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13 LEMBREM A FANTASMAGORIA! 
POLiTICA DA ILLISAO DO SECULO XVlll E 
SUA VIDA APOS A MORTE MULTIMiDIA* 

OLIVER GRAU 

Em 1919, um a estudante de filosofia vienense, Natalia A., consultou o psicana-
lista e um dos primeiros disdpulos de Freud, Victor Tausk, reclamando que seus 
pensamentos estavam ha anos sendo controlados e manipulados por medicos em 
Bedim por meio de um estranho artefato eletrico. Uma Maquina de Influenciar 
(Influencing Machine), de acordo corn a ideia obsessiva da paciente, operava clan-
destinamente, e impunha-lhe sonhos, adores repugnantes e ･ｭｯｾＶ･ｳＬ＠ por meio de 
telepatia e telecinese. 

A Influencing Machine, criada em 2002 pela artista escoces-americana Zoe 
Beloff, e uma ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ＠ do meio ｡ｭ･｡ｾ｡､ｯｲ＠ de Natalia (Fig.1). Diagramas de 
chao estereosc6picos vistas atraves de 6culos vermelhos e verdes e video interativo 
.s;arregam o visitante para um ambiente 3-D que consiste em colagens performativas 
e filrne em DVD (Fig. 2). Usando um pointer, pode-se influenciar de maneira interativa 
as seqilencias de video oriundas de material para o ensino de medicina, filmes para 
se Ver em casa e comerciais, que aparecem como loops interativos num monitor de 
Vidro do tamanho de uma carta (ver Beausse, 1998, p.235; Gehman, 2001, p.32-5; 
pruckrey, 2002, p.20-1; Shaviro, 1998, p.17-8). E assim que entramos no mundo 

;----
Traduzido por Flavia Gisele Saretta. 
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Figura 1 - Zoe Beloff, Influencing Machine, 2002. Com a gentil permissao da artista. 

interior de imagens de Natalia. Com sua Mdquina de Influenciar, a artista consegue 
nos apresentar vis6es alucinat6rias do "novo" meio. 

Beloff visualiza o cinematografico como um dialogo fntimo-interativo. Sons de 
transmiss6es em ondas curtas, ｣｡ｮｾＶ･ｳ＠ populares dos anos 30, assim como ｧｲ｡ｶ｡ｾＶ･ｳ＠ de 
interferencia atmosferica e geomagnetica expandem um cenario estranhamente opressi-
vo corn o qua! a artista invoca uma ーｲ･ｳ･ｮｾ｡＠ fantasmag6rica ou uma imersao na topogra-
fia mental de uma esquizofrenica. 0 fato de que aquelas mfdias de imagem antigas 
podem adquirir uma nova importancia em areas de experimenta910 artfstica e um insight 
geralmente aceito na hist6ria da arternidia. Beloff compila seu trabalho de passagens 
eletronicas a partir do material que, depois da ･ｸｴｲ｡ｾ｡ｯ＠ dos contextos perdidos, emerge 
como um arranjo mfdia-arqueol6gico, inscrito corn um novo significado. Isso transfor-
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Figura 2 - Zoe Beloff, Influencing Machine, 2002. Com a gentil permissi:io da artista. 

ma a Mdquina de Influenciar numa reflexiio sensfvel sobre mfdia per se, bem como 
numa medita<;ao sobre um meio supremo. Beloff demonstra tambem que as maquinas 
nao siio meras ferramentas e enfatiza exatamente quao profundamente arraigadas estao 
as mfdias tecnol6gicas no subconsciente, na hist6ria das mfdias, no espa<;o de proje<;6es 
ut6picas, e como elas transportam cren<;as magicas. 0 olhar do artista para tras no 
tempo transporta-nos a um espa<;o para pensar no sentido de Ernst Cassirer - e nos 
conscientiza sobre o desenvolvimento evolutivo das mfdias por meios esteticos.1 

Talvez mais do qualquer outro pensador, Ernst Cassirer refletiu sobre o poder da disrancia para a 
produtividade intelectual e para a criac;fo de consciencia. Em Individu11m tmd Kosmos, ele prop6e 
que a distancia constitui o tema e s6 ela e responsavel por produzir o "espac;o da imagem estetica'', 
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Embora tenha se tornado uma palavra da moda em debates sabre arte moderna em 
outros contextos (Vidler, 1992) sabre as ideias que estiio na base deMdquina de Influen-
ciar (fausk, 1933, p.521-2) parece que encontramos o insondavel descrito por Freud, 
em conjunto corn a "sobrevivencia de ideias primitivas'', um reaparecimento de concep-
c;:6es infantis que o adulto racional imagina ter superado. Entre elas estiio a crenc;:a na 
existencia de forc;:as sobrenaturais destrutivas, a volta dos mortos ou o contato corn eles, 
tudo isso pertencente a doutrina do animismo. De acordo corn Freud, siio os resultados 
insondaveis oriundos da contradic;:iio entre o que pensamos que sabemos e o que teme-
mos perceber num momenta particular (Freud, 1947, p.227-68). 

Ha tambem reflex6es sabre o fantasmag6rico: o trabalho mfdia-arqueol6gico 
da artista brasileira Rosangela Renno, de 2004, Experiencing Cinema, consiste na 
projec;:iio intermitente de fotografias numa tela volatil, feita de fumac;:a niio t6xica a 
partir de 6leo vegetal (Fig. 3 ). 2 

Ou considere-se The Influencing Machine, de Toni Oursler, uma "psicopaisagem" 
para a Soho Square, em Nova York,3 que faz uma reflexiio sabre shows hist6ricos 
que invocavam o "espfrito" do lugar, como a fantasmagoria. Nesse contexto, vale 
tambem examinar Gary Hill, Douglas Gordon ou Laurie Anderson. 

As mfdias exercem uma influencia geral sabre as formas de perceber espac;:o, 
objetos e tempo, e estao ligadas de maneira indissociavel a evoluc;:ao das faculdades 
sensoriais da humanidade. Atualmente, testemunhamos a transformac;:ao da imagem 
numa entidade espacial, virtual, gerada por computador que parece ser capaz de 
mudar de forma "autonoma" e representar um domfnio visual-sensorial natural. 
Pois o modo como as pessoas veem e o que elas veem nao sao simples quest6es 
fisiol6gicas; sao processos culturais complexos. Alem do mais, dessa maneira pode-
se lanc;:ar luz sabre a genese das novas mfdias, corn as quais muitas vezes nos depa-
ramos pela primeira vez em obras de arte como modelos ut6picos ou visionarios. 
Portanto, um problema central da polf tica cultural atual provem de uma seria falta 
de conhecimento sabre as origens das mfdias audiovisuais. E isso esta em completa 
contradic;:ao corn as atuais demandas para mais competencia em mfdias e imagem. 

bem como o "espac;o do pensamento l6gico e matem<itico." Ver Cassirer, 1963, p.179. Dois anos 

mais tarde, Aby Warburg salientou o poder intelectual e de aumentar a consciencia que a distancia 

tern, e ate incluiu esse "ato original da civilizac;iio humana" na introduc;iio de seu Mnemosyne-
Atlas {2000, p.3-6). 

