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Resumo 
 

Este é um estudo sobre as artes plásticas, em especial sobre alguns artistas 
que trabalham a luz em suas obras de arte. O objetivo é identificar a arte na luz. O 
método utilizado para o estudo será através da observação de alguns princípios 
abordados na concepção artística de quatro artistas contemporâneos. Neste estudo 
vamos observar uma obra de mais relevância de cada um dos artistas, dentro do tema 
em questão, buscando através desta observação refletir a importância da luz como 
linguagem artística. Vamos de tentar identificar como o material utilizado para a 
composição da obra, muitas vezes transcende o cotidiano em sua forma e função 
convencional, adquirindo um aspecto estético de cunho artístico.    
 
 
 
 
Palavras Chaves: Arte conceitual, Duchamp, Luz, Arte contemporânea, Ligth Art 



 

Introdução 
 

Ao longo da história da arte contemporânea, diversos artistas se apropriaram 

dos mais diversos materiais para expressar sua arte. A luz como manifestação visual, 

como emissão de energia, a visão como receptor capaz de produzir sensações, 

passam a ser objeto de estudo de artistas para produzir suas obras. Ao observar a 

obra de artistas como Lygia Pape, James Turrell, Dan Flavin e Coletivo Vertigo, 

pretendo evidenciar a luz como linguagem nas artes plásticas. 

Este artigo tem como propósito articular uma relação conceitual na obra destes 

artistas, aproximando o leitor do pensamento que os leva a utilizar a luz como objeto 

de sua arte, buscando atribuir a este material o status de objeto possível de se produzir 

arte, na medida em que nele é atribuído conceitos e métodos de  composição artística.  

Neste estudo, vamos nos debruçar sobre artistas que pensam a luz como ponto 

de partida para algumas de suas criações, não obstante, alguns destes artistas 

evocam a luz como elemento fundamental, e atribuem a cor da luz, a expressão de 

emoções que se relacionam diretamente com o olhar do espetador, outrora, está luz 

é somente a manifestação de um estado minimalista.  Em seu site na internet Ranoux1 

traduz uma fala de Dan Flavin: “Meu trabalho é o que é, e não é mais nada. Minha luz 

fluorescente é anônima e inglória”. Sendo assim, deixamos de observar a luz como 

simples elemento cotidiano e facilitador das atividades do dia a dia, e passamos a 

atribuir a este elemento uma função artística, relacionada diretamente a arte 

contemporânea. 

Para organizar este estudo, proponho num primeiro momento fazer uma breve 

análise de um trabalho destes artistas, com o objeto luz em destaque. Em seguida 

descrever os aspectos relevantes da obra em questão. Através de fotos teremos uma 

base visual que juntamente com a leitura de alguns artigos teóricos, ajudarão a 

estabelecer, em um segundo momento, o conceito do qual a luz é um objeto de 

matéria física que pode produzir arte, a partir da forma como é abordado pelos artistas 

nas obras em destaque. Em um terceiro momento, proponho a reflexão sobre a 

utilização deste elemento além da sua performance habitual no cotidiano, ampliando 

seu significado e dando a este um status de obra de arte.  

Aspectos contextuais - A luz como obra de arte. 

 
1 Ranoux, Ester. Inspire-se, minimalismo. Site da artista. 02 de dez. de 2013. Disponível em: 

<http://www.esterrenaux.com.br/inspirese/minimalismo_na_arte?v=39>. Assistido em 3/05/2020. 



 

Na arte conceitual, podemos dizer que a partir de Duchamp e dos movimentos 

criados na arte contemporânea, diversos artistas começam a utilizar diferentes tipos 

de matérias para compor suas obras de arte. Através desta ousadia, foi possível que 

arte não ficasse somente ao uso exclusivo da pintura, e absorve a partir deste 

momento, diversos tipos de materiais na sua composição. Um destes materiais, a Luz, 

vai se tornar bem mais evidente nos processos de composição da arte, como 

podemos observar no movimento de vanguarda artística intitulado: Light Art.  

Segundo Nunes (2019, p.8) “Os movimentos de vanguarda do início do século 

XX romperam coma tradição artística, modificando os paradigmas da pintura por meio 

de experimentação de novas formas de perceber o mundo”. Neste cenário Duchamp 

foi um dos mais importantes artistas, pois sua contribuição no campo estético vai além 

da obra em si, ela muda por completo a forma do artista produzir arte e 

consecutivamente a relação do espectador com a obra.   

