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RESUMO 

 

Esta dissertação, de caráter teórico-prático, tem como objetivo compreender as 

práticas artísticas baseadas na atualização de imagens do passado como uma reflexão 

sobre a memória. Para isso, busca pensar a imagem segundo modelos temporais que 

permitem a coexistência do passado e do presente, encontrados tanto na "história de 

fantasmas" de Aby Warburg quanto na filosofia de Henri Bergson. Outro objetivo da 

pesquisa é achar possíveis formas visuais capazes de revelar o passado latente que se 

inscreve no presente da imagem e refletir sobre as relações que se podem tecer entre 

o funcionamento da memória e a técnica da montagem. À luz dessas questões 

teóricas, são discutidas ao longo desta dissertação obras de Agǹs Varda, Alfred 

Hitchcock, Jean-Luc Godard e Janet Cardiff & Georges Bures Miller. O resultado 

prático desta investigação é A outra, a mesma (2014), peça audiovisual em que os 

espectros do filme Vertigo (1958), de Alfred Hitchcock, são reanimados na cidade de 

Lisboa. 

 

 

Palavras-chave: memória, montagem, migração de imagens, cinema, atualização, 

Vertigo, apropriação 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This theoretical and practical dissertation aims to investigate artistic practices based 

on the actualization of past images as a reflection upon memory. In this approach, it 

is necessary to think the image according to temporal models which allow the 

coexistence of past and present. These models are found both in Aby Warburg's 

"ghost stories" and in Henri Bergson's philosophy. The research also aims to find 

visual forms for representing the latent past in the presence of the image, and to 

reflect upon the relationship between the functioning of memory and the technique of 

montage. In light of these theoretical issues, works by Agnès Varda, Alfred 

Hitchcock, Jean-Luc Godard and Janet Cardiff & George Bures Miller are analyzed. 

The practical result of this research is A outra, a mesma (The other, the same, 2014), 

an audiovisual work that reanimates the spectres of Alfred Hitchcock's Vertigo (1958) 

in Lisbon. 
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(...) y la memoria, que el hombre no mira sin vértigo (...) 
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Introdução 
 

 Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do mestrado em Arte Multimédia, com 

especialização em Audiovisuais, constitui-se de uma componente teórica e de um objeto 

prático, os quais, conjuntamente, buscam investigar a atualização de imagens na prática 

artística como exercício da memória. 

 A delimitação da problemática central da investigação exigiu uma tomada de 

consciência em relação aos motivos que me impeliam à criação. Alguns trabalhos em 

vídeo realizados por mim recentemente refletiam uma certa obsessão por narrativas que 

se moviam entre o presente e o passado, ganhando corpo de diversas maneiras. Esses 

trabalhos pareciam ter como proposta principal compreender de que maneira o passado 

permanecia na experiência do presente, discutindo a relação entre imagem e memória 

individual, além de suas eventuais imbricações na memória coletiva. 

 Para pensar essa questão proveniente mesmo da práxis, foi necessário mobilizar 

alguns conceitos teóricos que acabaram por fornecer subsídios para a elaboração de um 

discurso sobre o meu trabalho. A teoria iluminou zonas obscuras, e, muitas vezes, o 

pensamento serviu de inspiração na busca de uma forma, suscitando questões que antes 

não se haviam pensado; questões estas que, por mais que fiquem sem respostas 

definitivas nesta dissertação, fortalecem o projeto como um todo. Ao mesmo tempo, a 

execução progressiva do objeto artístico pedia constantemente uma nova revisão 

bibliográfica. Na etapa final do trabalho, o processo de escrita revelou-se essencial para 

voltar a pôr em crise o que parecia estar cristalizado, delimitar novos problemas, unir 

arestas, eliminar inconsistências e criar coesão numa pesquisa que desde o princípio pedia 

uma abordagem multidisciplinar, conclamando várias áreas do conhecimento como a 

filosofia, a história da arte, o cinema, a poesia, a pintura. 

 O pensamento de Aby Warburg (1866-1929), historiador da arte alemão e 

fundador da ciência que chamou de "iconologia do intervalo", guiou boa parte do 

desenvolvimento da pesquisa. A questão da atualização das formas do passado atravessa 

toda a sua obra, e a sua concepção da imagem como órgão da memória repercutia, de 

certa maneira, no meu trabalho artístico e no meu desejo de investigar a temporalidade 

paradoxal da imagem.  
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 Em seus escritos e no seu atlas de imagens denominado Mnemosyne1, Warburg 

expôs a necessidade urgente de se pensar o tempo histórico-cultural fora da linearidade 

cronológica, e a imagem para além das categorias estéticas a partir das quais os 

historiadores estavam habituados a pensar. Para Warburg, a imagem está ligada a uma 

inscrição emotiva intensa, que se aloja na memória coletiva e por isso está sujeita a 

constantes atualizações. Vida em movimento, a imagem pulsa entre a ausência e a 

presença. Sua natureza fantasmagórica tem a ver com a sua capacidade de retornar, 

sobrevivendo num espaço e num tempo inesperados. 

 Os dois conceitos que compreendem essas ideias — Nachleben (sobrevivência) e 

Pathosformel (fórmula de pathos) — são apresentados no primeiro capítulo, onde 

discorro sobre sua origem e seu significado, e dos quais me sirvo para empreender uma 

análise de algumas obras audiovisuais. Neste enquadramento teórico, parte-se do 

pressuposto de que o vídeo e o cinema integram a tradição das artes plásticas, daí a 

legitimidade em alargar a abrangência de teorias que dizem respeito a imagens fixas, 

sobretudo à pintura renascentista, para o domínio das imagens em movimento. Seguindo 

essa lógica, as obras referidas neste estudo são de cineastas ou de artistas que trabalham 

com vídeo: Agnès Varda, Chris Marker, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Janet 

Cardiff & Georges Bures Miller etc.  

 As inúmeras exposições recentes em que o nome de Aby Warburg é evocado 

devem-se possivelmente ao seu redescobrimento nas duas últimas décadas, tanto no 

domínio da estética quanto por artistas e curadores. Não surpreende que o interesse por 

esse autor, que lançou um paradigma de como lidar com imagens heterogêneas e em 

grandes quantidades, seja retomado na era digital, cada vez mais imersa em imagens que 

não param de proliferar. Ademais, há um lado ensaístico no pensamento de Warburg que 

parece atraente a muitos artistas: seu estilo de escrita não doutrinário recusa-se a amarrar 

o pensamento com evidências; a sua produção de conhecimento baseada em montagens, 

isto é, em relações associativas, fornece mais hipóteses do que conclusões definitivas, 

confundindo-se com o próprio processo criativo do artista, baseado na experimentação. 

Vale esclarecer, no entanto, que, enquanto intelectual, Warburg não pretendia realizar um 

                                                        
1 Memória, em grego. Mnemosyne era também o nome da gigantesca biblioteca que Warburg 
mantinha em Hamburgo e que foi transferida para Londres após a ascensão nazista, dando origem ao atual 
Warburg Institute. 
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trabalho artístico, e, com Mnemosyne, quis antes dar prosseguimento às suas pesquisas 

iconológicas, além de, como apontam vários autores, exteriorizar alguns conflitos que 

atormentavam sua vida pessoal. Se para isso o autor teve de recorrer ao visual e a uma 

técnica cara aos artistas das vanguardas do início do século XX — a montagem —, é 

porque talvez a imagem seja capaz de produzir uma forma de pensamento que a 

linguagem não permite. 

 O acesso à obra de Warburg, ainda escassamente publicada e de árdua leitura, 

refletindo seu vasto eruditismo, foi-me facilitado principalmente por dois de seus 

comentadores, Georges Didi-Huberman e Giorgio Agamben. Importante também para o 

desenvolvimento da pesquisa foi a leitura do livro de Philippe-Alain Michaud, Aby 

Warburg e a imagem em movimento, que busca aproximar o pensamento de Warburg 

com a teoria do cinema. Posteriormente, a leitura de textos do próprio autor foi 

inspiradora e situou-me em seu universo particular. 

 Ainda no primeiro capítulo, a questão da sobrevivência das imagens é apresentada 

sob a perspectiva filosófica de Henri Bergson. Pois que um dos objetivos do projeto era 

compreender de que forma o tempo passado e a experiência atual podem coexistir, a 

teoria da memória de Bergson, descrevendo os mecanismos que explicariam essa 

coexistência, convinha perfeitamente. Bergson insiste inúmeras vezes em Matéria e 

Memória que "não há percepção que não esteja impregnada de lembranças" (Bergson, 

1999, p. 30), isto é, não há presente que não esteja marcado pelo passado. Com base nos 

escritos de Bergson e nos comentários de Gilles Deleuze em Bergsonismo, destaco alguns 

aspectos da teoria da memória de Bergson que se mostraram relevantes para este estudo, 

em especial a questão da atualização das lembranças, e procuro aproximá-los do 

pensamento de Warburg — que, a propósito, era seu contemporâneo.  

 No capítulo dois começa-se a adentrar o território do cinema propriamente dito, 

para, em seguida, chegar-se à arte.  

 Durante a estruturação da pesquisa, tornou-se importante dedicar um capítulo ao 

cinema, uma vez que a atualização de imagens que se investiga na parte teórica do 

trabalho, corresponde, no projeto artístico apresentado, à atualização de uma imagem 

extraída de um filme: Vertigo (1958), de Alfred Hitchcock.  

 Optou-se por abordar o cinema e a sua relação com a memória segundo dois 
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aspectos. Primeiro, a partir da problematização de uma técnica considerada por muitos 

teóricos a única verdadeira invenção que o cinema propôs: a montagem. À pesquisa 

interessava estudar a montagem sobretudo pelas relações que se podem estabelecer entre 

montagem e memória. Nas teorias do cinema, a montagem sempre esteve ligada a uma 

ideia de artifício e ilusionismo, em oposição ao plano-sequência, que corresponderia ao 

tempo real vivido, não manipulado. Analogamente, sabe-se que a memória não é capaz 

de recuperar o passado integralmente, tal como ele foi. Conforme escreve Bergson 

(1999), a lembrança sofre uma transformação à medida que se atualiza, daí que a função 

da memória não é conservar, mas agir; trata-se de uma força criadora que implica sempre 

uma perda da experiência original. Sendo assim, busco criar conexões entre memória e 

montagem à medida que ambas são constituídas de intervalos e fraturas, operando na 

tensão entre tempos múltiplos e partilhando a mesma capacidade de invenção. O legado 

de Warburg, amplamente examinado no primeiro capítulo, volta a reverberar nessa 

discussão, uma vez que seu método de análise iconológica era precisamente baseado na 

justaposição (ou montagem) de imagens. 

 O segundo aspecto diz respeito às relações históricas de troca e interferências 

mútuas existentes entre o cinema e as artes plásticas, assunto que foi e vem sendo objeto 

de inúmeros estudos. Justamente diante da vastidão do tema, e sem buscar fazer um 

compêndio dessas relações, interessa-me especificamente contextualizar uma prática cada 

vez mais recorrente entre artistas contemporâneos: a da reciclagem das imagens do 

cinema, da qual a vídeo-instalação 24 Hour Psycho (1993), de Douglas Gordon, se tornou 

paradigma. Não pretendo considerar em detalhes as formas como os artistas se nutrem do 

legado cinematográfico, e muito frequentemente dos filmes de Hollywood, em suas 

estratégias criativas (remake, citação, reconstituição etc). Antes, busca-se encontrar 

nessas obras, que só se tornaram possíveis com o surgimento das técnicas de reprodução 

eletrónica e digital, uma característica comum: seja para desconstruir certo discurso 

cinematográfico clássico, dessublimando-o, seja para lhe prestar homenagem, todos esses 

artistas, movidos por uma cinefilia assumida ou não, parecem encontrar na história do 

cinema um arquivo de imagens prontas para serem ressignificadas, imagens que, após 

terem sido deslocadas de seu contexto original, continuam a funcionar em sua nova 

existência porque fazem parte de uma memória cultural e coletiva, compartilhada com o 
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espectador. Conforme comenta Dominique Païni, a partir da década de 1990, "após ter 

sido a curiosidade do século, o lazer do século, a arte do século, a cultura do século, o 

cinema torna-se o património do século. Cada filme é também um documento, 

testemunho, vestígio, memória" (Païni, 2002, p. 26).  

 Finalmente, no capítulo três, descrevo a origem do projeto artístico e a sua 

realização prática durante o mestrado. Em primeiro lugar, procuro explicar de que forma 

se dá a apropriação de Vertigo no vídeo A outra, a mesma, que incorpora não apenas uma 

imagem de Hitchcock, mas também algumas temáticas exploradas no filme. Em seguida, 

tento articular os resultados práticos da pesquisa com os conceitos teóricos anteriormente 

convocados, explicando de que forma as técnicas utilizadas se relacionam com a 

problemática central da atualização das imagens e a sua relação com a memória. Na 

medida do possível, buscou-se criar nesta dissertação uma estrutura circular pela qual as 

várias ideias e elementos expostos pudessem transitar e entrar em contato uns com os 

outros (Warburg, protagonista do capítulo um, assombra o capítulo dois e retorna mais 

explicitamente no terceiro. Vertigo, assunto do capítulo três, aparece também no primeiro 

e no segundo; e assim por diante, como num jogo de espelhos). 

 Esperava-se que todos os problemas conceituais levantados ao longo desta 

dissertação pudessem se encontrar no objeto prático, e, possivelmente, resolver-se ali 

com os meios expressivos. Definitivamente, uma obra de arte não é um exercício teórico, 

mas pode fazer nascer um gesto crítico à medida que sensibiliza nossa subjetividade para 

o novo. É desta convicção que nasce esta pesquisa.  
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1. Da atualização das imagens: um enquadramento teórico 

 

1.1 Nachleben: a vertigem do tempo 

 

 Partindo do enunciado segundo o qual toda história da arte pressupõe uma 

filosofia da história e uma escolha de modelos temporais (Didi-Huberman, 2002, p. 12), 

esta pesquisa volta-se para a história da arte de Aby Warburg porque nela encontra, 

intrínseco ao conceito de Nachleben, uma concepção do tempo que se mostrou articulável 

com a problemática da atualização das imagens cinematográficas e a sua relação com a 

memória. Mas um desafio logo emerge quando se busca definir em palavras o Nachleben. 

O conceito nunca chegou a ser sistematizado por Warburg, e pouco aparece nos textos 

publicados até o momento, ainda que toda a sua reflexão sobre as imagens esteja 

impregnada dele. A narrativa acerca do Nachleben aqui ensaiada assume-se portanto 

como um risco, percurso tortuoso trilhado com a ajuda de seus principais intérpretes 

contemporâneos, e inevitavelmente refletirá o caráter não doutrinário do pensamento de 

um autor que nunca submeteu o poder da imagem às amarras da linguagem. 

 Para se chegar ao coração do Nachleben podem-se tomar como ponto de partida 

algumas questões básicas: como se explica, numa perspectiva histórico-cultural, que uma 

imagem, uma vez desaparecida, venha a retornar em um momento posterior? Como e por 

que se dá essa reaparição? Que consequências ela traz para o discurso histórico? Tais 

problemas ocuparam o centro das preocupações teóricas de Warburg, que tentou 

esclarecê-los a partir de uma abordagem multidisciplinar da arte ocidental. Toda a sua 

investigação sobre a maneira como os elementos clássicos voltaram a se manifestar na 

Itália renascentista é sintetizada pela expressão Nachleben der Antike (sobrevivência da 

antiguidade). 

 Antes de adentrar as questões teóricas que o conceito suscita, vale fazer uma 

abordagem semântica do vocábulo Nachleben, que fez parte do repertório de importantes 

autores do início do século XX2. De origem alemã, a palavra é formada pela justaposição 

                                                        
2  Para um estudo mais abrangente sobre o sentido do termo na paisagem histórico-cultural alemã, 
ver Vargas, Mariela (2014) "La vida después de la vida. El concepto de 'Nachleben' en Benjamin y 
Warburg" THÉMATA. Revista de Filosofía. 49, 317-331. 
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da preposição nach (após, conforme) e do substantivo Leben (vida), e tem sido traduzida 

para o português como “sobrevivência”, “pós-vida”, “vida póstuma”. Nenhum desses 

termos, porém, parece ter a mesma abrangência semântica da palavra original, definida 

no tradicional dicionário dos irmãos Grimm (1889) como: 1. vida subsequente, vida que 

persiste; 2. vida que imita. Enquanto verbo, nachleben, com inicial minúscula, significa: 

1. viver posteriormente, sobreviver; 2. emular em vida, tomar como modelo a vida e o 

comportamento de alguém; e 3. viver, comportar-se, agir conforme um modelo. 

