mantém a sua coerência lógica em termos de leitura, não levantando 
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dificuldades na interpretação da obra. Paralelamente, esta obra em concreto demonstra 

como o registo de movimento e de tempo podem funcionar como recursos artísticos na 

holografia ao servirem de meio de documentação da performance, como já foi 

mencionado anteriormente no ponto 2.3.2 desta dissertação.  

 Porém existem formas do artista controlar a sequência cronológica da obra, 

como o caso dos hologramas estereoscópicos que se encontram dispostos num cilindro 

com um motor que os faz girar num sentido pré-definido pelo artista. Deste modo, a 

forma como se desenrola a sequência de imagens e, como tal, a forma como se assiste 

ao movimento na obra bem como o tempo de duração de cada cena encontram-se 

totalmente controlados, uma vez que não se encontram dependentes da ação do 

observador para que possam ser observados. Tal situação é visível na obra de Sharon 

McCormack, de 1980, “Embrace” (Vídeo 12) onde o tempo e a leitura do movimento da 

obra são claramente pré-determinados pela autora, sendo que o observador não tem 

qualquer tipo de interatividade com a obra ao contrário das demais formas de exposição 

do holograma, sendo que neste caso o observador limita-se a visualizar a obra sem 

desempenhar qualquer tipo de papel para a suscitação de movimento da mesma. 
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Capítulo III 

 

3 – A Presença da Holografia na Arte 

3.1 – A Holografia per si 

Em termos de expressão artística a holografia apresenta-se de diversas formas, 

sendo uma delas a apresentação autónoma dissociada de qualquer outra tipologia 

artística, embora em certas circunstâncias possa ser integrada na produção de obras de 

arte pertencentes a outras tipologias, sendo que irei abordar esse aspeto nos demais 

pontos deste capítulo. 

Enquanto tipologia existente de forma autónoma, podemos considerar que esta 

teve a influência de outras tipologias artísticas que lhe antecederam, como a pintura e a 

fotografia, quer em termos da forma como é exposta quer como é feito o tratamento das 

temáticas nelas representadas. Esta influência é bastante visível desde as primeiras 

produções artísticas feitas na holografia, à data realizadas tanto por artistas que 

procuravam explorar este novo médium como por cientistas que procuravam explorar a 

vertente criativa deste meio, onde se assiste a uma passagem da imagética da fotografia 

e da pintura para a holografia, sendo abordados temas de caráter figurativo e abstrato. 

 Entre as temáticas figurativas presentes nas obras holográficas, temos a figura 

humana que apresenta uma grande variedade de representações que denotam as 

influências artísticas que se encontram presentes, podendo encontrar-se representações 

com uma marcada presença cubista, como se pode constatar na obra “Primary Woman” 

(Fig. 33) de Margeaux Lucas, de 1990, em que são claras as referências estéticas 

cubistas na desconstrução dos planos da figura representada. Podemos também verificar 

a existência de obras com influências hiperrealistas que remontam tanto a obras 

pictóricas como fotográficas de cariz retratista como se vê em “Portrait of Nicky” (Fig. 

21), de Martin Richardson, de 1991, e “Alice” (Fig. 34) de Harriet Casdin-Sivler e 

Kevin Brown, de 1990. Existem também obras de carácter marcadamente surrealista, 

como na obra “Primer Retrato Cromo-Holograma Cilíndrico del Cerebro de Alice 

Cooper” (Fig. 26) de Salvador Dalí, de 1973,onde o tratamento da figura humana é feito 

com realismo porém, dados os elementos imagéticos presentes na obra como o cérebro 

exposto da personagem representada, esta assume um valor marcadamente surreal. 
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Verificam-se também obras que recorrem a uma forma de expressão mais gráfica, 

próxima do desenho, como se verifica na obra “Sketches” (Fig. 8), de Edwina Orr, de 

1981, onde o traço usado para a criação da figura é evidente e bastante marcado 

conferindo-lhe assim um aspeto típico de desenho. As representações com 

características que aludem a uma estética fauvista, como se verifica na obra “Irina I.” 

(Fig. 22) produzida por Rosa Oliveira em 2001, onde se observa um recurso às fortes 

cores espectrais para o tratamento da figura humana presente na obra, assemelhando-se 

ao “Retrato de Matisse” (Fig. 35) pintado por André Derain em 1905, em termos de 

cromatismo.  

A natureza-morta é também uma outro género figurativo que se pode encontrar 

nas obras holográficas, onde esta aparece representada, à semelhança da figura humana, 

de formas distintas, como o recurso ao registo realista da natureza-morta, como se vê na 

obra Larry Lieberman “Still Life”, de 1989, (Fig. 34) onde o realismo da obra encontra-

se presente de tal forma que as texturas da obra virtualmente tridimensional apresentam 

um enorme realismo dando a ilusão de se tratar efetivamente de uma obra fisicamente 

tridimensional, não fossem as cores espectrais a chamar o observador para a 

virtualidade desta. Na holografia é também possível assistir-se ao tratamento da 

natureza-morta no contexto de representações mais tradicionais como a Vanitas, visível 

na obra criada por Tjin Van Heerdan e Erik Swetter em 2011 “Vanitas” (Fig. 35 e Vídeo 

13) onde todos os elementos iconográficos desta temática se encontram presentes como 

a caveira e a vela apagada que remete para a morte, a ampulheta e o fumo da vela para a 

efemeridade da vida, o violino e os livros que aludem à vida terrena contemplativa do 

ser humano, as flores e a fruta podres que aludem à degradação, as bolhas para o repente 

da morte, e a concha do náutilo e de buzio, símbolos da continuidade da natureza em 

contraste com a efemeridade da vida humana, sendo ainda nesta obra de denotar a 

representação da obra no quadro que se encontra no extremo direito da imagem 

holográfica.  

Próxima da natureza-morta, podemos ainda assistir a obras onde se encontram 

representados elementos orgânicos demonstrando marcada influência fotográfica, como 

se observa na obra de Nancy Gorglione “Gerbera Daisies” (Fig. 38) captando as texturas 

e as volumetrias das flores em cada holograma de modo a criar uma composição 

holográfica com a sobreposição das diferentes placas holográficas. Outra forma como os 

encontramos representados é através do jogo imagético que as sombras desses 
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elementos criam, como na obra “Trees” (Fig. 39) produzida em 1984 por Nancy 

Gorglione, onde é reconstruida a imagem relativa ao contraste entre elementos 

vegetalistas criada pela sobreposição das sombras desses mesmos elementos. Podemos 

também assistir a uma representação mais sintética destes elementos orgânicos, como na 

obra “13 folhas” (Fig. 40) de Rosa Oliveira, onde se observam as nervuras das folhas 

registadas holograficamente mas sem que os seus contornos sejam claros, podendo 

também ser interpretadas como o esqueleto das árvores de onde estas provieram. 

Um outro género abordado em múltiplas obras holográficas são as paisagens. 

Estas assumem mais frequentemente um carácter abstrato do que figurativo em termos 

de representação, sendo exemplo dessa abstração as obras do artista Jeffrey Robb 

pertencentes à série de 1992 “Landscape” (Fig. 41 e 42) e a obra “Devon Coast” (Fig. 

43) do mesmo ano, onde se pode verificar a forma como este artista explora a paleta de 

cores que o holograma de transmissão lhe permite explorar para a criação de paisagens 

abstratas, fazendo o contraste entre os diferentes tons de vermelho, laranja e amarelo, e 

as cores frias como os diferentes tons de azul e branco visíveis na série “Landscape”, 

conferindo-lhe uma estética bastante terrestre dados os tons quentes utilizados. Já na 

obra “Devon Coast” (1992), por oposição, a ausência de cores confere uma frieza à obra 

que aliadas à dinâmica dada pelas ondulações aludem à temática da paisagem marítima 

latente na obra. Por outro lado, as obras de Rosa Oliveira pertencentes à serie de 2001 

“Paisagens de Luz” (Fig. 23) remetem para uma outra forma de abstração, neste caso 

bastante gráfica, onde a autora recorre à linha e à saturação de cores para fazer 

referência à própria luz, não deixando porém ao acaso as relações de cor estabelecidas 

de modo a representar espaços ligados por linhas e formas não estabelecidas fazendo 

assim alusão à paisagem aquática, recorrendo, como refere a autora, a “ […] Estes 

elementos, de representação simplificada, são linhas interrompidas por cores 

provenientes de um tom local sublimado ou inventado pelo meu sentimento, animado 

pela interpretação da paisagem aquática. [...] ”
22

.  