Neste presente artigo, vamos nos deparar com uma obra de arte de cada um 

dos artistas, a mais expressiva no trabalho do objeto luz como obra de arte. Dan Flavin 

um dos pioneiros do movimento minimalista, nos revela a potencia da luz como objeto 

de arte através da utilização de lâmpadas fluorescentes. James Turrell, utiliza a luz 

natural e a luz artificial para compor seus “Skyspaces”, o artista também desenha o 

espaço onde suas obras são colocadas, geralmente com uma abertura no teto, por 

onde o espectador pode ver o céu e toda a gama de cores que este pode emitir. 

Vamos também observar a obra da artista brasileira Lygia Pape, que nos revela alguns 

pontos de grande importância na luz para composição de seu trabalho. E por fim 

vamos observar a apresentação de um dos trabalhos do Coletivo Vertigo, com sede 

na Dinamarca, onde a luz está presente como obra de arte em espaços do cotidiano, 

como ruas, pontes, praças, entre outros. 

Eli (2016, p. 7) nos diz que “a luz não tem visibilidade por si mesma, isso é algo 

que pouca gente recorda, talvez por tratar-se de uma abstração que só se converte 

em realidade quando algo se faz visível”. É sobre está materialização da abstração, e 

sobre como ela atua nas obras destes artistas, que vamos buscar entender a luz e 

sua manifestação artística. 

Contexto Histórico 

A inclusão de diferentes materiais para a produção de uma obra arte se da no 

início do século XX, quando as artes plásticas ultrapassam os limites da sua 

representação através da pintura, e passa a incorporar novos objetos e materiais 



 

diversos para compor os mais variados tipos de estilos. Segundo o dicionário, estilo 

está associado “a feição especial típica de um artista, de gênero, de uma escola, de 

uma época, de um tipo de cultura” (AURÉLIO, 2010, p. 51). Diante desta definição 

vamos iniciar a nossa abordagem teórica através das obras do artista americano Dan 

Flavin (1963).  

Flavin começou a usar a lâmpada fluorescente nua, desprovida de qualquer 
alteração, como único material para sua obra em 1963 e continuou até sua 
morte em 1996. Foram 33 anos experimentando o comportamento da luz que 
emana do tubo luminoso. O artista partiu de um único material – a lâmpada 
fluorescente – em poucas variações: cinco formatos (quatro tamanhos de 
tubos – 61, 122, 183 e 244 cm e um formato circular), seis cores (pink, 
amarelo, vermelho, verde, azul e ultravioleta) e quatro tons de branco (morno, 
branco frio, luz do dia e branco suave). Em cada uma de suas propostas, 
Flavin explorava o posicionamento da lâmpada no espaço em vários 
aspectos: a posição da linha luminosa; a propagação da cor pelas paredes 
adjacentes e pelas paredes mais distantes; a gradativa diluição desta energia 
pelo espaço; o impacto desta energia atingindo os olhos do espectador. 
(Carvalho, A construção do espaço através da Luz, São Paulo, USP, 2011) 

Seguindo este recorte na história da arte contemporânea, vamos nos debruçar 

sobre as obras do artista James Turrell, que inicia sua brilhante carreira em 1968 e 

tem seu ápice na construção da obra Roden Crater. Segundo Baldwin2, “Em 1977, 

Turrell transformou Roden Crater em um complexo de túneis e aberturas voltadas 

para o céu que capturam a luz do sol durante o dia e emolduram planetas e estrelas 

à noite”.  
Já no sentido da conexão com o desenho, relacionando-o com as 
propriedades de espaço e de tempo, a obra de Turrell, conquista através 
destes elementos a própria realidade, nela incluindo também a dimensão 
cósmica, como o caso de Roden Crater. A possibilidade sensitiva de elevação 
para um plano ontológico e, neste sentido, também desmaterializado, sem a 
interposição de objetos, conseguirá provocar a sensação de sublimação e, 
ao mesmo tempo, altera a percepção sensorial, que remete para uma 
dimensão espacial imaterial, emergindo espaço e tempo como algo 
imensurável (Vieira, 2002, p. 84). 
 

Para aproximar este tipo de estilo de arte a nossa realidade brasileira vamos 

observar a obra da artista Lygia Pape, mais exatamente na obra Tteia nº1 C (1991). 