 Se o termo em alemão se refere tanto a um prolongamento da vida para além de 

certo limite — "(...) suas dores eram tentativas infatigavelmente renovadas (...) de 

procurar uma curta sobrevida (Nachleben) às suas alegrias para sempre desfeitas" 

(Goethe, 2006, p. 88) — quanto ao ato de imitar, no sentido de seguir um exemplo — 

"vocês insistem, vocês não desistem, / querem conselhos, posso lhes dar; / mas, para que 

eu fique tranquilo, / prometam-me que não vão segui-los (nachzuleben)"3, nas palavras de 

Goethe (Grimm, 1889) —, seu duplo sentido desaparece nas traduções. Assim, faz-se 

necessário demarcar a ambiguidade do Nachleben, ambiguidade esta que coube 

perfeitamente à questão da migração de formas na história das culturas na reflexão 

proposta por Warburg sobre a relação entre imagem, memória e vida. 

 Em L'Image Survivante, livro inteiramente dedicado a Warburg, Georges Didi-

Huberman descreve em minúcias a origem do conceito de Nachleben, buscando uma 

articulação com os mais distintos campos de conhecimento, como a antropologia de 

Edward B. Tylor, a biologia de Darwin, a história da arte de Burckhardt, a filosofia de 

Nietzsche, a psicanálise de Freud, entre outros. Além de apresentar as filiações teóricas 

de Warburg, a obra tenta recuperar a importância de seu legado, que teria sido renegado 

ou mal compreendido inclusive por discípulos que frequentaram o famoso instituto em 

Londres que leva o seu nome, como Gombrich e Panofsky. A leitura de Didi-Huberman é 

bastante instigante, uma vez que a sua interpretação do conceito, traduzido por ele como 

survivance (sobrevivência, em francês), extrapola o contexto dos estudos sobre o 

renascimento italiano no qual a noção foi formulada e confere-lhe um valor mais 

generalizado, do qual este trabalho compartilha. 

                                                        
3  Tradução minha. No original: "ihr laszt nicht nach, ihr bleibt dabei, / begehret rath, ich kann ihn 
geben; / allein, damit ich ruhig sei, / versprecht mir, ihm nicht nachzuleben". 
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 Diz Didi-Huberman (2002) que o Nachleben é um conceito estrutural que se 

refere à  vida paradoxal das imagens, à sua natureza fantasmagórica e à sua capacidade de 

retornar. Enquanto "sintoma portador de desorientação temporal" (Didi-Huberman, 2002, 

p. 65), o Nachleben propõe um modelo de temporalidade radicalmente novo para a 

história da arte, impossibilitando a sua periodização ou ordenação cronológica numa 

narrativa linear. Este novo modelo punha em causa a noção imaculada e bem organizada 

da história da arte forjada por Winckelmann no século XVIII. À concepção do tempo 

histórico como sucessão Warburg opõe a temporalidade sintomática e espectral das 

imagens sobreviventes, feita de saltos, retornos inesperados, anacronismos. A 

interpretação de uma imagem, para o autor, é uma questão acima de tudo de memória, e é 

apenas interrogando as temporalidades específicas que atravessam uma obra de arte que 

se torna possível compreendê-la. O lema "Deus está nos detalhes" sintetiza o método de 

análise iconológica de Warburg, que valoriza os pormenores e leva em conta a complexa 

rede de tempos que constitui uma imagem.  

 Foi precisamente com esse método que Warburg pôde, em 1912, decifrar o ciclo 

de afrescos renascentistas do Palácio Schifanoia (1469-70), em Ferrara, estudo que se 

mostra emblemático para a compreeensão do Nachleben. Os misteriosos personagens no 

centro dos afrescos, que até então tinham resistido a todas as tentativas de interpretação, 

foram desmascarados por Warburg como sendo os decanos da astrologia indiana 

descritos num manual do século IX por Abu Ma'shar, estudioso árabe da astrologia 

medieval. Warburg descreve em minúcias a migração dos decanos indianos pelas culturas 

ao longo dos séculos, numa narrativa labiríntica que poderia muito bem se passar por um 

conto ficcional: o livro de Abu Ma'shar, conta o autor, foi traduzido para o hebraico por 

um judeu espanhol, Ibn Ezra (morto em 1167). Essa tradução foi vertida para o francês 

por Hagins, outro judeu, a mando de um inglês, Henry Bates, em Malinas, Bélgica, em 

1273. Quando o ducado de Ferrara comissionou os afrescos ao pintor Francesco del 

Cossa, foi a versão latina de Pietro d'Abano de 1293, baseada no texto francês, que lhe 

serviu de modelo. E, uma vez que astrologia indiana derivava de um antigo sistema 

astrológico grego, por baixo das "vestes de viagem" das figuras orientais do Palácio 

Schifanoia ainda "batia um coração grego" (Warburg, 1999, p. 584). 
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 Para compreender o simbolismo das figuras de Ferrara, Warburg teve que 

estender o alcance da sua investigação para o Oriente, apelando a uma fonte 

desprestigiada por toda a tradição da história da arte fundamentada na estética: a 

astrologia. Conforme argumenta Didi-Huberman (2002), o esforço de Warburg por abrir 

as fronteiras da disciplina, clamando por uma Kulturwissenschaft (ciência da cultura) que 

articulasse saberes multidisciplinares e ampliasse a gama de objetos que pudessem 

interessar ao historiador, veio acompanhado de uma abertura do tempo dessa história. 

Esse tempo não é mais o das grandes narrativas ordenadas, em que um período dá lugar a 

outro; é o tempo paradoxal do Nachleben, em que aquilo que é mais antigo pode, 

eventualmente, manifestar-se depois do que é mais novo — caso da astrologia indiana, 

que Warburg provou ter reaparecido na Itália do século XV após ter sido suplantada pela 

astrologia grega, árabe e medieval (Didi-Huberman, 2002, p. 85). 

 Giorgio Agamben (2009), num texto que procura sintetizar o pensamento de 

Warburg, argumenta que, no âmbito da história da cultura, a sensacional descoberta 

iconográfica do Palácio Schifanoia não apenas diagnosticou a sobrevivência da astrologia 

na cultura do Quatroccento, mas também revelou que o Renascimento, considerado até 

então a idade das luzes, em oposição à era medieval dominada pelas trevas, era também 

regido por forças irracionais vindas do passado, que assombravam e coexistiam com o 

presente, sendo portanto impuro. O fato de a superstição astral ter encontrado espaço na 

cultura supostamente humanista da Itália do século XV era um dos muitos sintomas de 

que a civilização ocidental se constitui de uma tensão bipolar, em que de um lado se 

encontra o mito (práticas mágico-religiosas) e do outro a racionalidade (contemplação 

matemática), que ela luta, em vão, para dominar. Nesta perspectiva, toda cultura é um 

campo de batalha em que forças opostas se agitam e entram em choque, e todo problema 

histórico deve ser colocado em termos psicológicos. Num reflexo autobiográfico — 

Warburg passou longas temporadas internado em clínicas entre 1918 e 1924, sofrendo 

diversos distúrbios psíquicos —, o projeto mais vasto e inconcluso do autor, ao qual 

almejava a sua "ciência sem nome", era o de fazer um diagnóstico da esquizofrenia da 

civilização ocidental a partir de suas imagens. Era necessário curar o homem de seu mal-

estar, pois, como escreveu em seu diário pessoal, "a humanidade é inteiramente 

esquizofrênica, eternamente e desde sempre" (Michaud, 2013, p. 270). 
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 Do mesmo modo, Didi-Huberman (2002) argumenta que a história da arte 

warburguiana passa primeiramente a uma ciência da cultura (Kulturwissenschaft), e vai 

ganhando, ao longo dos anos, cada vez mais contornos freudianos, prolongando-se em 

direção a uma "disciplina patológica". A dualidade sinistra (unheimliche Doppelheit) que 

Warburg detectou nos fatos da cultura pode ser resumida nos seguintes termos: "a lógica 

que eles produzem deixa transbordar o caos que combatem; a beleza que eles inventam 

deixa irromper o horror que reprimem; a liberdade que eles promovem deixa intactas as 

pulsões que eles tentam destruir" (Didi-Huberman, 2002, p. 286). A compreensão dessa 

dualidade implica um olhar atento às múltiplas camadas temporais que constituem a 

imagem. Implica interrogar a imagem no que ela tem de mais misterioso, a sua memória. 

Implica o modelo paradoxal do Nachleben, no qual as coisas podem retornar após terem 

supostamente desaparecido da história. Dessa forma, a história da arte de Warburg volta-

se não para aquilo que se altera, mas para o que persiste ou sobrevive de forma recalcada 

na memória da humanidade. História concebida como um retorno de formas que 

reemergem constantemente do passado. História mal-assombrada, "história de fantasmas 

para adultos", como definiu-a o autor.  

 É precisamente o caráter espectral da imagem sobrevivente que fomos buscar no 

conceito de Nachleben. Apesar da morte decretada, as imagens sobrevivem como 

revenants. Sabemos que elas estão por toda parte, ainda que seus traços mal sejam 

visíveis. Desgarrando-se do passado, tais imagens dirigem-se ao presente sem serem 

convocadas para nos perseguir e nos desconcertar, tal a amiga desaparecida a quem 

Rainer Maria Rilke dedicou o réquiem que abre com os versos:  

 

Eu tenho mortos, e deixei-os partir 
e admirei-me ao vê-los tão resignados, 
tão à vontade no estar morto, tão ajustados, 
tão diferentes da sua reputação. Só tu, tu 
regressas; tu me rondas, tu andas em círculos, tu queres 
esbarrar em algo que soe como tu 
e que te delate.4 (Rilke, 2006, p. 403) 

 

                                                        
4  Tradução minha. No original: "Ich habe Tote, und ich ließ sie hin / und war erstaunt, sie so getrost 
zu sehn, / so rasch zuhaus im Totsein, so gerecht, / so anders als ihr Ruf. Nur du, du kehrst / zurück; du 
streifst mich, du gehst um, du willst / an etwas stoßen, daß es klingt von dir / und dich verrät". O poema é 
dedicado à pintora Paula Modersohn-Becker (1876-1907).  
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 Sob a ótica desse retorno fantasmagórico, a imagem sobrevivente é capaz de 

desorientar quem a observa porque nela o tempo parece "sair dos trilhos", criando o 

paradoxo de que o passado se mistura com o presente, de que os mortos podem voltar à 

vida. É desses fantasmas que Warburg fala em sua história da arte. Mas eles também 

estão na história do cinema, como no Vertigo (1958) de Alfred Hitchcock. O revenant da 

história é a bela e enigmática Madeleine (fig. 1), personagem de Kim Novak. A forma em 

que Madeleine reencarna é Judy Barton (fig. 2), uma garota banal de São Francisco. Do 

ponto de vista do herói, o detetive Scottie, que domina boa parte da trama, Judy é a 

imagem sobrevivente (Nachleben) de Madeleine. Esta, por sua vez, já continha o espectro 

de Carlota Valdes, uma avó suicida por quem supostamente estaria possuída.  

 

 
Fig. 1. Alfred Hitchcock, Vertigo (1958), 35mm, 128 min 

 

 
Fig. 2. Alfred Hitchcock, Vertigo (1958), 35 mm, 128 min 

 

 Quando Scottie é contratado para espioná-la e protegê-la do mesmo destino 

trágico da antepassada, o detetive falha em sua missão; sofrendo de acrofobia e vertigens 

incontroláveis, não consegue salvar Madeleine quando ela salta de uma torre para a 

morte. Pior: apaixona-se perdidamente e faz dela seu objeto de desejo obsessivo.  
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 Diante da imagem de Judy, Scottie fica obcecado com a ideia de reverter o destino 

trágico de sua paixão doentia por Madeleine. Ele a força a tingir os cabelos de loiro, 

vestir outra roupa, mudar o penteado e a maquiagem, moldando-a à imagem da morta. 

Como se a metamorfose de uma noutra pudesse fazê-lo regressar ao passado, livrar-se da 

acrofobia e recuperar o amor para sempre perdido. Ideia ingénua, como revela a segunda 

parte do filme. 

 Cineasta obcecado pelo tema da memória, Chris Marker (1994) faz uma análise 

fascinante de Vertigo, que dialoga com o modelo de temporalidade do Nachleben de 

Warburg. O personagem de Scottie, escreve Marker, incapaz de viver com a memória de 

Madeleine a não ser falsificando-a, cria um duplo dela (Judy) numa outra dimensão do 

tempo. A redenção de Scottie, que começa a colapsar após a morte de Madeleine, passa 

pela consumação do seu amor brutalmente interrompido, o que significaria vencer a 

morte e a voracidade do tempo. Ela acontece na onírica cena5 no quarto de hotel, na qual, 

pela primeira vez, Scottie beija Judy, já completamente transformada em Madeleine. 

Quando a câmera começa a girar em torno dos dois, num movimento que alude à 

sensação de vertigem, o cenário por trás deles converte-se no estábulo onde Scottie 

beijara Madeleine pela última vez, antes de sua morte. Scottie volta a reunir-se a 

Madeleine, como um milagre, superando a morte, revertendo o tempo.  

Numa entrevista6 em que explica de que forma construiu a cena, Hitchcock conta que 

não quis usar o recurso fácil do flashback, pois este reconduziria a narrativa de forma 

brusca ao momento anterior no estábulo. No fundo, seu objetivo era mostrar, 

visualmente, o estado psicológico de Scottie, que de fato sentia estar novamente lá. Um 

flashback representaria uma simples recordação do detetive, uma viagem ao passado 

através da rememoração. Ao forjar uma continuidade espacial entre o quarto de hotel e o 

estábulo no mesmo plano cinematográfico, sem recorrer à montagem, Hitchcock 

consegue, ao contrário, fazer coexistir na mesma cena dois tempos heterogêneos. Passado 

e presente, tempos que se sobrepõem na imagem, emaranhados, embaralham como um 

labirinto a percepção de Scottie. Da mesma forma, em Warburg, as diversas 

                                                        
5  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=GwD9twaZMZM>. Acessado em 5 de 
dezembro de 2014. 
6  Concedida em 1963 a Peter Bogdanovich e publicada em Pinheiro, Mariana (org.) (2011) 
HITCHCOCK [Catálogo da mostra de cinema realizada no CCBB do Rio de Janeiro, de 1 de junho a 14 de 
julho de 2011]. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura; Banco do Brasil; Zipper Produções. 
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temporalidades que se cruzam na imagem impossibilitam que se conceba o tempo de 

forma linear, provocando desorientação temporal em quem a observa. Na leitura de 

Marker (1994), a vertigem que dá nome ao filme não deve ser entendida apenas como 

uma referência à tontura causada pelo medo mórbido de altura de Scottie. Ela "é uma 

metáfora clara, compreensível e espetacular para outro tipo de vertigem, muito mais 

difícil de representar: a vertigem do tempo" (Marker, 1994, p. 84).  

 Ora, não é essa mesma vertigem a que Didi-Huberman se refere, quando, ao 

descrever as descobertas antropológicas de E. B. Tylor, fundamentais para o 

desenvolvimento do conceito de Nachleben, fala de um "jogo vertiginoso do tempo na 

atualidade, na 'superfície' presente de uma cultura dada" (Didi-Huberman, 2002, p. 55)? 

Quando escreve que "essa vertigem se exprime na poderosa sensação de que o presente é 

tecido de passados múltiplos" (idem, p. 55)? 

