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TRANSFERÊNCIAS PARTICULARES SOBRE MEMÓRIAS PÚBLICAS 
 
 

Flavya Mutran Pereira – PPGAV/UFRGS 
 
 

RESUMO: Este artigo trata do processo de criação da série DELETE.use (2013-2014), que 
explora o conceito de latência da imagem a partir de apagamentos ou reinscrições da figura 
humana em clássicos da Fotografia, e está ligada à pesquisa em poéticas visuais ‘Arquivo 
2.0’. As ideias de Joan Fontcuberta, Michel Foucault e Fred Ritchin ancoram as reflexões 
teóricas da série, e a obra Hipocampo, de Rosângela Rennó serve como interlocução da 
pratica artística.  
 
Palavras-chave: Apropriação; Arquivo; Fotografia; Latência; Web. 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the process of creating the DELETE.use series (2013-
2014), which explores the concept of image latency from deletions or reentry the human 
figure in the classical Photography, linked to research in visual poetics 'Archive 2.0'. Joan 
Fontcuberta's ideas, Michel Foucault and Fred Ritchin anchor the theoretical reflections of 
the series, and the Hipocampo instalation, by Rosângela Rennó, serves as practice to artistic 
dialogue. 
 
Key words: Appropriation; Archive; Latency; Photography; Web. 

 
 
 
Graças ao meio digital, fotografias hoje são cada vez menos guardadas em arquivos 

de aço ou caixas de papel, sendo mais comuns em chips de memórias contidos em 

placas de circuito elétrico ou discos magnéticos, o que afetou não só sua 

materialidade como também sua fruição. Passada a primeira década do Séc. XXI, 

mudou também a forma de acesso não só para os arquivos fotográficos recentes – 

seja os profissionais, institucionais ou familiares -, como para os arquivos históricos, 

que ao circular pela rede mundial de computadores, passaram a integrar uma 

incomensurável fonte de pesquisa, pronta para os mais diferentes usos. 

Paradoxalmente, a imagem fotográfica hoje está cada vez mais dependente de 

palavras-chaves que lhes abram caminho, tornando a informação visual quase 

indissociável da textual, talvez como nunca antes na história da Fotografia. Mas 

essa interdependência entre palavra e imagem não deve ser entendida como 

limitadora, antes pelo contrário, já que novas ferramentas de indexação digital 
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permitem todo tipo de combinação texto-visual, e consequentemente, inúmeras 

formas de leituras, desvios e interpretações. 

Para Fred Ritchin (2010), crítico de primeira hora dos rumos do fotodocumentarismo 

digital, o que mudou não foi só a materialidade e a forma de visualização, guarda e 

compartilhamento de fotografias, e sim a natureza da imagem que evoluiu para o 

que ele chama de hiperfotografia pós-fotográfica: um meio hibrido desdobrável em 

outras linguagens, produzido a partir da interatividade e dissolução, ou, multiplicação 

autoral. 

Como consequência da etapa pós-fotográfica o conceito de Copyright (todos os 

direito reservados) passa a coexistir com o novo sistema de licenças Creative 

Commos (alguns direitos reservados) onde o autor original determina se sua obra 

pode ou não ser copiada, distribuída e/ou reinterpretada para uso particular, 

comercial, institucional, etc. Para Ritchin, o fotógrafo de hoje tornou-se um 

comunicador que utiliza a fotografia para disparar uma discussão ou investigação 

inicial, como se criasse o “esboço de uma imagem, tão vulnerável agora à 

modificações como sempre foi a recontextualizações.” (RITCHIN: 2010, p.43) 

É fato que mesmo antes do suporte digital, tanto o jornalismo quanto a publicidade já 

manipulavam fotografias como estratégia de construção ideológica, mas Ritchin 

alerta que a contínua intervenção nas imagens feitas pela imprensa nas últimas três 

décadas demonstra que já nos acostumamos e até desejamos tais manipulações. 

Para o autor, conscientemente ou não, ao se manipular fotografias de alguma 

maneira prepara-se o caminho para mudanças pessoais e sociais fundamentais. Tal 

afirmação é polêmica. 

É nesse contexto histórico e tecnológico que encontro motivação para minha 

pesquisa de doutorado em poéticas visuais, e onde busco material para explorar o 

poder de ficcionalização atribuído à fotografia, seja ela advinda de dispositivos 

analógicos ou digitais. O arquivo fotográfico aqui passa a ser fonte indiscutível de 

edição pós-produção, com enorme poder de subjetivação. 
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Uma das séries de obras da pesquisa intitula-se DELETE.use, e nela trato de 

diferentes possibilidades de interferir em fotografias como se fossem territórios 

passiveis de novas abordagens. Inicialmente, nenhuma fotografia que tomo como 

base (ou matriz do trabalho) é de minha autoria - embora eu considere todas e cada 

uma delas como elementos-chaves na minha formação estética e cultural, seja como 

artista, seja como cidadã. Minha intervenção se dá na apropriação e edição digital 

desses arquivos, e justifica-se como estratégia para lidar com informações 

supostamente de conhecimento público e comum - território fértil para problematizar 

temas ligados à matéria e memória, (re)contextualização da imagem como 

ferramenta discursiva, autoria e anonimato, realidade e ficção, entre outros tão 

usuais no campo da arte. 