Segundo Moacir (2011, p.95) “à qualidade da luz que incide sobre os fios e à natureza 

das superfícies que lhes servem de fundo, podem ressaltar e ao mesmo tempo 

eclipsar os finos traços dourados ou prateados de que as Tteias são compostas.”  

 
2 Artigo publicado no site da ArchDaly. Baldwin, 2019, 

https://www.archdaily.com.br/br/910172/obra-roden-crater-de-james-turrell-sera-aberta-apos-45-anos-
de-trabalho, acessado em 22/05/2020 



 

Com Vertigo, um coletivo de artistas audiovisuais com sede na Dinamarca, que 

cria experiências interativas e instalações de luz em grande escala com cenografia 

atmosférica desde do ano 2001, vamos observar essa incrível relação de luz, espaço, 

forma e interatividade através da obra The Wave (2019), a obra de arte é uma 

instalação interativa no pier Ofelia Plads, combinando luz e som, criado para aprimorar 

e trazer dinâmica para uma área pública externa em Copenhague na Dinamarca. Todo 

este material tem como objetivo buscar uma definição clara e objetiva sobre a 

manifestação da luz como obra de arte.  

Esculturas de luz – Objetos de luz convencionais aplicados na arte. 

Dan Flavin antes mesmo de produzir suas obras utilizando a luz como material 

plástico, já anuncia o que viria a ser a base de seus estudos e consecutivamente o 

material utilizado nas suas obras de arte através de um poema descrito em sua obra 

“untitled, 1961”. A arquiteta Fernanda Carvalho faz uma excelente tradução da obra.: 

pólos, fluorescentes / tremulam / tremem / piscam / se apagam // fracos //monumentos 

// da / na /e / fora // da arte”. (CARVALHO, 2011, p.9). 

 Segundo Carvallho (2011, p. 114), na série de abras denominadas 

‘monuments’ for V. Tatlin (1964) Dan Flavin além de trazer uma referência a uma obra 

não realizada pelo artista russo Vladimir Tatlin, nos dá também uma interpretação 

irônica da própria obra, prática que será uma constante em alguns de seus trabalhos. 

Segundo Carvalho, Fernanda (FLAVIN apud GOVAN e BELL, 2004: 45) “Eu sempre 

uso monumentos em citações para enfatizar o humor irônico dos monumentos 

temporários. Estes monumentos apenas sobreviverão enquanto o sistema de luz for 

utilizável (2.100 horas)”. 

Para além da simples ironia ou mesmo os aspectos formais e conceituais das 

obras de Dan Flavin, o ato do espectador se deparar com suas obras, a meu ver, nos 

aproxima do ato de se criar uma obra de arte contemporânea como fez Duchamp, 

apenas com a ação de transpor os objetos do cotidiano para uma forma não usual, 

atribuindo a este objeto um outro significado. A luz da lâmpada fluorescente, neste 

caso, proporciona ao espectador uma nova forma de observar os objetos que o 

cercam no seu cotidiano. 

 
  
 

 
 
 



 

Figura 1 – Dan Flavin 

 
Installation view, “Dan Flavin: in daylight or cool white”, Foto: David Zwirner, New York, 2018 

 
A Luz artificial e a luz natural – Uma fusão onírica. 

 

James Turrell é um artista singular, que se apropria da luz de forma a criar 

experiências sensoriais por meio de uma combinação de diversos elementos 

estéticos, onde o próprio espaço físico arquitetural, a luz artificial e a luz natural, 

compõem um lugar de experimentação única, que evoca no espectador um contato 

direto com um dos seus sentidos mais desenvolvidos, a visão. Em seus trabalhos o 

artista busca uma relação direta entre o que se vê na luz e no espaço, e o que se 

sente em termos emocionais com essa relação.3 (Letting the light in: James Turrell, 

artwork at Roden Crater: Arizona State University (ASU), 2019.) 

Em entrevista reproduzida pelo “Camarote 21” da Deutsche Walle, James 

Turrell comenta sobre suas obras e sobre ser artista. Apesar de estudar psicologia, 

geometria e matemática, James Turrell não se juga cientista e sim um artista. Turrell 

em entrevista ao canal “camarote 21” WD em 2019 diz: “faço coisas que não 

influenciam a ciência, a ciência é que me influencia”. Em outro momento se referindo 

 
3 Documentário produzido pela Arizona State Univerty. Letting the light in: James Turrell, 

artwork at Roden Crater: Arizona State University (ASU) 2019.)  2 de jan. de 2006. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1Jspq9twrRo>. Acessado em: 15/04/2020. 
 