 Ao retomar sua história de amor com Madeleine através de Judy, tudo parece se 

resolver para Scottie. Mas a maneira repressora com que ele lida com a memória lhe trará 

consequências fatais. O detetive, como bem nota Marker (1994), revive um momento 

afundado no passado apenas para perdê-lo em seguida, pois, ao contrário dos video 

games, que sempre nos dão a oportunidade de começar uma nova partida, uma segunda 

chance, a vida real não permite ressuscitar os mortos, "não se volta a olhar para Eurídice" 

(Marker, 1994, p. 80). É essa a desventura do personagem: tratar o passado como algo 

passível de ser recuperável e reproduzido integralmente no presente. A história da arte 

enlutada de Winckelmann pecava também nesse ponto, buscando resgatar o esplendor da 

arte grega através da simples imitação, pois, nas palavras de Winckelmann, "a única 

forma de nos tornarmos grandes, e, se possível, inimitáveis, é imitando os antigos" (Didi-

Huberman, 2002, p. 25). Warburg, ao contrário, percebendo que as imagens do passado 

têm a capacidade de retornar e coexistir com o presente, nota que este retorno nunca é o 

retorno do mesmo: 

 
A mênade que retorna na sobrevivência das formas no Quattrocento não é a 
personagem grega como tal, mas uma imagem marcada pelo fantasma 
metamórfico — clássico, depois helenístico, depois romano, depois 
reconfigurado no contexto cristão — desse personagem: em suma, é uma 
semelhança, que passa e que retorna. É assim que, desde o início, a repetição 
sabe fazer trabalhar a diferença no interior dela. (Didi-Huberman, 2002, p. 25) 
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 Entre a vida (Leben) da imagem e o que vem depois (nach) dela existe portanto 

não uma relação de identidade, mas de semelhança. O retorno do passado no presente 

implica uma transformação: o passado, quando se atualiza, sofre sempre uma 

metamorfose. Ora, esse trabalho de recuperação dos tempos está no cerne do processo de 

rememoração. Como bem aponta Georges Didi-Huberman (2002, p. 504), a estrutura do 

Nachleben supõe intervalos de tempo, que religam dois momentos distintos e fazem de 

um a memória do outro. E é como um problema de memória e não de imitação que 

Warburg pensa o retorno das formas da antiguidade na época moderna. 

 Giorgio Agamben (2010) escreve que Warburg foi o primeiro a advertir que as 

imagens transmitidas pela memória histórica não são inertes e inanimadas, mas possuem 

vida, uma vida póstuma (Nachleben). Essa vida não deve ser entendida como a do corpo 

biológico — é uma existência puramente histórica, feita de tempo e de memória 

(Agamben, 2010, p. 27). Aproximando o conceito de Warburg com a noção de imagem 

dialética de Walter Benjamin, Agamben refere que o Nachleben não é algo já dado, mas 

requer uma operação, que depende do sujeito histórico. No curso da história, as imagens 

do passado cristalizam-se e transformam-se em espectros, sobrevivendo no limbo que 

uma cultura lhe reserva. Liberar as imagens do seu destino espectral é a tarefa que o 

historiador deve tomar para si. Ele deve saber reconhecer as imagens sobreviventes a fim 

de restituir-lhes a energia e temporalidade, devolvendo-lhes a vitalidade. Por meio dessa 

operação, o passado, que antes parecia petrificado, adquire movimento e volta a se tornar 

possível no presente. 

 É nesse sentido que a compreensão de uma imagem é também uma questão de 

memória e de vida. No fundo, trata-se de trazer à consciência a vida histórica das 

imagens, feita de migrações, de desaparecimentos e retornos, de lembranças e 

esquecimentos. Pois as imagens parecem estar constantemente a clamar em silêncio, dos 

escombros que habitam, por uma nova vida possível. E as suas vidas póstumas, ainda que 

não sejam idênticas umas às outras, não deixarão de carregar os fantasmas das vidas 

pregressas. 
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1.2 Pathosformel: diferença e repetição 

 

 Inseparável do Nachleben está a noção de Pathosformel (fórmula de pathos). O 

conceito está, primeiramente, ligado à representação estereotipada de uma emoção 

intensa. Trata-se de formas expressivas correspondentes a estados psíquicos, cunhadas na 

antiguidade e com valor supostamente universal, que podem ser transmitidas e sobreviver 

(Nachleben) num momento posterior. Há algo de mágico nas Pathosformeln, definidas 

por Georges Didi-Huberman como "moções, emoções congeladas atravessando o tempo 

como por encantamento" (Didi-Huberman, 2002, p. 202). Gertrud Bing refere-se a elas 

como "expressões visíveis de estados psíquicos que as imagens teriam fossilizado" (idem, 

p. 23). A imagem do fóssil parece caber perfeitamente às Pathosformeln, uma vez que 

nele a memória se faz visível, revelando os traços do passado que se imobilizaram e 

sobreviveram soterrados ao longo da história. 

 O termo foi apresentado pela primeira vez em 1905 na conferência Dürer e a 

antiguidade italiana, na qual Warburg trata o resgate da antiguidade pagã pela cultura 

renascentista como uma questão de transmissão de formas. Ao analisar o desenho A 

Morte de Orfeu (1494, fig. 3), de Albrecht Dürer, Warburg observa que a pose trágica de 

Orfeu e das mênades que o matam repetia padrões anteriores contendo gestos e 

expressões corporais e faciais de grande intensidade. Esses padrões corresponderiam a 

uma fórmula de pathos cunhada na antiguidade e encontrada em obras as mais variadas 

sobre a morte de Orfeu. É através da comparação com outras imagens sobre o mesmo 

tema que Warburg examina o desenho de Dürer, colocando-o em paralelo com uma 

gravura italiana anônima (fig. 4), proveniente do círculo de Mantegna (séc. XV), na qual 

o artista se inspirou; vasos cerâmicos gregos do século V a.C. (fig. 5); uma xilogravura 

veneziana também do século XV (fig. 6), uma plaqueta do Museu de Berlim; um desenho 

do Louvre, entre outras obras de arte de características diversas que "mostram, em 

concordância quase total, de que forma vital a mesma fórmula de pathos 

arqueologicamente fiel foi assimilada pelos círculos de artistas" (Warburg, 2012, p. 68). 

Todas essas obras, segundo Warburg, seriam atravessadas por uma "corrente patética" 

vinda da Grécia, que teria passado pela Itália renascentista, e dali chegado até o sul da 
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Alemanha, onde, nas palavras do autor, teve acesso à alma7 de Albrecht Dürer (idem, p. 

71). 

 

         
 
 
 
 

 

   

 

 É importante ressalvar que o objetivo de Warburg não era identificar um original 

a partir do qual derivariam cópias. Agamben (2010) comenta que Warburg cunhou o 

conceito como "fórmula" e não "forma", e que, na composição formular, é impossível 

                                                        
7  Grifo meu. 

Fig 3. Albrecht Dürer, A morte de Orfeu, 
(1494), desenho, Hamburger Kunsthalle 

Fig 4. Anônimo do círculo de Mantegna, A morte de 
Orfeu (séc. XV), gravura, Hamburger Kunsthalle 

Fig 5. Anônimo grego, A morte de Orfeu (séc. 
V a.C.), vaso, Musée du Louvre 

Fig 6. Anônimo, A morte de Orfeu (1497), xilogravura 
 de Metamorfoses de Ovídio (Veneza, 1497).  



 

17 
 

distinguir entre o original e a repetição. Diferentemente da noção de arquétipo de Jung, 

que diz respeito a imagens primordiais e meta-históricas, a fórmula de pathos só é 

reconhecível através de suas recorrências históricas. As fórmulas de pathos não precedem 

as suas manifestações históricas; pelo contrário, elas só podem ser identificadas a partir 

de todas essas ocorrências históricas. Sendo assim, é impossível definir sua origem. Didi-

Huberman (2002), em abordagem similar, aponta que qualquer tentativa de busca pela 

fonte das Pathosformeln sempre será malograda. Como, em Warburg, não existe uma 

concepção linear da história, as origens também não passam de sobrevivências impuras. 

O estado "natural" das fórmulas de pathos, rigorosamente, nunca existiu (Didi-

Huberman, 2002, p. 254). 

 Uma das Pathosformeln que mais ocuparam as pesquisas de Warburg foi a figura 

da ninfa, a mulher em movimento, com acessórios esvoaçantes, que leva uma cesta sobre 

a cabeça. Ela ocupa a prancha de número 46 do atlas Mnemosyne, que reúne imagens de 

Botticelli, Ghirlandaio, Jean Fouquet, Filippo Lippi, entre outros, além de uma fotografia 

de uma camponesa da Toscana feita pelo próprio Warburg. Onde está a ninfa?, pergunta-

se Agamben. Nenhuma corresponde a um original, nenhuma é a cópia: "a ninfa é 

indiscernível de originalidade e repetição, de forma e matéria" (Agamben, 2010, p. 19).  

 Posto isto, não se pode deduzir que a criação artística, para Warburg, não envolva 

a assimilação de modelos pré-existentes. Pelo contrário, toda a sua pesquisa pauta-se no 

fato de que os artistas italianos, sempre que desejavam representar a vida em movimento, 

recorriam a uma antiga representação clássica para atualizá-la, inscrevendo-a na realidade 

florentina. Como referido anteriormente, existe na palavra Nachleben o sentido de 

emulação. Porém, segundo Warburg, ela só acontece porque os "engramas da experiência 

emotiva", isto é, as fórmulas de pathos 

 

sobrevivem como património hereditário da memória, determinando de modo 
exemplar o contorno criado pela mão do artista no momento em que os valores mais 
altos da linguagem gestual desejam emergir na criação por sua mão (Warburg, 2009, 
p. 126). 

 

 É interessante destacar no discurso de Warburg a ideia de determinação na criação 

artística, como se a memória das formas expressivas pré-cunhadas na antiguidade fosse 

um destino do qual o artista não pode escapar. No que concerne o fazer artístico, Warburg 
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distancia-se radicalmente da concepção romântica do gênio, cuja obra resulta de um dom 

inato ou de um surto de inspiração. "Eu sou uma força do passado / só na tradição está o 

meu amor", os versos de Pasolini ditos em La Ricotta (1963), talvez traduzam a ideia 

warburguiana do artista não apenas como um sujeito criador, mas também como objeto 

da força, da tensão e da energia do passado que agem sobre ele. Assim, artistas como 

Botticelli, Donatello e Mantegna seriam, nas palavras de Warburg, ao mesmo tempo 

"captadores e formadores da antiga memória dinamófora" (Didi-Huberman, 2002, p. 

181). É o que o autor parece afirmar neste trecho sobre a condição do artista: 

 
O espanto entusiástico diante do incompreensível evento da genialidade somente 
poderá ser sentido com maior vigor quando reconhecermos que o gênio é graça e ao 
mesmo tempo consciente capacidade de impregnar-se de um recíproco dar e receber. 
(Warburg, 1999, p. 586) 

 

 Em resumo, se as fórmulas de pathos têm a capacidade de reemergir em diversos 

momentos da história é porque deixam marcas indeléveis na psique da humanidade. A 

questão da imitação consciente pelo artista, portanto, só se coloca na medida em que está 

circunscrita num processo histórico de intercâmbio de formas, entre o passado e o 

presente, entre o norte e o sul da Europa, processo este que implica que o artista se deixe 

afetar pela memória da cultura na qual se insere: 

 

Se as fórmulas de pathos empregadas por Mantegna e Dürer são 'arqueologicamente 
fiéis', isso não quer apenas dizer que esses dois artistas copiaram os modelos antigos: 
quer dizer também que o homem moderno, procurando ou não, confronta-se 
energicamente com o mundo através de marcas expressivas que, mesmo enterradas, 
jamais desapareceram de seu solo cultural ou de sua 'memória coletiva' (Didi-
Huberman, 2002, p. 240). 

 

 Embora sejam fortemente estereotipadas e repetitivas, as fórmulas de pathos 

podem entretanto ter o seu sentido modificado, até mesmo invertido, uma vez que são 

dotadas de uma carga energética e estão sujeitas à reativação num processo de 

polarização. Se, por exemplo, a pose de uma figura com o braço estendido e a mão aberta 

numa obra antiga do grupo de Niobides sugere terror, no David de Andrea del Castagno 

ela aparece como um gesto heróico, que representa a vitória sobre Golias (idem, p. 246). 

Daí o caráter dialético das Pathosformeln: nelas o passado está presente como um fóssil, 

mas ele não determina o sentido da imagem. O passado pode sempre ser posto novamente 
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em movimento, ganhando novas vidas. 

 Assim, o fato de as formas expressivas cunhadas na linguagem gestual pela 

civilização pagã ressurgirem sempre que uma emoção de mesma natureza se manifeste, e 

o fato de, ao mesmo tempo, essas formas poderem ser ressignificadas, parece sugerir que 

nenhuma obra de arte — e, além das fronteiras estéticas, nenhuma imagem — pode se 

assumir como completamente nova, ignorando toda a tradição, e que também não é 

possível repetir o antigo tal como ele foi. Como Agamben, Didi-Huberman relaciona o 

conceito de Pathosformel de Warburg com a noção de imagem dialética em Walter 

Benjamin. Recorro a esta citação de Didi-Huberman sobre Benjamin, que também 

caberia às fórmulas de pathos de Warburg:  

 

A dimensão característica de uma obra de arte moderna não se deve nem à sua 
novidade absoluta (como se pudéssemos esquecer tudo), nem à sua pretensão de 
regressar às fontes (como se pudéssemos reproduzir tudo). Quando uma obra 
consegue reconhecer o elemento mítico e memorativo de que procede para o 
ultrapassar, quando consegue reconhecer o elemento presente em que ela participa 
para o ultrapassar, é aí que ela se torna numa "imagem autêntica", no sentido de 
Benjamin. (Didi-Huberman, 2011, p. 168) 

 

 Enquanto "cristal de memória histórica" (Agamben, 2010, p. 19), a noção de 

fórmula de pathos pode ser convocada em uma análise do documentário Les glaneurs et 

la glaneuse (2000), de Agnès Varda 8 . O filme retrata a vida de pessoas que, para 

sobreviver, dependem da coleta de restos de alimentos encontrados no lixo, em feiras ou 

no campo, questionando a cultura do desperdício na sociedade francesa contemporânea e 

as possíveis formas de reutilização da matéria. Além de discutir um problema social, Les 

glaneurs et la glaneuse fala da persistência de um gesto — o de recolher alimentos do 

chão, com a postura curvada —, o mesmo que Varda encontra retratado na pintura Des 

Glaneuses (fig. 7), de Jean-François Millet. 

 O quadro apresenta, em estilo realista, um tema comum para a época, a vida 

camponesa. Em primeiro plano, três mulheres, agachadas e com o olhar direcionado para 

baixo, colhem espigas de milho esquecidas durante a colheita. Segundo o site do Museu 

                                                        
8  Ver Borges, Cristian; De Jesus, Samuel (2012) "Memória de gestos na obra de Agnès Varda: 
pintura, fotografia, cinema" Ars. 16, 64-73. Minha análise prolonga algumas questões levantadas nesse 
artigo. 
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d'Orsay, onde a tela está conservada, cada uma das figuras representa uma das três fases 

do movimento que a tarefa implica: curvar-se, arrancar as espigas de milho do solo e 

levantar-se. Ao fundo, à direita, montado num cavalo, há um homem de vigília, que 

provavelmente autorizou a entrada das respigadoras no campo e está encarregado de 

fiscalizar seus trabalhos, em nome do proprietário. 

 O filme move-se entre o outrora rural representado pela pintura de Millet e o 

agora documentado pela realizadora com sua câmera portátil (fig. 8). Na busca das 

reminiscências dos respigadores na atualidade, Varda constata, em voz off: "Se o ato de 

respigar pertence a outra época, o gesto permanece inalterado em nossa sociedade 

saciada. Respigadores rurais ou urbanos que se abaixam para colher. Não há nenhuma 

vergonha, apenas incômodo, angústia".  

 

 
Fig 7. Jean-François Millet, Des glaneuses dit aussi Les glaneuses (1857),  

óleo sobre tela, Musée d'Orsay. Foto: Jean Schormans 
 

 

 
Fig. 8. Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse (2000), 
   vídeo digital, 80 min 
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 Varda parece querer demonstrar que, contra todas as crenças positivistas, os 

respigadores do século XIX eternizados por Millet não se extinguiram, mas sobreviveram 

no cotidiano francês do final do milênio. Sabe-se que a fórmula tem a capacidade de 

retornar. Mas como se dá esse retorno? Na leitura de Georges Didi-Huberman, o modo de 

reaparição da imagem sobrevivente, isto é, da Pathosformel, é sempre "minoritário, 

impuro e frágil" (Didi-Huberman, 2002, p. 223). É uma presença deslocada, um sintoma 

que inaugura uma crise e revela os recalques de uma cultura em determinada época. No 

filme, percebe-se que o gesto ressurge não no meio rural de Millet, mas sobretudo nas 

grandes cidades. E na forma de um detalhe que contrasta com o todo: os respigadores da 

atualidade fazem parte de um estrato marginalizado da sociedade pós-industrial, 

sociedade esta na qual, em tese, já não é necessário buscar os alimentos com as próprias 

mãos, e menos ainda no lixo. São portanto uma presença estranha fora da norma. Para 

Didi-Huberman (2002), o que sobrevive de uma cultura é o que está mais reprimido, mais 

obscuro, mais longínquo e tenaz dessa cultura. A fórmula reemerge justamente ali onde 

talvez uma lógica calcada em ideias de progresso histórico e evolução a daria por extinta 

— e aqui não se pode deixar de mencionar mais uma vez o estudo de Warburg sobre o 

Palácio Schifanoia, que revelou a improvável presença da astrologia indiana na cultura 

humanista do Quattrocento.  

