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CAVERNAS DA CONTEMPORANEIDADE 
DESLOCAMENTOS A PARTIR DO 

DISPOSITIVO PARIETAL* 

 Com este breve estudo, pretendemos mostrar em que medida as mais recentes 
características individuadas no dispositivo parietal se relacionam com as instalações 
e os ambientes projetados que, a partir da década de 1960 do século XX, contribuíram 
para a redefinição da linguagem artística contemporânea. O desafio a que nos 
propomos é o de aproximar estas duas práticas, separadas por vários milhares de 
anos, pela aproximação dos seus espaços e, em particular, dos seus efeitos de 
iluminação. Em nosso entender, a longa cadeia operativa da conquista do espaço 
subterrâneo, através da apropriação de aspetos do espaço arquitetónico, de efeitos 
de iluminação, de animação e de pontos de vista topográficos específicos, põe em 
prática (sem as nomear), noções que presidem à prática artística contemporânea, 
como a poética de integração arte-vida, o conceito de intertextualidade e a 
ativação de espaços/ambientes através de projeções de luz e sombra, Ao ressurgirem 
no século XX, estas características ancestrais colocam-se como problema artístico 
num momento decisivo da redefinição da arte contemporânea. 
 

* A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida no âmbito da tese de doutoramento em Ciências da Comunicação – Semiótica Social, da Universidade do Minho, intitulada Para 
uma Semiótica da Luz. A informação relativa ao dispositivo parietal encontra-se no capítulo 5 da Parte I. A pesquisa relativa às “cavernas da contemporaneidade”, no capítulo 5 
da Parte III.
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Fig. 1: Caverna de Altamira, Espanha, 15.000-35.000 a.C
Fig. 2: Rebecca Horn, A luz prisioneira no ventre da baleia, 2002.
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 Nos nossos dias, as pinturas que remontam ao paleolítico superior, realizadas 
há cerca de 30.000 – 10.000 anos atrás, continuam a ser fenómenos singulares na 
história da perceção humana. “É uma estranha experiência descer nessas cavernas, 
por vezes através de corredores baixos e estreitos, mergulhar na escuridão do 
ventre da montanha e, de súbito, ver a lanterna do guia iluminar a imagem de um 
touro” (Gombrich, 1985: 22). A aparente incoerência do dispositivo parietal* e a 
sobreposição das imagens, umas sobre as outras, terá sido, durante muito tempo, 
motivo de evidência da ausência provável de qualquer função expressiva ou decorativa 
na sua origem. Para além disso, dada a sua inacessibilidade e total ausência de 
luz, tudo levava a crer que estas imagens não teriam sido feitas para serem vistas. 
Como defende Walter Benjamin (1992: 86-87):

 Independentemente da distância que nos separa do dispositivo parietal, 
em termos de conceção artística**, estudos recentes (Groenen, 2003)*** indicam 
que a conquista do espaço subterrâneo não se realizou de maneira homogénea ou 
aleatória e, contrariamente ao que se pensou durante muito tempo, a distribuição 
das diferentes categorias de grafismos no espaço não só se pode ler hoje como 
uma coerência particular do dispositivo parietal, como se supõe a existência de 
uma autêntica cenografia integradora dos elementos figurativos e da arquitetura 
subterrânea****. Somos inclusivamente levados a crer que o dispositivo parietal não 
só foi concebido para ser visto como foi concebido para ser “observado” segundo 
específicas modalidades do olhar: o conjunto da composição exige do observador 
distância, enquanto motivos particulares exigem intimidade.

