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RESUMO 
O artigo traz uma reflexão sobre a experiência singular do tempo que a arte pode gerar. A 
partir do conceito de “acontecimento visual único”, de Didi-Huberman e das reflexões sobre 
a memória de Bergson, propõe-se que a experiência junto à arte pode subverter o 
movimento pelo qual a memória que repete (memória-ação) recobre a memória que imagina 
(imagens-lembrança). A partir de textos que narram experiências junto a trabalhos 
vivenciados no Torreão – espaço que durante 15 anos conjugou em Porto Alegre produção 
e reflexão em arte contemporânea – evidencia-se o processo pelo qual a memórias são 
evocadas e ressignificadas no presente nos momentos de encontro com trabalhos, dando 
vazão a uma relação com o tempo marcada pelo anacronismo, pela complexidade e 
suspensão dos fins úteis que regulam os processos mnemônicos.                                            
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ABSTRACT 
This article brings a reflection on the singular experience of time that art may generate. From 
Didi-Huberman’s concept of “unique visual happening”, and Bergson’s reflections on 
memory, what is proposed is that the experience with art is able to subvert the movement 
through which memory that repeats (habitude) recovers the memory that imagines (images-
remembrances). Going from texts that narrate experiences with artworks which took place at 
Torreão – a place in Porto Alegre which gathered, during 15 years, production and reflection 
in contemporary art –, the process through which memories are evoked and re-signified in 
the present is then made evident in the moments of encounter with artworks, providing a 
relation with time with highlighted anachronism, through complexity and suspension of useful 
means which regulate mnemonic processes. 
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Em um trecho do livro Não há lugar para a lógica em Kassel (2015) do escritor 

espanhol Enrique Vila-Matas, o narrador relata o desenrolar da experiência proposta 

pelo trabalho This Variation (2012) do artista Tino Sehgal. O trabalho fez parte da 

décima terceira edição da Documenta de Kassel, e instaurava-se como um 

acontecimento em uma sala completamente escura – um anexo abandonado do 

Grand City Hotel Hessenland. Em meio à penumbra, um grupo de performers 

propunha situações disparadas pela chegada de visitantes. Já acostumados à 

escuridão, os performers reagiam às ações esboçadas por aqueles que adentravam 

o ambiente sombrio. Depois de já ter incursionado duas vezes pela sala, o narrador 

decide confrontar pela terceira vez o lugar habitado por “espíritos de outro mundo”, 

que “cantavam e dançavam e pareciam viver entre as sombras do lugar” (VILA-

MATAS, 2015, p. 50): 

Já situado em pleno interior do espaço opaco, dei seis passos 
rápidos para o fundo do quarto dos espíritos. [...] Caí no erro de 
achar que não havia dançarinos lá dentro. Estaquei em plena 
penumbra. Como da outra vez, dei um riso na escuridão. E, de 
repente, tudo mudou. Notei com certo horror que alguém no fundo da 
sala imitava um relincho e mentalmente me foi dado ver ou imaginar 
– como quem visualiza uma lembrança sua, mas não era uma 
imagem que eu tivesse visto alguma outra vez antes – uma senhora 
de dois séculos atrás, sentada em uma carruagem, conduzindo uma 
égua cor de chocolate pelo sul da França. Da mesma maneira como 
chegou, a imagem foi embora, e fiquei me perguntando como pude 
alcançar aquela espécie de lembrança que não era minha. [...] 
Desconcertado, dei mais um passo. A pessoa que tinha entrado atrás 
de mim tropeçou no meu corpo titubeante e quase me jogou no chão. 
Talvez assustada, deu meia-volta e saiu imediatamente do quarto 
escuro.” (VILA-MATAS, 2015, p. 150) 