2 0 primeiro programa compreende 32 imagens exrraidas de ilbuns de familia recolhidas em diferentes 

pafses, apresentando casais, grupos ou familias em siruac;6es formais, "rerratos burgueses" de cenas domes-

ticas. Ourros programas estiio disponfveis: "filmes de amor", "cenas de crime" e "fotografias de guerra". 

3 The Influencing Machine foi desenvolvida corn a assistencia do Fundo Publico de Arte de Nova 

York. Foi apresentada no Madison Square Park de 19 a 31 de outubro de 2000. A. noite 

perambulavam pela prac;a os "fantasmas" de figuras-chave da hist6ria das mfdias como o pioneiro 

da televisao John Logie Baird e as Fox Sister, que afirmavam ter feito contato telegrafico corn o 
mundo dos espfritos em meados do seculo XIX. A alguns metros de onde Logie Baird fez suas 
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Figura 3 - Rosangela Renno, Experiencing Cinema, ｩｮｳｴ｡ｬ｡ｾｩｩｯＬ＠ 2005. Com a gentil 
permissiio da artista. 

Marginal e fragil, o c6digo cinematografico de Beloff parece uma visualizac;:ao 
altamente expressiva de um fantasma mfdia-hist6rico, como aquele produzido pela 
lanterna magica, 0 panorama, 0 radio, a televisao em seus prim6rdios, e a discussao 
sobre ciberespac;:o e visualidade. Dessa maneira, a artista expande uma psicose indi-
vidual por um horizonte social e imago-polftico. 

Ao mesmo tempo em que Beloff utiliza pec;:as de decorac;:ao da hist6ria das 
mfdias, a ja quase esquecida "Lichtenberg", pec;:a escrita por Walter Benjamin nos 
anos 30, projeta um conjunto de novas mfdias ut6picas (Benjamin, 1991, p.696-
720). A uma distancia produtiva das condic;:6es que prevalecem na Terra, os habitan-
tes de Marte estudam nosso planeta azul corn a ajuda de mfdias ut6picas e assim ate 
o famoso ffsico experimental Lichtenberg torna-se foco do interesse dos usuarios de 
mfdias. Desse modo, a Lua sabe tudo sobre a Terra, mas a Terra nao sabe nada sobre 
a Lua. Tais mfdias sao: o espectrofone, que detecta e mantem sob vigilancia tudo o 
que acontece na Terra - e o ouvido e o olho de Deus; o parlamonio, que transforma 
a fala humana (irritante aos ouvidos dos habitantes da Lua) na deliciosa musica das 

experiencias publicas nos anos 20 (uma sala acima do Bar Italia na Frith Street), The lnf/ue11ci11g 
Machine era uma paisagem multimidia fraturada, de espectros, sons e luz. Os fantasmas escapa-
ram da maquina ... 
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esferas; e o oneirosc6pio, que materializa o desejo psicanaliticamente motivado de 
visualizar sonhos. 

Embora todos os tres artefatos desencadeiem ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾＶ･ｳ＠ corn a Influencing 
Machine de Beloff, e o oneirosc6pio que nos aproxima mais do trabalho dessa artis-
ta. A visiio de Benjamin e que as mfdias podem ouvir tudo, ver tudo e ate !er os 
sonhos das pessoas, mas elas permanecem passivas, enquanto a maquina de influen-
ciar, nas ｣ｲ･ｮｾ｡ｳ＠ magicas de Natalia, afeta a psique e os 6rgiios sexuais. 

UTOPICOS VERSUS APOCALiPTICOS 

E comum que as ｲ･ｶｯｬｵｾＶ･ｳ＠ nas mfdias sejam acompanhadas por lamurientos 
comentarios platonicos e ate apocalfpticos. Essas ｰｯｳｩｾＶ･ｳ＠ exibem muitas vezes um 
fmpeto antitecnol6gico, cujo desenvolvimento se originou em parte da teoria crftica 
e do p6s-estruturalismo. No outro extremo, estiio as profecias ut6pico-futuristas. 
Ambos os polos sao modelos teleo16gicos positivos ou negativos, que seguem am-
plamente o padriio de discurso que cerca as primeiras ｲ･ｶｯｬｵｾＶ･ｳ＠ midiaticas. Do 
!ado da utopia, ｶ｡ｲｩ｡ｾＶ･ｳ＠ de ideias como "agora poderemos tocar corn nossos corpos 
a distancia longfnqua'', e "agora a ilusao se tornara total", colidiram corn receios 
como "nossa ｰ･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ＠ vai sofrer, nossa cultura sera destrufda" e, inclusive, "n6s 
perderemos nossos corpos". Eisenstein (1988), Minsky (1988), Youngblood (1970) e 
Moravec (2000) pertencem provavelmente ao grupo "ut6pico", ao passo que Eberhard 
(1805), Postman (1986), Baudrillard (1993) e ate Flusser (1985) provem do !ado 
"apocalfptico". Esse discurso, provocado pelas ｲ･ｶｯｬｵｾＶ･ｳ＠ midiaticas, sempre retorna: 
lembramos a discussiio em torno da realidade virtual dez anos atras, o debate do 
cinema no infcio do seculo XX, o panorama no seculo XVIII e assim por diante. 
Mas analogias ou ｩｮｯｶ｡ｾＶ･ｳ＠ fundamentais nos fenomenos contemporaneos podem 
ser discernidas apenas por meio de ｣ｯｭｰ｡ｲ｡ｾＶ･ｳ＠ hist6ricas, e e nisso que essa abor-
dagem se baseia. 

