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RESUMO: O presente trabalho problematiza − a partir da videoinstalação O tempo não 
recuperado de Lucas Bambozzi − a noção de memória e arquivo. A versão do trabalho em 
análise, composta por cinco projetores, foi apresentada no Paço das Artes (São Paulo, 
2013) no contexto da exposição Arquivo vivo, com curadoria de Priscila Arantes. 
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ABSTRACT: The present work investigates − from the videoinstallation Time Recovered 
from Lucas Bambozzi − the notion of memory and file. The version of the work under review, 
comprising five projectors, was presented at Paço das Artes (São Paulo, 2013) in the context 
of the exhibition Live Archive, curated by Priscila Arantes. 
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O presente trabalho problematiza − a partir da videoinstalação O tempo não 

recuperado de Lucas Bambozzi – a noção de memória e arquivo. A versão do 

trabalho em análise, composta por cinco projetores, foi apresentada no Paço das 

Artes (São Paulo, 2013) no contexto da exposição Arquivo vivo, com curadoria de 

Priscila Arantes.  

A memória como experiência subjetiva e social − como processo de inscrição, 

registro e conservação, tramada no tecido imaginário e construída simbolicamente − 

tem no arquivo o lugar físico que abriga o destino dessa espécie de rastro distinto 

das impressões psíquicas, o rastro documental.  

O arquivo situa a memória objetivada e dispõe os registros do passado, estrutura a 

memória como história produzida socialmente. As definições correntes de arquivo 

(do latim archívum, lugar onde se guardam documentos) privilegiam a materialidade 

do conjunto de documentos e sua ordenação. Definem geralmente arquivo como um 

depósito sistematicamente organizado de dados e fatos, produzidos e acumulados 



 
 
 

2111 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

por entidade pública ou privada por meio de impressos, cartas, manuscritos, 

fotografias e vídeos independente de seu suporte.  

Disposta como ordenação factual, tal concepção de arquivo é geralmente concebida 

como objetividade inerte e fechada. Tributária de um modelo de historiografia que os 

pensa segundo um modelo de temporalidade linear e cronológico, suas correlações 

são estabelecidas segundo princípios ordenadores hierarquizados disjuntivamente 

(um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo),fixando assim as interpretações 

sobre o passado.  

A noção de “arquivo vivo” desenvolvida por Priscila Arantes em sua curadoria no 

Paço das Artes dialoga com o conceito de “mal de arquivo” de Jacques Derrida, e 

pensa o arquivo − à contrapelo da definição corrente − como dispositivo lacunar e 

incompleto sempre aberto a novas escrituras.  

Mal de arquivo – uma impressão freudiana é uma conferência de Derrida 

pronunciada em Londres, em 5 de junho de 1994, no colóquio internacional 

Memória, a questão dos arquivos, organizado por iniciativa de René Major e 

Elisabeth Roudinesco. Nela, Derrida mostra a dupla raiz da palavra arquivo: arkhê, 

que implica começo e comando, e arconte, o que comanda. Expõe, dessa maneira, 

a verdade social e histórica da relação intrínseca entre o poder e o arquivo: ali onde 

por princípio as coisas começam, a autoridade exerce sob o princípio da lei o 

comando. 

A partir de Freud, com o desenvolvimento na psicanálise dos conceitos de recalque, 

censura e negação, derivados do inconsciente, nos quais os desejos manifestam-se 

a partir das pulsões do corpo, não mais podemos ter uma concepção ingênua e 

simplista sobre a memória. Freud concebe o psiquismo como uma máquina de 

escrita e representa o seu funcionamento de forma exteriorizada. Faz isso a partir de 

modelos, da inscrição dos traços-arquivos e dos registros históricos que organizam a 

memória que se inscreve num processo de escritura no corpo, só podendo ser 

considerada como resultado de uma escrita que sofreu inúmeras revisões 

decorrentes de repressões, negações, apagamentos e censuras. 
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Por meio desta abordagem teórica, o objetivo principal deste estudo é introduzir 

condições de análise sobre arquivo e memória, tendo como pressuposto a 

videoinstalação O tempo não recuperado de Lucas Bambozzi. Iniciamos, a seguir, 

alguns possíveis apontamentos sobre o trabalho. 