Privado de reconhecer visualmente o entorno e impulsionado por um som que lhe 

soou familiar, o narrador é levado a construir uma imagem, estranha até mesmo às 

suas lembranças, que vem a compor a experiência junto a obra. Descreve-nos, 

então, um momento em que a “realidade improvável abre caminho a uma realidade 

de outra natureza, algo que adquire consistência psíquica, quase alucinatória em 

sua própria limpidez.” (DIDI-HUBERMAN, 2007, p. 22) O narrador parece ter tido 

acesso àquilo que Didi-Huberman denomina “acontecimento visual único”: um 

fenômeno para o qual despertamos quando nosso olhar se desprende daquilo que é 

visível, explicável, calculável, do que pode ser reconhecido, lido, descrito e, 

finalmente, fechado em um só sentido; o acontecimento transcorre, pelo contrário, 
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quando somos levados a fechar os olhos, a nos abrirmos “inteiramente a dimensão 

do visual” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 206). O colapso da noção temporal, o poder 

atuante da memória e da imaginação, a capacidade de figurar imagens e aparições 

é o apanágio dessa experiência. 

Ocorreu-me tratar da situação descrita por Vila-Matas quando no texto de abertura 

do 25º Encontro da Associação de Pesquisadores em Artes Plásticas foi-me 

proposta a seguinte questão: que experiência singular do tempo a arte pode gerar e 

oferecer neste momento em que vivemos? Durante a visita a Kassel uma das 

preocupações do narrador do livro já citado é a crítica situação da Europa. Durante 

toda a visita a Kassel esse se mantém como tema constante nas reflexões do 

personagem. Por meio de comentários sobre a relação que estabelece com seu 

continente-domicílio, o narrador nos dá a ver como se está instaurando na Europa 

um contexto de intolerância frente a diversos temas que se estendem de problemas 

sociais e econômicos – os imigrantes ilegais, a xenofobia, o ódio à diferença – até a 

própria relação com a arte contemporânea, sobre a qual o autor comenta recaírem 

olhares marcados pelo cinismo e pessimismo em relação ao futuro: “por trás da 

risadinha fácil [...] sempre se ocultou no fundo um ressentimento, um ódio sujo 

àqueles que arriscam fazer algo novo ou pelo menos diferente” (VILA-MATAS, 2015, 

p. 43). Está entre as possibilidades de leitura da imagem que foi sugerida ao 

narrador pela penumbra e pelo som de relincho – a senhora de dois séculos atrás, 

em uma carruagem, conduzida por cavalos pelo interior da França – ela figurar a 

derrocada da Europa: “uma Europa infestada de fantasmas, como os do salão de 

baile de Sehgal, e carregada de marcas do passado” (VILA-MATAS, 2015, p. 53). A 

partir da experiência com a obra, o narrador passa a colocar em questão a sua 

percepção do entorno e é levado a estabelecer outro tipo de relação com as 

questões que já o preocupavam, defrontando-as a partir de imagens que o 

desestabilizam e afetam profundamente. 

Surge, então, outra pergunta a partir da questão já anteriormente colocada: qual a 

importância que assumem hoje as experiências surgidas na relação com o objeto 

artístico? Em que medida os acontecimentos visuais únicos podem oferecer uma 

experiência temporal diversa da duração que usualmente vivenciamos? Conforme já 

colocava Bergson, no clássico Matéria e Memória: Ensaio sobre a relação do corpo 



 

1155 RECONFIGURAR O TEMPO: A EXPERIÊNCIA JUNTO À ARTE COMO RESISTÊNCIA AO AUTOMATISMO DA MEMÓRIA 
Paula Luersen / Doutoranda PPGAV – UFRGS 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

com o espírito (1896) o processo mnemônico é marcado por formas de 

funcionamento que são base para a segmentação de dois tipos de memória: a 

memória-ação – voltada à memorização, ao caráter prático e útil que nos leva a agir 

e a viver; e a imagem-lembrança – voltada a imaginação, ao sonho, à recordação, 

capaz de nos abstrair da situação presente.  