A representação de formas geométricas também se verifica na holografia, sendo 

possível falar numa influência do abstracionismo geométrico neste tipo de 

representações, dada a sintetização das imagens para a obtenção de formas simples, 

desprovidas de qualquer tipo de figuração ou ornamentação que vá além da essência do 

                                                           
22

 Oliveira, Rosa M., Pintar com Luz: Holografia e Criação Artística, Tese de 

Doutoramento, Universidade de Aveiro, Portugal, (2001), p. 210 
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objeto. Porém, de modo a que o observador consiga expressar essa geometrização plena 

despojada de elementos decorativos mas de uma forma virtualmente tridimensional nas 

obras estritamente holográficas, os artistas recorreram à representação de poliedros 

simples, predominantemente paralelepipédicos, de modo a que houvesse valores de 

tridimensionalidade que suscitassem uma exploração dessa mesma imagem por parte do 

observador, como se verifica na obra de Andrew Pepper, de 1989, “Plane Addition” 

(Fig. 44), na qual o próprio nome das obras faz uma autorreferência aos 

elementos/temas nelas presentes, reforçando assim o carácter abstracionista e 

geométrico destas obras havendo, paralelamente, uma ausência total de elementos de 

carácter decorativo ou evocativos de outros temas na obra e procurando um acentuar 

dos elementos imagéticos que a constituem. Ainda dentro desta temática, encontramos 

também obras cuja imagética remete para o domínio da abstração geométrica, 

assistindo-se a representações geométricas com contornos regulares, ocupando, em 

alguns casos a totalidade do espaço holográfico, como se vê nas obras da série de 2001 

“Hologeometrias” (Fig. 24) de Rosa Oliveira e na obra produzida entre 1993 e 1994, 

“Holographischer Prismenwandler” (Fig. 45) por Dieter Jung, ou ocupando 

parcialmente o espaço holográfico, como em “Wildfire at Right Angles #16” (Fig. 46) 

de 1986, de Scott Newtzow. Estas obras pautam por uma exploração das cores 

espectrais aplicando-as nas formas geométricas regularmente demarcadas. No domínio 

das formas geométricas ainda assistimos a imagens que nos reportam à estética da op 

arte, como podemos apreciar na obra de 1969 “Interference Pattern Box” de Margaret 

Benyon (Fig. 47), onde podemos ver a forma como a autora tira partido das 

propriedades de sobreposição de elementos pictóricos para a criação de um padrão de 

interferências que causa um efeito ótico, à medida que o observador se movimenta 

diante do holograma.  

Podemos também verificar como na holografia se pode assistir a cenas em 

movimento, sendo que estas tanto podem consistir em registos de cenas reais como 

cenas criadas virtualmente. No caso dos registos de cenas reais, temos obras como “The 

Kiss II” (Fig. 48 e Vídeo 14) criada por Lloyd Cross em 1974, onde o autor procura 

explorar a capacidade de registo de movimento bem como a questão da bilinearidade de 

leitura da sequência de imagens que a holografia lhe permite obter, como foi abordado 

anteriormente no ponto 2.5 desta dissertação, bem como temos obras relacionadas com 

uma outra tipologia artística – como a performance, como foi explanado anteriormente 

nesta dissertação – que usa a holografia como meio de registo das cenas em questão 
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para posteriormente exibir ao observador a performance ocorrida, como se pode 

verificar na obra “Mirror” (Vídeo 11) criada por Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-

Richardson em 2013. Por outro lado, temos hologramas onde observamos a presença de 

cenas criadas virtualmente, podendo aqui também subdividir este tipo de representação 

entre as que possuem elementos reais para a sua criação, como a obra “Women” (Vídeo 

15) criada por Isabel Azevedo no ano de 2011, em que os elementos presentes na cena 

são reais porém a sucessão de imagens é fruto de edição feita em computador; e as obras 

onde todos os elementos imagéticos são inteiramente criados em computador, como se 

pode ver na obra produzida por Jacques Desbiens em 2005 “Tractatus Holographis” 

(Vídeo 16) onde o livro e os demais elementos que constituem a imagem holográfica 

foram criados digitalmente com recurso a um programa de animação 3D.  
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3.2 – A Holografia no Contexto da Instalação 

Desde cedo que se estabeleceu uma relação entre a instalação e a integração da 

holografia artística no espaço instalacionista. Há que atender às circunstâncias em que 

ambas surgem enquanto tipologias artísticas uma vez que, histórica e cronologicamente, 

ocorrem em momentos muito próximos e num contexto artístico que promoveu a sua 

interação desde o início da holografia artística até aos dias de hoje.  

Começarei por primeiro abordar a situação da instalação enquanto tipologia 

artística, uma vez que desde o início do século XX que se assiste a uma série de práticas 

artísticas que se poderiam denominar como instalações, embora só em meados do 

século XX a instalação tenha sido considerada uma tipologia artística, devendo tal 

acontecimento ao surgimento, nos inícios da década de 1960, da Arte Concetual, onde é 

valorizado o conceito por de trás da obra de arte e o processo mental de criação e 

reflexão sobre a obra do que propriamente à obra fisicamente concluída. Esta forma de 

arte que valoriza o conceito e a reflexão sobre a obra levanta a questão da 

materialização da obra, pois, invariavelmente, para que esta possa sair do plano mental 

do artista e ser expressa, necessita de se materializar de algum modo, seja sob a forma 

de palavras, de pinturas, de esculturas, ou qualquer outro tipo de elementos que o autor 

ache apropriado para a expressão da sua ideia. Então, a criação de um espaço onde se 

pudesse instalar fisicamente esses elementos ganhou uma grande importância em termos 

artísticos, levando assim ao surgimento de uma nova tipologia, a instalação, onde 

objetos previamente concebidos para serem instalados num dado local deixam de ter a 

sua relevância, para que o aspeto de maior relevo na obra passe a ser o local onde se 

encontram os elementos que contribuem para a materialização da ideia e como estes se 

articulam com o contexto do espaço em que se encontram e o período de tempo em que 

estão expostos, recorrendo a uma multiplicidade de elementos de modo a estabelecer 

um contacto com o observador quer interativo quer passivo, mas atendendo sempre ao 

papel que o autor preconiza que este tenha na obra, recorrendo a uma multitude de 

experiencias sensoriais quando estabelece com ele contacto.  

Dadas as características artísticas da instalação, onde previamente já se assistia a 

uma utilização de uma multiplicidade de meios de expressão artística numa mesma 

obra, e, paralelamente, por surgir numa época em que se assistiu ao surgimento de uma 

série de novos meios de expressão artística, como o vídeo ou a televisão, fazendo com 

que os artistas estivessem particularmente permeáveis para o surgimento de novos 
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meios de expressão artística, estavam assim reunidas as características necessárias para 

que quando a holografia surgiu, em 1962, pela mão de Yuri Denisyuk, fosse integrada 

no contexto da instalação pela mão dos artistas que já se encontravam familiarizados 

com o uso da luz como uma forma de expressão artística, como era o caso de Seth 

Riskin e Harriet Casdin-Silver, com os quais se assistiu ao uso da holografia no 

contexto da instalação. 

 A prática do uso da televisão e do vídeo como meios de expressão artística que 

havia surgido na década de 1960 viria a influenciar a estética dos hológrafos artísticos 

da época e das décadas seguintes e bem como as problemáticas que estes levantariam 

através da holografia, dado que com o recurso à televisão e ao vídeo como meios de 

expressão artística, assistiu-se a um aumento do número de meios que possuíam um 

discurso narrativo unidirecional, algo que a holografia por possibilitar uma leitura 

bidirecional da imagem holográfica permite criar uma rutura, valorizando as 

potencialidades da holografia dentro do contexto da instalação, uma vez que contribui 

para acentuar o carácter não linear da obra instalacionista através da possibilidade de 

repetição aleatória e bidirecional da sequência de imagens holográficas e em 

consequência desta propriedade, quebrar constantemente as informações que cada 

imagem procura transmitir, mas conseguindo também criar uma construção rítmica das 

sequências imagéticas. Esta prática de inserir a linguagem bidirecional holográfica no 

contexto da instalação é visível em obras como “Fossils” (Fig. 14 e Vídeo 4) de Ikuo 

Nakamura, de 1999, onde a leitura bidirecional da obra se coaduna com o espaço em 

que a instalação se encontra, pois permite ao observador explorar aleatoriamente 

diversas perspetivas da imagem holográfica sem que esta deixe de se articular com o 

espaço em que se encontra na instalação e simultaneamente estabelecer um diálogo com 

o observador, sendo que o tipo de interações e de relações que a obra estabelece com o 

espaço instalacionista vai variando conforme o local em que a instalação se encontra, 

como se pode apreciar ao longo do Vídeo 4, uma vez que conforme local onde a 

instalação se encontra o holograma estabelece diferentes relações com este, salientando 

assim o papel que a especificidade do espaço (site specificity) desempenha nas relações 

que os elementos presentes na instalação podem estabelecer entre si, e na multiplicidade 

de leituras que o observador pode fazer da obra conforme o espaço em que esta se 

encontra.  