Sobre O tempo não recuperado 

A videoinstalação O tempo não recuperado, de Lucas Bambozzi, consiste no 

processamento de vídeos e filmes extraídos de arquivos pessoais do artista. 

Colecionados (segundo expressão de Lucas) durante quase quinze anos, 

constituem-se como “imagens de eventos, acontecimentos, devaneios, situações 

íntimas, momentos peculiares, especiais ou não, memórias perdidas dos propósitos 

originais das imagens”. 

Diante do acúmulo destas imagens e da problematização sobre o seu valor − uma 

vez que essas se revelariam falhadas “no seu potencial de eloquência e visibilidade” 

−, Lucas coloca em causa relações sobre como proceder “com estas imagens que 

não se confirmaram como registro, documento ou poesia”. Com isso, interroga sobre 

o destino das “emoções supostamente impressas em fitas esquecidas e filmes não 

revelados”. 

Ao tomar como referência a obra O tempo recuperado, Lucas,inspirado em Proust,                       

“buscaria o propósito de determinadas imagens, refazendo percursos e processos”. 

Para ele, seu trabalho se situaria assim no limite entre o registro − de natureza 

autobiográfica − e a narrativa: ela via ficcional, buscaria fabular os sentidos da trama 

da memória. Se, por um lado, a memória objetiva-se nos processos de registro e 

inscrição como experiência subjetiva, por outro Lucas aspiraria construí-la como uma 

trama imaginária ficcional, ordenada por um dispositivo de arquivamento. A partir de 

tais premissas, surge a pergunta: Que estatuto teriam tais registros? 

No transcorrer do seu trabalho artístico, Lucas constata a inelutável perda de 

experiência em relação às imagens registradas. Ele nos diz que sequer pode 

detectar a sua presença emocional na captura delas. A perda de experiência se 

impõe, assim, como evidência do tempo perdido. 
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Trata-se aqui de observar uma situação paradoxal: embora os rastros do vivido − 

registrados como imagens videográficas − aspirem a uma recuperação do passado, 

Lucas distancia-se, a partir da constatação da perda da experiência, da busca por 

uma forma articulada através de uma narrativa pessoal. Este distanciamento se dá 

pelo fato dele escolher um software (Korsakow System) de edição aleatória de 

imagens ao invés de optar por uma edição pessoal, que supostamente asseguraria 

uma unidade imaginária e linear coerente com a representação de um eu que 

recuperaria o tempo. 

Com isso, coloca em xeque a possibilidade de dar um sentido pessoal ao título do 

livro − derradeiro romance de Proust −O tempo recuperado, ressignificando-o? 

Passados praticamente cem anos de distância entre uma e outra obra, seria essa 

uma experiência ainda possível? 

No trabalho de Lucas, o dispositivo instalativo é formado pela projeção simultânea 

de cinco vídeos dispostos lado a lado. No entanto, no que diz respeito às escolhas 

dos conteúdos para cada uma das cinco projeções, encontramos uma nítida 

polarização na distribuição destas sequências de vídeos. Nelas, são colocadas em 

conflito tanto as escolhas dos blocos de imagens como a distribuição dos recursos 

de áudio. 

Enquanto o som dos dois vídeos projetados nas extremidades é audível no 

ambiente, o dos três vídeos centrais é acessível apenas pelos fones de ouvido. Este 

tipo de recurso singulariza cada uma destas sequências, e pede atenção exclusiva 

do visitante da instalação, que precisa sentar-se em um banco diante da projeção. 

No vídeo projetado à direita da instalação, a câmera desloca-se perpassando a 

extensa coleção de vídeoscassetes e mini DVDs dispostos em estantes e caixas. A 

multiplicidade dos meios tecnológicos empregados para o registro é índice da 

extensão temporal coberta pelas fitas de vídeo. Captadas pela câmera em zoom in, 

e por meio de lente olho de peixe, as imagens dos antigos suportes e bitolas são 

manipuladas simultaneamente às imagens do livro Em busca do tempo recuperado. 
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Diante das imagens do livro de Proust, páginas são folheadas compulsivamente e 

mostradas por meio do enquadramento de dedos em primeiro plano. Nelas, há um 

recorte, uma passagem, em que encontramos sublinhada a frase “o mesmo 

acontece com nosso passado”. Nas margens subsequentes, lê-se − anotado a lápis 

– os duplos termos: memória/vida, memória/conhecimento, memória/entropia e 

memória/impregnado.  