* A arte parietal é considerada cronologicamente paleolítica (pelo menos a partir do século XX), uma vez que, desde o seu reconhecimento, a arte paleolítica subdividiu-se em 
arte móvel e arte parietal. A noção de arte parietal enquanto arte paleolítica opôs-se, por vezes, dogmaticamente, à arte rupestre, considerada de períodos mais recentes. A desco-
berta de figuras gravadas em afloramentos rochosos ao ar livre, atribuídas ao Paleolítico, veio mostrar que a arte rupestre é tão significativa na era paleolítica quanto a arte móvel 
ou a arte parietal (Groenen, 2003: 21-22).
** A maioria dos autores (cf. Groenen, 2003: 15) reconhece o valor simbólico da arte parietal, admitindo a vocação mitográfica dos motivos figurados e conservando, pelo 
menos implicitamente, o fundamento “mágico-religioso” (nomeadamente, xamânico), que os antigos investigadores haviam avançado. Em síntese, o pintor da era paleolítica é 
simultaneamente o caçador que acredita encontrar-se na posse do objeto a partir do momento em que possuí a sua imagem. A sua representação não tem o valor de um objeto de 
contemplação, mas é um projeto de ação que antecipa o efeito desejado (Hauser, 1989: 20-21). Do ponto de vista da utilidade, não existe qualquer diferença entre a construção de 
uma cabana, a celebração de um ritual fúnebre ou a produção de imagens. Qualquer uma destas atividades servia para proteger o homem das forças da natureza, e das outras. A 
arte está aqui inteiramente ao serviço da vida – a representação e a coisa representada são uma e a mesma coisa, assim como o desejo e a sua realização (Gombrich, 1985: 21). A 
única diferenciação entre a imagem e a realidade estaria no tempo que as separa.
*** Baseamo-nos em particular nos capítulos 7. “La puesta en escena del dispositivo parietal”; 8. “Realismo y realidade; 9. El punto de vista de los paleolíticos; 10. “De la luz a la 
sombra: una aproximación a la metafísica paleolítica; 11. Utilización de los espácios subterrâneos; e 12. “Funcionalidade del arte parietal.
**** Não é nosso intento desenvolver aqui um estudo aprofundado da arte parietal, mas apenas fazer o levantamento de alguns aspetos comuns do seu funcionamento, motivo 
pelo qual adotamos a designação de “dispositivo”. Dada a extensão e complexidade dos estudos de campo, o autor Marc Groenen (2003) dedica todo o segundo capítulo à 
“distribuição dos sítios” fornecendo numerosos exemplos, em muitos casos, ilustrados e sistematizados em quadros comparativos, assim como uma extensa bibliografia para cada 
uma das situações que descreve, das quais fazemos apenas uma breve síntese conclusiva, em função dos objetivos traçados.
Optamos por apresentar a imagem da Caverna de Altamira (Fig. 1) por se tratar da “Capela Sistina” das cavernas paleolíticas.

Nos primórdios, a obra de arte, devido ao peso absoluto 
que assentava sobre o seu valor de culto, transformou-se, 

principalmente, num instrumento da magia que só mais tarde foi, 
em certa medida, reconhecido como obra de arte. Da mesma forma, 
actualmente, a obra de arte devido ao peso absoluto que assenta 
sobre o seu valor de exposição, passou a ser uma composição com 

funções totalmente novas, das quais se destaca a que nos é familiar, 
a artística, e que posteriormente, talvez venha a ser reconhecida 

como acidental.
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Quer ao nível dos motivos, quer ao nível da organização espacial, as figuras 
distribuem-se segundo uma vocação própria. A obra parietal constitui um circuito-
evento para iniciados no culto, uma autêntica “obra em situação” (Robert Morris).

 As fontes de luz da época – lâmpadas de azeite, tochas e lareiras escavadas no 
chão, que produzem uma iluminação movimentada – contribuem para animar os motivos 
pintados ou gravados, produzindo níveis de visibilidade distintos consoante se 
trate de superfícies continuadas, descontinuidades, aberturas ou fendas, ativando, 
assim, todo o potencial espacial. Nem os motivos nem os espaços parecem ter igual 
valor. Uma dialética de luz e sombra é posta em cena pelo pintor paleolítico, que 
como um verdadeiro cenógrafo, tira partido das sombras projetadas para completar 
o contorno das figuras e deforma certas proporções reais para sugerir específicos 
posicionamentos do olhar. A iluminação assim dirigida ativa ou desativa o espaço 
à medida que vivifica ou adormece as figuras a partir das escolhas topográficas. 
A dicotomia de luz e sombra realça as duas realidades omnipresentes no mundo 
subterrâneo da qual os mitos dão testemunho – o plano do visível e o plano do 
invisível.