Dentro da questão da leitura da obra holográfica inserida no contexto da 

instalação, assistimos à procura por parte do artista da destruição consecutiva da leitura 
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que o observador pode fazer das imagens recorrendo à propriedade multicanal que a 

holografia possui, convidando assim o observador a explorar a obra de forma aleatória 

acentuando a multidireccionalidade que a leitura possui. Um dos métodos utilizados 

pelos artistas para essa destruição de leituras é o recurso a sensores de presença, 

movimento ou som que acendem luzes com um comprimento de onda específico de 

modo a que apenas as imagens registadas naquele comprimento de onda possam ser 

visualizadas pelo observador, ou então acendendo as luzes que reconstroem a imagem 

holográfica conforme o observador se movimenta, se posiciona ou emite sons, 

destruindo assim qualquer linearidade discursiva que a obra possua e incentivando a 

exploração do espaço da instalação por parte do observador. Um exemplo dessa forma 

de interatividade entre o observador e a obra, a que simultaneamente se assiste a uma 

destruição de qualquer discurso unilinear, é o caso da instalação de Philippe Boissonnet 

“In Between” (Fig. 49 e Vídeo 17), de 1997, composta por três hologramas de 

transmissão multicolores que se encontram instalados, cada um na sua respetiva 

estrutura, com um projetor localizado por de trás de cada um deles que é ativado por um 

sensor de ultrassom, havendo um relação entre cada um dos elementos da estrutura 

estabelecida por um microcontrolador que gere as relações de distância entre os três 

hologramas e os observadores, uma vez que para que um dos projetores seja ativado, de 

modo a que se possa visualizar a imagem holográfica, o observador têm de se encontrar 

no espaço que ativa um dos projetores, porém o local que ativa um determinado projetor 

não se encontra diante do projetor ativado, pelo que quando o observador ativa o 

projetor terá a tendência de se deslocar para a frente do holograma reconstruido para o 

visualizar, no entanto, isso faz com que o projetor se apague impossibilitando a 

visualização completa do holograma. Para tal, e de modo a que seja possível visualizar 

os três hologramas, o observador não pode agir sozinho, tendo de colaborar com outros 

dois observadores, de modo a que cada um deles se posicione no local de ativação de 

cada um dos projetores, de modo a que seja possível percecionar os três hologramas em 

simultâneo. Deste modo, é visível a forma como o tipo de holograma utilizado 

influencia diretamente a forma como a instalação se encontra estruturada e vice-versa, 

uma vez que, neste caso em concreto, pelo facto dos hologramas de transmissão 

requererem que a fonte de luz que possibilita a reconstrução da imagem holográfica se 

posicione atrás do holograma, permite que uma instalação interativa deste género seja 

orquestrada desta forma, pois, se fosse empregue outro tipo de holograma, como por 
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exemplo um holograma de reflexão, a instalação não se poderia estruturar deste modo, 

dadas as especificidades expositivas do holograma de reflexão.  

Um outro aspeto relevante em termos de relação entre o holograma e a 

instalação é precisamente o potencial que alguns tipos de hologramas possuem para 

serem aplicados em instalações meio-ambientais, uma vez que os seus requisitos 

expositivos e as propriedades estéticas que possuem permitem estabelecer um diálogo 

entre o observador e o meio ambiente envolvente. Neste tipo de relação entre o 

holograma e o espaço em que se encontra a instalação é de salientar que o tipo de 

holograma ao qual os artistas recorrem mais frequentemente tende a ser o de 

transmissão de luz branca, pois possui características técnicas que exigem que se situe a 

uma certa distância da fonte de luz como também, deste modo permite que outros 

elementos do espaço onde se encontra instalado possam fazer parte do mesmo por 

interferirem com a luz que reconstrói a imagem holográfica incidindo na superfície de 

registo. Certos artistas exploraram largamente as potencialidades da aplicação da 

holografia em diversos locais recorrendo a diversos elementos presentes da natureza 

para que se pudesse observar a forma como esses elementos interagem de maneira 

distinta, abordando deste modo uma característica bastante valorizada pela prática 

instalacionista que é a especificidade da relação entre os elementos constituintes da obra 

com o espaço em que se encontram. Uma artista em particular que explorou largamente 

essa vertente foi Setsuko Ishii, como se pode verificar na obra “Requiem” (Fig. 50) 

produzida em 1993 e instalada na mina de mármore de Kamaishi no Japão, onde o meio 

envolvente de mármore branco em bruto contrasta com as imagens holográficas 

reconstruidas que possuem inerentemente uma dimensão de virtualidade, estabelecendo 

assim uma relação entre a realidade e crueza do espaço natural e da virtualidade de 

delicadeza dos efeitos de luz que os hologramas produzem. Este tipo de diálogo ao nível 

de instalações de meio-ambientais é algo inédito pois na sua grande maioria estas 

encontram-se em espaços ao ar livre, normalmente interagindo com elementos com os 

quais estamos mais familiarizados, como a luz do sol, o vento, o solo ou a água, mas 

neste caso em particular, a autora escolhe um espaço incomum para a criação da sua 

obra, uma mina, conseguindo no entanto estabelecer uma dialética apropriada ao 

contexto das obras de carácter instalacionista, uma vez que trata a relação entre 

elementos constituintes da obra e simultaneamente convida o observador a interagir 

com esta para que possa constatá-lo. 
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Outra obra holográfica que também se insere dentro deste contexto de 

instalações meio-ambientais é a “Encounter II” (Fig. 51), da mesma autoria que 

“Requiem”, mas produzida em 1979. Esta instalação pauta por ter um forte carácter 

intermedial, que nos reporta para as questões da arte concetual onde a materialização da 

obra em si não é a componente principal mas antes a forma como todos os elementos 

que a constituem interagem entre si e com o espaço em que se situam para transmitirem 

o conceito por de trás da criação da obra. Aqui, é visível como todos estes elementos se 

correlacionam, pois a obra em si consiste na relação entre a fisicalidade do elemento 

escultórico e a continuidade virtual que este tem na imagem holográfica, estabelecendo 

assim um relação direta entre a tridimensionalidade física e a tridimensionalidade 

virtual e os meios pelos quais estas duas formas de tridimensionalidade conseguem 

comunicar e interagir entre si chegando inclusive a uma poder dar continuidade à outra. 

Tudo isto encontra-se situado num espaço aberto ao ar livre, onde a luz do sol permite a 

reconstrução da imagem holográfica, com o recurso a um espelho posicionado na 

amplitude correta para a reconstrução da imagem holográfica, estabelecendo assim uma 

relação com o espaço em que se insere a obra.  

Uma outra questão que também é abordada dentro do contexto da instalação é a 

relação que se estabelece entre o espaço e o tempo, que é visível em obras como “Big 

Bang II” (Vídeos 18) de 1986 criada por George Dyens, que estabelece uma relação 

entre o tempo cósmico da temática e o espaço físico e tridimensional da obra. Esta trata-

se de uma instalação de espaço interior multimédia, que estabelecendo uma correlação 

entre música, imagens holográficas, efeitos de luz e escultura, visando abordar a questão 

do presente estado do Universo e seu futuro previsível. Deste modo, podemos 

estabelecer uma analogia temática com a Vanitas, que remonta à arte flamenga do 

século XVI e XVII, onde o autor trata as questões da efemeridade da vida, da 

inevitabilidade da morte, a consciencialização de ambas e à atitude contemplativa que o 

Homem tem perante a vida, recorrendo a uma série de novos elementos que lhe 

permitem atribuir uma estética mais contemporânea a uma temática dos séculos XVI e 

XVII, recorrendo a elementos constituintes da instalação como as esculturas de rocha 

que contrastam com peças de aparelhos eletrónicos destruídos, fazendo alusão à 

permanência da natureza, através das rochas como elementos que dela fazem parte e que 

se mantêm duradouros em comparação com a efemeridade da vida humana, aqui 

representada através dos aparelhos tecnológicos destruídos. Paralelamente, estes últimos 
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permitem estabelecer uma analogia com a estética tradicional da Vanita com os objetos 

que são produzidos pelo Homem, como os livros e obras de arte, que são também 

representantes da atitude contemplativa que o Homem tem perante a vida. Os efeitos de 

luz, de som e as imagens holográficas articulam-se entre si podendo ser consideradas 

como elementos que aludem ao repentino da morte, que surge inesperadamente, dado 

que todos estes efeitos de luz têm um período de duração especifico, e em consequência 

disso também a visibilidade das imagens holográficas tem o tempo determinado pela 

duração da luz, podendo assim estabelecer uma analogia entre a duração dos efeitos de 

luz com presença da vela e a duração da visibilidade das imagens holográficas com a 

presença da ampulheta ou relógios, como são visíveis por exemplo na obra de Edwart 

Collier (1640-1710) “Vanitas, natureza-morta” (Fig. 52) data de 1662. 