Agrupadas em sequencias nada cronológicas, a maioria das fotografias da série 

consta entre as listas de TOP10 dos sites mais populares da internet, mas minha 

seleção, claro, é absolutamente pessoal e fragmentada. A escolha de lidar com 

arquivos pré-existentes se deu na medida em que meus questionamentos íntimos 

em relação à memória, (im)permanência e (in)visibilidade me fizeram acreditar que 

eu só poderia compartilhar algumas ideias com terceiros tendo como canal de 

comunicação uma base de dados de notório conhecimento público, onde eu 

pudesse estabelecer um diálogo e apostar na interatividade espontânea com meus 

futuros interlocutores. 

O trabalho parte de reproduções digitais, mas muitas matrizes selecionadas foram 

originalmente feitas em base fílmica e circulam pela Web em tamanhos e extensões 

variadas. A baixa resolução das imagens que capturo da internet não é tomada 

como fator limitante do trabalho plástico, uma vez que sua precariedade não só dá 

pistas das fontes de pesquisa como do procedimento característico de captura e uso 

não autorizado de imagens de terceiros. Dar visibilidade para a estética pixelizada 

que indica transposição de meios tecnológicos é ponto crucial na construção dos 

elementos discursivos do trabalho, uma vez que minhas “refotografias” não 

pretendem só remeter-se de forma direta às fotografias originais, e sim recontá-las 

sob outra perspectiva.  
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Opero com apagamentos, recortes ou reinscrições de elementos visuais que alteram 

o sentido original das imagens selecionadas para a poética, criando novas cenas 

para velhos pontos de vista. Retiro os vestígios de corpos de cenários fotográficos 

que se notabilizaram pela carga dramática de flagrantes de guerras, catástrofes 

naturais, acidentes trágicos, genocídios, suicídios e toda gama de situações que 

causaram dor e horror documentadas pelas lentes de fotógrafos como Alexander 

Gardner, Robert Capa, Kevin Karter, Henri Cartier-Bresson, Benjamin Abrahão, 

Manu Brabo, Sebastião Salgado e Nick Ut, só para citar alguns. Interessa-me pensar 

sobre o quanto a figura humana é responsável pela potência ou pela ausência de 

sentido numa imagem, que uma vez esvaziada parece não sustentar a atenção do 

olhar. 

 
Fig.01, Fig.02, Fig.03 e Fig.04 – Imagens da série DELETE.use, de Flavya Mutran (Porto Alegre/RS, 

2013), apropriação e manipulação digital a partir de fotos não autorizadas de Robert Capa (1936) e 

Kevin Karter (1994), Henri Cartier-Bresson (1933) e André Liohn (2012) capturadas online. 
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Proponho novas expedições por esses territórios já tão conhecidos. Outras miradas 

sob as lentes hiperfotógraficas que simulam quadros posteriores ao “momento 

decisivo” feito pelo olhar anterior ao meu, quando hipoteticamente ainda não se 

podia ver em cena nem fotógrafo nem fotografado(s). Todo o aparato discursivo 

anterior é desarticulado para fazer brotar novas (auto)narrativas em puro estado de 

latência. 

Para o fotógrafo catalão Joan Fontcuberta, o sentido de latência da imagem entre a 

fotografia analógica e a digital é diferente. Na fotografia química as imagens latentes 

estariam escondidas, já na digital estariam fechadas, e completa: 

A imagem latente se assemelha a uma imagem que existe como 
embrião ou semente, ou, se preferirmos, como corpo criopreservado 
à espera de condições favoráveis que lhe permitam voltar à vida. 
Mas, sobretudo na ordem do simbólico, a imagem latente constitui 
para a fotografia a porta para sua dimensão mágica: trata-se nem 
mais nem menos do primeiro estágio do contato físico que a 
realidade e sua representação estabelecem. (FONTCUBERTA, 
2012: p.39) 

O que ocorre em DELETE.use é exatamente um movimento de abertura de 

arquivos. Seria como se outro arquivo estivesse encoberto pelo clique célebre inicial, 

e o que trago à luz seria um tipo de duplo imediato e precário frente à imagem 

matriz. Uma fotografia ordinária escondida entre as nuances de cor ou entre o preto 

e branco passado, que agora é vista sem protagonistas.  