Sabemos que o discurso materialista de Marshall McLuhan interpretava as mfdias 
como ･ｸｴ･ｲｮ｡ｬｩｺ｡ｾＶ･ｳ＠ de 6rgiios do corpo e da ー･ｲ｣･ｰｾ｡ｯ＠ dos sentidos. No meu 
modo de ver, porem, novas e antigas mfdias de imagem niio apenas se conformam as 
"extens6es do homem", como tambem expandem a esfera de nossas ｰｲｯｪ･ｾＶ･ｳ＠ e 
parecem nos par (segundo a ideia ut6pica) niio apenas em contato corn objetos 
telematicamente distantes, mas tambem virtualmente - e essa e a questiio aqui -
corn a psique, corn a morte e corn a vida artificial - corn os momentos mais extre-
mos de nossa existencia. Ao mesmo tempo e na ､ｩｲ･ｾ｡ｯ＠ oposta, esses fenomenos 
parecem estar chegando a n6s e a um numero crescente de nossos sentidos. A 
pseudocerteza dessas ilus6es e criada pela tecnica cultural da imersiio. 
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A LANTERNA MAGICA E A FANTASMAGORIA 

A esperarn;a recorrente atribufda as mfdias de "trazer de volta o que esta ausen-
te" encontra sua expressao mais extraordinaria na tentativa de se comunicar corn os 
mortos. Sabemos que Athanasius Kircher e Gaspar Schott usavam a lantema magica 
a ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ da propagatio fidei dos jesuftas para incutir o temor a Deus em seu publi-
co, ao pintarem, literalmente, o diabo na parede (Fig. 4) (ver Hick, 1999, p.155ss e 
129-30; Wagenaar, 1980, p.10-2; Levie, 1990; Mannoni, 2000). Infelizmente, hoje 
ha muito poucas oportunidades de vivenciar mfdias visuais do seculo XIX. Isso 
oferece um contraste total corn a ｳｩｴｵ｡ｾ｡ｯ＠ referente a pintura ea escultura, ao teatro 
e a musica desse perfodo. Sem a verdadeira experiencia das performances, o acesso 
as origens das mfdias audiovisuais modernas e interditado aos observadores interes-
sados. Imagine o que significaria para nossa ｡ｰｲ･｣ｩ｡ｾ｡ｯ＠ da arte moderna se as pintu-
ras de Matisse ou Monet somente estivessem disponfveis na forma de cart6es-pos-
tais ou ｩｬｵｳｴｲ｡ｾＶ･ｳ＠ em livros! 

. tl Hi 
'{,. · &, D 

Figura 4 -Projection of the Devil, em Guliemo Jacobo's Gravesande, Physices Elementa 
Mathematica, ii. 109 (Genf: 1748), p.878. 
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A ascensiio a fama dessa maravilha 6ptica come<;ou corn a proje<;iio da imagem de 
um cadaver por seu primeiro mediador, o viajante Rasmussen Walgenstein (1609-1670), 
na corte do Rei Frederico II, em Copenhague.4 A partir de meados do seculo XVII, a 
lanterna magica oferecia um meio de contar hist6rias atraves de imagens projetadas,5 

mas desde o inicio, quando o artefato estava em maos menos escrupulosas, ele foi 
empregado para enganar, aterrorizar e manipular espectadores ingenuos. Os cortesiios 
presentes em Copenhague ficaram de a ta! ponto apavorados que o rei, que nao podia 
tolerar ta! medo, ordenou que o espetaculo fosse repetido tres vezes, ou seja, ate que os 
espectadores se acostumassem a nova visualidade, o que anulou seu efeito Gacobeus, 
1710, p.2). Embora testemunhas oculares niio tenham registrado nenhum detalhe real 
referente ao conteudo desses primeiros espetaculos da lanterna magica, siio unanimes 
em seu veredicto de que Walgenstein era um showman, determinado a produzir efeitos 
de susto e ilusiio, e de apostar nas supersti<;6es de seu publico usando o novo instrumen-
to 6ptico. Era 6bvio que para ele a maior atra<;iio da lanterna magica era sua habilidade 
de fazer surgir apari<;6es sobrenaturais e fantasmas, como num passe de magica. Essas 
obje<;6es levantadas contra os magicos que operavam as lanternas expressam uma sus-
peita profundamente arraigada, que continua a ser igualada hoje pelo poder sugestivo 
das imagens, em particular por escritores (ver Jay, 1993). 

Durante as decadas subseqiientes, o uso da lanterna magica se disseminou e sua 
minuscula luz causou uma grande impressiio nas noites escuras daqueles dias, o que 
hoje temos dificuldade de imaginar. Relatos contemporaneos da epoca testemunham 
a natureza magica e espfrita das apresenta<;6es da lanterna magica: depois de alguns 
minutos, a semelhan<;a de uma pessoa, conhecida do grupo reunido, vinha na forma 
da no<;ao geralmente aceita de um espfrito que parece surgir lentamente do chiio, 
bem reconhecivel e vista claramente. A partir de fevereiro de 1790, os espetaculos 
passaram a ser institucionalizados num teatro especial em Josefstadt, em Viena. 
Esse estabelecimento era todo drapeado em preto e decorado corn caveiras e um 
"cfrculo magico". A diversiio da noite come<;ava corn uma completa tempestade 
simulada, corn trovoadas, vento, granizo e chuva. 0 climax dramatico era a conju-
ra<;ao dos espfritos. A cada espetaculo, apareciam tres dos ditos espfritos. Cada 

4 Seu name - lanterna magica (cunhado par Charles Frai;ois Millet Dechales, que viu um dos 
shows de Walgenstein em 1665 em Lyon) - reflete fielmente a milagrosa habilidade da lanterna 
de explodir no ar pequenas figuras de temas espetaculares em propori;6es de tamanho natural 
(Dechales, 1674, p.665). 

5 Os tres atores mais importantes do infcio da hist6ria da lanterna magica eram o cientista Christian 

Huygens (1629-1695), que provavelmente a inventou e foi tambem seu primeiro crftico, o 
viajante Thomas Rasmussen Walgenstein (1627-1681), que apresentava shows em toda a Europa 
e provavelmente tinha uma influencia decisiva no modo coma o artefato era recebido pelos 

intelectuais e cientistas, e Johann Franz Griendel (1631-1687), que comei;ara a produzir lanternas 
magicas para vender em 1671 em Nuremberg e fundou uma tradii;iio de fabricai;iio que duraria 
por mais de duzentos anos. Griendel era um antigo frei capuchinho que se convertera ao prates-
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apari<;ao dava alguns passos em dire<;iio ao publico e depois desaparecia da maneira 
como tinha surgido. Fantasmas e apari<;6es aterrorizadores tiveram um retorno espeta-
cular na decada de 1790. Em meados de 1780, artistas como Paul Philidor come<;aram 
a montar espetaculos na Alemanha para publicos curiosos e fascinados, cujo modelo era 
Johan Georg Schropfer, um ma<;om e ilusionista da lanterna magica, cujos poderes 
ocultos er am legendarios (Bekker, 177 5). A piece de resistance dos esperaculos posteriores 
de Schropfer era a proje<;iio de apari<;6es fantasmag6ricas sobre fuma<;a, usando uma 
lanterna magica oculta.6 As imagens produzidas por essa tecnica eram tremulas e efemeras, 
e aparentemente o efeito era muito assustador. Schropfer usava uma bagagem de tru-
ques, inclusive proje<;iio corn espelhos, vozes inexpressivas que falavam atraves de tubos 
ocultos, assistentes vestidos de fantasmas e efeitos sonoros de trov6es. A esse arsenal de 
ilus6es Paul Philidor acrescentava a recentemente inventada lampada de Argand, que 
produzia uma luz muito mais forte e assim possibilitava que publicos maiores vissem as 
imagens - esse foi o nascimento da fantasmagoria (Fig. 5). 