Simultaneamente, todos estes elementos se articulam com a presença do observador no 

espaço instalacionista, onde se encontra posicionado no centro da ação, integrando-o no 

espaço da instalação, tocando assim múltiplos aspetos do carácter multimédia e 

interativo da instalação.  
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3.3 – A Holografia no Contexto da Escultura 

A holografia e a escultura, enquanto tipologias artísticas, têm uma característica 

em comum que é a representação tridimensional de um determinado objeto ou cena, 

porém diferem no facto da escultura permitir fazer uma representação fisicamente 

tridimensional enquanto a holografia permite fazer uma representação virtualmente 

tridimensional da cena ou objeto que o autor pretende representar. Esta diferenciação 

confere a cada tipologia valores estéticos igualmente distintos, pois, no caso da 

escultura, por esta se tratar de uma representação fisicamente tridimensional de algo, 

toda e qualquer peça escultórica terá um volume real dado que ocupa um determinado 

espaço físico de que o observador terá uma perceção imediata. Por oposição, na 

holografia, a imagem holográfica ocupa um determinado volume, mas no espaço virtual 

em que se situa a imagem, criando a sensação de um volume, ao observador. Pelo 

contrário, na escultura, o volume que esta apresenta corresponde ao que esta realmente 

ocupa. Esta questão de volumetria do objeto ou cena tratados em cada tipologia, traz 

consigo a questão da matéria da obra, a escultura possui sempre um valor material que 

lhe é inerente ao facto de se tratar de uma representação tridimensionalmente física, na 

holografia apesar da imagem holográfica ocupar um determinado espaço virtualmente 

tridimensional, por ser reconstruida através de algo imaterial como a luz a componente 

de materialidade da imagem não existe num plano físico mas num plano virtual, pelo 

que podemos falar de uma materialidade virtual da imagem holográfica por oposição à 

materialidade da peça escultórica. Uma outra característica que distingue ambas as 

tipologias no modo como permitem fazer a representação da sua tridimensionalidade, é 

o facto da escultura ser linearmente tridimensional, isto é, ela efetua uma representação 

tridimensional num suporte tridimensional, por oposição à holografia que efetua uma 

representação tridimensional num suporte bidimensional, criando assim um paradoxo 

que tem sido explorado em determinadas obras em que ambas as tipologias são 

empregues. 

Contudo, apesar destas diferenças entre tipologias que servem um propósito 

comum embora este seja alcançado de forma distinta, muitos foram os artistas que 

combinaram o uso de ambas, umas vezes de forma simbiótica noutra de forma mais 

contrastante, mas conseguindo sempre estabelecer uma relação harmoniosa entre a 

capacidade de representação virtualmente tridimensional e fisicamente tridimensional 

de uma dada cena ou objeto.  
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De facto, assistimos a dois comportamentos distintos no que toca à utilização da 

holografia no contexto escultórico, sendo que uma procura enfatizar o papel da 

holografia para efetuar o que se pode chamar de esculturas holográficas pois recorre 

principalmente às propriedades plásticas e estéticas desta tipologia, e a outra procura 

utilizar de forma simbiótica elementos escultóricos e elementos holográficos de modo a 

que se articulem entre si a fim de criar uma composição harmoniosa.  

Existem múltiplas obras onde se assiste a uma simbiose entre os elementos 

escultóricos e os elementos holográficos, como a “Encounter II” de Setsuko Ishii (Fig. 

51) e a “Holosculpture” de Jean Gilles (Fig. 4), ambas possuindo uma estética 

geométrica, verifica-se que a imagem holográfica dá continuidade à componente 

escultórica presente na obra demonstrando como duas formas distintas de representação 

da tridimensionalidade conseguem interagir de modo a que a composição artística 

resultante consiga transmitir a dupla essência da imagem: demonstra-se que um mesmo 

elemento tridimensional ocupa um espaço físico e um espaço virtual sem que a sua 

tridimensionalidade seja de modo algum perdida. No caso de “Encounter II”, esta 

complementaridade entre elementos escultóricos e holográficos é obtido através do 

contacto estabelecido entre a componente escultórica e a imagem holográfica que se 

encontra presente na caixa espacial que fica diante da placa holográfica, criando assim 

um contacto direto entre o espaço físico ocupado pela escultura e o espaço virtual 

ocupado pela imagem holográfica. Já na “Holosculpture” de Jean Gilles, o contacto 

estabelecido entre o elemento escultórico e o elemento holográfico dá-se quando o 

primeiro entra em contacto com a superfície do plano de registo onde se encontra a 

imagem holográfica que lhe dá continuidade para o interior do espaço virtual na caixa 

espacial anterior ao plano, sendo que ainda essa mesma imagem volta a entrar em 

contracto novamente com um outro elemento escultórico situado na parte de trás do 

holograma, criando assim dois pontos de ligação entre a escultura e a imagem 

holográfica.  

Por outro lado, existem também obras onde a forma como o elemento 

escultórico e o elemento holográfico não estabelecem uma ligação tão literal, onde a 

imagem de um é a passagem ao plano virtual ou físico do outro, mas antes estabelecem 

um diálogo dentro da temática abordada, tornando ambos indispensáveis para que o 

observador possa compreender quais os conceitos e problemáticas presentes na obra. 

Exemplos dessa forma de interação entre elemento escultórico e elemento holográfico é 
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a “Transitional States #3 (Body and Soul) ” (c. 2009) de Mary Harman, onde a imagem 

holográfica aparece como se esta fosse uma transcendência virtual da estátua 

antropomórfica, sendo que pelas palavras da autora
23

 “ […] A imagem holográfica é 

para mim uma entidade escultórica, um volume de luz que ocupa espaço. Ela é frágil, 

efémera, transparente e sem peso; ela incorpora tanto a realidade física do objeto 

original como o seu estado alterado e transcendente. O holograma é, de facto, 

simultaneamente o real e o abstrato, é corpo e é alma. […] ”, como tal Mary Harman 

encara aqui o uso da imagem holográfica como uma forma de expressar o lado virtual e 

metafisico da peça escultórica, que representa a componente real e física da realidade de 

um mesmo elemento, expressando assim esta dualidade entre físico e metafisico numa 

só obra. Aqui podemos verificar como a estética da imagem holográfica, que possui a 

capacidade de fazer uma representação hiper-realista do objeto, evidenciando a sua 

tridimensionalidade e conferindo-lhe a volumetria que este ocupa no espaço virtual, 

simultaneamente, confere-lhe também uma estética evanescente dada a transparência da 

imagem, permitindo que a autora atribua uma conotação metafisica à obra, neste caso 

representando a componente espiritual do elemento físico.  

 Uma outra forma de aplicação da holografia no contexto da escultura é através 

da sua aplicação no contexto dos mobiles, sendo simultaneamente integrada no contexto 

da arte cinética. A sua integração neste tipo de escultura vem-se a revelar sinergética 

com os princípios formais criados por Alexander Calder na década de 1930 com os seus 

primeiros mobiles, pois dadas as propriedades que a imagem holográfica tem em termos 

de variação da imagem visualizada pelo observador conforme o seu posicionamento e 

movimento diante do holograma, ao este ser integrado num mobile vem acentuar o 

carácter cinético da obra, uma vez que o movimento do próprio mobile irá fazer com 

que os hologramas se movam e, consequentemente, as imagens neles registadas também 

se irão movimentar permitindo ao observador visualiza-las livremente, o que aliado à 

propriedade de leitura bidirecional do holograma torna o movimento continuo 

substancialmente acentuado, potenciando assim uma maior interação entre observador e 

obra, dado que esta vai fornecendo continuamente informação nova ao observador 

cativando assim a sua atenção para os diversos aspetos desta. Um dos artistas que 

explorou este tipo de sinergia entre este tipo específico de escultura e a holografia foi 

Dieter Jung, como se pode constatar na sua obra “HoloMobile CONTINUUM” (Fig. 
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53), produzido em 2008 para ser instalada no Health Research Institute, em Taipei, 

Taiwan. Por ter sido projetada para um espaço envidraçado que recebe bastante luz 

solar, a obra encontra-se perfeitamente enquadrada no espaço, tendo sido utilizados 

hologramas de transmissão de luz branca uma vez que estes permitem uma reconstrução 

da imagem holográfica tendo a fonte de luz localizada a uma distância considerável. O 

mobile em si consiste em quarenta hologramas de transmissão, com diferentes 

dimensões – indo desde os maiores com 100 x 100 cm até pequenos hologramas com 3 

cm de diâmetro – orquestrados de modo a que haja o equilíbrio perfeito entre os 

diversos elementos constituintes para que o mobile se possa mover livremente, 

permitindo assim a visualização das diversas imagens holográficas neles contidas bem 

como a perceção das múltiplas formas geométricas dos hologramas que o constituem: 

circulares, quadrangulares, em forma de losango com aberturas de diferentes formatos. 

Todos estes elementos, através de uma estética geometricamente abstrata, procuram 

abordar a questão das diversas dicotomias do mundo onde vivemos como o visível e o 

invisível através da oscilação entre a possibilidade de visionamento das imagens 

holográficas ou não conforme o seu posicionamento, o Céu e a Terra, e a ciência e a 

arte. 