  O conceito de fórmula de pathos pode assim ser ilustrado pelo velho gesto de 

respigar, uma vez que, entre a pintura de Jean-François Millet e o filme de Agnès Varda, 

o tempo se cristalizou. O ato de respigar conduz toda a narrativa do documentário, que 

não deixa de ser uma espécie de inventário, reunindo diferentes representações históricas 

desse gesto, sejam elas pinturas famosas, imagens em movimento provenientes de 

arquivos ou cenas documentais registradas pela própria cineasta. 
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1.3 A sobrevivência das imagens em Bergson 

 

 A fim de compreender como passado e presente podem coexistir, recorremos  

primeiramente ao estudo dos conceitos de Aby Warburg ligados à história da arte, o 

Nachleben e a Pathosformel. De modo a enriquecer a proposta do trabalho, apresentamos 

agora alguns aspectos da teoria da memória de Henri Bergson, que fornece uma 

abordagem filosófica do problema. Interessa especialmente à pesquisa o estado que ele 

chama de "reconhecimento atento", no qual percepção e lembrança entram em circuito 

durante a rememoração. 

 A formação da lembrança, segundo Bergson (2006), nunca é posterior à da 

percepção, ambas são fenómenos contemporâneos: "à medida que se cria a percepção, a 

lembrança se projeta ao seu redor, como a sombra ao lado do corpo" (Bergson, 2006, p. 

107). Outra metáfora usada pelo autor para ilustrar essa contemporaneidade é a do 

espelho: "a lembrança está para a percepção como a imagem percebida no espelho está 

para o objeto colocado diante dele" (idem, p. 111). O senso comum, por outro lado, 

costuma acreditar que o passado nasce logo após o presente ter deixado de existir, e que a 

formação da lembrança é posterior à da percepção. Algo acontece, e, depois de ter 

acontecido, nasce a lembrança deste acontecimento. Para Bergson, esta ideia é absurda; 

só poderia ser verdade se o curso da existência se dividisse em estados bem definidos, 

cada um com começo e fim determinados. Isso não ocorre, pois, segundo o autor, a vida 

psicológica é contínua e a sua divisão em estados é resultado da nossa própria 

interpretação do passado. 

 Sendo percepção de um lado e lembrança de outro, o presente desdobra-se em 

atual e virtual. Porém, diante do objeto percebido, não nos damos conta da lembrança que 

está a ser formada, a não ser em casos extraordinários, como durante o déjà-vu. Via de 

regra, ela permanece oculta, no que ele chama de inconsciente. A ilusão partilhada pelo 

senso comum de que a lembrança sucede à percepção deve-se em grande parte ao fato de 

que normalmente não temos acesso a esta lembrança do presente, que é a lembrança do 

acontecimento que está a ocorrer. Mas por que algumas lembranças permanecem ocultas 

para nós, enquanto outras não? 

 De acordo com Bergson, uma lembrança só se atualiza por intermédio da 
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percepção. Da totalidade das nossas lembranças, apenas algumas são atualizadas em 

determinado momento; o resto permanece no limbo da inconsciência, o qual Bergson 

chama de "lembrança pura".  

 A lembrança que se atualiza, segundo o autor, é aquela capaz de orientar uma 

ação. A totalidade das lembranças exerce uma pressão do fundo do inconsciente, mas só 

aquelas de fato relevantes para o ato do presente são liberadas. A lembrança atualizada é, 

entre tantas outras, a que pode esclarecer e dirigir a ação em curso, é uma lembrança útil: 

"o passado somente volta à consciência na medida em que pode ajudar a compreender o 

presente e prever o futuro: é um esclarecedor da ação" (Bergson, 2006, p. 116). Esse 

mecanismo explicaria por que não nos damos conta da formação da lembrança do 

presente: sendo um mero duplo da percepção, ela é inútil à ação presente. "Temos o 

objeto real: que faríamos com a imagem virtual? Seria o mesmo que trocar o certo pelo 

duvidoso" (idem, p. 117). 

 Visto que a percepção tende a se prolongar em movimento, Bergson vincula o 

presente à ação. O presente, de acordo com o autor, consiste num conjunto de sensações 

recebidas e de movimentos executados. Inclinado em direção ao futuro, ele é 

essencialmente sensório-motor. E a sede dos fenómenos sensório-motores é o corpo, "um 

centro de ação, o lugar onde as impressões recebidas escolhem inteligentemente seu 

caminho para se transformarem em movimentos efetuados" (Bergson, 1999, p. 162). 

 Importa destacar que a memória, na teoria de Bergson, não se situa no sistema 

nervoso nem em qualquer outra parte do corpo. Novamente contrariando o senso comum, 

Bergson dirá que o cérebro não é um reservatório de lembranças. É apenas o lugar onde a 

lembrança se atualiza. A memória não poderia jamais se alojar na matéria pois ela é de 

natureza espiritual. Se o cérebro não é capaz de armazenar a memória, onde poderia ela 

se localizar? 

 Eis um dos aspectos mais interessantes que a teoria de Bergson propõe: a 

memória não pertence ao espaço, mas ao tempo, e conserva-se em si mesma. Para se 

atualizar e se tornar matéria, a lembrança pura necessita do corpo, que está no presente e 

cuja função é orientá-la e conectá-la ao momento atual. O corpo é um intermediário que 

atrai a lembrança útil e afasta todas as outras provisoriamente, de modo a orientar-nos em 

atividades práticas do cotidiano. Para comprovar esta tese, Bergson menciona casos de 
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alienação nos quais o desequilíbrio mental do paciente está ligado antes a uma 

perturbação no esquema sensório-motor do organismo do que à perda da memória. A 

memória perde o contato com a realidade, mas não desaparece. Nesses casos, as 

lembranças não são lesadas, mas sim a capacidade de transformar sensações recebidas em 

movimentos executados, ou seja, percepção em ação. 

 Nota-se que, como Warburg, Bergson não pensa o tempo como a sucessão de 

acontecimentos, pois presente e passado são indivisíveis. A articulação segundo a qual o 

autor pensa o tempo é: atual, virtual. Nesses termos, pode-se conceber a coexistência do 

passado no presente. Na atualidade está o presente, a percepção, a matéria. Na 

virtualidade, o passado, as lembranças, a memória. A tendência a conceber o passado 

como um estado que sucede ao presente baseia-se na crença de que entre a percepção e a 

lembrança existe apenas uma diferença de intensidade. A lembrança, para o senso 

comum, é uma percepção que se tornou ausente, e que, mais tarde, ao ser rememorada, 

ressurge enfraquecida. Bergson insiste, em vários trechos de Matéria e memória, 

contudo, que a lembrança não é uma forma mais fraca de percepção, nem a percepção é 

uma lembrança forte. Lembrança e percepção nascem ao mesmo tempo, mas a lembrança 

dura e sobrevive à percepção, porque, de acordo com Bergson, entre elas existe uma 

diferença de natureza. Se o presente (percepção) está vinculado à ação e à utilidade, o 

passado (lembrança), dirá Bergson, é inútil e diz respeito ao ser. O presente é de natureza 

psicológica, enquanto o passado é puramente ontológico. 

 Assim, o que caracteriza o presente é passar, e o passado, por sua vez, apenas é. 

Este não passa, mas cresce e se conserva incessantemente, acumulando-se. Como 

consequência, “o passado não só coexiste com o presente que ele foi, mas — como ele se 

conserva em si (ao passo que o presente passa) — é o passado inteiro, integral, é todo o 

nosso passado que coexiste com cada presente” (Deleuze, 1999, p. 46). 

 Esse passado integral, que Bergson chama de passado puro ou lembrança pura, 

corresponde à totalidade da nossa memória e não tem existência psicológica para nós, por 

ser virtual, inativo e inconsciente. No entanto, Bergson afirma que não é por ser oculto 

que ele deixa de coexistir com o presente. 

 A consciência psicológica, para o autor, corresponde à atualização de 

virtualidades. Lembrar-se é atualizar uma virtualidade. A lembrança pura ou passado 
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puro só adquire existência psicológica para nós quando parte dela se torna atual, por 

intermédio de uma percepção e em função das necessidades do presente. Então, ela passa 

da ontologia para a existência psicológica, deixando de ser lembrança pura para se tornar 

lembrança-imagem, pois "a lembrança se transforma à medida que se atualiza" (Bergson, 

1999, p. 159). Com isso, o autor parece sugerir que, sempre que atualizamos uma 

virtualidade, isto é, rememoramos um acontecimento, necessariamente o alteramos, pois 

escolhemos um aspecto dele que nos interessa no momento. Noutro momento, 

escolhemos outro aspecto. Daí a impossibilidade de rememorar duas vezes da mesma 

forma. Daí também a impossibilidade de recuperar o passado puro, pois, ao ser 

atualizado, ele sofre uma transformação, que responde aos apelos do presente. 

 Do ponto de vista da atualização das lembranças, Bergson distingue duas formas 

de reconhecimento: o reconhecimento automático, do qual se falou até agora, é o que 

conecta imediatamente a percepção à ação, no qual a lembrança, ao mostrar-se útil para a 

viabilização de um ato iminente, é atualizada, engendrando sensações capazes de 

provocar movimentos. Este tipo de reconhecimento, que nada mais é que um hábito, é o 

que nos assegura que, ao andarmos pela cidade em que vivemos, por exemplo, saibamos 

exatamente como nos orientar nela. Nenhuma reflexão é exigida aqui, apenas reagimos a 

estímulos, mecanicamente. O reconhecimento automático funda-se sobre uma memória-

hábito, ligada ao corpo e voltada para a ação, e também se nota nos animais. 

 O outro tipo, que Bergson chama de reconhecimento atento, designa o momento 

em que a percepção deixa de se prolongar em ação, e é mais interessante pois exige uma 

pausa para a reflexão. Neste caso, temos certa dificuldade em reconhecer o objeto diante 

de nós, por isso não podemos reagir. Um rosto nos é estranhamente familiar, mas de onde 

o conhecemos? 

 Enquanto nos esforçamos para identificar o objeto, toda a nossa atenção se volta 

para ele. E então a memória aparece para nos socorrer. Agora a percepção, em vez de se 

prolongar imediatamente em ação motora, entra em circuito com as lembranças-imagem. 

De acordo com Bergson, o reconhecimento atento, ao contrário do automático, implica 

"um trabalho do espírito, que irá buscar no passado, para dirigi-las ao presente, as 

representações mais capazes de se inserir na situação atual" (idem, p. 84). Na busca pela 

representação ideal, capaz de fazer o reconhecimento com êxito, uma série de lembranças 
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secundárias serão atualizadas. Se a lembrança não consegue recobrir completamente a 

percepção, a operação se repete e pode-se prolongar indefinidamente. Não, não é tal 

sujeito... Talvez seja seu irmão, ou um primo, não sei... No comentário de Deleuze,  

 

não se trata de movimentos que 'prolongam nossa percepção para tirar dela 
efeitos úteis', e que decompõem o objeto em função de nossas necessidades, 
mas de movimentos que renunciam ao efeito, que nos reconduzem ao objeto 
para restituir-lhe o detalhe e a integralidade (Deleuze, 1999, p. 54). 

  

 Sendo assim, enquanto o reconhecimento automático nos afasta do objeto 

percebido, o reconhecimento atento nos recoloca nele para destacar suas singularidades. 

Detemo-nos no objeto e o reconstruímos, pois as lembranças evocadas se misturam à 

percepção presente, enriquecendo-a. Inevitavelmente haverá aí um trabalho criativo. 

Todo reconhecimento atento pressupõe "uma reflexão, ou seja, a projeção exterior de 

uma imagem ativamente criada, idêntica ou semelhante ao objeto, e que vem moldar-se 

em seus contornos" (Bergson, 1999, p. 116).  

 O que mais interessa no reconhecimento atento é justamente o momento em que o 

reconhecimento ainda não se fez, o esforço que se faz para reconhecer. Nesta fase, a 

percepção entra em circuito com a imagem-lembrança que ela suscita, e ambas passam a 

coexistir na consciência. Vamos do presente ao passado, do passado ao presente, um 

remetendo ao outro, e talvez a distinção entre ambos se torne impossível. As imagens do 

passado podem até mesmo substituir a experiência presente. Daí Bergson afirmar que 

toda percepção já é memória e que nós só percebemos, praticamente, o passado: "o fundo 

de intuição real, e por assim dizer instantâneo, sobre o qual se desenvolve nossa 

percepção do mundo exterior é pouca coisa em comparação com tudo o que nossa 

memória nele acrescenta" (idem, p. 69). 

 Em Éloge de l'amour (2001), Jean-Luc Godard lança um pensamento que, de 

certa forma, ecoa o conceito de reconhecimento atento formulado por Bergson, no qual 

coexistem percepção e lembrança. A certa altura, um dos personagens diz: "Quando 

penso em alguma coisa, no fundo, penso em outra coisa. Não posso pensar em alguma 

coisa sem pensar em outra coisa. Por exemplo, você vê uma paisagem nova mas ela só é 

nova porque você a compara em pensamento com outra paisagem antiga que você já 
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conhece". Nos termos de Bergson, é o reconhecimento atento que realiza essa 

comparação, ao resgatar uma imagem-lembrança e projetá-la sobre a percepção atual. 

 Para concluir, vale destacar que nossa vida psicológica oscila entre duas 

extremidades: o plano da ação e o plano do sonho. O primeiro é próprio do homem 

impulsivo, que vive no presente e responde a sensações com reações imediatas. O homem 

sonhador, ao contrário, vive no passado, e suas lembranças chegam à consciência sem a 

menor utilidade para a situação presente. Quanto maior for o intervalo entre a percepção e 

a ação, quanto mais se desinteressar por aquilo que é útil, mais o homem mergulhará na 

contemplação e penetrará na vida do sonho.  
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2. Do cinema e a sua relação com a memória 

 

2.1. Memória e montagem 

 

 O atlas de imagens chamado Mnemosyne, projeto máximo no qual Aby Warburg 

trabalhou durante o fim da vida e que permaneceu inconcluso aquando de sua morte em 

1929, buscava mostrar, de uma forma visual, a sobrevivência (Nachleben) das formas 

expressivas cunhadas pela antiguidade na cultura ocidental. O atlas, porém, não era uma 

simples coleção de Pathosformeln agrupadas aleatoriamente: sua composição pretendia 

revelar uma concepção da história da arte como memória de imagens em constantes 

migrações (Mnemosyne, em grego, significa "memória"). E aquilo que permitiu tornar 

visível essa concepção foi precisamente a técnica da montagem. 

 O fato de a montagem visual poder transmitir a ideia de memória deve-se, antes 

de tudo, à dimensão temporal de toda imagem, visto que "qualquer representação, mesmo 

imóvel, lida, com efeito, com o tempo" (Aumont, 2004, p. 79). Assim, ainda que não seja 

constituído de tempo, o atlas Mnemosyne é capaz de representá-lo. Ele busca criar 

relações entre as imagens por meio de um dispositivo simples: uma tábua de madeira 

coberta com um tecido negro, sobre a qual dezenas de reproduções de obras de arte (mas 

também de outros produtos da cultura visual, como imagens publicitárias e recortes de 

jornal), dos mais variados formatos, pertencentes a épocas diferentes, são justapostas. A 

montagem é o que permite costurar esses tempos múltiplos, heterogêneos, discontínuos, 

fazendo com que eles sejam vistos simultaneamente e não numa relação de sucessão, 

como por exemplo na prancha 47 (fig. 7), na qual coexistem, num mesmo todo, imagens 

de Giotto, Donatello, Botticelli, Ghirlandaio, entre outros. O tipo de análise iconológica 

de Warburg, que "trata o mundo antigo, medieval e moderno como uma unidade histórica 

coerente" (Warburg, 1999, p. 585), ganha no atlas sua tradução visual. 