Outro pioneiro dessa primeira industria da ilusiio foi o mestre ilusionista Johan 
Carl Enslen, famoso em toda a Europa por sua Hunts in the Sky (Ca<;adas no Ceu}, 
suas esculturas voadoras, e muitas outras ilus6es meticulosamente organizadas. Seus 
shows de fantasmagoria em Bedim expandiram o repert6rio de temas que Philidor 
tinha mostrado em suas apresenta<;6es fantasmag6ricas.7 

Foi tambem em Bedim que a fantasmagoria enfeiti<;ou o mais famoso protago-
nista do genero, o belga Etienne Gaspard Robertson, pintor, ffsico, brilhante organi-
zador, balonista e padre (Fig. 6). Em 1798, ele exportou a mfdia da imersiio para a 
Paris p6s-revolucionaria e, a partir de 1802, ele a apresentou em toda a Europa, de 
Lisboa a Moscou (Varey, 1954-5 e 1956-7). 0 seculo XIX viu o sucesso dessa mfdia 
em todo o Ocidente. 8 

tantismo e se mudara para Nuremberg em 1670. Ele tinha um extenso conhecimento de arquite-
tura militar, 6ptica e matematica. Entre os instrumentos 6pticos que tinha a venda em 1671, 
numa lista de 25 instrumentos que enviara a Gottfried Wilhelm Leibniz, em Hanover, havia 
tambem uma lanterna magica. Seu projeto, um cilindro horizontal montado sobre uma base de 
metal em forma de funil, diferia consideravelmente de outros modelos holandeses e leste-euro-
peus corn seus cilindros verticais ou caixas de madeira retangulares. 

6 Essa tecnica foi descrita pela primeira vez em 1769-1770 por Gilles-Edme Guyot em Nouvelles 
recreations physiques et mathematiques. 

7 Ele mostrava Petrarca na sepultura de Laura, contava a hist6ria de Abelardo e Helofsa e apresen-
tava retratos de Frederico, o Grande e do General Ziethen; ver Oenermann, 1990, p.44-53. 

8 Tambem foram apresentados shows na America do Norte; alguns deles usavam as lanternas da 
famasmagoria dos irmaos Dumontiez. Em vez dos espiritos de Voltaire e Frederico, o Grande, as 
plateias de la eram apresentadas a George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Os 
teatros de Londres, Nova York, Bedim, Filadelfia, Cidade do Mexico, Paris, Madri, Hamburgo e 
um grande numero de outras cidades encenavam shows de fantasmagoria e estabeleceram a 
lanterna magica no inicio do seculo XIX como um valioso artefato para encenar performances 
para grandes publicos. 0 rapido progresso tecnico na primeira metade do seculo XIX foi seguido 



]48 OLIVER GRAU 

As ｰｲｯｪ･ｾＶ･ｳ＠ da lanterna magica continuaram a evoluir mais a partir das tradi-
ｾＶ･ｳ＠ do seculo XVIII e tornaram-se mais diferenciadas. Aparatos de ーｲｯｪ･ｾ｡ｯ＠ como 
o fantasc6pio adquiriram mobilidade e se moviam silenciosamente sobre rodas de 
latiio polido atras de uma tela semitransparente (tanto a tela como o aparelho niio 
eram visfveis ao publico) de modo que as ーｲｯｪ･ｾＶ･ｳ＠ pareciam se movimentar para 
perto e para longe. Alem do mais, um filtro dissolver na frente da camera tornou 
possfvel mudar abruptamente de uma cena para outra, de modo que se criava uma 
impressiio sofisticada de movimento e diferentes atmosferas. A fantasmagoria abriu 
as profundezas virtuais do ･ｳｰ｡ｾｯ＠ da imagem como uma esfera de ｭｵ､｡ｮｾ｡ｳ＠ dinami-
cas pela primeira vez. Isso s6 foi possfvel devido ao uso de uma tela.9 

Como em "ilusionismo" OU "imersiio"' porem, a fantasmagoria niio e de maneira 
alguma um termo simples. Por volta de meados do seculo XIX, a fantasmagoria tinha 
se tornado tambem um conceito polftico crucial. Ate Marx usou o termo em 1867 em 
0 Capital, onde se ref ere a origem da mais-valia (Mehrwert) como "fantasmag6rica". 10 

Robertson teve um sucesso espetacular em Paris corn seus shows, em especial 
depois que passou a apresenta-los na atmosfera de um mosteiro capuchinho abando-
nado, no qua! o publico podia entrar somente atravessando um cemiterio. Ele refi-
nou as ｩｮｯｶ｡ｾＶ･ｳ＠ tecnicas de Philidor e aprimorou o repert6rio atmosferico de Enslen, 
oferecendo ao seu publico vis6es voltairescas, a ｴ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ＠ de Santo Antonio e as tres 
bruxas de Macbeth. 11 

No lusco-fusco do anoitecer, os espectadores punham-se a caminho passando 
pelo cemiterio, desciam por um longo corredor escuro, onde estavam pendurados 
quadros soturnos, e chegavam ao "Salon de Physique", uma Wunderkammer - um 
gabinete dos misterios - corn ｡ｴｲ｡ｾＶ･ｳ＠ 6pticas e auditivas como peep shows, espelhos 

por uma mudam;a na cultura da lanterna magica na segunda metade. No inicio da decada de 1820, 
a companhia britiinica Carpenter e Westley produziu um modelo robusto de metal, que usava 
uma lampada do tipo Argand. Isso possibilitou usar a lanterna magica na sala de aula, em palestras 
e seminarios. Pode niio ser uma simples coincidencia que magica, espiritismo e terror estivessem 
tiio intimamente associados ao novo meio, pois ate meados do seculo XIX o espiritismo evoluiu 

para um verdadeiro movimento em massa nos Estados Unidos. Em 1859, estimou-se que havia 
cerca de onze milh6es de espiritas (Gauld, 1968, p.29). Sobre a relac;iio entre espiritismo e 
eletricidade, ver Wolfgang Hagen, "Die entwendete Elektrizitiit: Zur medialen Genealogie des 
'modernen Spiritirmus"', disponivel em: <http://www.whaagen.de/publications/>. Entre os es-
pfritas havia muitas personalidades conhecidas da epoca, induindo, por exemplo, Harriet Beecher 
Stowe e o Presidente Abraham Lincoln (Goldfarb & Goldfarb, 1978, p.43-4). 

9 De acordo corn o Oxford English Dictionary, a palavra "screen" [tela] apareceu pela primeira vez 
em torno de 1810, ligada a fantasmagoria. 