 Podemos portanto constatar que são múltiplas as formas que a holografia assume 

no contexto da escultura, desde representações geométricas, como se verifica nas obras 

de Jean Gilles e Setsuko Ishii; representações figurativas de natureza antropomórfica, 

como as obras de Mary Harman; e também representações abstratas, são o caso do 

mobile de Dieter Jung. Podemos, em termos de estética, observar certas obras que 

demonstram ter uma certa influência de outras correntes artísticas que lhes antecederam, 

sobretudo de origem abstracionista, sendo possível verificar essa proximidade em 

termos estéticos e concetuais com as correntes artísticas que as influenciam em obras 

como “Hardware-Software 1” (Fig. 54) produzida por Frithioff Johansen entre 1987 e 

1988, onde o autor salienta a dicotomia existente entre a tridimensionalidade física da 

escultura e a tridimensionalidade virtual do holograma através do contraste entre a 

fisicalidade e densidade do granito em bruto com a imagem holográfica do fumo, 

tratando de forma escultórica o material que é fisicamente tridimensional e de forma 

holográfica o material que é virtualmente tridimensional.  
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3. 4– A Holografia no Contexto da Pintura 

 Para que possamos entender a integração da prática holográfica no contexto da 

pintura, é conveniente salientar as semelhanças e diferenças que estes dois meios de 

representação pictórica têm entre si de modo a que possamos entender melhor como se 

complementam mutuamente quando são utilizados na produção de uma composição 

artística onde ambos se encontram presentes.  

 No que toca às semelhanças entre ambas as tipologias, podemos afirmar que 

tanto a holografia como a pintura partilham o facto de serem tipologias que, em certas 

obras, procuram criar uma imagem ilusoriamente tridimensional na sua superfície 

bidimensional, tendo para isso de recorrer a métodos distintos para a criação dessa 

ilusória tridimensionalidade dados os materiais que cada uma utiliza para a sua 

expressão plástica. No caso da pintura, esta recorre ao uso de técnicas que foram 

desenvolvidas ao longo do tempo para que reproduzissem certas formas da perceção da 

tridimensionalidade do mundo que rodeia o observador, como por exemplo a aplicação 

da perspetiva combinada com o uso de claro-escuro bem como a gradação de cor em 

função das fontes de luz criadas na obra pictórica, visando assim a simulação de certas 

características presentes na natureza para que o observador ao visualizar a obra pictórica 

percecione estes elementos e estabeleça uma analogia com as experiencias sensoriais 

que tem do mundo que o rodeia permitindo-lhe assim interpretar a tridimensionalidade 

de uma determinada obra. Por contraposição, a holografia recorre exatamente aos 

mesmos elementos que o olho humano utiliza para a perceção de tridimensionalidade do 

objeto, uma vez que esta ao retratar uma determinada cena ou objeto recorre ao registo 

das frentes de ondas de luz que esse mesmo objeto reflete, pelo que quando a imagem é 

reconstruida essas mesmas frentes de onda de luz são reconstruidas e percecionadas 

pelo observador do mesmo modo que este as percecionaria se fossem provenientes do 

objeto real, ou seja, a holografia fornece ao observador exatamente os mesmos 

elementos visuais que o objeto real fornece para que a tridimensionalidade deste seja 

percecionada pelo observador.  

 Uma outra característica em que a holografia e a pintura têm as suas 

semelhanças e diferenças, é o modo como estas recorrem ao uso da cor, uma vez que em 

ambas, a maneira como a cor é empregue dita os valores estéticos e concetuais inerentes 

à obra em questão, porém a forma como esta é aplicada em cada tipologia é 
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radicalmente diferente, pois no caso da pintura, o autor tem sempre um variado leque de 

cores que pode aplicar numa determinada superfície, seja ela metal, tela, madeira, vidro, 

etc. detendo sempre o controlo sobre o modo em que é aplicada, porém, na holografia, a 

técnica holográfica dita as cores que a obra irá ter, como foi referido no ponto 2.3 desta 

dissertação, uma vez que cada técnica oferece possibilidades distintas, indo desde os 

hologramas monocromáticos, onde foi empregue apenas um comprimento de onda de 

luz para efetuar o registo da imagem o que condiciona o cromatismo da representação à 

cor utilizada no registo; passando por hologramas policromáticos, podendo estes ter 

cores espectrais, como os hologramas de transmissão de luz branca onde o artista não 

possui qualquer controlo sobre o cromatismo resultante na imagem embora esta possa 

apresentar um variado leque de cores; podendo a sua cor ser manipulada, como no caso 

dos hologramas de reflexão de luz branca, em que o autor controla a coloração do 

holograma através da espessura da emulsão, se bem que este controlo não alcança as 

cores reais da imagem representada; ou ainda a sua coloração corresponder à coloração 

real do objeto ou cena registados, sendo tal possível com o recurso a hologramas de cor 

real, onde a coloração da imagem holográfica poderá corresponder à coloração real da 

imagem. Contudo, com o recurso à holografia digital podemos assistir a uma maior 

manipulação da cor dos hologramas, uma vez que esta aproxima mais a variedade de 

colorações que podem ser empregues no holograma à da pintura, embora este tipo de 

hologramas não seja tão frequentemente utilizado pelas razões expressas no ponto 2.3.2 

desta dissertação.  

 Este aspeto do cromatismo holográfico em comparação com o cromatismo 

pictórico presente na pintura tem repercussões ao nível da estética da imagem, 

sobretudo quando se efetua uma análise comparativa entre o realismo presente na 

pintura e o que é conseguido na holografia pois, embora a pintura esteja sempre 

dependente da capacidade técnica do artista para realizar uma representação imagética 

da realidade, tornando o grau de realismo da obra pictórica variável conforme as 

capacidades artísticas do autor, por contraposição, a holografia é intrinsecamente 

hiperrealista dada a forma como efetua o registo da imagem. Porém, pela holografia 

recorrer à luz para a reconstrução da imagem holográfica, dada a natureza imaterial da 

luz, podemos verificar como a imagem holográfica pode assumir uma estética muito 

pouco realista dada a névoa luminosa que pode estar presente na imagem fruto da 

reflexão de comprimentos de onda não presentes na imagem registada, algo que não se 
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verifica na pintura dada a forma como a coloração desta é conseguida. Contudo esta 

característica da imagem holográfica foi empregue por certos autores como um recurso 

artístico de modo a salientar o carácter virtual da imagem representada. Paralelamente, 

esta questão da névoa luminosa, como foi esclarecida em maior profundidade no ponto 

2.4 desta dissertação, foi ultrapassada com as novas técnicas de iluminação que 

recorrem a LED’s para a reconstrução da imagem, reduzindo assim o espectro de luz 

empregue e consequentemente a névoa luminosa da imagem holográfica.  

 No que toca à relação entre a holografia e a pintura, podemos assistir a uma 

relação mutua na medida em que a holografia tanto é aplicada no contexto de uma 

pintura como um elemento que a complemente e lhe acrescente um valor estético, como 

assistimos ao inverso com a presença de prática pictórica direta no registo holográfico. 

No caso da última, podemos apreciar tal aplicação da pintura na holografia na obra 

“Richard Hamilton” (Fig. 55), produzida por Richard Hamilton e Margaret Benyon em 

1991, onde é aplicada a pincelada diretamente sobre a placa holográfica para atribuir um 

valor de espontaneidade à imagem holográfica que de si, por efetuar um registo quase 

fotográfico da personagem em questão leva a uma certa ausência de espontaneidade da 

imagem, levando a que os autores adotem este comportamento de expressão artística.  

 Por outro lado, assiste-se também à aplicação de hologramas na pintura, sendo 

que estes podem assumir diferentes papéis conforme a obra em questão. Exemplo disso 

é a obra de Carole Brisson “Eros Thanatos” (Fig. 56), de 2004, em que a artista aplica o 

holograma sobre a superfície da pintura, onde este por ser transparente permite a 

visualização dos elementos que se encontram presentes na superfície pictórica, 

estabelecendo assim um diálogo entre a imagem holográfica e a imagem pictórica, 

sendo que neste caso, se observa o tratamento da temática de carácter psicanalítico 

relativa ao contraste entre o Eros, o impulso lascivo humano que serve um propósito 

para a geração de vida, e o Thanatos, o impulso que leva à autodestruição do Homem, 

abordando assim uma dicotomia temática que tem sido tratada de diversas formas ao 

longo da historia da arte, e que aqui encontra uma nova abordagem recorrendo a novos 

meios de expressão artística.  