É possível observar que o estabelecimento da disjunção de sentido entre duas 

ordens da memória foi o recurso utilizado pelo artista para produzir conflito e 

estranhamento no espectador. Podemos citar como exemplo o duplo termo 

memória/entropia, que expressa o antagonismo entre ambos. Como sabemos, 

entropia significa a medida da variação da desordem em um sistema − nos dá a 

dimensão do acúmulo desordenado −, que se opõe à noção de memória como vida 

e conhecimento.  

O passo seguinte consuma a inscrição da palavra NÃO entre as palavras “tempo” e 

“recuperado” no título do livro O tempo recuperado. A partir disso, acompanhamos 

reiteradamente a inscrição a cada página do mesmo NÃO, que aparece 

repetidamente como a marca de uma impossibilidade ou fracasso.  

Esta inscrição, formulada repetidas vezes, aponta para um real que insiste em não 

se inscrever. A cada vez que é repetido, o gesto que inscreve o NÃO se converte na 

exposição – ou constatação −, no retorno da “impossibilidade” da recuperação do 

tempo diante do acúmulo entrópico dos registros de vídeo.  

É delineado, assim, o paradoxo. No caso, a letra que inscreve não suprime a busca 

por recuperar o tempo. Ou seja, não produz uma substituição que deslocaria − como 

recalcado − o significante do tempo recuperado. Ao contrário, ela assinala a 

impossibilidade de retomar a memória como tempo recuperável.  

Uma vez que não é possível a recuperação do tempo, Lucas opta por recriar, a partir 

da experiência atual, novos sentidos para as sensações e afetos. Esta recriação se 

dá pelo reprocessamento do tempo a partir da recontextualização dos arquivos, 

apresentados agora sob a forma digital, como bancos de dados.  
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Os vídeos que formam o banco de dados são organizados de forma aberta, como 

uma estrutura móvel. Agrupados em pequenos núcleos, são ordenados segundo 

temas ou visualidades plásticas. 

Se a metáfora transforma o real em plano simbólico, o avesso da metáfora restitui o 

real. É nessa medida que Lucas resgata emoções e sentimentos supostamente 

associados às imagens originalmente produzidas. Nesse sentido, podemos observar 

que a metáfora de memória como “tempo não recuperado” tem a capacidade de 

recriar, ressignificar, o tempo presente. 

Os três vídeos projetados no centro, reprocessados pelo programa Korsakow 

System, trazem fragmentos de imagens dispersas de um cotidiano impreciso. São 

imagens que evocam longinquamente cenas algumas vezes indeterminadas, outras 

vezes familiares. Assemelham-se a paisagens difusas obtidas por meio de 

deslocamentos em viagens de trem, em ritmo acelerado, ritmadas, por exemplo, 

pelas janelas e pelos reflexos da imagem do artista sobreposta nos vidros. São 

como vestígios incertos, em que o artista aparece ora entre amigos, ora trabalhando, 

ora dançando, ou mesmo deitado, evocando dizeres extraídos do início de Em 

busca do tempo perdido, de Proust, ou com sua mulher, ou mesmo com sua filha 

Lívia, ainda bebê.  

Sobre Korsakow System 

Enquanto boa parte das imagens originais foi captada de modo analógico (por meio 

de dispositivos fílmicos ou videográficos), o reprocessamento delas se deu de modo 

digital. A edição aleatória do banco de dados foi realizada por meio do software 

Korsakow System, que cria uma lógica interna de edição a partir de algoritmos que 

estabelecem sequências por meio de metadatas − ou palavras-chaves definidoras 

dos agrupamentos selecionados. Essas metadatas permitem aos computadores 

lerem e acessarem os dados, conectando, desse modo, as imagens entre si.  