10 Adorno e Benjamin trabalham corn esse termo. 0 fenomeno das feiras mundiais foi analisado por 
Benjamin como "fantasmag6rico". Ver Cohen, 1989, p.87-108. 

11 Alem disso, ele fabricava e vendia a chamada lanterna fantosc6pica. 0 projero desse aparato era 
tiio engenhoso que permitia a projec;iio tanto de slides transparentes como de marionetes opacos 
tridimensionais. 
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Figura 5 - Phantasmagoria, em Etienne Gaspard Robertson, Memoires recreatives 
scientifiques et anecdotiques, frontispfcio (Paris, 1831). 

Figura 6 - Etienne Gaspard Robertson. De Frarn;;oise Levie, ed., Lanterne magique et 
fantasmagorie, Musee national des techniques (Paris: CNAM, 1990, p.6). 
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de ､ｩｳｴｯｲｾｩｩｯＬ＠ quadros de paisagens em miniatura. Robertson produzia fafscas eletri-
cas, que chamava de fluidum novum, que "por um tempo podia fazer corpos mortos 
se mexerem". Assim, "o outro lado", o nova meio da eletricidade corn suas ｣ｯｮｯｴ｡ｾＶ･ｳ＠
ut6picas, estava ligado as ilus6es sensoriais de maneira que o publico estava no frame 
mental cientffico e magico certo quando entrava na sala de ーｲｯｪ･ｾｩｩｯＮ＠ Aqui, Robertson 
anunciava, os "mortos e os ausentes" vao aparecer (Robertson, 1985; 1793). 

Os espectadores estavam imersos em total escuridiio, niio havia primeiro piano, 
nao havia segundo piano, niio havia superffcie, niio havia distancia, apenas uma 
escuridao esmagadora, impenetravel - "sublime escuridiio", nas palavras de Burke. 
Essa ｩｮｯｶ｡ｾｩｩｯ＠ distinguiu a fantasmagoria de todas as outras maquinas de imagens do 
perfodo. A consciencia de estar numa sala era negada progressivamente pela escuri-
diio absoluta, pela musica marcante e em especial pelas ｰｲｯｪ･ｾＶ･ｳ＠ de imagens. Jun-
tas, esses elementos serviam para constranger, controlar e focar a ー･ｲ｣･ｰｾｩｩｯＮ＠

Uma vez sentado, o publico ouvia a voz de um comentarista, que falava em 
"silencio religioso": esse era entiio quebrado imediatamente por sons de chuva, 
troviio e uma gaita de vidro. Esse instrumento, para o qua! todos os famosos compo-
sitores da epoca, de Mozart a Beethoven, escreveram ｰ･ｾ｡ｳＬ＠ foi inventado por Ben-
jamin Franklin, um representante da nova era cientffica e mestre em eletricidade. A 
gaita de vidro proporcionava uma trilha sonora misteriosa para esse espetaculo visual 
e intensificava ainda mais a imersiio do publico nas imagens representadas. Depois, 
dentro da escuridao, ｡ｰ｡ｲｩｾＶ･ｳ＠ resplandecentes se aproximavam do publico. 

Hoje as ilus6es dessas cavernas de imagens podem parecer ･ｮｧｲ｡ｾ｡､｡ｳ［＠ mas a 
competencia midiatica dos contemporaneos estava num nfvel completamente diferen-
te. Robertson descreve convidados batendo nas ｡ｰ｡ｲｩｾＶ･ｳ＠ nebulosas, e a revista Ami 
des Lois (n.955, 28 mar. 1798, p.l) advertia mulheres gravidas a ficarem longe da 
fantasmagoria para evitar um aborto involuntario. Poder-se-ia argumentar que isso 
era, na verdade, apenas boa publicidade. Com certeza isso e em parte verdadeiro, mas 
um meio que diferisse radicalmente de sua propaganda certamente nao teria ｡ｬ｣｡ｮｾ｡ﾭ
do um sucesso tiio duradouro. Em 1800, o conhecido escritor parisiense Grimond de 
la Reyniere escreveu: "Com isso fica estabelecido que a ilusiio esta completa. A total 
escuridiio da sala, a ｳ･ｬ･ｾｩｩｯ＠ de figuras, a magica estonteante de seu crescimento verda-
deiramente monstruoso, a magica que as acompanha - tu do esta disposto de forma a 
impressionar a ｩｭ｡ｧｩｮ｡ｾ｡ｯ＠ e conquistar todos os nossos sentidos" (1800, p.3). 

Certamente, Robertson niio podia se permitir ser equiparado a charlatiies coma 
Cagliostro, nem ser associado a representantes da magica imagi'.stica cat6lica como Della 
Porta, Kircher, Schott e Zahn (Stafford & Terpak, 2001). Ele se referia a si mesmo coma 
produtor de "efeitos cientfficos'', embora, naturalmente, niio revelasse seus truques. A 
iconografia de Robertson tambem inclufa OS contemporaneos recem-executados Marat, 
Danton e Robespierre. Numa ｶ｡ｲｩ｡ｾｩｩｯ＠ da doutrina de ｴｲ｡ｮｳｵ｢ｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｾ｡ｯＬ＠ ele fazia corn 
que vivessem novamente corn sua mfdia magica em meio a ｦｵｭ｡ｾ｡＠ que cheirava a 
enxofre. Contudo, hesitou em ressuscitar Lufs XVI na Paris p6s-revolucionaria. E quan-
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do do meio do publico se levantava um ajudante pago que gritava "Minha mulher! E 
minha mulher que partiu!", entao o panico se alastrava. Era tfpico que os espetaculos 
terminassem corn esqueletos e corn Robertson advertindo: "Olhem hem para o destino 
que os espera a todos um dia: lembrem da fantasmagoria!". 

Na figura de Robertson e da fantasmagoria concentra-se a ambivalencia da era, 
como o espelho que pegava fogo. Recem-libertadas do jugo da autoridade da lgreja, 
em cujo antigo territ6rio a fantasmagoria estava agora institucionalizada, as luzes do 
Iluminismo ja se uniam novamente aos testemunhos sinistros da ｳｵｰ･ｲｳｴｩｾ｡ｯＬ＠ dos 
experimentos pseudocientfficos e do horror das ･ｸ･｣ｵｾＶ･ｳ＠ em massa do Terror, que 
eram exibidos aos espectadores durante a seance de fantasmagoria. 0 novo potencial 
sugestivo de uma mfdia ate entiio desconhecida transformou a ー･ｲ｣･ｰｾｩｩｯ＠ dos tru-
ques magicos naquilo que parecia ser cientffico.12 

A mfdia da fantasmagoria faz parte da hist6ria da imersiio, um fenomeno recen-
temente reconhecido que pode ser rastreado atraves de quase toda a Hist6ria da Arte 
ocidental, conforme documentado em meu ultimo livro (Grau, 2003). A imersao e 
produzida quando convergem as obras de arte e o aparato de imagem, ou quando a 
mensagem e o meio formam uma unidade quase inseparavel, de modo que o meio se 
torna invisfvel. 