 Individualmente, as fotografias de Mnemosyne dizem pouco e não conseguem 

representar o modelo de temporalidade espectral que Warburg atribuía a certas formas 

pictóricas, de acordo com o qual elas sobrevivem como fantasmas e retornam num 

momento inesperado. Trabalhadas pela montagem, entretanto, as imagens ganham 

movimento, passando a integrar uma narrativa que obedece a uma lógica não linear, cuja 
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leitura, acima de tudo, é determinada pelo olhar do espectador. A estrutura do atlas pode 

ser considerada uma ode à montagem e talvez ilustre a tese de Rancière de que "uma 

imagem nunca está sozinha" (Rancière, 2010, p. 144): cada uma delas ganha mais sentido 

quando combinada com outras. 

 

   

 
 

  

 
  
 Porém, tão importante quanto os efeitos da aproximação de imagens 

proporcionados pela montagem é o vazio que as separa. A configuração material de 

Mnemosyne pede que se atente "para os espaços dispostos entre as imagens, para as suas 

variações e repetições, para a maneira como as reproduções se concentram em certos 

Fig 10. Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne 
(1927-1929), prancha 47 (detalhe). Acima: 
Guercino, L'Angelo Custode (1624-1626), óleo 
sobre tela, Galleria Colonna. Abaixo: Giorgio 
Nicodemi, Tobias e o Anjo, I legni incisi dei Musei 
Bresciani [As gravuras do museu de Brescia] 
(Brescia, 1921) 

Fig 9. Aby Warburg, Bilderatlas 
Mnemosyne (1927-1929), prancha 47 
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pontos das pranchas" (Michaud, 2013, p. 240). O nome que Warburg deu à sua ciência — 

"iconologia do intervalo" — refere-se justamente a este espaço entre duas imagens, no 

qual, segundo o autor, poderia nascer o pensamento. Supondo que "pensar é esquecer 

diferenças, é generalizar, abstrair" (Borges, 2007, p. 108), o intervalo, ao impor uma 

distância entre duas coisas, introduz a possibilidade da comparação, ou seja, a capacidade 

de criar relações de semelhança e de diferença. 

 E é justamente neste espaço entre as imagens que a memória pode-se manifestar. 

No fundo, o intervalo espacial no atlas Mnemosyne deve ser visto como um intervalo 

temporal: no abismo existente entre uma imagem e a outra, algo se modifica, e o tempo 

inscreve a sua passagem (fig. 8). O intervalo escancara as fraturas da história, as lacunas 

do tempo na montagem que acentua as descontinuidades. De acordo com Didi-Huberman 

(2002), o intervalo "é o hiato dos anacronismos, é a malha de buracos da memória", "é o 

que conecta dois momentos disjuntos no tempo e faz de um a memória do outro" (Didi-

Huberman, 2002, p. 504-505). 

 Jacques Aumont (2004), discorrendo sobre o problema de como a arte, 

principalmente aquelas incapazes de fixar a duração como a pintura e a fotografia, 

poderia representar o tempo, argumenta que as obras que se utilizam do intervalo, como a 

conhecida série Catedrais de Rouen (1892), de Monet, produzem um efeito de 

diferenciação: o olhar passeia entre imagens que são, ao mesmo tempo, semelhantes e 

diferentes, e a comparação torna-se inevitável. O espectador então reconstrói 

mentalmente aquilo que "falta" entre as imagens, como num jogo de sete erros. 

Referindo-se à estrutura intervalar de Mnemosyne, Didi-Huberman também destaca a 

capacidade do intervalo de marcar a diferença: ele "é o contratempo, o grão da diferença 

na engrenagem das repetições" (Didi-Huberman, 2002, p. 505).  

 Além das séries pictóricas, entre as quais poderia-se incluir o atlas de Warburg, 

Aumont destaca outra forma capaz de realizar a síntese temporal na imagem: a colagem, 

técnica cujo nascimento é, segundo o autor, posterior ao do cinema. Mas, enquanto na 

série os instantes múltiplos encontram-se justapostos e mantêm sua integridade, na 

colagem eles são levados para o interior de uma única e mesma imagem, sofrendo perda 

da sua integridade. Assim, a diferença da colagem em relação às séries é que  
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a espécie de incessante vaivém do olhar seria, em suma, fixado de uma vez por 
todas. A colagem visaria representar também o olhar do espectador, em todo caso, 
guiá-lo de modo firme, balizá-lo, impor-lhe mais sentido. O olhar do espectador 
trabalha aqui, e de modo bem ciente, para vencer distâncias, inclusive temporais 
(Aumont, 2004, p. 99). 

 

 Série e colagem: dois termos ligados às artes plásticas que não costumam 

participar do vocabulário cinematográfico. No que concerne a imagem em movimento, 

sua forma de representação temporal difere radicalmente das imagens fixas porque ela já 

é feita de tempo, é sempre um pedaço da duração que se imprime na película. No filme, 

um tempo conecta-se a outro pela montagem, isto é, a união, um após o outro, de 

fragmentos de película. É ela que manipula o tempo real em prol de outro, construído 

pelo montador. Considerada a essência do cinema, invenção sem a qual ele não pode 

dizer nada, a montagem é o que faz dele uma potente "máquina de remontar os tempos" 

(Aumont, 1999, p. 16). 

 Seguindo esta abordagem, Michaud (2013), num estudo que articula o 

pensamento de Warburg com a montagem cinematográfica, afirma que a estrutura do 

atlas é essencialmente cinemática, pensando as imagens numa problemática do 

movimento; cada uma das fotografias que o constituem pode ser vista como um 

fotograma de um filme chamado história da arte. Porém, os fenómenos que ali são vistos 

na simultaneidade, no filme acontecem pela sucessão de planos: "a superfície tabular da 

prancha como um equivalente sincrônico da sucessão diacrônica das imagens na fita 

cinematográfica" (Michaud, 2013, p. 321). No filme de Agnès Varda mencionado 

anteriormente, Les glaneurs et la glaneuse (2000), por exemplo, a montagem é o que 

articula a realidade do século XIX  retratada na pintura de Millet com a da França 

contemporânea. A imagem de Varda atualiza a obra de Millet, ao mesmo tempo em que a 

sucede: uma imagem dá lugar a outra, mas elas não coexistem no mesmo enquadramento. 

 Na contramão dessa "vocação" do cinema de mostrar as coisas umas após as 

outras, e talvez prolongando os problemas da pintura e da fotografia, esta pesquisa 

procurou encontrar formas visuais de síntese temporal pela imagem em movimento que 

não sejam produzidas exclusivamente pela sucessão de planos. Um exemplo em que tal 

síntese acontece é em uma cena do filme À bout de souffle (1960), de Jean-Luc Godard, 

na qual a personagem de Jean Seberg é enquadrada ao lado de uma pintura de Renoir que 



 

32 
 

mostra uma jovem com traços semelhantes (fig. 10). A justaposição desses dois rostos 

femininos, vistos simultaneamente pelo espectador, faz com que duas eras, o presente do 

filme e o passado da pintura, coexistam diante da câmera. 

 

 

Fig 11. Jean-Luc Godard, À bout de souffle (1960), 35mm, 90 min 
 

 Aqui, é a própria noção de montagem cinematográfica que se questiona: ela não 

depende da articulação dos planos e se confunde com a mise-en-scène. O intervalo nesse 

caso não se dá entre duas durações, mas no interior de um mesmo plano. Dziga Vertov, 

em sua teoria sobre o intervalo no cinema, aplicava-o já tanto a planos sucessivos quanto 

a imagens simultâneas, resultantes da sobreposição de planos (Aumont e Marie, 2006, p. 

172). Também nas sobreposições a coalescência temporal acontece na simultaneidade e 

não é resultado da sucessão de imagens. 

 Expandindo as fronteiras do cinema, trabalhos mais recentes de artistas 

contemporâneos procuraram igualmente realizar a síntese de tempos estranhos entre si. 

Na obra Alter Bahnhof Video Walk (2012), da dupla Janet Cardiff & Georges Bures 

Miller (fig. 12), apresentada na documenta de 2012, o visitante era convidado a fazer um 

percurso a pé pela estação central de Kassel, guiado por um iPod e auscultadores. No 

pequeno ecrã do aparelho, desenrolavam-se cenas rodadas exatamente nas locações onde 

o visitante se encontrava. 
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Fig 12. Janet Cardiff & Georges Bures Miller, Alter Bahnhof Video Walk (2012), video walk, 26 min 

 

 Aqui, é o tempo real, da vida, que se choca com o tempo passado da filmagem, 

causando estranhas sensações no espectador. Devido ao extremo realismo alcançado pelo 

som, acaba-se criando uma confusão a respeito do que é gravado e do que é real, do que é 

passado e do que é presente. Vertigem do tempo, mais uma vez. Essa confusão sonora é 

intensificada pelas imagens do iPod, que "preenchem" a realidade percebida numa 

espécie de colagem, na qual, segundo Aumont (2004), o olhar trabalha para vencer as 

distâncias temporais. A montagem de Cardiff & Bures Miller busca uma continuidade 

maior do que a de À bout de souffle (1960), que acentua mais o intervalo e é comparável à 

de Warburg. De qualquer modo, ambas procuram articular os tempos fora da relação de 

sucessão. Se "todos os fenómenos da memória se apresentam como um emaranhamento 

— de campos, de sentidos, de tempo" (Didi-Huberman, 2002, p. 500), compreende-se por 

que, no site dos artistas, a obra é definida como uma "meditação sobre a memória". 

 Dos exemplos mencionados anteriormente pode-se tirar ao menos uma lição. 

Sempre que se busca representar visualmente uma sobrevivência que se atualiza, faz-se 

necessário um trabalho de montagem: seja pela justaposição (série), aglutinação 

(colagem) ou pela montagem no sentido mais específico do cinema, a união dos planos. 

Se, de acordo com Aumont (1999, p. 18), "montar é combinar imagens (...) de maneira a 

fazer surgir o virtual que elas comportavam", e se, na teoria da memória de Bergson, 

atualizar é tornar presente o que é virtual, pode-se inferir que atualizar e montar imagens 
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são operações análogas. A montagem torna possível representar visualmente a memória, 

ao passo que esta, como constata Didi-Huberman, é montadora por excelência: "a 

memória organiza elementos heterogêneos ('detalhes'), escava fendas na continuidade da 

história ('intervalos'), para criar, entre tudo isso, circulações: brinca com o intervalo entre 

os campos — e trabalha com ele" (idem, p. 500). 
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2.2 A memória do cinema como matéria-prima da arte 

 

 Na era digital, o filme é caracterizado pela dispersão: está no computador, no 

celular, nos tablets, na televisão, e até mesmo, com menos frequência, na tradicional sala 

de cinema. Paralelamente à sua existência em todos esses dispositivos, a imagem em 

movimento, após mais de um século de história, alcançou enfim o indiscutível status de 

arte digna de ser preservada e exibida nos tradicionais museus e galerias, passando a 

atrair cada vez mais a atenção de artistas plásticos. 

 O grande arquivo de imagens que é a história do cinema fornece aos artistas um 

vasto repertório de temas, que são extraídos de seus contextos de origem para serem 

ressignificados, ganhando nova vida em obras contemporâneas. O vídeo que compõe a 

parte prática desta dissertação foi ele próprio criado a partir de um filme, Vertigo (1958), 

de Alfred Hitchcock, embora a realização prática da peça me tenha afastado cada vez 

mais da obra original e me levado a reduzi-la a um único fotograma. No cruzamento entre 

o cinema e a arte contemporânea, os filmes de ficção que mais atraem os artistas plásticos 

que trabalham com apropriação de imagens cinematográficas de fato são os da era 

clássica de Hollywood, dando origem a trabalhos que revelam uma nostalgia ambígua por 

um passado perdido. E, entre os autores clássicos, Alfred Hitchcock costuma ser o mais 

revisitado de todos.  

 A obsessão pela obra desse cineasta não pode ser considerada mero acaso. Sabe-

se que Hitchcock não costumava improvisar cenas, pois, quando chegava ao set, já tinha 

o filme inteiramente concebido na cabeça. Ao assistir a Psycho (1960) pela primeira vez, 

o crítico Jean Douchet relatou ter tido a impressão de rever o filme, pois, no ano anterior, 

quando as filmagens ainda não haviam começado, o diretor tinha-lhe feito, durante uma 

entrevista, uma descrição da obra com extraordinária exatidão, "sequência por sequência, 

às vezes plano por plano" (Douchet, 1960, p. 8). Cada filme de Hitchcock seria assim um 

remake de uma ideia original sua, que, ao tomar corpo, ganha o imaginário coletivo e 

pede constantemente por reatualizações (Oliveira, 2011, p. 46). Isso explicaria por que 

suas imagens foram reaproveitadas tão apaixonadamente por cineastas e artistas plásticos 

como Douglas Gordon, Chris Marker, Pierre Huyghe, Gus Van Sant, Brian de Palma, 

para citar os nomes mais conhecidos. As imagens hitchcockianas conseguiram escapar da 
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sala de cinema para ganhar o mundo. Primeiro, libertaram-se da mente do diretor; depois, 

de seus próprios filmes. Agora, vivem dentro de todos e parecem condenadas à repetição. 

 Avançamos com a seguinte hipótese: os ícones de Alfred Hitchcock, mais do que 

os de qualquer outro diretor de cinema, estariam encravados na memória dos 

espectadores, o que justificaria as inúmeras releituras de sua obra. Afinal, "que adulto 

consegue ver um grupo de corvos sem pensar em Os pássaros?" (Aquin, 2001, p. 174). 

 Victor Burgin (2004) fala de uma "heterotopia cinematográfica" ao se referir aos 

espaços virtuais nos quais os fragmentos de filme podem ser encontrados atualmente: não 

apenas na internet e nas mais diversas mídias, mas também no espaço psíquico de cada 

espectador. Sabemos que, por convenção da indústria, os filmes são feitos para terminar 

assim que acaba a sessão; no entanto a experiência cinematográfica não se encerra ali. 

Algo se retém para cada espectador. Paul Willemen (1994, p. 227) escreve que em toda 

cinefilia há um elemento de necrofilia, que diz respeito a "algo que está morto, passado, 

mas vivo na memória". Os fragmentos mais marcantes de um filme — objetos, detalhes, 

personagens que deixam traços mnemônicos após desaparecerem, como os famosos 

corvos de Os pássaros (1963) — possivelmente garantam a sua sobrevivência para além 

do efêmero momento da projeção. De acordo com Burgin, a imagem fílmica passa a 

vaguear na memória do espectador à medida que consegue se desvencilhar da narrativa 

na qual está inserida: 

 

O que antes era um filme na sala de cinema... torna-se um aglomerado de 
representações psíquicas, uma associação fugaz de elementos autônomos... quanto 
mais o filme se distancia na memória, mais se afrouxam os efeitos encadeadores da 
narrativa. As sequências se rompem. Os fragmentos ficam à deriva e entram em 
novas combinações, mais ou menos transitórias, nos turbilhões da memória; 
memória de outros filmes, e memória de eventos reais (Burgin, 2004, p. 67-68).9 

 

 Jean-Luc Godard parece corroborar a ideia de que, a longo prazo, os elementos 

pictóricos de um filme exercem maior impacto sobre a memória do espectador do que o 

seu enredo. Toda a duração do filme é capaz de ser condensada em apenas alguns de seus 

                                                        
9  No original: "What was once a film in a movie theater... is now a kernel of psychical 
representations, a fleeting association of discrete elements... the more the film is distanced in memory, the 
more the binding effect of the narrative is loosened. The sequence breaks apart. The fragments go adrift and 
enter into new combinations, more or less transitory, in the eddies of memory; memory of other films, and 
memories of real events." 
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fotogramas. O visual se retém enquanto os pormenores da narrativa tendem a cair em 

esquecimento. É o que diz Godard no capítulo de suas Histoire(s) du Cinéma dedicado a 

Hitchcock: 

 
 Esquecemos por que razão Joan Fontaine se inclina à beira da falésia e o que Joel 
McCrea ia fazer na Holanda. Esquecemos a que propósito Montgomery Clift guarda 
eterno silêncio e por que razão Janet Leigh parou no motel Bates. E por que razão 
Teresa Wright ainda está apaixonada pelo tio Charlie. Esquecemos do que Henry 
Fonda não é inteiramente culpado e a razão exata de o governo americano ter 
contratado Ingrid Bergman.  
 Mas lembramo-nos de uma mala de mão. Mas lembramo-nos de um autocarro no 
deserto. Mas lembramo-nos de um copo de leite, das velas de um moinho, de uma 
escova de cabelo. Mas lembramo-nos de uma fila de garrafas, de um par de óculos, 
de uma partitura de música, de um molho de chaves. Porque com eles e através 
deles, Alfred Hitchcock triunfou onde fracassaram Alexandre, Júlio César, Hitler, 
Napoleão. Tomar o controle do universo. 