 

a luz como uma experiência sensorial de profunda importância para o homem, o artista 

afirma que “somos seguidos pela luz, carregamos conosco, nunca não há luz. Mesmo 

se estivermos em um lugar completamente escuro, vamos encontrar a luz se 

fecharmos os olhos”. E continua a nos dar cada vez mais elementos para pensar a luz 

como um objeto específico de linguagem artística. Segundo ele a luz não pode ser 

moldada como uma argila, nem mesmo esculpida como uma madeira, pedra ou ferro. 

Para dar forma a este tipo de material, seria necessário criar um meio para que este 

material se manifeste. Para a manifestação da luz como obra de arte, seria necessário 

faze-lo: “Como construir uma música, e para fazer isso você precisa construir um 

instrumento.” (O fascínio dos artistas pela luz, 2019, “Camarote 21” DW, programa 

dedicado novidades e tendências da cena artística europeia) 

As obras Skyspace são desenvolvidas de forma que o espectador não vê a 

fonte da luz, mas percebe sua presença especificamente na cor, que muda sutilmente 

de acordo com o amanhecer e o entardecer, provocando um contraste entre a 

superfície iluminada e a luz/cor natural do céu no momento em que está sendo 

observada. É uma obra em constante mudança, e só é capaz de se realizar como 

obra de arte a partir do contato com o espectador.  
Figura 2 – James Turrell 

James Turrell Skyspace Twilight Epiphany, 2012, Rice University, Houston, Texas. Foto: David 
Leebron President of Rice University 



 

  A “Epifania do Crepúsculo” é uma obra de arquitetura e iluminação muito sutil 

e de alta tecnologia que propõe interatividade, contemplação e inspiração, mas 

ultrapassa o limite de mera construção de desenho arquitetônico quando nela é 

acrescentada o trabalho de Turrell, ampliando seu significado, dando status de obra 

de arte.  
A partir de uma sequência de luzes LED instaladas no nível superior, Turrel 
criou um espetáculo artificial e natural, em sintonia com o nascer do sol ou o 
amanhecer e ao pôr do sol ou entardecer, utilizando um pavilhão flutuante 
metálico com sensores programados para mudar a intensidade e o nuance 
de iluminação a medida que passam as horas, de uma maneira indireta. Um 
espaço para se sentar, observar e sentir é o objetivo do espetáculo, que dura 
uns 40 minutos, e o programa da luz pode operar em uma variedade de 
condições climáticas. David Leebron, o presidente da Universidade de Rice, 
comenta: “A escola tem que desempenhar seu papel em inspirar nossos 
estudantes”. (Monteiro, Paula. "Epifania do Crepúsculo / James Turrell" 13 
Ago 2012. ArchDaily Brasil.) 
 

A obra de James Turrell difere das obras de Dan Flavin, principalmente pelo 

fato de os objetos de luz estarem escodidos. Dan Flavin utiliza o tubo fluorescente na 

sua forma convencional, e a partir de posicionamentos das lâmpadas cria seu 

desenho. A fonte luminosa é perceptível ao espectador assim como a cor. Através 

destas combinações cria seu conceito e desenvolve sua pesquisa, provocando uma 

nova ideia de obra de arte, recebendo profundas críticas por isso. Turrell oculta o 

aspecto físico do objeto luminoso artificial, utilizando somente o efeito difuso do raio 

luminoso e sua produção de cores em contraste com as formas e cores da natureza, 

controlando a luz artificial de forma a produzir uma experiência profundamente íntima, 

sensorial e onírica onde se manifesta o pensamento sem palavras. Mas em ambos os 

casos a luz é início, meio e fim do pensamento criativo destes artistas.  

 

Light Art 

 

Segundo Leonardo (2015, p. 45). “O trabalho com Light Art permite o uso de 

diversas fontes luminosas – desde a lâmpada até hologramas – que podem ser 

utilizados individualmente ou em conjunto para a obtenção de efeitos”. Partindo deste 

entendimento sobre um dos aspectos que definem a Ligth Art, observamos a obra 

Tteia nº1, C (1991) da brasileira Lygia Pape, buscando relacionar os aspectos 

luminosos que compõem a obra de forma a evidenciar a importância da luz na sua 

concepção. 