Na fantasmagoria juntam-se fenomenos que estamos vivenciando novamente na 
ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾｦｯ＠ visual e artfstica. E um modelo para a Ｂｭ｡ｮｩｰｵｬ｡ｾ｡ｯ＠ dos sentidos", o 
funcionamento do ilusionismo, a convergencia do realismo e da fantasia, a verdadeira 
base material de uma arte que parece imaterial, hem como as quest6es associadas per-
tencentes a epistemologia ea obra de arte em si. Em contraste corn o panorama (Fig. 7), 

12 A tecnica dissolving (dissoluc;:iio) inventada para a lanterna magica conferia a expansiio e compres-

siio do tempo uma experiencia visual estetica especial, que era intensificada pelo efeito magico e 
ilusionista da mfdia. 0 pr6ximo passo l6gico - estamos chegando perto dos filmes - era combinar 

o panorama de grande formato corn os efeitos de movimento. Esse estagio refere-se a outros 
predecessores da cinematografia e esta focado na categoria estetica da ilusiio do movimenro. 
Embora a experiencia do tempo passando entre diferentes imagens nos teatros mecanicos da 
antigiiidade classica e do renascimento tenha se tornado a fonte primeira de fascinac;:iio corn essas 
mfdias, a lanterna magica tinha antecipado essa inovac;:iio central do diorama, que foi o panorama 
em movimento como aquele exibido nas Exposic;:oes Mundiais do seculo XIX, representando a 
reviravolta do movimento como o elemento central do dispositif da ilusiio. Viagens simuladas em 
barcos a vapor e trens, corn imagens de paisagens passando lenramente, eram muito populares 
coma panoramas de movimento. Tais experiencias visuais rambem foram introduzidas no teatro, 

onde longas telas de fundo pintadas e montadas sabre roletes, os chamados panoramas m6veis, 
eram arrasrados em frente ao publico espectador. Ver Plessen, 1993, p.230ss. Na primeira metade 

do seculo XIX, o desejo de ver imagens mudando, fossem meros detalhes ou o todo, paradas ou 
em movimento, levou a um grande numero de mise-en-scimes de imagens nas quais a representa-
c;:iio de processos remporais era uma caracterfsrica constituriva. Perro do final do seculo, desenvol-
viam-se panoramas em que o publico sentava numa plaraforma que girava, e um giro - para ver 
toda a pintura - levava vinre minutos. 
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que disponibilizou grandes vistas de paisagens, a fantasmagoria conectou-se corn a anti-
ga magica do xamanismo para superar a ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾ｡ｯ＠ de seus ancestrais por meio da midia. 

Os mundos da imagem da assustadora lanterna magica exploraram, portanto, 
ｮｯｾＶ･ｳ＠ que ja existiam nas massas e ampliaram-nas atraves das novas mfdias corn 
extraordinario poder sugestivo. Embora Beloff niio apresente suas imagens como 
uma ーｲ･ｳ･ｮｾ｡＠ sobrenatural, percebemos um simulacro de ｣ｲ･ｮｾ｡ｳ＠ implausfveis. Por 
isso a ｦ｡ｳ｣ｩｮ｡ｾｩｩｯ＠ fantasmag6rica permanece. Mas os ･ｳｰ｡ｾｯｳ＠ fantasmag6ricos de-
sempenham um papel importante na conexiio corn as mfdias ut6picas em outras 
areas da artemfdia, como a ｴ･ｬ･ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡＠ e a arte genetica. 

Figura 7 - Interior do Panorama rotunda A/tatting. Panorama de Gebhard Fugl, 1903. 
Foto de Erka Drave, Munique, SPA Foundation Panorama Altotting. Gentilmente cedido. 
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Figura 8 - Paul Sermon e Andrea Zapp, A Body of Water, ｩｮｳｴ｡ｬ｡ｾｩｩｯ＠ telematica, 1999. 
Com a gentil permissiio dos artistas. 

TELEPRESENc;A 

Uma nova epistemologia, mediada por dados, abriu-se corn a telepresern;a de 
novos parametros e seu interdimbio global de imagens - um paradoxo. 13 lmagens 
digitais aparecem em HMDs, Caves, paredes ou, como no caso de Telematic Dreaming, 
de Paul Sermon, num simples lern;ol, e ainda numa parede de agua, como em A 
Body of Water. A instalac;ao de A Body of Water (1999) visualiza de maneira fantas-
mag6rica o poder social da arte de Paul Sermon e Andrea Zapp (Fig. 8). Numa sala 
em chroma-key, visitantes do Museu Wilhelm Lehmbruck estabeleciam contato corn 
visitantes de uma mina desativada, o vestiario de Herren, numa segunda locac;ao da 
instalac;ao. Projetadas sobre piramides transparentes formadas por borrifos de agua 
vindos de chuveiros na mina, as imagens dos visitantes do museu ganhavam um 
intimismo fantasmag6rico. Nessa rufna da era industrial, Paul Sermon e Andrea 
Zapp criaram uma experiencia sinistra, mas viva. A Ffsica quantica nos ensina que 
a realidade e um produto da observac;ao; aqui, no entanto, perto e longe se juntam 
em tempo real para criar um paradoxo: "eu estou la onde nao estou e vivencio uma 
prova sensorial disso, que contraria meu julgamento". 

13 De modo geral: Ken Goldberg, 2000, em especial meu ensaio: "The History of Telepresence: 
Automata, Illusion, and the Rejection of the Body" (p.226-46). 
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Ao formular um espa<;:o imaginario que evoca gera<;:oes de mineiros que lava-
vam o p6 de carvao espalhado por toda a area de seus corpos suados, Sermon expan-
de a telematica e inclui a critica social, inc6moda em sua intimidade fantasmag6rica. 
Ao mesmo tempo em que The Influencing Machine faz contato corn a psique, o uso 
repetido da telepresen<;:a ao longo da hist6ria das midias tenta fazer contato corn a 
transcendencia, como foi mostrado em literatura anterior. As instala<;:6es de Paul 
Sermon tambem devem ser entendidas nesse contexto. 