 

 O desejo de extrair imagens avulsas ou sequências desconexas da totalidade dos 

filmes acompanha o espectador de cinema desde os seus primórdios. Burgin (2009) 

escreve que André Breton e Jacques Vaché, em busca de distrações na monótona cidade 

de Nantes, passavam suas tardes vagueando de sala em sala, entrando e saindo de sessões 

aleatoriamente para apreciar as sequências criadas mentalmente com os fragmentos de 

filmes que retiravam daqui e dali. Para o autor, esta prática surrealista que um dia foi 

vanguarda equivale atualmente ao banal zapping na televisão, isto é, a troca constante de 

canal pelo telespectador. Antes subversiva, a decomposição dos filmes se oficializou. 

 A questão da manipulação do património visual cinematográfico pelos artistas 

contemporâneos deve ser considerada do ponto de vista da evolução tecnológica e do seu 

impacto nas formas de consumo de filmes. Se na memória do espectador de cinema a 

disjunção da imagem do todo do filme ocorre desde sempre, esta operação só se tornou 

fisicamente possível à medida que a sala escura foi perdendo o monopólio sobre a 

exibição das imagens em movimento. 

 No momento da projeção, o espectador está distante da materialidade do filme. 

Ele jamais vê a película. O filme enquanto objeto físico é, para o público tradicional de 

cinema, algo praticamente inatingível. Tanto é assim que aquilo que o espectador vê 

projetado no ecrã é não uma imagem direta do mundo, mas a ilusão dela. Lembramos das 

impressões deixadas por Maksim Górki sobre os filmes dos irmãos Lumière, depois de 
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tê-los visto pela primeira vez numa feira russa: "Não é a vida mas a sua sombra, não é 

movimento mas seu silencioso espectro" (Leyda, 1960, p. 407)10. Como manipular os 

espectros se estes são destituídos de matéria? 

 O filme só passa a ser manipulável quando se apresenta enquanto algo palpável. E 

isso ocorre precisamente no momento em que o espectador abandona a tradicional sala de 

cinema, que sempre lhe negou esta possibilidade para em troca lhe oferecer um 

espetáculo ilusionista. 

 Laura Mulvey (2006) argumenta que, a partir dos anos 1980, a consolidação do 

vídeo no ambiente doméstico inaugurou um novo modo de consumir filmes. Com a 

popularização do magnetoscópio, qualquer pessoa passou a ter o poder de manipular o 

fluxo da fita por meio de um simples controle remoto. Operações como rever, retardar, 

apressar, reverter ou congelar as imagens do filme, antes privilégio de profissionais de 

cinema como montadores e projecionistas, tornam-se banais para o espectador comum, 

que agora pode intervir sobre o constante fluir das imagens. Quantas vezes apertamos o 

botão rewind para voltar a um ponto da narrativa que por algum motivo nos escapou? 

Quantas vezes conseguimos fazer durar uma imagem bela que insistia em escorrer, 

apenas pressionando o botão stop? As novas gerações de cinéfilos não costumam refletir 

sobre o fato de que, antes da distribuição dos filmes comerciais em videocassete, o 

espectador de cinema era privado dessas possibilidades. 

 De acordo com Mulvey, quando o fotograma — o segredo mais bem guardado de 

um filme, ao qual o espectador, durante a projeção, jamais tem acesso — é revelado, 

significados novos e inesperados podem emergir na imagem. Os novos recursos 

tecnológicos possibilitaram por isso uma revisão crítica dos filmes vistos em sala, 

sobretudo aqueles produzidos em Hollywood na sua era clássica. Em última instância, de 

acordo com a autora, seria possível até mesmo reinterpretar radicalmente a narrativa de 

forma mais reflexiva. 

 Na base dessa tese está o pressuposto de que a imagem fixa é capaz de envolver o 

espectador, intelectual ou emocionalmente, de maneira mais intensa do que as imagens 

em movimento que caracterizam a arte cinematográfica. De fato, na sua origem a imagem 

                                                        
10  Na tradução inglesa do texto original em russo: "It is not life but its shadow, it is not motion but its 
soundless spectre". 
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animada e a imagem fotográfica diferem radicalmente em relação às suas temporalidades. 

Comparando a fotografia ao gelo e o cinema ao fogo, Peter Wollen (1984) aponta que o 

ato de observar uma imagem fixa pode-se prolongar infinitamente, uma vez que ela não 

tem duração pré-determinada. O filme, ao contrário, arte desde sempre ligada à indústria, 

é feito para ser visto coletivamente numa sala escura de forma ininterrupta, sempre numa 

data e hora específicas, e projetado à velocidade padrão de 24 frames por segundo. Um 

cartaz promocional feito na ocasião do lançamento de Psycho (1960) ilustra essas 

condições: nele Hitchcock aparece em pessoa apontando para o seu relógio de pulso, e ao 

lado lê-se que "It is required that you see Psycho from the very beginning!", seguido de 

um comentário irônico no qual o diretor explica que o dono do cinema foi orientado, sob 

o risco de perder a própria vida, a não permitir a entrada de nenhum espectador após o 

início da sessão. Ao cinéfilo restava ser pontual, sentar-se na poltrona e assistir às cenas 

de forma passiva, obedecendo a ordem estipulada.  

 Dada a diferença entre as temporalidades do cinema e da fotografia, Wollen 

(1984) comenta que Roland Barthes prezava na imagem fixa o tempo livre de leitura por 

ela proporcionado. Ao observar a fotografia, ele ganhava a possibilidade de reescrita da 

imagem que o tempo imposto pelo filme projetado proibia. No entanto o advento do 

vídeo causou transformações irreversíveis que começaram a desestabilizar as tradicionais 

fronteiras entre cinema e fotografia e permitiu que o espectador se relacionasse com o 

filme de forma mais participativa. 

 Naturalmente, a crítica de cinema também se beneficia dessa mudança de 

paradigma pois a análise fílmica deixa de ser baseada na memória do crítico. Segundo 

Dominique Païni (2002), a fita cassete permitiu estudar com mais atenção a escrita dos 

cineastas, identificar e distinguir suas características estilísticas. Contribuiu também 

significativamente para tornar acessíveis os nomes mais esquecidos ou depreciados da 

história do cinema. Mais ainda, o advento do magnetoscópio marca a entrada do cinema 

na era da sua reprodutibilidade. Duplicando os filmes, o vídeo passou a integrar as 

técnicas de reprodução que permitiram difundir e aprofundar nossos conhecimentos sobre 

a história da arte: "Roma duplicou Atenas, Primaticcio de Fontainebleau duplicou o 

Belvedere do Vaticano em nome de François 1°, a fotografia impressa nos livros de arte 

duplicou a pintura, o vídeo duplica os filmes... a história da arte continua" (Païni, 2002, p. 
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35). Disso resultaria uma nova história estética do cinema, baseada na visão do 

magnetoscópio (Godard começou a escrever os primeiros capítulos desta nova história), 

comparável à história da arte após o surgimento da fotografia: "O magnetoscópio foi uma 

máquina de fabricar ruínas, ruínas de filmes. Arruinar os filmes em benefício de uma 

outra história. Uma história da arte do filme" (idem, p. 40). 

 Aqui é inevitável mais uma vez retornar a Warburg para destacar a importância da 

fotografia no atlas Mnemosyne, sem a qual a sua história da arte não existiria. Foi apenas 

por meio das reproduções fotográficas que ele pôde deslocar a obra de arte de seu 

contexto de origem e aproximá-la a outras que estavam distantes fisicamente dela. Além 

disso, a fotografia permitia isolar os detalhes que mais lhe interessavam numa obra. 

Warburg não hesita em destacar de uma gravura de Rafael apenas um pequeno 

fragmento, descolando três personagens do todo, para em seguida justapô-los ao famoso 

trio de Déjeuner sur l'herbe (1862-1863), de Monet. Sua análise surge da aproximação de 

dois objetos heterogêneos — não os próprios objetos, mas as suas reproduções. Assim, 

tanto a fotografia quanto o vídeo são ferramentas que, pela capacidade de duplicar 

imagens, tornam possível uma análise comparativa através da montagem. 

 Por fim, o surgimento do vídeo modificou a própria prática dos artistas, que 

passaram a utilizar-se dele para criar novos efeitos plásticos a partir da manipulação de 

filmes antigos. Um trabalho emblemático de apropriação do legado cinematográfico na 

era do magnetoscópio é 24 Hour Psycho, de Douglas Gordon, vídeo-instalação exibida 

em 1993 no Kunstmuseum de Wolfsburg, na Alemanha. Essa obra estendia 

eletronicamente a duração original de 90 minutos do clássico Psycho (1960), de 

Hitchcock, para 24 horas. Projetada a uma velocidade quase insuportável (dois frames 

por segundo), a fita deixa de ser um filme de suspense. Toda a narrativa de Hitchcock se 

esgota. Ao mesmo tempo, Gordon oferece uma visão do filme completamente nova, fora 

dos padrões que a indústria do cinema impõe e ao qual o público está acostumado. Assim, 

os detalhes de Psycho que a 24 frames por segundo são imperceptíveis ao olho humano 

podem ser revelados quando as imagens são submetidas a um extremo slow motion. Em 

detrimento da anedota, busca-se supostamente encontrar a beleza de Psycho na sua 

plasticidade, na abstração formal.  
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 Toda a estranheza que o artista procura causar com tal intervenção parte do 

princípio de que o Psycho original está na memória do espectador. A escolha de Gordon 

por um filme extremamente popular garante o seu reconhecimento imediato pelo público, 

ainda que ele se apresente completamente deformado. Se a proposta do artista era 

questionar o aparato ilusionista do cinema, buscando ao mesmo tempo evidenciar a 

maleabilidade do tempo fílmico, ela só é capaz de funcionar porque apela para um objeto 

que habita o imaginário de uma coletividade. Para Mulvey (2006, p. 101), a obra de 

Gordon é, antes de tudo, uma celebração das novas e radicais possibilidades oferecidas 

pelo vídeo, ao passo que Païni (2002, p. 67) a considera, junto com outras experiências 

contemporâneas de reciclagem de filmes, uma "prática da citação monumentalizada" que 

visa a dessublimar a arte cinematográfica — como se o cinema precisasse ser submetido 

a essa prova para entrar no espaço institucional do museu. Independentemente da 

apreciação que se tenha de 24 Hour Psycho, é inegável que a obra simboliza as mudanças 

causadas pelo surgimento do magnetoscópio, inaugurando um novo tipo de prática 

artística na contemporaneidade. 

 A discreta revolução iniciada pelo vídeo foi acelerada com o DVD e mais ainda 

com a internet, que levou a prática da manipulação de imagens pré-existentes a níveis 

inimagináveis. Mesmo sem uma câmera de filmar, qualquer pessoa hoje é capaz de criar 

uma obra audiovisual a partir do YouTube, fonte quase inesgotável de sons e de imagens 

em movimento. Os softwares de edição, muitos dos quais se encontram disponíveis 

gratuitamente na rede, ampliam as possibilidades de decomposição de narrativas antes 

invioláveis e facilitam a montagem desses fragmentos. A cultura do remix intensifica-se e 

é cada vez mais incorporada ao discurso artístico, representando também uma tendência 

no documentário contemporâneo. No vídeo 4 Vertigo (2000)11, por exemplo, o artista Les 

LeVeque condensa o filme original de Hitchcock em nove minutos, realizando um 

meticuloso trabalho de montagem "caleidoscópica" que busca gerar no espectador as 

sensações de vertigem de que sofre o protagonista do filme. Mais recente, a obra 

intitulada Vertigo@home 12  (2007), de Gregory Chatonsky, revisita virtualmente as 

                                                        
11  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=0C2QMWETNKI>. Acessado em 5 de 
dezembro de 2014.  
12  Disponível em <http://chatonsky.net/project/vertigohome-/>. Acessado em 5 de dezembro de 
2014.  
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locações de Vertigo (1958) e o "refilma" usando imagens do Google Street View. Essas e 

outras formas de reciclagem de filmes que proliferam na contemporaneidade baseiam-se 

na apropriação para criar novos arranjos do material original, visando reconfigurar as 

formas de ver, ouvir e sentir o património cinematográfico. 

 Uma das questões que se colocam para o artista contemporâneo disposto a 

trabalhar com arquivo, sobretudo com o legado do cinema de ficção de Hollywood, é 

precisamente a de como colocar este passado novamente em movimento de modo a 

reativar imagens tão saturadas de memória e de história, sob o risco de se resvalar para 

um pastiche pós-moderno. Se o computador, como o magnetoscópio, é uma "máquina de 

fabricar ruínas de filmes" (idem, p. 40), o objeto artístico que integra esta dissertação 

investiga as possibilidades de reconstrução a partir das ruínas. E ainda que a prática da 

criação sobre filmes pré-existentes tenha sido impulsionada pela cultura digital, já em 

1947 André Bazin afirmava a importância da montagem nessa operação, inspirando os 

artistas que se arriscam nessa aventura: 

 

Não pensemos que o mérito dos autores diminua por causa do uso exclusivo de 
documentos cinematográficos de época. Pelo contrário, seu sucesso deve-se ao sutil 
trabalho com o meio, à inteligência de suas escolhas em um material imenso. Ao tato 
e à inteligência da montagem, a todo truque requintado do gosto e da cultura que é 
preciso executar para domar esses fantasmas (Bazin, 1958, p. 42)13. 

 

  

                                                        
13  No original: "Qu'on ne croie pourtant pas que le mérite des auteurs soit diminué par l'existence de 
tous les documents cinématographiques d'époque qu'ils ont exclusivement utilisés. Leur réussite est due au 
contraire à un subtil travail de médium, à l'intelligence de leur choix dans un matériau immense. Au tact et 
à l'intelligence du montage, à toutes les ruses exquises du goût et de la culture qu'il fallait mettre en oeuvre 
pour apprivoiser ces fantômes". 
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3. Do objeto artístico 

 

3.1 Descrição do vídeo A outra, a mesma 

 

 A outra, a mesma (HD, 16:9, 8 min.) divide-se em dois movimentos. 

 O primeiro movimento mostra um jogo da memória cujas peças contêm diferentes 

imagens da Ponte 25 de Abril e da Golden Gate Bridge, de S̃o Francisco. Essas imagens 

foram retiradas de obras de Alfred Hitchcock (Vertigo, 1958), Chris Marker (Sans Soleil, 

1983), Victor Burgin (The Bridge, 1984), Cindy Bernard (Ask the Dust, 1990) e 

Alexandre Estrela (Light Bridges, 2007). Duas delas foram feitas por mim, em São 

Francisco em 2004 e em Lisboa em 2014.  

 Este movimento inicial é filmado com a ĉmera sempre fixa. Planos abertos, que 

mostram todas as pȩas do jogo, s̃o intercalados com planos detalhe de cada figura. 

Assim, o espectador pode comparar as imagens no que elas têm de semelhante e de 

diferente. O tempo deste olhar, poŕm, ́ sempre dado pelo ritmo da montagem.  

 Vemos a m̃o de uma jogadora distribuir as pȩas do jogo, todas pretas, sobre 

uma superf́cie igualmente preta. A jogadora vai virando as pȩas, revelando-as ao 

espectador. Sempre que a mesma figura se repete em duas pȩas, a m̃o as recolhe, 

esvaziando progressivamente a superf́cie.  