 Observa-se também o recurso à holografia na reinterpretação de obras de outros 

autores, como se observa na obra de Máximo Alda “Nueve puntos en la matanza de 

Quios” (Fig. 57), de 1992, onde o autor faz uma reinterpretação da obra de Eugène 



 
 

80 
 

Delacroix “O Massacre de Quios” (Fig. 58), de 1824, através da sobreposição de uma 

placa holográfica sobre uma réplica da pintura, verificando-se assim uma postura 

apropriacionista por parte de Máximo Alda em função da obra de Eugène Delacroix, 

tendo este tipo de postura artística origem nos inícios do século XX e verifica-se o 

mesmo tipo de intuito: utilizar uma obra ou elementos desta previamente existente – 

neste caso utiliza-se uma réplica da obra – dando-lhe um novo contexto ou significado.  



 
 

81 
 

3.5 – Holografia: especificidade ou um médium interarticulável 

A partir desta análise das diferentes formas como a holografia se apresenta no 

contexto da arte, podemos considerar que esta possui características necessárias para ser 

considerada uma tipologia artística, uma vez que esta levanta questões próprias na sua 

produção artística, mas que, em simultâneo, podem ser articuladas com outras tipologias 

uma vez que estas mesmas características podem integrar composições e atribuir-lhes as 

problemáticas típicas deste meio. 

Entre essas questões que são levantadas em específico pela holografia, surge a 

forma como o tempo se manifesta na holografia, uma vez que este não possui o mesmo 

fluxo unidirecional que as demais tipologias que se desenrolam temporalmente 

apresentam, como é o caso do filme ou da música, uma vez que as imagens que nele se 

encontram registadas surgem como estruturas descontínuas suspensas em simultâneo, 

criando assim uma possibilidade de leitura bidirecional que vem a influenciar 

fortemente a forma como se efetua a visualização das imagens presentes no holograma, 

uma vez que o observador pode percecioná-las a partir de qualquer direção e com a 

rapidez ou lentidão que desejar, sendo isso apenas dependente da posição relativa do 

observador e da velocidade a que este se desloca diante do holograma, tornando-a uma 

forma de arte inerentemente interativa. Esta particularidade vem dar origem a 

características próprias da produção holográfica, uma vez que, comparando-a a outros 

meios de expressão artística, que também efetuam o registo temporal, os hologramas 

tratam-se de eventos flutuantes em termos de linearidade temporal dado que não 

possuem nem princípio nem fim, levando certos autores a confrontarem esta questão 

com a linearidade temporal doutras tipologias artísticas. Um exemplo da forma como 

foi articulada esta questão da bilinearidade de leitura do holograma com a linearidade de 

tempo de outras tipologias artísticas são os filmes holográficos, pois 

convencionalmente, o filme pauta por ter uma linearidade temporal de sentido único, 

pelo que todas as imagens que nele se encontram registadas encontram-se orquestradas 

de acordo com esse mesmo princípio. Quando se criam então filmes holográficos, como 

o “The Kiss II” de Lloyd Cross em 1974, esse confronto entre a linearidade temporal 

dos filmes e a bilinearidade do holograma é obtido, neste exemplo em concreto, por 

colocar o holograma num motor que o roda num único sentido, conferindo-lhe assim 

uma certa linearidade temporal, porém, precisamente por se tratar de um holograma, o 

observador tem sempre a possibilidade de se movimentar, podendo então visualizar as 



 
 

82 
 

imagens anteriores ou as que se encontram a seguir às que estão a ser apresentadas pela 

rotação do holograma, demonstrando assim como a dramaticidade específica do cinema, 

fruto do fluxo linear e irreversível do tempo, é abolida pela bilinearidade de leitura que 

o holograma permite que o observador tenha. Uma outra abordagem sobre esta questão 

da bilinearidade de leitura que é possível ser feita na holografia, é a apresentação de 

uma sequência de cenas que não possuem uma correlação direta entre si, como acontece 

no filme ou na música, salientando esta possibilidade que a holografia apresenta. Uma 

obra que nos oferece um exemplo dessa sequência de cenas não correlacionadas é a 

“Memory II” (Video 19) de Ikuo Nakamura, produzida em 1999, onde se assiste a uma 

série de imagens e de filmes, não relacionados entre si, decorrendo autonomamente 

dentro do mesmo holograma, permitindo ao observador visualizar as sequências de 

imagens holográficas a partir de qualquer ponto, uma vez que estas mantêm a sua 

coerência discursiva independentemente do sentido em que seja feita a sua leitura.  

Porém, há que salientar que também existem hologramas artísticos onde esta 

quarta dimensão – o movimento – se encontra ausente, uma vez que se tratam de 

hologramas estáticos que dão enfase ao espaço que a imagem holográfica ocupa em 

detrimento do tempo em que esta decorre, e o volume que esta tem em detrimento do 

movimento que esta possui.  

Por sua vez, esta mesma valorização do espaço e do volume encontra-se também 

relacionada com uma outra questão que a holografia levanta, que é a relação que é 

estabelecida entre tridimensionalidade física e a tridimensionalidade virtual. Essa 

problemática é articulada na holografia através da forma como elementos virtualmente 

tridimensionais situados no espaço virtual interagem com elementos que são 

fisicamente tridimensionais, como se verifica na obra de Setsuko Ishii “Encounter II” de 

1979, onde é dada continuidade ao elemento fisicamente tridimensional no espaço 

virtual em que se situa o elemento virtualmente tridimensional, sendo isto possível pela 

valorização do espaço virtual ocupado por esta imagem holográfica e pela ênfase que é 

dada ao volume deste, pondo-o assim em pé de igualdade com a volumetria e espaço 

ocupado pelo elemento fisicamente tridimensional.  

Uma outra abordagem artística, a que se assiste na holografia, é o seu uso na 

criação de poemas, dado que esta reúne uma série de características que a tornam numa 

tipologia idónea para esta prática. Tal procura pelo meio holográfico por parte de certos 
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autores deveu-se ao facto de estes procurarem novas formas de expressão de poesia 

visual, neste caso, visando uma libertação da bidimensionalidade da página impressa, 

conseguindo assim, através da representação no espaço virtual onde se encontra a 

imagem holográfica obter uma tridimensionalidade quer através da representação dos 

elementos pictóricos, que neste caso se tratam das próprias letras que constituem as 

palavras do próprio poema, quer através do seu posicionamento espacial. Este novo 

posicionamento espacial das letras e palavras vem oferecer uma série de novas 

potencialidades de expressão poética, como se verifica na obra de Eduardo Kac 

“Holo/Olho” (Fig. 59) de 1983, onde o autor torna a própria interpretação das palavras 

reconstruídas com luz no próprio poema, colocando a palavra holo e olho sobrepostas, 

criando uma corrente de leitura onde o primeiro par de letras da palavra “OLHO” 

encadeie com o primeiro par de letras da palavra “HOLO” para formar a palavra “olho”, 

e o mesmo acontece com as duas últimas letras de cada palavra para formar a palavra 

“holo”.  

Como tal, e dadas estas questões de fundo que a holografia levanta e a forma 

como as articula enquanto forma de arte permitem-me defini-la como tipologia artística, 

podendo ser interarticulada com outras tipologias para a criação de composições 

artísticas, atribuindo-lhes certos valores intrínsecos a esta tipologia artística. Contudo a 

holografia não deixa de se encontrar numa fase onde parte da sua produção vem retomar 

temas e géneros artísticos que a antecedem ou que lhe são contemporâneos. 
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Capítulo IV 

 

4 – Conclusão 

4.1 – Conclusão 

 Ao longo desta dissertação, podemos verificar o que são Artes Virtualmente 

Tridimensionais e de que modo a holografia se insere nesse contexto em comparação 

com as demais tipologias pertencentes a esse grupo, como a fotografia 3D, o cinema 3D 

e a Realidade Virtual, através do estudo das características que esta partilha e que a 

distancia das demais tipologias desse grupo de formas de arte.  

Posteriormente, abordamos as questões técnicas relativas à produção das obras 

de arte holográficas, como o espaço virtual que a imagem holográfica ocupa e como 

esta interage com o observador, de que forma as diferentes técnicas de produção 

holográfica influenciam a criação artística, o peso que a iluminação tem na revelação da 

cor presente na imagem holográfica e de que modo esta influencia a perceção da obra 

por parte do observador e a relação profunda que existe entre o movimento do 

observador e a imagem holográfica bem como a forma como este movimento influencia 

a passagem do tempo da cena representada. 

Verificamos também as diversas formas como a holografia se expressa quando 

existe de forma autónoma, bem como as diversas formas como esta se articula com 

outras tipologias artísticas como a escultura, a pintura e a instalação, concluindo 

posteriormente que a holografia se apresenta como uma tipologia artística própria que 

oferece a possibilidade de se articular com outras tipologias artísticas existentes. 