EVOLuc;Ao DIGITAL: VIDA ARTIFICIAL 

Recentemente, dentro da evolu<;:ao dos generos artisticos, a artemfdia digital 
come<;:ou a mudar a visao geral da arte para um modelo artfstico processual.14 Os 
novos pariimetros como intera<;:ao, telematica e processos de imagem genetica nao 
apenas encorajaram e intensificaram o cruzamento de fronteiras, como a teoria da 
arqueologia das mfdias muitas vezes argumentou. A tendencia vai no sentido de uma 
fusao da percep<;:ao dos observadores corn a mfda da imagem que esta se movendo 
cada vez mais para a inclusao de todos os sentidos humanos; isso esta se tornando 
predominante na artemidia. Enquanto a fantasmagoria se conecta corn a morte via 
imersao e espiritismo, A-Valve, o fcone da arte genetica, de Christa Sommerer e 
Laurent Mignonneau, visualiza a vida artificial luminosa num espa<;:o semiescuro 
(Mignonneau & Sommerer, 2000, p.149-53). 

Estao sendo criadas obras de arte que integram na forma de simula<;:oes os 
generos da arquitetura, escultura, pintura e cenografia, ou ate mfdias da hist6ria das 
imagens como teatro, cinema e fotografia. Todos esses elementos sao absorvidos 
num espa<;:o que existe somente em virtude de seus efeitos. 

As imagens digitais abrem um espa<;:o interativo, alimentado corn informa<;:oes 
por sensores e bancos de dados. Isso possibilita ao espa<;:o mudar sua visualidade de 
uma maneira processual e "inteligente". Essas sao imagens cuja realidade ffsica se 
aproxima da fun<;:ao de um monitor ou de uma tela; imagens que servem de superff-
cie para projetar informa<;:oes em rede, que podem trazer telematicamente para per-
to a<;:oes distantes e, ao contrario, permitem-nos executar a<;:oes em lugares distan-
tes. lmagens digitais confundem assim as distin<;:oes entre generos ate entao separados. 
Com o uso de algoritmos geneticos, o espa<;:o da imagem pode parecer povoado 
biologicamente e passa por mudan<;:as e processos evolutivos, amalgamando assim 
arte e natureza artificial. 

A ideia de fazer objetos flutuar quase que por magica em frente ao publico, 
como na fantasmagoria e na lanterna magica, e encontrada atualmente - sem falar, e 
claro, dos cinemas lmax - em particular na arte computacional. Artistas-cientistas 

14 Recemememe: Rieser & Zapp, 2002; Stocker & Schopf, 2003. 
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como Thomas Ray, Christa Sommerer e Karl Sims simulam processos da vida: evolu-
c;ao e selec;ao passaram a ser metodos usados pela arternidia. Com a ajuda de algoritmos 
geneticos, as imagens dos mundos cenicos do computador nfo s6 ganharam novas 
ferramentas para design como tambem podem ser dotadas de aparencia natural, viva. 
Agentes de software que parecem ser tridimensionais transmitem sua fenomenologia a 
pr6xima "gerac;ao" de agentes, segundo padr6es de reproduc;ao evolutiva que sfo en-
tfo combinados em novas variac;6es de acordo corn os princfpios de cruzamento e 
mutac;ao. A (mica restric;ao e a estrutura da selec;ao determinada pelo artista. 

Instalac;ao fantasmag6rica que une combinac;6es divertidas corn a visualizac;ao 
de formas complexas de vida artificial, SonoMorphis foi criada em 1999 por Berndt 
Lintermann. Em seu espac;o escuro, corpos biom6rficos em constante renovac;ao sao 
criados corn base em algoritmos geneticos (Fig. 9). Lintermann faz as criaturas arti-
ficiais girarem continuamente e acentua o efeito espacial corn som estereo, que e 
tambem gerado por processos randomicos. A intenc;ao de Lintermann e criar uma 
estrutura interativa altamente flexivel para sua instalac;ao, que ele gostaria que fosse 
entendida como um instrumento que consiste em componentes visuais e acusticos. 
0 numero de formas possfveis e da ordem de 1080 

- de acordo corn Lintermann, 
numero analogo ao de todos OS atomos do universo. Seja como for, 0 numero de 
variac;6es possfveis em SonoMorphis e incrivelmente alto e impossfvel de explorar, 
mesmo que parcialmente. E, na escuridao da Cave, as formas aparentemente vivas 
se parecem corn uma fantasmagoria moderna. 

Figura 9 - Berndt Lintermann, SonoMorphics, instalai;ao Cave, 1999. Com a gentil 
permissao do artista. 
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A discussao sobre genetica e vida artificial, ou a-life (ver Langton, 1995; Bedau, 
1998, p.135-52), que no infcio estava confinada principalmente as disciplinas de 
bioinform:ltica e ciencias da computai;ao, foi suplementada por modelos, vis6es e 
imagens da arte que se tornaram catalisadores nesse debate controverso. Do ponto 
de vista te6rico, a evolui;ao e um processo pioneiro: o uso controlado de princfpios 
randomicos possibilita a criai;ao de imagens imprevisfveis, irreproduzfveis, (micas e 
transit6rias. Um dos problemas corn representantes da abordagem dura da vida arti-
ficial, como Langton e Ray, e que eles consideram as ecosferas computacionais 
"vivas" no sentido convencional da palavra (ver Ray, 1996, p.111-45). Os defensores 
da a-life afirmam que as criaturas projetadas niio siio apenas semelhantes a vida, mas 
que elas pr6prias sao a vida, o que, do ponto de vista te6rico, e ingenuo. Os 
pictorialismos de uma vida artificial podem ser rotulados de imagens, mas siio com-
putai;oes, como todas as imagens digitais. No que se refere as funi;6es e ao programa 
de processos de vida, a imagem e uma abstrai;iio baseada na estrutura biom6rfica da 
concretizai;iio. A legitimai;iio cientffica de uma imagem e especialmente o resultado 
de uma analogia algorftmica corn princfpios naturais de evolui;iio. Nao obstante, o 
processo consegue visualizar facetas de teorias cientfficas sobre a vida e os resulta-
dos sao imagens, nada mais, mas tambem nada menos. 

Para usar o vocabulario da arte, a pesquisa em vida artificial procura, entre 
outras coisas, derrubar as divis6es entre generos e dissolver a distini;ao entre arte e 
vida - no futuro, como Raye Sommerer sugerem, em redes de computador presen-
tes universalmente (Mignonneau & Sommerer, 2000). 

Portanto, a vida artificial animada de maneira fantasmag6rica e a consciencia 
artificial permanecem projei;6es humanas sobre tecnologia feita por humanos em 
transii;iio, um espai;o simb6lico, que acima de tudo diz algo sobre a reflexao da 
imagem do humano dentro do desenvolvimento da tecnologia - 0 que e tambem 
refletido por Lintermann. 

Essa breve excursao pela hist6ria das mfdias, que busca o velho no novo, leva-
nos a uma pergunta: "O que ha de realmente novo nas novas mfdias?" e deveria 
possibilitar uma visao mais aguda do alarde que se faz atualmente em torno do 
desenvolvimento das mfdias. 