 O primeiro movimento termina na indeterminã̧o, pois as duas ́ltimas pȩas do 

jogo ño s̃o iguais, e por isso permanecem sobre a superf́cie preta. Uma delas ́ um 

fotograma de Vertigo (1958), no qual se vê a Golden Gate Bridge. A outra mostra a 

imagem da Ponte 25 de Abril, feita por mim, num enquadramento semelhante. A m̃o as 

aproxima, analisando-as, enquanto soa Summa for Strings, de Arvo P̈rt. 

 O segundo movimento dialoga com o primeiro pois retoma o problema criado no 

jogo da memória e procura retomá-lo ou resolvê-lo. Ele comȩa com imagens 

documentais que descrevem a realidade em torno da Ponte 25 de Abril, tal como a 

percebo. A ĉmera perscruta serenamente o rio Tejo, os barcos, as ondas, as aves, o vento 

e, por fim, chega ̀ ponte. 

 O ́ltimo plano do v́deo enquadra a ponte de maneira exatamente igual a uma  

das pȩas do jogo que ficou sem par. Se, no primeiro movimento do v́deo, a ponte existia 
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apenas como fotografia, agora ela adquire movimento e vida. Percebe-se que aquela 

imagem do jogo tem um referente real: ela faz parte de um contexto espećfico, o local 

que me cerca e que fa̧o quest̃o de mostrar.  

 A outra pȩa sem par (o fotograma de Vertigo), ent̃o, entra em cena pela m̃o da 

mesma jogadora, que a "encaixa" no ceńrio de forma a criar uma continuidade entre a 

Ponte 25 de Abril e a Golden Gate Bridge. As duas imagens voltam a se encontrar no 

mesmo plano, e Summa for Strings, o mesmo tema musical do primeiro movimento, volta 

a tocar.  

  O t́tulo do vídeo ́ inspirado no livro O outro, o mesmo, de Jorge Lús Borges. 
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3.2 Desenvolvimento da obra: em busca de uma forma 

 

Warburg havia compreendido, em 1923, que a experiência da alteridade 
é necessária para interpretar o familiar, que a distância geográfica é uma 
metáfora do passado — tão íntima e pessoal quanto histórica e coletiva — 

e que a viagem é uma técnica de anamnese (Michaud, 2013, p. 38). 
 

 O vídeo A outra, a mesma (2014) nasce, antes de tudo, do deslocamento 

geográfico a que me submeti quando, em 2012, mudei-me para Lisboa a fim de cursar o 

mestrado em Arte Multimédia na Faculdade de Belas-Artes. Na cidade, deparei-me com 

uma visão que me desconcertou, evocando lembranças de um filme que havia me 

marcado profundamente. A visão era a Ponte 25 de Abril, e o filme, Vertigo (1958), de 

Alfred Hitchcock. 

 Muitos turistas em visita a Lisboa fazem a constatação recorrente, que entreouvi, 

diversas vezes, sempre que viajava na linha de Cascais: a ponte lisboeta é idêntica, ou 

quase, à Golden Gate de São Francisco. Porém, a relação de semelhança que eu 

estabelecia me parecia mais complexa do que essa, pois ela se deu através do filtro do 

cinema. Diante da Ponte 25 de Abril, revi não exatamente a Golden Gate, embora já 

tivesse estado lá anteriormente, mas o olhar de Hitchcock sobre ela. 

 Logo fui tomada pela vontade de unir, pela linguagem audiovisual, esses espaços-

tempos desconexos. Segundo o trailer de Vertigo14, o filme conta “uma história de amor 

tão poderosa que rompeu todas as barreiras entre passado e presente, entre vida e morte, 

entre a rapariga de ouro na torre escura e a ruiva barata que ele tentou recriar à sua 

imagem". No meu trabalho, busco também embolar passado e presente, reconstruindo 

uma ponte à imagem da outra. Assim, a apropriação que faço de Vertigo se dá em dois 

níveis: tanto iconográfica quanto temática, ou seja, extraio uma imagem do filme para 

discutir um assunto do qual ele também trata. De um lado, a Lisboa atual; de outro, a São 

Francisco de 1958. Como conectar esses dois mundos?  

 Comecei por realizar diversas experiências, primeiramente com o som e com 

movimentos de câmera, depois com montagem alternada, que pudessem diminuir 

distâncias e suprimir lacunas temporais, até que o trabalho tomasse a forma que tomou. 

                                                        
14  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Z5jvQwwHQNY>. Acessado em 5 de 
dezembro de 2014. 
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Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, acabei encontrando outros autores que, como 

eu, guardavam o filme de Hitchcock dentro de si. O primeiro foi Chris Marker, cuja 

obsessão pela fita é amplamente conhecida, tendo inclusive proposto um remake dela, 

filmado em Paris (La Jetée, 1962). No seu incontornável filme-ensaio Sans Soleil (1983), 

Marker visita São Francisco, filma várias locações de Vertigo, entre as quais a Golden 

Gate Bridge, e as intercala com stills do filme original. Entre um plano e outro, mais de 

duas décadas se condensam. 

 Como Marker, a artista americana Cindy Bernard revisitou Vertigo na série Ask 

the Dust (1990), que consistia em fotografar as locações de filmes clássicos de 

Hollywood com enquadramentos idênticos aos das cenas originais; porém, como as 

paisagens de Bernard se encontram vazias de personagens, os lugares ganham um aspecto 

mal-assombrado. Outro artista que realizou a mesma peregrinação cinéfila foi o britânico 

Victor Burgin, convocado no subcapítulo 2.2 por seu trabalho como teórico. Na obra The 

Bridge (1984), ele faz uma releitura do filme buscando discutir relações de gênero. 

 Foi curioso constatar que esses três trabalhos de atualização de imagens, que não 

são os únicos a dialogar com Vertigo, tratavam da famosa cena na qual Madeleine (Kim 

Novak) tenta um suposto suicídio ao pular na Baía de São Francisco e é resgatada pelo 

detetive Scottie (James Stewart), tendo a Golden Gate Bridge como pano de fundo15. 

Talvez ela seja uma dessas sequências pregnantes de um filme que se imprimem na 

memória do espectador, libertando-se da narrativa da qual se originaram. Anos mais 

tarde, a imagem persiste na nossa lembrança, mas não os detalhes da história que ela 

ajudou a contar. 

 Por fim, lembrei-me de que eu mesma, numa visita a São Francisco aos 17 anos, 

havia estado perto do Fort Point, o local onde a cena foi filmada, e que, assombrada pelos 

fantasmas daquele filme, havia feito uma fotografia daquela locação, porém de um 

ângulo diferente do de Hitchcock. 

 Toda essa narrativa que se descortinava à medida que a pesquisa evoluía levou-

me a querer incorporar cada uma dessas obras, e não apenas Vertigo, ao meu trabalho 

prático. Interessei-me não por cada imagem individualmente, visto que sozinhas não 

                                                        
15  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=B8cWjLMuJgo>. Acessado em 5 de 
dezembro de 2014. 
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possuem grandes qualidades estéticas, mas pelo que elas poderiam suscitar enquanto 

conjunto. A esse grupo de imagens veio se somar posteriormente a obra Light Bridges 

(2007), de Alexandre Estrela. Ainda que não tenha relação direta com o filme de 

Hitchcock, esse vídeo relaciona-se com a minha proposta porque também busca criar uma 

fusão visual entre as duas pontes. 

 Com exceção das imagens feitas por mim, todas as outras foram retiradas do 

imenso arquivo audiovisual que é a internet. Ask the Dust e The Bridge são fotografias. 

Sans Soleil e Vertigo são filmes que escoam no tempo. Em seu estado natural, isto é, em 

movimento, percebi que era mais difícil domá-los. A forma que encontrei de manipulá-

los foi imobilizando-os, a exemplo de Chris Marker em Sans Soleil, que aproveita de 

Vertigo apenas seus stills. Parecia-me que meu poder sobre esses filmes aumentava 

quando extraía deles apenas um de seus frames. Ao mesmo tempo, isso me interessava 

porque despojava os filmes de suas narrativas. 

 Nesse momento da pesquisa houve a necessidade de criar um atlas, 

conscientemente inspirado em Mnemosyne, no qual todas essas imagens pudessem entrar 

em diálogo, e que retrataria, de forma visual, toda a pesquisa relacionada. 

 

 

Fig. 13. Juliana Vaz, documentação do processo de criação (2014) 
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 De acordo com o esquema de leitura acima, as obras são:   

 

 1. Alexandre Estrela, Light Bridges (2007), vídeo, 4 min 

 2. Juliana Vaz, Fort Point (2004), fotografia digital 

 3. Victor Burgin, The Bridge (1984), série fotográfica 

 4. Juliana Vaz, A outra, a mesma (2014), HD, 8 min 

 5. Cindy Bernard, Ask the Dust (1990), série fotográfica 

 6. Chris Marker, Sans Soleil (1983), 16mm, 100 min 

 7. Alfred Hitchcock, Vertigo (1958), 35 mm, 128 min 

  

 De início, entendi esse atlas apenas como uma documentação do processo de 

criação do trabalho, mas, durante a organização e reorganização das fotografias, ocorreu-

me que dele poderia nascer uma forma capaz de representar a coalescência temporal pela 

imagem em movimento. Essa forma veio a ser um jogo da memória filmado.  
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3.3 Realização prática e articulação com a teoria 

 

 O jogo da memória no vídeo A outra, a mesma deve ser percebido menos literal 

do que metaforicamente. Há literalidade porque, de fato, põe-se em prática um jogo cujo 

objetivo é memorizar as figuras que o constituem e encontrar os seus pares. No entanto, o 

que esta pesquisa entende por memória vai além da capacidade humana de reter 

informações. Retomando a discussão levantada pelo subcapítulo 2.1, neste trabalho a 

memória deve ser compreendida como aquilo que recupera tempos heterogêneos e os 

articula, uma vez que "a memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o 

passado no presente, condensa também, numa intuição única, momentos múltiplos da 

duração" (Bergson, 1999, p. 77). Se, de acordo com Didi-Huberman (2002, p. 500), "os 

fenómenos da memória se apresentam como um emaranhamento — de campos, de 

sentidos, de tempo", tal emaranhamento, como visto, é comparável à operação da 

montagem de elementos autônomos. 

  Posto isso, a estrutura do jogo serviu perfeitamente às minhas intenções de 

representar a imagem como portadora de memória por uma simples razão: ele funciona 

por montagem. Para vencer este jogo, o olhar do jogador tem de sempre passear entre 

duas figuras e compará-las. Pareceu-me ainda mais interessante trabalhar o jogo por meio 

da linguagem audiovisual porque os intervalos entre as imagens poderiam ser percebidos 

tanto dentro do plano quanto entre eles.  

 Surgem então duas situações de montagem: na primeira, como no atlas 

Mnemosyne, as imagens são vistas simultaneamente, quando a câmera as filma 

justapostas sobre uma superfície, no mesmo plano (fig. 14). Na segunda situação, as 

imagens são mostradas sucessivamente, uma após a outra, em planos separados, como as 

folhas viradas de um livro. Nos dois casos se apresenta a noção de "intervalo", que 

consiste em "manter uma distância, um afastamento, uma diferença visual entre duas 

imagens e em mostrar o tempo por essa diferença" (Aumont, 2002, p. 240), como visto 

no subcapítulo 2.1. 
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Fig 14. Juliana Vaz, A outra, a mesma (2014), HD, 8 min 

 

 Por outro lado, o jogo da memória criava também uma camada narrativa, por mais 

ínfima que fosse. Ela conta a história, mínima, de um jogo defeituoso, no qual duas de 

suas peças não possuem par correspondente. Esse problema só é resolvido fora do jogo, 

no último plano do vídeo, quando uma terceira situação de montagem entra em cena: uma 

espécie de "colagem" na qual a peça com o fotograma de Vertigo encobre a paisagem de 

Lisboa (Fig. 15).  

  

 
Fig 15. Juliana Vaz, A outra, a mesma (2014), HD, 8 min 
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 Por meio dessa sobreposição, não apenas a Golden Gate Bridge se funde com a 

Ponte 25 de Abril, mas também os outros elementos das duas paisagens se 

complementam: as nuvens, o céu e as colinas. Só o rio Tejo não se encaixa muito bem 

com a baía de São Francisco, e, além disso, a personagem de Madeleine não tem nenhum 

correspondente em Lisboa. Porém, essas descontinuidades também me interessavam 

porque marcavam a diferença, uma diferença talvez capaz de apontar para um abismo de 

tempo. Se, de acordo com Aumont (2004, p. 99), a função da colagem é guiar o olhar do 

espectador e fazê-lo superar as distâncias temporais, aqui há claramente a intenção de 

suprimir essas distâncias, ao mesmo tempo em que se tem a consciência da sua 

impossibilidade, pois a moldura ao redor do fotograma de Vertigo se impõe e com ela as 

distâncias se mostram insuperáveis. A obra interativa Alter Bahnhof Video Walk (2012), 

de Janet Cardiff & Georges Bures Miller, citada no subcapítulo 2.1, buscava criar uma 

fusão semelhante, porém, enquanto aquele trabalho dependia da experiência do 

participante, que deveria se envolver fisicamente com a obra, aqui a continuidade é 

encenada para a câmera, numa tomada basicamente documental. 

 Recorri a essa construção visual pois ela me parecia capaz de representar a ideia de 

que a nossa percepção é constantemente atravessada por lembranças, inclusive por 

lembranças de filmes. Diante de uma imagem, estamos sempre diante de uma memória, 

embora na maioria das vezes não tenhamos consciência disso. Como estudado no 

subcapítulo 2.2, um dos espaços onde o filme pode sobreviver após o efêmero momento 

da projeção na sala de cinema é na memória do espectador — ao menos seus fragmentos 

mais notáveis (Burgin, 2004). E a memória, segundo a teoria de Bergson apresentada no 

subcapítulo 1.3, está constantemente a invadir a nossa percepção, acrescentando tanto do 

passado à experiência atual que "na verdade, toda percepção já é memória e nós só 

percebemos, praticamente, o passado" (Bergson, 1999, p. 176).  

 Sendo assim, na figura 15, tudo o que está em segundo plano pode ser considerado 

uma percepção presente, ao passo que a imagem em primeiro plano deve ser vista como a 

memória — no caso, memória de um filme — que a encobre e determina 

significativamente a maneira como percebemos o mundo. Retomando novamente 

Bergson (1999), viu-se que, quando nos esforçamos para reconhecer algo ou alguém, a 

percepção entra num circuito com as imagens-lembrança que ela suscita e ambas 
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começam a coexistir na consciência. A figura 15 representaria o momento no qual a nossa 

atenção se concentra totalmente no objeto percebido a fim de reconhecê-lo, e sobre ele 

projetamos nossas próprias lembranças.  

 Summa for Strings, o tema de Arvo Pärt que soa no final da primeira parte do 

vídeo e retorna no final da segunda, tem, no fundo, a função de marcar a coexistência de 

tempos: ele surge apenas nos momentos em que a imagem da Ponte 25 de Abril 

(presente) e o fotograma de Hitchcock (memória) se encontram. Quando a peça é virada 

novamente para baixo, a trilha sonora silencia. Meu interesse por essa música deve-se 

sobretudo a um gosto pessoal que é difícil justificar, mas também à sua estrutura 

repetitiva. O mesmo tema ́ repetido v́rias vezes, com leves alterã̧es a cada retorno, 

assim como as figuras do jogo da memória e as imagens sobreviventes do atlas 

Mnemosyne. Estas, de acordo com o que foi visto no subcapítulo 1.1, mantêm entre si 

uma relação de semelhança, não de identidade. 

 A base teórica para este trabalho se encontra no conceito de Nachleben de Aby 

Warburg, que descreve a temporalidade espectral de certas imagens e a sua capacidade de 

retornar em momentos e contextos inesperados. Conforme escreve Agamben (2010), 

porém, as imagens sobreviventes não estão previamente dadas, não são algo em si 

evidente. É preciso que alguém retire o seu véu e as liberte do seu destino espectral. Este 

alguém é precisamente o historiador da arte, cuja missão é rastrear as migrações de 

imagens pelo tempo e pelo espaço. Foi exatamente o que procurei fazer nesta pesquisa, 

porém, numa abordagem mais artística. Devido às suas constantes recorrências em obras 

de arte as mais variadas, a imagem da ponte suspensa vermelha, tanto a 25 de Abril 

quanto a Golden Gate, poderia ser aproximada da noção de fórmula de pathos 

(Pathosformeln), definida no subcapítulo 1.2. Estas atravessam a história como espectros 

após terem desaparecido e reencarnam ao ser atualizadas pelas mãos de um artista: Alfred 

Hitchcock, Chris Marker, Victor Burgin, Cindy Bernard e eu mesma. Tais imagens, como 

visto, persistem ao longo do tempo porque foram impressas na memória coletiva, 

enquanto a outras é reservado nada além do esquecimento.  