A memória-ação, definida pelas neurociências como memória de trabalho, é voltada 

à repetição, às regras e habilidades. Bergson chega a pensá-la antes como “hábito 

esclarecido pela memória” (BERGSON, 2006, p. 89) – uma lição que aprendemos, 

um costume ou convenção social que reproduzimos, um rosto que reconhecemos. A 

essa “memória que repete” o autor contrapõe a “memória que imagina”, denominada 

“imagem-lembrança”.I Imagens-lembrança surgem do processo pelo qual uma 

situação passada desabrocha em imagem presente, numa “passagem do virtual ao 

efetivo”, em um “movimento do fundo para a superfície, das trevas para a luz” 

(RICOEUR, 2007, p. 70). Bergson observa que há uma tendência da memória-ação 

em encobrir a imagem-lembrança, que está sempre a ponto de nos escapar. E 

acrescenta, em uma das mais belas passagens do livro: “para evocar o passado em 

forma de imagem, é preciso poder abstrair-se da ação presente, é preciso saber dar 

valor ao inútil, é preciso querer sonhar” (BERGSON, 2006, p. 90).  

Somente algumas lembranças ultrapassam as imagens úteis ligadas a memória-

ação e o autor deixa claro que isso se dá a partir de um tipo de acidente capaz de 

perturbar o equilíbrio que mantém o hábito sobrepondo-se constantemente ao 

esforço de recordação. Propõe-se nesse artigo, que a experiência junto aos 

trabalhos de arte possa configurar esse acidente, transtornando o processo de 

subjugação estabelecido. Consideramos o acontecimento visual único como uma 

das instâncias capazes de nos desviar por um momento das imagens utilmente 

associadas, evocando lembranças continuamente obscurecidas pelo apelo prático 

da vida cotidiana e pelas relações superficiais, velozes e funcionais que mantemos 

com aquilo que nos cerca. Vivemos sob o jugo de uma experiência que apela 

continuamente a memória-ação. Esse regime é descrito de maneira muito clara pelo 

filósofo Arthur Danto: 

Na vida cotidiana [...] nosso campo visual se estrutura de tal modo a 
relegar a um segundo plano tudo o que não se enquadra nos nossos 
esquemas mentais. Esses hábitos do olhar são transferidos para o 
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espaço do museu da mesma maneira como o hábito da vista-d’olhos, 
tão essencial à leitura do dia-a-dia, vai conosco para o escritório, 
onde é preciso um ato de vontade para deter o costume de passar os 
olhos rapidamente em um texto que devemos estudar. (DANTO, 
2005, p. 177) 

Na leitura de Bergson essa consciência prática e útil do momento é sustentada pelo 

equilíbrio do nosso sistema sensório-motor, mas pode ser subvertida nos momentos 

em que emergem imagens-lembrança, aquelas que “costumam aparecer e 

desaparecer independente da nossa vontade.” (BERGSON, 2006, p. 96)  

Em meio ao estudo dos arquivos de um espaço que durante 15 anos conjugou em 

Porto Alegre produção e reflexão em arte contemporânea, encontrei alguns relatos 

de experiências junto a trabalhos lá desenvolvidos que nos ajudam a pensar esses 

acontecimentos visuais únicos proporcionados pelo encontro obra/público, 

responsáveis por trazer a tona as imagens-lembrança. As experiências das quais 

trataremos foram vivenciadas no TorreãoII que representou de 1993 a 2009, um 

espaço de diálogo e troca onde se dava o entrecruzamento de diversas propostas: o 

lugar conjugava as práticas poética e docente de dois artistas/professores – Elida 

Tessler e Jailton Moreira, os propositores do espaço – estendendo-se 

posteriormente à prática e experimentação de outros artistas; era sede de aulas e 

orientações em arte contemporânea, reunindo um público heterogêneo e diferentes 

interesses; acolhia encontros e debates voltados à discussão sobre as relações 

entre arte e lugar, a partir de diferentes perspectivas; era ponto de partida para 

workshops envolvendo o deslocamento de grupos para vivenciar espaços naturais – 

de desertos à praias e montanhas – tendo a paisagem como centro das discussões; 

abrigava uma série de intervençõesIII, feitas por artistas convidados a ocuparem um 

espaço específico – a torre da casa onde o Torreão funcionava – motivando a 

experimentação, investigação e diálogo sobre a produção contemporânea. 