Esse software foi desenvolvido pelo documentarista Florian Thalhofer com o objetivo 

de ‘estruturar’ uma série de depoimentos que colheu em várias partes do mundo 

sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Curiosamente, o software tem o nome de 
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Kosarkow System, que evoca Kosarkow Syndrome, termo médico que designa um 

dano cerebral ligado ao abuso de álcool que afeta a memória. Os pacientes que 

sofrem desta síndrome compensam as falhas da memória desenvolvendo a 

capacidade particular de fabular histórias. O recurso ao software pelo seu criador 

relaciona-se com o processamento não linear das entrevistas realizadas sobre o 

alcoolismo no documentário. Esse agenciamento não linear permitia o deslocamento 

da ordem dos discursos “que poderiam trazer conotações moralistas ou inflamadas”. 

Na videoinstalação de Lucas, contrastando com as três sequências centrais de 

projeções produzidas a partir do processamento realizado pelo software Korsakow 

System, encontramos erigido um polo de tensão constituído pelos vídeos projetados 

à esquerda, que se distinguem pela natureza intempestiva da temática abordada. 

Projetados com o áudio aberto, não há como nos esquivarmos a ouvir os 

depoimentos que reconhecemos como sendo do artista com seu pai e seu tio. 

Tomados de forma direta, em preto e branco, muitas vezes em primeiríssimo plano e 

de forma contínua, repetitiva e em looping, os vídeos são apresentados sem 

qualquer processamento operado pelo software Korsakow System. Ouvimos estes 

depoimentos simultaneamente aos ruídos da escrita da palavra NÃO e das folhas 

viradas do livro O tempo recuperado, o que aproxima as duas projeções situadas 

nos pontos extremos da videoinstalação. 

O depoimento do pai começa com uma pergunta formulada de forma direta por 

quem realiza o vídeo: “Quando o senhor começou a beber muito? Sem hesitar, ele 

reponde com uma afirmação quase desafiante que expõe o gozo de sua dissolução 

mortífera: “Comecei a beber desde os 17 anos...nunca bebi moderadamente, bebi 

até rachar. Faz mais de dois meses que eu fico bebendo quase sem parar. 

A câmera apenas registra seu rosto impassível em primeiro plano, enquanto 

continua sua fala com uma leve ironia: “Um colega aconselhou-me a combater os 

efeitos da abstinência tomando uma outra dose”.  

Na tomada seguinte, nos diz lacônico: “Eu tenho uma direção, uma dimensão 

política; o outro não tem”. Ele procura na diferença com o outro afirmar sua altiva 

dignidade como ser político. Porém, o seu estado de embriaguez nos traz a 
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expressão inelutável de uma perda melancólica. Prossegue falando de suas 

preferências estéticas “Eu gosto de fotografar...o melhor é fotografar em preto e 

branco”. 

Ele pede posteriormente a Lucas − que está filmando − que o leve até seu irmão 

Célio. Neste momento, a inclusão do nome de Lucas localiza-o no extracampo, 

como aquele que se situa como o “olhar da câmera”. Na sequência seguinte, Lucas 

e o pai se encontram com Célio em um bar, e este, embriagado, começa a falar para 

a câmera, ou seja, para Lucas, com um misto de raiva e admiração: “Seu pai foi 

criado como menino de ouro, seminarista que estudou no colégio Arnaldo. Todo 

mundo o protegia, era o inteligente da família. Eu fui criado na sarjeta, vivia a vida 

real; ele vive na fantasia até hoje. É mentira ou verdade?”, interroga ao pai de Lucas, 

que, com um sorriso apático, faz sinal de positivo.  

Célio continua com agressividade: “Era o protegido das tias, bonitinho, o simpático, o 

inteligente da família, e virou este b* que está aí, que não dá valor à vida. Com a 

capacidade dele eu moveria o mundo, não precisaria de uma alavanca como 

Arquimedes. Eu não precisaria de um ponto de apoio”. 

Estes exemplos recolhidos entre os depoimentos intensos, contundentes e duros 

tomados em sequências que irrompem abruptas − diferenciados dos demais vídeos 

− referem-se ao processo de dissolução pelo álcool, desagregação vital e perda 

melancólica no abismo provocado pelo gozo mortífero. Perda melancólica esta que 

se expressa no fracasso apontado pelo tio: “ele era o inteligente da família e virou 

este b*que está aí, que não dá valor à vida”.  