A fantasmagoria representa um princfpio, que ate agora niio foi introduzido no 
discurso sobre artemfdia: um princfpio que combina conceitos de arte e ciencia para 
gerar ilusionismo e imersao polissensual usando todos os meios contemporaneos 
disponfveis. De fato, a fantasmagoria representa uma virada na hist6ria da imagem, 
entre as imagens sugestivas do catolicismo romano (Kircher) e o racionalismo 
autodeclarado. Na minha forma de ver, a questiio e a seguinte: da mesma maneira 
que e possfvel demonstrar e estabelecer a hist6ria da imersao em conjunto corn o 
panorama, a fantasmagoria pode ser entendida como um princfpio midiatico que 
sugere que o contato pode ser feito corn a psique, corn os mortos, ou corn formas de 
vida artificial. Portanto, e necessario expandir a teoria de McLuhan. Abordar emo-
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<_;6es e experiencias humanas paranormais corn meios magicos origina-se da insegu-
ran<_;a produzida pela utopia tecnol6gica. A zombaria de Benjamin ja vai nessa dire-
<_;iio. Desse ponto de vista, podem-se encontrar hoje inumeros artistas que trabalham 
na tradi<_;iio da fantasmagoria, um hfbrido entre arte, ciencia e magica. 

CODA: IMPLICA(OES PARA A CIENCIA DA IMAGEM 

Se dermos uma olhada geral na hist6ria da mfdia das imagens ate hoje, vemos que 
uma for<_;a principal por tras do desenvolvimento de novas mfdias que criam ilusiio e o 
objetivo de ganhar maior poder de sugestiio. Esse mecanismo parece ser o motivo por 
teas dos esfor<_;os perenes de renovar e manter o poder sob re o observador por meio do 
desenvolvimento de um novo potencial para sugestiio e de montar regimes de percep-
<_;iio sempre novos. A lanterna magica, os panoramas, dioramas, a fantasmagoria, o 
cinema, os monitores de computador e as mfdias de imagens tecnicas aparecem todos 
nessa perspectiva como agregados de maquinas, formas de organiza<_;iio e materiais em 
mudan<_;a continua que permanecem, apesar de todas as padroniza<_;6es, raramente 
est:iveis; estamos constantemente fascinados pela possibilidade de aumentar a ilusiio. 

Finalmente, as imagens digitais diio um novo significado a categoria de "ima-
gem" na hist6ria das mfdias. As diferen<_;as entre dentro e fora, perto e longe, ffsico 
e virtual, biol6gico e automatico, imagem e corpo estiio desaparecendo. Podemos 
reconhecer um fluxo absolutamente infinito que, a um exame detido, revela que 
entidades supostamente estabelecidas como o cinema siio montagens de componen-
tes arranjados em novas constelacr6es em constante mudancra, no caleidosc6pio do 
desenvolvimento evolutivo da artemfdia. 

A imersiio, como a reconhecemos hoje, e sem duvida um elemento-chave para en-
tender o desenvolvimento das mfdias, embora esse conceito permane<_;a algo opaco e 
contradit6rio. Obviamente, a rela<_;iio entre distancia crftica e imersiio niio e uma simples 
questiio de "ou isso, ou aquilo": muitas e diversas conex6es siio tecidas, dialeticas, em 
parte contradit6rias e corn certeza dependentes das disposi<_;6es individuais dos observa-
dores e de sua competencia midiatica adquirida historicamente. A imersiio pode ser um 
processo mentalmente ativo; na maioria dos casos, porem, na Hist6ria da Arte antiga e na 
mais recente, a imersiio e a absor<;iio mental iniciada corn o prop6sito de desencadear um 
processo, uma mudan<_;a, uma transi<_;iio. Suas caracterfsticas siio uma distancia crftica 
reduzida daquilo que e representado, e um envolvimento emocional corn o produto.15 

15 Esse aspecto foi o foco de duas conferi'ncias sabre emo\;i'ies organizadas pela Die Junge Akademie 
an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften em Menaggio, que inclufam 
abordagens interdisciplinares sabre os efeitos dos estfmulos emocionais nos observadores de 
imagens geradas par varias mfdias. Uma publica\;iio muito recente nessa area, numa perspectiva 
interdisciplinar, e a de Oliver Grau e Andreas Keil (2005). 
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Um aumento no poder da sugestao parece ser uma fon;:a motriz importante, senao 
a mais importante a impulsionar o desenvolvimento de novas mfdias de ilusiio. A 
ciencia da imagem, ou Bildwissenschaft, permite-nos agora tentar escrever a hist6ria 
da evolw;:ao das mfdias visuais, desde o peep show ate o panorama, miriorama, 
estereosc6pio, ciclorama, lanterna magica, eidophusikon, diorama, fantasmagoria, fil-
mes mudos, filmes coloridos, filmes corn cheiros, Imax, cineorama, anamorfose, tele-
visiio, telematica e os ･ｳｰ｡ｾｯｳ＠ de imagens virtuais gerados por computador. E uma 
hist6ria que tambem inclui uma legiiio de tfpicas ｡｢･ｲｲ｡ｾＶ･ｳＬ＠ ｣ｯｮｴｲ｡､ｩｾＶ･ｳ＠ e becos 
sem safda. Mas a ciencia da imagem sem a Hist6ria da Arte - em particular sem suas 
ferramentas para ｣ｯｭｰ｡ｲ｡ｾ｡ｯ＠ e analise crftica da imagem - nao e capaz de desenvol-
ver insights hist6ricos mais aprofundados. Corre o risco de propagar velhos mitos e, 
na falta de um "olho treinado", sucumbir ao pod er das imagens. A ascensao da artemfdia 
pos mais lenha na fogueira desse debate, porque questionar imagens ganhou nao apenas 
uma nova intensidade, mas tambem uma nova qualidade. 

A ciencia da imagem nao implica que os ･ｳｰ｡ｾｯｳ＠ experimentais ut6picos e de 
reflexao proporcionados pela arte devam ser abandonados. Pelo contrario: dentro 
dessas fronteiras expandidas, a ｩｮｳｰｩｲ｡ｾ｡ｯ＠ subjacente, fundamental que a arte pro-
porcionou a tecnologia e as mfdias, associada a nomes como Leonardo da Vinci, 
Walgenstein, Pozzo, Barker, Robertson, Daguerre, Morse, Valery, Eisenstein e mui-
tos expoentes da arte de nosso presente digital, revela-se corn clareza ainda maior. 
Estudos em imagem siio um campo aberto e participam igualmente daquilo que esta 
entre as imagens, coma no caso de Beloff e das novas perspectivas resultantes da 
ｩｮｴ･ｲ｡ｾｩｩｯ＠ corn as Neurociencias, a Psicologia, a Filosofia, a pesquisa sobre ･ｭｯｾ｡ｯ＠
e outras disciplinas cientfficas. 
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