É no campo da arte que a latência da imagem pode ser explorada sem reservas, 

ainda que não sem polêmicas. Latência não só de imagens ocultas, como também de 

contextos, intenções e mensagens. Sem ter vivenciado as novas perspectivas de 

conexões em rede, Michel Foucault (1994) criou a noção de heterotopias, 

classificando seis tipos de espaços 1  que coexistem entre os lugares físicos e 

projeções mentais. Ao contrário das utopias, as heterotopias são espaços que 

existem visualmente enquanto localização geográfica. Poderíamos pensar então nos 

endereçamentos de http 2  como outro tipo de heterotopia pós-foucaultiana? 

Considerando que sim, amplio esta possibilidade e passo a também considerar o 

espaço criado pela imagem fotográfica como um tipo de heterotopia de ilusão, uma 
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pequena versão do espaço social onde o vazio da paisagem constitui-se como 

território da impermanência de significados e emoções em múltiplas latências. 

Troco o sangue e lágrimas das fotos originais pelas texturas do fundo das imagens. 

Recoloco em cena as camadas mais profundas de uma paisagem que passa a ser 

órfã, já que se desprendeu de sua paternidade autoral e de suas memórias humanas. 

E qual o risco desse ato? Ao retirar a presença humana da fotografia original, a 

noção cultural de Paisagem também pode ser maculada, pois para Joan Fontcuberta 

a Paisagem é uma invenção humana cujo maior pretexto é a memória. Sem as 

celebres personagens em cenas, não há o que lembrar.  

Em nenhum momento pretende-se desrespeitar ou desmerecer os dramas ali vividos, 

as histórias reais ou as imaginadas pelos meus antecessores. Ao contrário, talvez 

busque algum tipo de redenção para elas. Na impossibilidade de um final feliz para 

as figuras retratadas originalmente, proponho um novo começo, ainda que 

improvável, confiando nas palavras de Fontcuberta quando afirma: 

A imagem latente não é somente o esboço de um registro, é uma 
promessa de felicidade: uma promessa de felicidade que pulsa sem 
sair à superfície, sem ultrapassar a soleira da visibilidade, à espera 
da consumação de um clímax. (IDEM, 2012: p. 41) 

Acredito que quanto maior for o número de imagens reconfiguradas e expostas 

como conjunto, mais chances há do espectador encontrar elementos visuais que o 

reportem ao espaço-tempo onde a matriz fotográfica foi gerada, e a partir daí se 

estabeleça algum tipo de conexão entre o que a foto denota e o que ela 

possivelmente conotaria caso o espectador se lembre do que foi suprimido da cena.  

Apropriação da memória alheia 

A  radicalização  de  deslocamentos  de  sentidos  da  imagem e de objetos do 

cotidiano surgiu com Marcel Duchamp, artista que instituiu a crise da autoria no 

campo da arte, ao colocar em xeque o lugar e o papel do artista com seus ready-

mades. Podemos pensar numa mudança ainda maior com os procedimentos de 

Sherrie Levine, que na década de 1980 levou a experiência duchampiana a um 

grau ainda mais polêmico, ao fotografar fotografias de fotógrafos consagrados e 
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adotá-las renomeando-as como se fossem suas, incluindo o substantivo ‘after’ 

(depois) precedendo o nome dos autores originais. Levine contesta o dogma da 

originalidade praticado por artistas e pelos canais institucionalizados dos museus 

e galerias de forma contundente, expondo ainda certo despreparo e desconforto 

para lidar com mudanças que afetem leis da tradição e da propriedade. No pós-

fotográfico o sentido de ‘original’ também perdeu seu significado, já que dada sua 

natureza maleável, arquivos digitais são facilmente manipuláveis. Para Richard Shiff 

(2003) a atitude de Levine violou as normas modernistas, causando não só 

rupturas conceituais como perigosas implicações monetárias para os que detêm 

os direitos de comercialização das obras originais, dando início ao que Rosalind 

Krauss (1989) nomeou como uma forma de pirataria dentro do sistema da arte. 