Se o registro documental resvala o obsceno (por dar a ver algo sem pudor), no 

entanto articula-se poeticamente pelo dispositivo da videoinstalação um sistema 

complexo que apresenta de forma brutal a impossibilidade de recuperação do 

passado. Lucas nos expõe cruamente, como em um sintoma, a divisão subjetiva 

diante do “tempo não recuperado”.  

A inexistência de um narrador que articule em primeira pessoa o sentido da 

experiência nos evidencia a perda da experiência, sintoma por excelência da 
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modernidade. Nela, como sabemos, as vivências consumam-se, esgotam-se e são 

dilapidadas na imediaticidade do presente. Deste modo, Lucas nos expõe em sua 

poética a condição de um sujeito despedaçado diante da ruína das imagens 

colecionadas e da perda do valor da existência.  

Poderíamos nos referir com isso à noção do real traumático pensado por Lacan a 

partir de Freud. O real traumático surge assim como o retorno não dos signos, mas 

da irrupção para além das representações, do encontro faltoso e inassimilável, 

mortífero que insiste em não se inscrever. 

Neste ponto do trabalho, observamos uma divisão entre o que é fabulado nas 

projeções centrais editadas pelo processamento do Korsakow System, que 

sintomaticamente alude ao dano cerebral da perda da memória causada pelo álcool, 

e nas projeções laterais, onde duas repetições têm lugar, uma com o depoimento do 

pai e do tio, e outra com a página em que é inscrito o “não” do “tempo não 

recuperado”. 

As projeções centrais nos apresentam a fabulação como um tamponamento do real 

inassimilável que irrompe como um rosto desvelado, estranhamente familiar. Na sua 

aparente acidentalidade, os vídeos com o depoimento do pai situam-se à margem 

dos registros destinados à produção poética. Eles são brutos. Poderia fazer uma 

analogia com Flávio de Carvalho que desenha sua mãe no momento de máxima 

angústia − o de sua morte − ou Bill Viola em The Crossing. Somos nós como nos 

vemos olhados e atingidos pela contundência da divisão exposta pela poética de 

Lucas.  

Retomando a perspectiva posta por Derrida desde o Mal de arquivo, veríamos a 

ação de um mal radical que opera assim e desde sempre no trabalho de inscrição 

(registro, guarda e interpretação dos arquivos), o que Freud designa “pulsão de 

morte”, que “trabalha para destruir o arquivo: com a condição de apagar também 

seus próprios traços. Ela devora seu arquivo, antes mesmo de tê-lo produzido 

externamente” (DERRIDA, 2001, p. 21). Tal pulsão é também uma pulsão de 

“agressão e de destruição”; ela leva à “aniquilação da memória”, ao “apagamento 
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radical”. É o desejo de destruir o que é exterior, sendo que, “não há arquivo sem 

exterior” (DERRIDA, 2001, p. 22). 

Ela se materializa aqui pelo efeito dos danos produzidos pelo alcoolismo crônico no 

corpo. 

Tensão dialética entre Eros e Tanathos, entre as pulsões de vida e de morte, entre 

inscrição da memória e seu apagamento, é o que paradoxalmente permite a 

abertura mobilizadora e desconstrutiva do “mal de arquivo” e sua insistência na 

reconstrução: A poética de Lucas nos traz a fratura e a impossibilidade de redenção 

do tempo em uma imagem unificada: ele nos traz a dissolução, a quebra e, 

simultaneamente, de forma paradoxal, o avesso de uma metáfora, o real da divisão 

subjetiva.  

A videoinstalação O tempo não recuperado transita, desse modo, do arquivo morto 

das imagens colecionadas à memória afetiva do corpo. Esta tem lugar na medida 

em que é inscrita pelos registros tecnológicos, embora perdida na sua ligação com o 

corpo. Lucas produz aquilo que podemos denominar um “corpo da memória” − como 

um dispositivo que expõe a divisão subjetiva − na pulsação tensa de um “arquivo 

vivo”.  
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