 

Segundo um depoimento da jornalista Bruna Nicolielo sobre suas impressões 

acerca da obra exposta em Inhotim podemos destacar o seguinte trecho. 
“Na sala completamente escura, está a Tteia: fios dourados dispostos no 
sentido vertical e perpendicular, iluminados por focos de luz, que, aqui e ali, 
ressaltam essas formas no espaço. А primeira vista, eles parecem flutuar, ou 
dissolver-se. O visitante é induzido a circundar a obra, que, gradual e 
sutilmente, revela novos feixes de luz. A aproximação traz a descoberta de 
que os fios estão fixos ao chão em plataformas de madeira. Presume-se, 
então, que também estejam presos no teto, mas o efeito de dissolução 
persiste. Tento seguir o fluxo das luzes e, ato contínuo, elas desaparecem 
imediatamente diante dos meus olhos. A mudança de perspectiva e a 
existência breve de cada um deles cria uma inquietação: Tteia sempre esteve 
aqui, ou sou eu que a vejo, de uma dada forma, de um jeito só meu?  
(Nicolielo, 2016, Inhotim, www.inhotim.org.br/blog/author/brunajornalista/, 
acessado em 23/05/2020) 
 

Figura 3 – Lygia Pape 

Instalação Ttéia 1, C, de Lygia Pape (Foto: Paula Pape) 
 

Neste contexto podemos afirmar que a luz é um elemento deveras importante 

para a visualização da obra de arte, dado o fato que, dependendo da localização 

espacial do observador com relação a mesma, pode provocar a sensação de 

subtração da imagem ou sua ressignificação. Esse fenômeno só é possível com a 

fusão dos materiais encontrados na obra. Fios dourados e luz artificial de tungstênio. 

Lygia Pape ao contrário de Dan Flavin e James Turrell, não pretende explorar a forma 

do objeto luminoso, nem mesmo suas possibilidades de estímulos sensoriais em 

mescla de cores e intensidades, e sim atuar com a fusão do raio luminoso e sua 



 

temperatura de cor artificial única (3800k), para estabelecer outras possibilidades de 

visualização da sua obra, ou até mesmo a anulação desta. A luz aqui não está 

vinculada ao seu uso habitual de iluminar uma obra de arte exposta em uma galeria, 

e sim de ampliar sua forma de atuação, se tornado, matéria de extrema importância 

para a percepção da obra atuando diretamente em sua composição. 

 

A luz na Arte digital  

 
Light Art na sua essência é o formato de arte visual que se baseia na luz 
como elemento preponderante. Sendo ela o principal estimulo perceptivo, a 
sua relação com a arte sempre aconteceu de uma forma bastante forte, 
marcando o tempo com obras que exibiam desde um caráter simbólico, a um 
caráter bastante introspetivo e pessoal. (PARANHOS, Márcio Daniel 
Campos. Logos Project: instalação de luz interativa. 2012.) 
 

O século XXI em sua revolução tecnológica, trouxe inúmeras possibilidades 

para o desenvolvimento de tecnologias no campo da iluminação. Leds, moving ligths, 

projetores, softwares de Vídeo Maping e outras ferramentas, foram criadas e 

exploradas por diversos artistas ao redor do mundo. O coletivo Vertigo com sede na 

Dinamarca, é composto por cinco artistas que desenvolvem projetos de instalações 

interativas. Como definição Vertigo diz que a equipe é especializada no design e 

desenvolvimento de arte generativa e instalações interativas para fins culturais e de 

comunicação. (VERTIGO, 2001. p. Home)4). 

A obra de arte The Wave, (A Onda), na tradução literal em português, nos serve 

muito bem para descrever a luz como obra de arte e sua funcionalidade interativa. A 

exposição do objeto luminoso, a forma geométrica, sua composição arquitetônica no 

espaço onde está inserida, a abstração do conceito da obra através da cor, a 

experiência onírica e sensorial através do controle da transição da cor em forma de 

onda, e a presença da luz no espaço público ampliando sua função de mera 

iluminação, atribui para a obra de arte o status de Ligth Art . Podemos dizer que essa 

obra, de forma subjetiva, contempla os diversos aspectos conceituais aqui descritos 

e observado nas manifestações artísticas dos artistas mencionados, e nos aproxima 

mais do objeto de estudo, que é a luz como obra de arte. 