Ao longo das últimas décadas a proposta de Levine foi desdobrada por inúmeros 

artistas, mas só em 2001, Michael Mandiberg atualizou o sentido de apropriação de 

Levine para os canais de compartilhamento de arquivos em escala global. Ainda 

com as imagens de Evans, Mandiberg criou os sites http://afterwalkerevans.com e 

http://aftersherrielevine.com, permitindo não só a visualização das fotografias como 

também o download gratuito para essas imagens, acompanhadas de um certificado 

de autenticidade das obras que pode ser assinado pelo próprio usuário.  
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FIG.05 – As páginas iniciais do trabalho de Michael Mandiberg (2001) que desdobra a apropriação 

polêmica de Sherrie Levine (1980) sobre arquivos fotográficos de Walker Evans. In URL: 

www.aftersherrielevine.com 

A atitude de Mandiberg não só reproblematiza os processos de interação entre 

artista-obra-espectador, como antecipa a febre dos compartilhamentos coletivos que 

se tornariam uma constante ao final da primeira década do Séc. XXI. Para a 

pesquisadora Denise Camargo, o jogo criado por Mandiberg coloca o dispositivo em 

função da subjetividade do observador, e completa: 

(...) ao redefinir o conceito de imagem, ao pensar nas questões de 
apropriação, autoria, inserção da fotografia no campo das artes, 
tecnologias e os novos papéis dos artistas e dos observadores, 
estuda-se o ‘campo ampliado’ das imagens de hoje. A idéia de 
apropriação (ou interação) propõe que a imagem se transforme em 
lugar. O que nos leva a pensar nas possibilidades de estudar suas 
relações espaciais, os processos e as poéticas da cena, a 
cenografia, a encenação. (CAMARGO, 2007: p.123) 

Explorando a latência da imagem pelo canal da palavra 

Públicas ou particulares, nossas memórias estão impregnadas de fotografias, são 

parte do patrimônio imaterial do homem e estão guardadas nos arquivos íntimos da 

maioria de nós. Fazem parte da nossa noção de identidade e pertencimento 

sociocultural, e são elas que nos ajudam a conviver com o outro e com nós mesmos. 

Confiando nessa ideia de um arquivo supostamente universal feito de fotografias em 

estado de latência mental, Rosângela Rennó criou a instalação Hipocampo 

(1992/1995), onde explora a relação entre palavra - imagem - memória. A artista 

distribuiu textos aplicados com tinta fosforescente em colunas e paredes brancas de 

uma sala para descrever fotografias muito conhecidas do imaginário fotográfico 

contemporâneo, onde luz e escuridão se alternam para criar um jogo de 

visibilidades. Após alguns instantes de luz acesa, onde os textos parecem invisíveis, 

faz-se dois minutos e meio de escuridão e as frases podem ser vistas em sua 

fosforescência.  

Apropriando-se de informações escritas sobre imagens veiculadas na imprensa, a 

instalação Hipocampo torna-se um território experimental onde as lembranças 
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individuais emergem de um banco de dados interior e invisível aos olhos, mas 

potencialmente disponível enquanto latência.  

 

FIG.06 – Hipocampo (1992/1995), de Rosângela Rennó, projeto Arquivo Universal dimensões 

variáveis. Fonte: Itaú Cultural. 

A experiência de imersão em um ambiente de luz e escuridão que aposta nesta 

ativação da imagem através da palavra abre a possibilidade de pensar numa 

inversão da ordem hierárquica que historicamente sempre existiu entre texto e foto. 

Mas para que a latência, neste caso, seja algo além do que uma imagem ou 

mensagem subliminar, depende de algo mais do que os sentidos sensoriais, pois é a 

bagagem histórica e cultural do expectador, seu nível de alfabetização e o idioma 

usado como interlocução que completam a experiência. Complexo e conceitual, 

Hipocampo atua justamente na zona de indeterminação cerebral onde nossas 

memórias aderem.  

A obra Hipocampo, de Rennó talvez tenha como ponto comum com  DELETE.use 

uma inquietação sobre o quanto a massificação da linguagem fotográfica vem 

servindo de fiadora da memória sociocultural do homem contemporâneo. Embora 

haja sempre o risco da hipótese de base de dados e arquivo comuns esbarrar em 

todo tipo de desigualdade cultural, histórica e social, considero qualquer diferença de 

recepção cognitiva com o trabalho muito bem-vindas na minha pesquisa. 

Ao contrário de Rennó, minhas imagens são ágrafas, não se sustentam só com 

palavras. Com o descolamento dos protagonistas históricos restaram apenas 
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fantasmas antiaderentes simulados pela modelagem digital, mas talvez seus 

espectros não assombrem ninguém. As imagens de DELETE.use existem sem o 

peso do ódio e também de qualquer possível amor que possa nascer aos olhos de 

que as contemplar. Da fugacidade inexpressiva da paisagem resta só aridez para 

(não) lembrar.  

Notas 

                                                        
1 Os seis espaços heterotópicos Foucaultianos são: ‘heterotopia de crise’, ‘heterotopia do desvio’, ‘heterotopia de 
sobreposição’, 'heterotopia temporal', ‘heterotopias herméticas’ e ‘heterotopia de ilusão’. Para saber consultar 
referencia bibliográfica. 

2 HTTP é abreviatura de Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto) utilizado como 
protocolo de comunicação entre sistemas de computadores em rede, para transferências de dados entre 
servidores da internet.  
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