 Foi a partir do estudo do arquivo do Torreão que passei a considerar que as 

experiências junto a trabalhos de arte possuem um papel decisivo na ativação da 

imagem-lembrança e na conseqüente subversão do processo que leva a memória 

de trabalho a encobri-las. O acontecimento visual único, tal qual pensado por Didi-

Huberman, revela-se por meio das narrativas de experiência, um “olhar trabalhado 

pelo tempo, um olhar que deixaria à aparição o tempo de se desdobrar como 

pensamento, ou seja, que deixaria ao espaço o tempo de se retramar de outro 
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modo, de se reconverter em tempo” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.149). Cabe mostrar 

ao leitor alguns exemplos de como se dá esse processo a partir do que está 

registrado no arquivo do Torreão sobre alguns trabalhos. Não estando mais as 

intervenções na torre diretamente acessíveis, a análise se concentra no que 

informam os vídeos que registram as intervenções, realizados por Jailton Moreira, e 

nos escritos de frequentadores. De 1998 a 2005, a cada abertura uma das pessoas 

presentes era convidada a compor um texto sobre a sua experiência na torre.  

O texto Areias Brancas, escrito por Elaine Tedesco sobre o trabalho Paisagem 

Inscrita pode servir como primeiro exemplo. A intervenção foi realizada pelo artista 

André Severo em 2001, na torre do Torreão. O vídeo da intervenção nos coloca em 

contato primeiramente com o chão da torre, coberto de uma camada de areia que 

vai se adensando de maneira a tomar toda a extensão do piso. A baixa luminosidade 

é o indício de que as janelas foram fechadas; não há entrada de luz natural na torre. 

O foco então é no centro da sala, iluminado por uma única lâmpada a nos mostrar 

elementos que contrastam com o formato quadrangular da sala: toras de madeira, 

irregulares; placas recortadas e recostadas nas paredes; feno misturado à areia. A 

música, composta por sons graves de piano que se repetem, parece enfatizar o 

passeio da câmera pelos mesmos elementos, continuamente reiterados, sugerindo 

um cenário ermo – o repousar de uma paisagem estranha ao local onde está 

instalada, o espaço branco e geométrico da torre. 
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Fig. 1 – André Severo 

Paisagem Inscrita, 2001 
Instalação apresentada no Torreão, Porto Alegre 

Fonte: http://www.andresevero.com/#!paisagem-inscrita-ii/c10sz 
 

A narrativa de Elaine Tedesco é composta por quatro cenas, sendo que apenas a 

última nos leva diretamente ao Torreão. Nas primeiras cenas, a artista insere-nos em 

três imagens surgidas claramente de sua memória: 

Cena 1 (1975) 
É fim de tarde e nós... 
Estamos caminhando sobre os cômoros de Areias Brancas. Ao longe 
as primeiras luzes acendem-se no interior das casas. 
Cena 2 (1975) 
Entramos na casa e vamos direto para o sótão. 
Faz calor, e lá em cima é ainda mais quente. Abrimos a janela, a 
brisa entra, e de lá avistamos a praia e os cômoros. 
Cena 3 (1987) 
Estou passando pela casa de cultura Mário Quintana e uma 
exposição no terceiro andar chama a minha atenção. Entro na sala 
para ver com mais atenção os trabalhos ali apresentados e penso: 
que vontade! Em seguida, constato que estou diante das 
pinturas/fachadas de André Severo. (TEDESCO, 2001, p. 1) 
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A cena 4, finalmente, refere a data em que Paisagens Inscritas foi apresentada, em 

2001. A narradora conta, então, detalhes de seu percurso até chegar ao topo das 

escadas do Torreão: 