 Enfatizando o aspeto cenográfico da iluminação rupestre, o arqueólogo e 
cineasta Marc Azéma (2012)*, coloca-nos, inclusivamente, perante a possibilidade 
dos nossos antepassados longínquos terem criado intencionalmente a ilusão do 
movimento com finalidades narrativas, lançando a hipótese da criação do cinema 
antes da escrita**. As últimas investigações sugerem que os artistas pré-históricos 
utilizavam nas suas pinturas técnicas de animação das figuras, acompanhando-as, 
muito provavelmente, com sons produzidos por instrumentos feitos de osso, madeira 
e pele. O efeito ótico era conseguido através do recurso a sinédoques, mas também 
através da desconstrução do movimento, quer por sobreposição quer por justaposição 
de imagens sequenciais de uma determinada história. A prova mais inequívoca desta 
tese foi a descoberta, em 2008, de discos de osso furados e atravessados por um 
fio, entre os quais, um estaria gravado com a mesma figura herbívora numa posição 
diferente em cada lado do disco, um objeto ótico (também denominado “brinquedo 
ótico”), conhecido no século XIX como thaumatrope.*** 

 Assim, de acordo com a nossa ótica de hoje, o espaço subterrâneo, integrando 
as mais variadas disciplinas artísticas (das clássicas belas artes à cenografia e 
ao cinema), é inteiramente “intertextual” (Julia Kristeva). O facto que não é de 
admirar, uma vez que a fragmentação disciplinar é uma exigência modernista afastada 
da poiesis da vida. 

* Em conferência pública no auditório da Escola Superior Artística do Porto, em ocasião do lançamento na FNAC do livro La Préhistoire du Cinéma. Origines paléolithiques de 
la narration graphique et du cinématographe, Maio de 2012.
** Marc Groenen (2003) defende as investigações de Marc Azéma feitas até à época (2000), no capítulo 8. “Realismo y realidade”.
*** O thaumatrope é um brinquedo ótico mecânico inventado em 1825 pelo médico Inglês John Ayrton Paris. Construído a partir de um disco ou de um cartão com uma ima-
gem diferente em cada um dos lados e ligado a dois pedaços de corda, quando as cordas giram rapidamente, o cartão gira sobre o seu eixo e as duas imagens parecem juntar-se. O 
thaumatrope foi o primeiro instrumento a explorar a persistência das imagens na retina. http://www.mhs.ox.ac.uk/exhibits/fancy-names-and-fun-toys/thaumatropes/
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A arquitetura subterrânea funciona como o “ventre da baleia” de Rebecca Horn 
(Fig. 2), o “santuário ideal” (Groenen, 2003: 53) que vai receber todas as outras 
intervenções: o desenho e a pintura, que criam o palimpsesto dos grafismos 
sobrepostos, cujo suporte é a escultura pré-existente ou recriada sobre as paredes 
e os tetos; a exigência de específicas posições do olhar pede a arte do fotógrafo, 
porém o percurso descreve o princípio da arte em processo, característica da 
instalação; a projeção de sombras em movimento leva-nos, para o mundo da cenografia, 
do teatro, do cinema, ou mais especificamente, para os ambientes projetados da arte 
contemporânea.

 A iluminação artificial é, desde sempre, parte integrante do culto dos 
mortos, dos mistérios, das celebrações, das festas noturnas e das representações 
teatrais. Segundo Sedlmayer (1985: 50), é a partir desta iluminação, produzida 
por velas, archotes e candeeiros a óleo (que até ao século XIX é mais ou menos 
movimentada), que se desenvolve uma arte que compõe as próprias obras, valendo-se 
das fontes luminescentes. Esta culminará no fogo-de-artifício das festas barrocas, 
o que durante um breve período de tempo, assume a importância de uma arte maior. 
É no Barroco que assistiremos à transformação não apenas das praças públicas e 
da arte em geral, em “palcos” de uma luminosidade exuberante, e paradoxalmente, à 
revolução estilística que inaugurará os dois estilos mais escuros e cenográficos 
da história da pintura – a pintura noturna e a pintura tenebrista de Caravaggio.

 Denominamos “cavernas da contemporaneidade”: o teatro, o cinema e as instalações 
ou ambientes projetados da arte contemporânea. Para Sedlmayer (1985: 50), a partir 
do Barroco, a “última caverna” é o espaço sem janelas do teatro, uma vez que a 
cena é para o encenador, o campo da arte de iluminação, por excelência. Seguindo o 
raciocínio do autor, o “espaço sem janelas” do cinema levar-nos-á a atravessar ainda 
mais profundamente, o limiar da escuridão para a luz. No cinema também entramos, 
no dizer de Edgar Morin, “nas trevas de uma gruta artificial” para, franquear o 
espaço e o tempo numa aventura errante (Morin, 1997: 21). Porém, as características 
individuadas no dispositivo parietal, na última década, relacionam-se ainda mais 
intimamente com a arte projetada dos anos 1960-70, em virtude dos mecanismos de 
perceção que essa desperta.