 Como tal, e com base nestes elementos expostos ao longo desta dissertação, 

podemos então concluir que uma parte considerável da produção artística holográfica 

ainda assenta sobre moldes preexistentes no que toca aos géneros artísticos e às formas 

de representação imagética, sendo tal circunstância uma consequência da holografia não 

permitir um acesso facilitado como tipologia artística durante uma parte significativa da 

sua história, o que levou a que esta forma de arte não assistisse a uma proliferação em 

termos de utilizadores como outras tipologias suas contemporâneas tiveram. Estas 

dificuldades de divulgação deveram-se sobretudo a limitações em termos económicos e 



 
 

86 
 

em termos de espaço apropriado para a sua produção de modo a que pudesse ser mais 

amplamente divulgada e explorada como as demais tipologias pertencentes ao grupo 

dos novos media. Porém, não deixamos de assistir ao surgimento de uma série de novas 

problemáticas e formas de expressão que a holografia vem trazer ao mundo da arte, 

podendo entre elas destacar a questão da bilinearidade de leitura e a variabilidade 

temporal em que decorre a cena holográfica, que vem questionar a linearidade da leitura 

e da temporalidade doutras tipologias artísticas; a forma como a sua tridimensionalidade 

virtual consegue simultaneamente contrastar e interagir espacialmente com a 

tridimensionalidade física de outros elementos artísticos presentes na obra e no espaço 

que a rodeia; e a forma como as características do meio holográfico tornaram a 

holografia numa tipologia idónea para a passagem da poesia visual do plano 

bidimensional das palavras escritas na folha de papel ou no ecrã de computador para o 

plano virtualmente tridimensional do espaço holográfico, onde as palavras se 

apresentam como imagens holográficas virtualmente tridimensionais posicionadas de 

determinada forma no espaço virtual do holograma adquirindo assim novas 

possibilidades de expressão poética visual. 

 Podemos igualmente concluir que a holografia tem assistido ao longo da sua 

história até aos dias de hoje a uma série de inovações técnicas que têm vindo a 

contribuir para uma maior divulgação e acessibilidade desta tipologia artística aos 

interessados na produção de obras holográficas, abrindo assim as portas para uma maior 

exploração do meio em termos artísticos, levando ao desenvolvimento de novas 

problemáticas, bem como ao aprofundar das problematizações atualmente propostas por 

este meio. Porém há que considerar o facto dos elevados custos associados à sua 

produção não terem ainda sido ultrapassados, bem como a competição existente com 

outras tipologias de expressão artística virtualmente tridimensionais que são mais 

acessíveis, quer em termos económicos, quer em termos de materiais, tornando-se assim 

mais divulgada, e, deste modo, mantêm-se principais barreiras para o desenvolvimento 

artístico desta tipologia artística que oferece tantas e tão variadas possibilidades.  
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http://www.wga.hu/html_m/c/collier/vanitas6.html
http://river-valley.zeeba.tv/media/conferences/isdh2009/0201-Dieter_Jung/
http://iopscience.iop.org/1742-6596/415/1/012081/pdf/1742-6596_415_1_012081.pdf
http://www.frit-johan.dk/artworks/hardware-software1.html
http://carolebrisson.com/en/vestiges_transparence/04.htm
http://www.escala.org.uk/collection/artists/eduardo-kac/AUTH218/holo-olho/O646
http://www.ekac.org/mamkac.html
http://vimeo.com/31353644
http://www.jrholocollection.com/index.php/ikuo-nakamura/item/196-memory-ll
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Anexos: 

 

 

Fig. 1: Miguel Ângelo, O Juízo Final, 1535-1541, 1370 x 1200 cm, Capela Sistina, 

Cidade do Vaticano, Vaticano 

 

Fig. 2: Andrea Pozzo, Apoteose de Santo Inácio, 1691-1694, 1700 x 3500 cm, Igreja de 

Santo Inácio de Loyola, Roma, Itália 
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Fig. 3: Robert Rauschenberg, Canyon, 1959, óleo, tinta de latex, lápis, papel, tecido, 

metal, botões, pregos, cartão, papel impresso, fotografia, madeira, tubos de tinta, lã de 

vidro, almofada e águia-careca embalsamada sobre tela, 220,3 x 177,8 x 61 cm 

Sonnabend Collection, Nova Iorque, E.U.A. 

 

Fig. 4: Jean Gilles, Holosculpture 
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Fig. 5: Interior da villa de Publius Fannius Synistor, Boscoreale, Itália, c. 50-40 A.C. 

 

Fig. 6: Chuck Close, Mark, 1978-1979, acrílico sobre tela, 274,3 x 213,4 cm, 

Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque, E.U.A. 
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Fig. 7: Nikolaj Arndt, pintura de rua, c. 2009 

 

Fig. 8: Edwina Orr, Sketches, 1981, holograma de reflexão com duas variantes de 

transmissão de luz branca, 10 x 12,5 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino 

Unido 
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Fig. 9: Rudie Berkhout, Study in Light No. 6, 1999, holograma de reflexão sobre vidro, 

40 x 30 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 

 

Fig. 10: Claude Monet, Impression, Soleil levant, 1872, óleo sobre tela, 48 x 63 cm, 

Museu Marmottan Monet, Paris, França  
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Fig. 11: Sally Weber, Threshold of a Singularity – A Memorial, 1989, instalação 

composta por duas partes: dois painéis holográficos, 210 x 105 cm; ecrã holográfico 

com um recipiente de química de vidro, panela de metal e água, 80 x 112,5 cm 

 

Fig. 12: John Kaufman, Untitled Stone, holograma de reflexão de luz branca 
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Fig. 13: Mary Harman, Transitional States #3 (Body and Soul), c. 2009, 13 x 17 x 6,5 

cm, Butler Institute of American Art, Youngstown, Ohio, E.U.A. 

 

Fig. 14: Ikuo Nakamura, Fossils, (1999), holograma de transmissão a laser, 50 x 60cm, 

Templo I, Tikal, Guatemala 
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Fig. 15: Patrick Boyd, Twin Towers, 1990, holograma de reflexão monocromático, 

halogeneto de prata sobre vidro, fotografia e caixa-moldura, 20 x 25 cm, Johnathan 

Ross Collection, Londres, Reino Unido 

  

  

 

Fig. 16: Paula Dawson, The Shrine of the Sacred Heart, 1997, holograma de 

transmissão, Igreja de Stª Brígida, Sidney, Austrália  
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Fig. 17: Howard Gerry, Reach, 1989-1990, técnica mista e holograma de reflexão  

 

Fig. 18: Patrick Boyd, Huxley’s Day Out, 1992, holograma estereográfico de reflexão e 

fotografia, 32 x 43 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 
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Fig. 19: Jon Mitton, You Will Obey, 1992, holograma multiplex de reflexão, halogeneto 

de prata sobre vidro, 20 x 25 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 

 

Fig. 20: Isabel Azevedo, Entre duas imagens, 2005, telescópio, caixa de música, 

lâmpada fluorescente e holograma 
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Fig. 21: Martin Richardson, Portrait of Nicky, 1991, holograma de transmissão de luz 

branca sobre pelicula de filme, 60 x 50 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino 

Unido 

  

Fig. 22: Rosa Oliveira, Série “Faces”, Irina I., 2001, holograma de reflexão de luz 

branca multicolor, 12x18cm 
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Fig. 23: Rosa Oliveira, Série “Paisagens de Luz”, I, 2001, holograma de reflexão de luz 

branca multicolor, 18 x 24 cm 

  

Fig. 24: Rosa Oliveira, Série “Hologeometrias”, II, 2001, holograma de reflexão de luz 

branca multicolor, 18 x 24 cm 
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Fig. 25: Anaït Stephens e Hans Bjelkhagen, Flag, 1995, holograma de reflexão de cor 

real, 25 x 20 cm 

 

Fig. 26: Salvador Dalí, Primer Retrato Cromo-Holograma Cilíndrico del Cerebro de 

Alice Cooper, 1973, holograma estereoscópico cilíndrico de 360º sobre mesa giratória, 

162,5 x 63,75 x 63,75 cm, The Dalí Museum, Saint Petersburg, Flórida, E.U.A 
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Fig. 27: David Warren, I Dreamt We Had Something To Say, (2007), holograma de 

transmissão com lasers díodo de 658nm de 80mW, 900 x 35cm, Canberra Museum and 

Gallery, ACT, Austrália 

 

Fig. 28: Dean Randazzo, Remnant, 1991, holograma de transmissão de luz branca, 

13,75 x 18,13 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 
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Fig. 29: Michael Snow, Still Life in 8 Calls, 1985, tapetes, madeira, hologramas de 

transmissão, moldura de metal, Montreal Museum of Fine Arts, Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Ingo Maurer, Wo Bist Du, Edison?, 1997, holograma multiplex de 360º, 

alumínio e acrílico, 25 x 52 x 46 cm, 300 cm de cabo, Munique, Alemanha  
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Fig. 31: Patrick Boyd, Jackson Makes It To Manhattan, 1990, holograma de reflexão 

monocromático, halogeneto de prata sobre vidro, fotografia e caixa-moldura, 20 x 25 

cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 

 