 Do ponto de vista tecnológico, posso afirmar que a realização do vídeo A outra, a 

mesma (2014) só foi viável graças à existência do computador. Sem as possibilidades 

oferecidas pelos meios digitais, seria praticamente impossível, com os escassos recursos 
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financeiros que possuo, ter acesso às imagens das quais me apropriei. Como exposto no 

subcapítulo 2.2, o espectador foi ganhando cada vez mais o poder de manipular os filmes 

à medida que estes foram se libertando da sala de cinema e ocupando outros espaços de 

exibição, sobretudo o ambiente doméstico. Expandindo as possibilidades inauguradas 

pela era eletrônica, a era digital, reproduzindo os filmes, facilita a reciclagem deles pelos 

espectadores comuns. Manipular significa, no dicionário, "dar forma, feição; tocar, 

segurar ou transportar com as mãos", ao mesmo tempo em que é "provocar alteração em; 

tornar falso; adulterar, falsear" (Houaiss 2001). No meu vídeo há uma presença constante 

de um par de mãos, referência clara ao fato de que me aproprio e ao mesmo tempo 

transformo esse material original. Pode-se até falar que este é um trabalho de "segunda 

mão", pois reaproveita fotografias e filmes pré-existentes. 

 O olhar retrospectivo sobre o processo de produção da obra descrito acima faz 

crer que a articulação entre teoria e prática foi algo que ocorreu harmoniosamente. Muitas 

vezes, porém, vi esses dois mundos divididos e correndo em paralelo, e com frequência 

lamentava que a teoria travava o processo criativo e bloqueava a produção. No entanto, 

percebo agora com mais clareza que de fato o pensar está sempre a influenciar o fazer, e 

vice-versa, ainda que nem sempre conscientemente. Escrever esta dissertação foi 

importante para que essa consciência surgisse para mim.  
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Conclusão 

 

 Ao longo deste trabalho evoquei uma constelação de teóricos ligados a diversas 

disciplinas para compreender em que medida a prática artística da atualização de imagens 

se relaciona com o exercício da memória. Tão importantes quanto os pensadores foram os 

artistas, cineastas e poetas dos quais me cerquei e que me guiaram na busca de uma forma 

capaz de articular imagem e memória, inspirando diretamente o meu trabalho prático. 

Memória, imagem, montagem, intervalo, sobrevivência, tempo e vertigem foram termos 

incessantemente repetidos, retornando praticamente em todos os capítulos desta 

dissertação. Essa coincidência, antes de caracterizar uma pesquisa redundante, me 

pareceu indicar que todos os conceitos trabalhados estavam concatenados e dialogavam 

uns com os outros. 

 De toda a investigação teórico-prática realizada tiramos algumas conclusões. A 

primeira é a de que atualizar uma imagem significa não apenas trazê-la para o presente, 

mas também implica alterá-la. Warburg trabalhou essa ideia através do conceito de 

Pathosformel, designando certas formas expressivas cunhadas na antiguidade clássica 

que se repetiram noutros momentos históricos, especialmente no Renascimento italiano. 

Para representar visualmente a temporalidade espectral e específica das imagens que 

sobrevivem, o autor criou um simples mas poderoso objeto: o atlas Mnemosyne. Com ele, 

vimos que o retorno das formas não era o retorno do mesmo, pois a imagem, quando 

reencarnava, surgia sempre diferente. Fazendo um paralelo com a teoria da memória de 

Bergson, constatamos que uma lembrança, quando se atualiza, passa necessariamente por 

uma transformação. Rememoramos um acontecimento que passou, mas o relato varia de 

acordo com as necessidades do presente. Daí que nossas memórias estão sempre sendo 

reinventadas em função da experiência atual. A lembrança pura, segundo o autor, embora 

exista virtualmente, não é recuperável. Analisando o filme Vertigo (1958) sob essa 

perspectiva, percebe-se que o destino reservado ao protagonista está relacionado à sua 

incapacidade de compreender que é impossível repetir integralmente o passado no 

presente. Segundo Marker (1983), Scottie só conseguia viver com a memória 

falsificando-a. Negar a memória e os seus efeitos sobre o presente leva-o inevitavelmente 

a um desfecho trágico.  
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 Do ponto de vista prático, constatou-se que uma eventual coexistência do passado 

e do presente na imagem não é possível sem que cada uma delas sofra uma metamorfose, 

uma perda, se quisermos. Na "colagem" proposta por mim no vídeo A outra, a mesma 

(fig. 15), a sequência de Hitchcock teve de ser reduzida a um único fotograma, ao passo 

que a paisagem de Lisboa perdeu sua integridade. Na justaposição feita à maneira do atlas 

Mnemosyne (fig. 14), as duas imagens moventes tiveram que ser imobilizadas para que 

pudessem coabitar a mesma superfície. Assim, a coalescência temporal na imagem foi 

conseguida apenas metaforicamente. Aliás, é disso que Marker (1994) fala ao concluir 

que a vertigem do tempo é bem mais difícil de representar do que a vertigem espacial. 

  Em segundo lugar, concluiu-se que, na prática artística, atualizar uma imagem do 

passado requer sempre um trabalho de montagem. Afinal, as imagens sobreviventes "são 

apenas montagens de significados e temporalidades heterogêneas" (Didi-Huberman, 

2002, p. 484). Ficou claro também que a própria memória, articulando múltiplas camadas 

temporais, funciona segundo uma lógica montadora, criando estranhas e enigmáticas 

associações, portando lacunas e imprecisões. A partir do objeto artístico criado e das 

obras analisadas no subcapítulo 2.1 constatou-se ainda que a noção de montagem deve 

ser considerada de forma mais ampla. Além da definição mais específica do cinema que a 

descreve como a junção de dois planos, pode-se incluir a possibilidade de ela acontecer 

no interior do mesmo plano. A linguagem e os problemas da pintura e da fotografia estão 

sempre a influenciar o fazer do cinema e as práticas contemporâneas com a imagem 

movente; contagiada por elas, esta investigação buscou explorar a imagem em 

movimento em suas várias possibilidades e não apenas sob as regras que supostamente 

lhe são próprias. Assim, no vídeo A outra, a mesma (2014), concebe-se a montagem 

como a simples relação entre imagens.  

  Esta dissertação de mestrado não esgota o vasto campo de investigação que 

envolve a prática da atualização de imagens pelos meios audiovisuais. Tanto a nível 

prático quanto na reflexão teórica novas abordagens surgirão. Gostaria de, no futuro, 

continuar e aprofundar minha investigação no âmbito dos estudos da memória, 

procurando, se possível, uma articulação com o fazer artístico, meu e de outros autores. 

As reflexões de Laura Mulvey apresentadas no subcapítulo 2.2 sobre a presença velada 

do fotograma no discurso cinematográfico clássico suscitaram-me ainda a vontade de 
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examinar como, ao contrário, certos artistas de vanguarda buscaram, desde o início do 

século XX, chamar a atenção do espectador para a existência do fotograma nas suas 

obras. Numa estratégia anti-ilusionista, esses filmes refletem sobre a sua própria 

materialidade, questionando também a temporalidade da imagem movente. Outro 

possível campo de investigação futuro é a exploração dos recursos sonoros em 

combinação com a imagem como um meio expressivo capaz de provocar a vertigem 

temporal.  

 Acredito que os objetivos inicialmente propostos foram atingidos, do ponto de 

vista teórico e prático. Penso que a obra produzida refletiu e ao mesmo tempo influenciou 

a reflexão teórica levada a cabo no decurso do mestrado. Por outro lado, tenho a 

convicção de que toda a teoria levantada nesta investigação iluminou apenas parcialmente 

a peça audiovisual criada. Há infinitas maneiras de se aproximar de uma obra e é essa 

imensidão que torna a arte algo tão fascinante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

57 
 

REFERÊNCIAS 

 

Agamben, Giorgio (1998) Image et mémoire. Paris: Editions Hoëbeke. 

Agamben, Giorgio (2009) "Aby Warburg e a ciência sem nome". Tradução de Cezar 

Bartholomeu. Arte & Ensaios. 19, 132-143. 

Agamben, Giorgio (2010) Ninfas. Tradução de Antonio Gimeno Cuspinera. 

 Valencia: Pre-Textos. 

Aquin, Stéphane (2001) "Hitchcock et l'art contemporain" in Païni, D.; Cogeval G. (dir.) 

Hitchcock et l'art: coïncidences fatales. [Catálogo da exposição realizada no 

Centro Pompidou, em Paris, entre 6 de junho e 24 de setembro de 2001] Montréal: 

Musée des Beaux-Arts de Montréal; Milano: Mazzotta; Paris: Centre Pompidou, 

173-178. 

Aumont, Jacques (2002) A Imagem. Tradução de Estela dos Santos Abreu e Cláudio C. 

Santoro. São Paulo: Papirus Editora. 

Aumont, Jacques (1999) Amnésies: Fictions du cinéma d’après Jean-Luc Godard. 

 Paris: P.O.L. 

Aumont, Jacques; Marie, Michel (2006) Dicionário teórico e crítico de cinema. 

 Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. Campinas: Papirus. 

Aumont, Jacques (2004) O olho interminável. Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. São 

 Paulo: Cosac Naify. 

Bazin, André (1958) Qu'est-ce que le cinéma? Paris: Editions du Cerf. 

Bergson, Henri (2006) "A lembrança do presente e o falso reconhecimento". Tradução de 

Jonas Gonçalves Coelho. Trans/Form/Ação. 29(1), 95-121. 

Bergson, Henri (1999) Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o 

 espírito. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes. 

Borges, Cristian; De Jesus, Samuel (2012) "Memória de gestos na obra de Agnès Varda: 

 pintura, fotografia, cinema" Ars. 16, 64-73. 

Borges, Jorge Luis (2007) Ficções. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: 

 Companhia das Letras. 

Borges, Jorge Luis (2009) O outro, o mesmo. Tradução de Heloisa Jahn. São Paulo: 

 Companhia das Letras. 



 

58 
 

Burgin, Victor (2004) The Remembered film. London: Reaktion Books. 

Burgin, Victor (2009) Le film qui vient à l'esprit: le bruit du marché. Conferência 

 realizada na galeria Jeu de Paume, em Paris, em 12 de dezembro de 2009. 

 Disponível em <http://www.jeudepaume.org/pdf/Burgin_LeBruitduMarche.pdf>. 

 Acessado em 5 de dezembro de 2014.  

Cardiff, Janet; Miller, Georges Bures (2012) Alter Bahnhof Video Walk. Disponível em 

 <http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/bahnhof.html>. Acessado em 2 de 

 dezembro de 2014. 

Deleuze, Gilles (1999) Bergsonismo. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 

34. 

Didi-Huberman, Georges (2002) L’Image survivante. Histoire de l’art et temps des 

 fantômes selon Aby Warburg. Paris: Ed. de Minuit. 

Didi-Huberman, Georges (2011) O que nós vemos, o que nos olha. Tradução de João 

Pedro Cachopo e Golgona Anghel com a colaboração de João Francisco Figueira 

e Vítor Silva. Porto: Dafne Editora. 

Douchet, Jean (1960) "Hitch et son public" Cahiers du Cinéma. 113, 7-15. 

Godard, Jean-Luc (1960) À bout de souffle. [DVD] França: Impéria Films, Les 

 Productions Georges de Beauregard, Société Nouvelle de Cinéma, 90 min. 

Godard, Jean-Luc (1998) Histoire(s) du cinéma: Le contrôle de l'univers [DVD] França: 

 Gaumont, Peripheria, Centre National de la Cinématographie, La Femis, 27 min. 

Godard, Jean-Luc (2001) Éloge de l'amour. [DVD] França, Suíça: Avventura Films, 

 Canal +, Les Films Alain Sarde, Périphéria, Télévision Suisse-Romance, Vega 

 Film, arte France Cinéma, 97 min. 

Goethe, Johann Wolfgang von (2006) Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. 

 Tradução de Nicolino Simone Neto. São Paulo: Editora 34. 

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm (1889) Deutsches Wörterbuch. Tomo 7. Leipzig: Hirzel. 

 Disponível em <http://woerterbuchnetz.de/DWB/>. Acessado em 5 de novembro 

 de 2014. 

Hitchcock, Alfred (1960) Psycho. [Blu-ray] EUA: Shamley Productions, 109 min. 

Hitchcock, Alfred (1958) Vertigo. [Blu-ray] EUA: Alfred J. Hitchcock Productions, 128 

 min. 



 

59 
 

Houaiss, Antônio (2001) Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. 

 Objetiva.  

Leyda, Jey (1960) Kino: A history of the Russian and Soviet film. London: George Allen 

 and Unwin. 

Marker, Chris (1994) "A free replay: notes sur Vertigo" Positif. 400, 79-84. 

Marker, Chris (1983) Sans Soleil. [DVD] França: Argos Films, 100 min. 

Michaud, Philippe-Allan (2013) Aby Warburg e a imagem em movimento. Tradução de 

 Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto. 

Mulvey, Laura (2006) Death 24 x a second: stillness and the moving image. London: 

 Reaktion Books. 

Musée d'Orsay (2014) Jean François Millet, Des glaneuses. Disponível em 

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/comme 

 ntaire_id/des-glaneuses-341.html>. Acessado em 5 de dezembro de 2014. 

Oliveira Jr., Luiz Carlos (2011) "O plano-olhar hitchcockiano" in: Pinheiro, 

 Mariana (org.) HITCHCOCK [Catálogo da mostra de cinema realizada no CCBB 

 do Rio de Janeiro, de 1 de junho a 14 de julho de 2011]. Rio de Janeiro: 

 Ministério da Cultura; Banco do Brasil; Zipper Produções.  

Païni, Dominique (2002) Le temps exposé: le cinéma de la salle au musée. Paris:

 Éditions Cahiers du Cinéma. 

Pinheiro, Mariana (org.) (2011) HITCHCOCK [Catálogo da mostra de cinema realizada 

 no CCBB do Rio de Janeiro, de 1 de junho a 14 de julho de 2011]. Rio de Janeiro: 

 Ministério da Cultura; Banco do Brasil; Zipper Produções.  

Rancière, Jacques (2010) O espectador emancipado. Tradução: José Miranda Justo. 

 Lisboa: Orfeu Negro.  

Rilke, Rainer Maria (2006) Die Gedichte in einem Band. Frankfurt am Main und 

 Leipzig: Insel Verlag. 

Varda, Agnès (2000) Les glaneurs et la glaneuse [DVD] França: Ciné Tamaris, 82 min. 

Vargas, Mariela (2014) "La vida después de la vida. El concepto de 'Nachleben' en 

 Benjamin y Warburg" THÉMATA. Revista de Filosofía. 49, 317-331. 

Warburg, Aby (2012) "Dürer e a antiguidade italiana". Tradução de Georg Otte.

 Cadernos Benjaminianos. 5, 66-72.  



 

60 
 

Warburg, Aby (2009) "Mnemosyne". Tradução de Barbara Szaniecki. Arte & Ensaios. 

 19, 125-131.  

Warburg, Aby (1999) The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural 

History of the European Renaissance. Los Angeles: Getty Research Institute for 

the History of Art and the Humanities. 

Willemen, Paul (1994) Looks and Frictions: Essays in Cultural Studies and Film Theory. 

Bloomington: Indiana University Press.  

Wollen, Peter (1984) "Feu et Glace" Photographies. 4, 17-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Introdução
	1. Da atualização das imagens: um enquadramento teórico
	1.1 Nachleben: a vertigem do tempo
	1.2 Pathosformel: diferença e repetição
	1.3 A sobrevivência das imagens em Bergson
	2. Do cinema e a sua relação com a memória
	2.1. Memória e montagem
	2.2 A memória do cinema como matéria-prima da arte
	3. Do objeto artístico
	3.1 Descrição do vídeo A outra, a mesma
	3.2 Desenvolvimento da obra: em busca de uma forma
	3.3 Realização prática e articulação com a teoria
	Conclusão
	REFERÊNCIAS