 O aspeto cenográfico, tanto do dispositivo parietal como do espaço/ambiente 
projetado, é tão estrutural e decisivo para a aproximação dos dois espaços, que nos 
parece relevante fazer, antes de mais, o levantamento etimológico da terminologia 
associada a esta luminosidade cenográfico-teatral. A palavra “teatro” deriva do 
grego theatron, que significa “lugar para olhar”. Curiosamente, o termo hebraico 
para “luz”, mechezah, significa, “lugar da visão” e simultaneamente, “janela”. 
Pelo contrário, a palavra “cena” deriva do grego skena, que significa “tenda” ou 
“cabana” e pertence à mesma família etimológica de skia, “sombra”, “abrigo”, “algo 
que protege do sol”. Assim, podemos dizer que a “cenografia” concebe (desenha/
escreve) o lugar para onde se vai olhar; o lugar onde os homens se refugiam na 
escuridão para aguardarem o momento da aparição da “luz” (or, do hebraico, “ser ou 
tornar-se luz”), pela qual, algo em nós se transforma e na qual, supostamente, nos 
transformaríamos.
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 O período entre 1964-77 registou uma mudança radical no pensamento artístico, 
levada a cabo por movimentos como a Pop Arte, Minimalismo ou Arte Concetual e por 
práticas como a performance, o vídeo ou a imagem projetada. A emergência destas 
práticas artísticas, às quais, a partir da década de 1980, se convencionou chamar 
“instalações”, “des-definiu” (Harold Rosenberg) a conceção de arte vigente, deixando 
a arte numa indefinição temporária, cuja incerteza abriu novas possibilidades de 
experimentação, reflexão e redefinição.

 Alargando o tradicional conceito de obra àquele de obra-processo e integrando 
os meios colocados à disposição pela tecnologia, aquilo que se mostra, passou a 
funcionar*. Cruzando as fronteiras entre as várias disciplinas – as artes plásticas, 
as artes performativas, a arquitetura e o cinema – a instalação, enquanto disciplina 
híbrida - “intertextual” (Julia Kristeva) - questiona e redefine a autonomia dos 
conceitos de obra, Escola, Movimento ou Estilo, promovendo uma contínua aproximação 
entre a arte e a vida. (Oliveira, 1996: prefácio).

 A partir desta poética de integração entre a arte e a vida, com origem no 
Dadaísmo e em particular nas obras de Marcel Duchamp, a arte da segunda metade 
do século XX conheceu o corpo do artista usado como sujeito e como objecto do seu 
trabalho, viu a terra e o espaço público transformados em obra e o conceito de obra 
transformado em percurso, circuito e evento. A arte contemporânea alargou e renovou 
as antigas tradições do auto-retrato através dos artistas do corpo; estendeu o tema 
da paisagem na arte através da Land Art; reatualizou a natureza morta e revalorizou 
os efeitos de luz e sombra dos novos media luminosos**. A exposição “Into the Light: 
the projected image in American art”, no Whitney Museum em 2001, que tomamos aqui 
como referência, veio mostrar o papel crucial das imagens/instalações projetadas, 
onde a interatividade é chamada a desempenhar um papel, na criação da nova linguagem 
artística e na redefinição da própria arte.

 Seguindo o aprofundado estudo de Chrissie Iles (2001), a partir do momento em 
que os artistas começaram a utilizar diapositivos, vídeo e projeções holográficas 
para documentar, refletir e transformar os parâmetros do espaço físico, o espaço 
pictórico fundado na perspetiva linear, onde o ponto de fuga fixo ditava há 
quatrocentos anos a posição do espectador, começou a ser abalado. Na década de 
1960, o espaço pictórico foi fisicamente desmantelado pelo Minimalismo. Os artistas 
minimalistas, como Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, Robert Smithson, Sol 
LeWitt, entre outros, envolveram o espectador numa experiência de relação espácio-
temporal entre os objetos e a galeria, transformando o espaço tridimensional num 
campo percetivo.