Fig. 32: Patrick Boyd, Lucy in a Tin Hat, 1989, holograma de refelxão monocromático, 

43 x 32 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 
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Fig. 33: Margeaux Lucas, Primary Woman, 1990, holograma de reflexão multicolor 

sobre vidro, 30 x 45 cm 

 

Fig. 34:  Harriet Casdin-Sivler e Kevin Brown, Alice, 1990, holograma de transmissão 

multicolor, 62,5 x 55 cm 
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Fig. 35: André Derain, Herri Matisse, 1905, óleo sobre tela, 46 x 34,9 cm, Tate Britain, 

Londres, Reino Ûnido 

 

Fig. 36: Larry Lieberman, Still Life, 1989, holograma de reflexão multicolor sobre filme 

laminado, 26,3 x 33,8 cm, Kevin Baumber Collection 
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Fig. 37: Tjin Van Heerdan e Erik Swetter, Vanitas, 2011, holograma estereográfico 

digital de cor real, 24 x 32 cm 

  

Fig. 38: Nancy Gorglione, Gerbera Daisies, holograma de reflexão, 41 x 46 cm  
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Fig. 39: Nancy Gorglione, Trees, 1984, holograma de reflexão sobre vidro, 80,7 x 87,5 

x 2,5 cm, MIT Museum Collection, Cambridge, Massachusetts, E.U.A. 

 

Fig. 40: Rosa Oliveira, 13 folhas, holograma de reflexão multicolor 

 



 
 

115 
 

 

Fig. 41: Jeffrey Robb, Landscape 1, 1992, holograma de transmissão de luz branca 

sobre filme, 30 x 40 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 

 

Fig. 42: Jeffrey Robb, Landscape 5, 1992, holograma de transmissão de luz branca 

sobre filme, 30 x 40 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 

 

Fig. 43: Jeffrey Robb, Deavon Coast0, 1992, holograma de transmissão de luz branca 

acromático, 13,8 x 20 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 
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Fig. 44: Andrew Pepper, Plane Addition, 1989, holograma de reflexão sobre vidro, 20 x 

25 cm, Olav Skipnes Collection, Hamar, Noruega  

 

Fig. 45: Dieter Jung, Holographischer Prismenwandler, 1993-1994, folha de mylar 

estampada com holograma de transmissão de luz branca, 20,6 x 28,8 cm, MIT Museum 

Collection, Cambridge, Massachusetts, E.U.A. 
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Fig. 46: Scott Newtzow, Wildfire at Right Angles #16, 1986, folha de mylar 

estampadacom holograma, 33,5 x 19 cm, Global Images Hologram Art Collection 

 

 
Fig. 47: Margaret Benyon, Interference Pattern Box, 1969, holograma de transmissão, 

halogeneto de prata sobre vidro, 17,5 x 12,5 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, 

Reino Unido 
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Fig. 48: Lloyd Cross, The Kiss II, 1974, holograma multiplex sobre filme, 12 x 23 cm, 

MIT Museum Collection, Cambridge, Massachusetts, E.U.A. 

 
Fig. 49: Philippe Boissonnet, In Between, 1997, holograma de transmissão multicolor, 

sensores de ultrassom, microcontrolador, La Fabrique, Université Laval, Québec, 

Canadá 
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Fig. 50: Setsuko Ishii, Requiem, 1993, hologramas de transmissão de luz branca, 200 x 

500 × 400 cm, Kamaishi, Japão  

 

Fig. 51: Setsuko Ishii, Encounter II, 1979, holograma de transmissão de luz branca, 

escultura, estrutura metálica e espelho, 30 × 375 × 410 cm, Hakone Open-air Museum, 

Hakone, Japão 
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Fig. 52: Edwart Collier, Vanitas, natureza-morta, 1662, óleo sobre tela, 98 x 130 cm, 

coleção privada 

 

Fig. 53: Dieter Jung, HoloMobile CONTINUUM, 2008, holograma de transmissão de 

luz branca sobre acrílico, fio e canas de aço, 450 x 650 cm, Health Research Institute, 

Taipei, Taiwan 
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Fig. 54: Frithioff Johansen, Hardware-Software 1, 1987-1988, holograma de 

transmissão de luz branca sobre granito, Trapholt Art Museum, Kolding, Dinamarca 

 

Fig. 55: Richard Hamilton e Margaret Benyon, Richard Hamilton, 1991, holograma de 

reflexão, halogeneto de prata e tinta sobre vidro, 43 x 32cm, Johnathan Ross Collection, 

Londres, Reino Unido 
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Fig. 56: Carole Brisson, Eros Thanatos, 2004, técnica mista, 75 x 125 x 8 cm 

Fig. 57: Máximo Alda, Nueve puntos en la matanza de Quios, 1992 
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Fig. 58: Eugène Delacroix, O Massacre de Quios, 1824, óleo sobre tela, 419 × 354 cm, 

Museu do Louvre, Paris, França 

Fig. 59: Eduardo Kac, Holo/Olho, 1983, holograma de reflexão, madeira e acrílico, 25 x 

30cm, Essex Collection of Art from Latin America, Universidade de Essex, Reino 

Unido 
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Vídeos: 

1.Lotus.mov

Vídeo 1: Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson, Lotus, 2013, holograma 

digital de reflexão, 60 cm x 45 cm, Johnathan Ross Collection, Londres, Reino Unido 

Vídeo 2: Char Davies, Osmose, 1995, computador Macintosh, sintetizador e 

processador de som, ecrã estereoscopico para a cabeça com localizador de som 3D, 

colete de interface de respiração e balanço, aparelhos de registo de movimento, 

projetores de vídeo e ecrã de silhueta, Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal, 

Canada 

Vídeo 3: Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson, Between Memories, 2013, 

holograma digital de reflexão, 60 x 45 cm 

Vídeo 4: Ikuo Nakamura, Fossils, (1999), holograma de transmissão a laser, 50 x 60cm, 

Templo I, Tikal, Guatemala 

Vídeo 5: Dean Randazzo, Remnant, 1991, holograma estereográfico de transmissão de 

luz branca, 13,75 x 18,13 cm, Johnathan Ross Collection, Gallery 286, Londres, Reino 

Unido 

Vídeo 6: Dean Randazzo, Remnant, 1991, holograma estereográfico de transmissão de 

luz branca, 13,75 x 18,13 cm, Johnathan Ross Collection, Gallery 286, Londres, Reino 

Unido 
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Vídeo 7: Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson, On The Surface, 2013, 

holograma digital de reflexão, 60 x 45 cm 

Vídeo 8: Isabel Azevedo, Gladiator, 2011, holograma estereográfico digital, 60 x 50 

cm, Gallery 286, Londres, Reino Unido 

Vídeo 9: Salvador Dalí, Primer Retrato Cromo-Holograma Cilíndrico del Cerebro de 

Alice Cooper, 1973, holograma estereoscópico cilíndrico de 360º sobre mesa giratória, 

162,5 x 63,75 x 63,75 cm, The Dalí Museum, Saint Petersburg, Flórida, E.U.A 

Vídeo 10: Setsuko Ishii, Murmur of Aqueus, 1995, instalação holográfica com efeitos 

de água, holograma de transmissão multicolor, Central Hall do Tokyo Institute of 

Technology, Tóquio, Japão 

Vídeo 11: Isabel Azevedo e Elizabeth Sandford-Richardson, Mirror, 2013, holograma 

digital de reflexão, 60 cm x 45 cm 

Vídeo 12: Sharon McCormack, Embrace, 1980, holograma estereográfico cilíndrico de 

360º sobre suporte giratório,  
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Vídeo 13: Tjin Van Heerdan e Erik Swetter, Vanitas, 2011, holograma estereográfico 

digital de cor real, 24 x 32 cm 

Vídeo 14: Lloyd Cross, The Kiss II, 1974, holograma multiplex sobre filme, 12 x 23 

cm, MIT Museum Collection, Cambridge, Massachusetts, E.U.A. 

Vídeo 15: Isabel Azevedo, Women, 2011, holograma digital de reflexão, 60 x 50 cm, 

Gallery 286, Londres, Reino Unido 

Vídeo 16: Jacques Desbiens, Tractatus Holographis, 2005, holograma estereográfico 

digital, 60 x 40 cm  

Vídeo 17: Philippe Boissonnet, In Between, 1997, holograma de transmissão 

multicolor, sensores de ultrassom, microcontrolador, La Fabrique Université Laval, 

Québec, Canadá 

Vídeo 18: George Dyens, Big Bang II, 1986, holograma multicolor, escultura, luz e 

musica, Musée-du-Bas-St-Laurent, Québec, Canadá 
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Vídeo 19: Ikuo Nakamura, Memory II, 1999, holograma estereográfico de transmissão 

de luz branca, 19 x 23cm, Johnathan Ross Collection, Gallery 286, Londres, Reino 

Unido 