 

 

 
4 Texto disponibilizado em:<https://www.vertigo.dk/>. Acessado em: 23/05/2020> tradução minha. 



 

 
Figura 4 - Vertigo 

 
The Wave, Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, 1250 Kø benhavn, 2019. Foto: vnr.TV 

 
 
 

Figura 5 – A onda 

 
The Wave, Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, 1250 København, 2019. Foto: vnr.TV 

 



 

THE WAVE é uma jornada interativa através da luz e do som. O meio imersivo 
permite que os visitantes passem pela construção e influenciam o conteúdo 
sonoro e visual. A obra tem 3,6 metros de altura e 80 metros de comprimento, 
consistindo em 40 portões de luz sensíveis ao movimento e, finalmente, 
formando The Wave. O conteúdo da arte generativa é perpetuamente único, 
respondendo consistentemente ao número, ritmo de movimento e padrões do 
público. (Vertigo, 2020 https://www.vertigo.dk/thewave acessado em 
23/05/2020) 

 
Considerações Finais 
 

Esta pesquisa tem como objeto, refletir os conceitos e propostas abordados por 

estes quatro artistas contemporâneos, afim de estabelecer um estudo voltado para 

definir a luz como linguagem de uma obra de arte.  

Durante o estudo, nos deparamos com as esculturas de luz, objetos de luz 

convencionais aplicados na arte. Observamos como Dan Flavin traz para o universo 

das artes plásticas e galerias de arte o objeto luz, na sua forma de lâmpada 

fluorescente, introduzindo um novo conceito artístico e provocando uma nova forma 

do espectador se relacionar com a fonte de iluminação convencional no universo da 

arte. 

Com a observação do trabalho de James Turrell, entendemos como a luz, as 

cores, geografia do espaço e desenho arquitetônico, se fundem para apresentar uma 

forma de arte destinada a provocar sensações e emoções, através do contato visual 

do contraste da luz artificial com a luz natural. Neste caso, a luz natural é atribuída ao 

céu, lugar de grande exploração do artista. 

Buscando um referencial deste tipo de utilização da luz como arte visual no 

Brasil, temos a Instalação Ttéia nº1 C da artista Lygia Pape. Nesta obra de arte, 

podemos constatar que a luz é de estrema importância para a obra em questão pois 

a fusão da temperatura de luz (3800k) junto com o material utilizado na obra, somado 

a perspectiva do observador, cria um efeito que ora revelar as colunas de fios e outrora 

suprimi parcialmente sua visibilidade. Neste caso, a luz não é somente um elemento 

presente nas galerias que tem como função única iluminar as obras no espaço, mas 

revela um aspecto artístico de profunda maestria na composição dos materiais 

utilizados na obra. 

Por último nos deparamos com a luz na arte digital onde um coletivo de artistas 

produz obras que são interativas e de grande potencia visual. Utilizando novas 

tecnologias desenvolvidas no final do século XX e início do século XXI, Vertigo, como 



 

este coletivo de artista se intitula, produziu a obra The Wave. Esta obra contém as 

bases de diversos conceitos analisados nos artistas anteriores.  

O tema em questão não é frequentemente abordado em pesquisas e carece de 

publicações científicas, e apesar das dificuldades de encontrar estudos e materiais 

escritos sobre o tema, todas estas observações nos levam a refletir sobre a 

importância da luz para a produção de arte contemporânea, e acima de tudo, tenta 

colocar a luz no status de arte, trazendo ao leitor algumas definições bem específicas 

quanto as suas características de forma, cor, intensidade e objeto luminoso.  

A articulação do pensamento em busca de entender as diversas manifestações 

da luz como obra de arte foi a proposta desta escrita, que busca refletir a luz como 

material físico e semântico, traduzido em uma manifestação artística que está em 

pleno desenvolvimento. 

Esperamos, por fim, que este trabalho contribua como com o assunto a luz 

como obra de arte, ampliando esse o campo de conhecimento, como também abra 

novas possibilidades para a produção de textos acadêmicos que ampliem o tema no 

campo de conhecimento das artes visuais no nosso país. 
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