 

* O termo installation sugere a noção de exibição, dispositivo ou aparato.
** Paul Virilio (2005) utiliza tanto a expressão “arts of light” como “art-light”, enquanto Hartmut Bohme (1993), referindo-se à obra de James Turrel, denomina “ArtLight”.
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 Torna-se claro em que medida a instalação, que o Minimalismo inaugura, é 
indissociável de um determinado espaço – que invade a obra ou é invadido por ela – 
podendo transformar-se consideravelmente em função do espaço em que é apresentada. 
Por esse motivo, a instalação é uma atividade que muitas vezes sai do estúdio ou da 
galeria para utilizar espaços alternativos, ativando o seu potencial ou significado 
reprimido. No coração da instalação está o “Espaço como Praxis” (Golberg, 1975) – o 
espaço em diálogo com as pessoas e as coisas.

 Assim, o cubo branco da galeria foi desmantelado pela escala dos objetos. Por 
sua vez, com a imagem projetada pós-minimalista, os artistas deslocam as coordenadas 
do novo campo de perceção – o cubo branco da galeria – para a caixa negra do 
cinema, criando um híbrido no qual cada modelo passa a informar e a modificar as 
características do outro. Neste tipo de instalações, a fenomenologia do espaço, 
tal como é definido pela escultura minimalista, funde-se com o “inconsciente ótico” 
definido por Walter Benjamin (1992: 104-105):

 

É muito importante observar que as dimensões geralmente grandes 
da obra e a escala arquitetónica permitem que o escultor domine o 

ambiente. Por vezes é a escultura que invade o espaço do espectador, 
outras é o espectador que é introduzido no espaço escultórico. 

Frequentemente, a escultura funciona de um modo ambíguo, isto é, 
gera uma deslocação espacial do espectador, com valores complexos. 

Como a maior parte dessas esculturas é feita para interiores, 
é precisamente na sua enorme dimensão, no seu assalto à escala 
íntima que está implicitamente contida uma crítica social. Os 

colecionadores e mesmo a maioria dos museus não possuem o espaço 
necessário para estas obras.

 
(McShine, Kynaston, Primary Structures: Younger American and British 

Sculptors, Jewish Museum: New York, 1966.)

Com o grande plano aumenta-se o espaço, com o ralenti o movimento 
adquire novas dimensões. […] Assim se torna compreensível que 

a natureza da linguagem da câmara seja diferente da do olho 
humano. Diferente, principalmente, porque em vez de um espaço 
preenchido conscientemente pelo homem, surge outro preenchido 

inconscientemente. […] a câmara intervém com os seus meios 
auxiliares, os seus “mergulhos” e subidas, as suas interrupções e 

isolamentos, os seus alongamentos e acelerações, as suas ampliações 
e reduções. A câmara leva-nos ao inconsciente óptico, tal como a 

psicanálise ao inconsciente das pulsões. 
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 Na década de 1970, sob a influência de obras decisivas de Marcel Duchamp, 
(como La Mariée Mise à Nu par Ses Célibataires, Même, comumente conhecida por 
Grande Vidro (1915-23) e A Regarder (L’Autre Côte du Verre) d’Un Œil, De Prés, 
Pendant Presque une Heure, conhecido por Pequeno Vidro (1918)), onde as superfícies 
transparentes sugerem tanto a ideia de projeção como a da quarta dimensão do tempo, 
assim como pelas suas experiências óticas com múltiplas perspetivas, Robert Morris, 
Bruce Nauman e Dan Graham estão entre os primeiros artistas a interessarem-se pela 
fisiologia da perceção que servirá de base à arte projetada.

 As imagens/instalações projetadas questionam e redefinem tanto o espaço 
escuro do cinema como o cubo branco da galeria. Enquanto o cinema induz, graças à 
penumbra do ambiente e à quantidade de informação a percecionar, a um estado de 
hipnose, as projeções e os ecrãs de vídeo cobrem as paredes, os ângulos e os tetos 
das galerias, como autênticos frescos de luz. Os ambientes projetados moldaram a 
nossa perceção, transformando radicalmente a forma como passamos a olhar e passamos 
a pensar a arte contemporânea. Dan Flavin, James Turrel e Rebecca Horn estão entre 
os artistas mais relevantes desta arte no panorama atual da arte contemporânea.
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