Entro na casa. Subo as escadas e, nessa subida, quando estava 
para entrar, bato com a cabeça. Que sensação esquisita. Eu não 
estava indo ao sótão? [...] 
Entro na sala e penso – O que estava fora, agora, está aqui dentro. 
Eu posso ver o que estava em minha memória em fusão com o que 
está aqui na sala [...] Junto à parede oposta à escada está encostada 
uma chapa de madeira, sento em um dos troncos e vejo que à minha 
frente, próximo ao vão da escada, junto ao chão há outra chapa. 
Estranho, penso. 
De onde são estas chapas, André? 
(TEDESCO, 2001, p. 1) 

 

O texto nos apresenta, assim, uma confluência de imagens-lembrança que parecem 

ligar-se por um momento preciso: o instante em que subindo as escadas em direção 

a torre, a narradora descuida-se e bate a cabeça. Nesse ponto, percepção e 

memória parecem confundir-se, o que se revela com a pergunta: “Eu não estava 

indo ao sótão?” (TEDESCO, 2001, p. 1). A narradora parece sobrepor, então, a 

escada do Torreão e a escada da casa de praia, que de fato levava a um sótão, 

percorrida anos antes. Confunde igualmente o leitor, que é levado da cena 4 de volta 

à cena 2. A realidade presente da obra é, a partir de então, contaminada pelas 

lembranças de Areias Brancas. E logo a paisagem que era vista do sótão, pela 

janela, em 1975, também entra em jogo com a que habita a torre, em 2001, levando 

a narradora a afirmar: “O que estava fora, agora, está aqui dentro. Eu posso ver o 

que estava em minha memória em fusão com o que está aqui na sala”. A pergunta 

final parece fruto, ainda, da dúvida sobre a paisagem na qual se viu inserida, já que 

após descrever detalhes de sua ação junto à intervenção, termina o texto pedindo 

um esclarecimento ao artista: “De onde são essas chapas, André?” (TEDESCO, 

2001, p. 1). O episódio, tal qual traduzido em narrativa, parece ligado às palavras de 

Bergson, ao afirmar que a “memória aguarda simplesmente que uma fissura se 

manifeste entre a impressão atual e o movimento concomitante, para fazer passar aí 

suas imagens.” (BERGSON, 2006, p. 107). Assim, um momento de distração é 

responsável por perturbar a relação com a realidade imediata, suscitando a 

evocação de imagens outras. Estas passam a compor a narrativa e são 
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compartilhadas com o leitor na forma de cenas, explicitando o labirinto complexo no 

qual a narradora foi inserida no decorrer do contato com o trabalho.  

Outra situação que responde a essa mesma lógica de evocação é expressa no texto 

que Fernando Bakos produziu para a intervenção de Tula Agnastopoulos, Small 

Size, que ocupou a torre de junho a julho de 1998.  

 
Fig. 2 – Tula Agnastopoulos 

Small Size, 1998 
Intervenção apresentada no Torreão, Porto Alegre 

Fonte: http://blog.reverberacoes.com.br/category/2006/mostra-de-videos/ 
 

O vídeo da intervenção mostra, inicialmente, a obstrução de parte das janelas por 

um plano horizontal que parece diferir, em material, do teto que se ligaria às paredes 

da sala. Logo, com a presença de uma pessoa circulando pela torre, conseguimos 

perceber que outro plano material faz as vezes de teto. A pessoa que circula no 

ambiente, mostrada no vídeo revela-se, então, a própria artista, Tula 

Anagnostopoulos, que transforma o espaço à sua medida, deixando toda a extensão 
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do teto uniformemente mais baixo e o pé direito da torre correspondente a sua 

altura. O vídeo concentra-se logo depois na chegada de um segundo espectador à 

torre, acompanhando o seu esforço em percorrer, encolhido, o espaço modificado. É 

interessante perceber a discrepância entre a comodidade da artista e o incômodo do 

segundo visitante ao movimentar-se, de modo a buscar rapidamente a janela para 

acessar, ao menos visualmente, outra noção de espaço. noção de espaço. 

Curiosamente, a narrativa de Fernando Bakos, em lugar de comentar a relação do 

corpo com o espaço, perturbada de forma direta e enfática nessa intervenção, 

começa seu texto narrando duas imagens-lembrança: 

1:58, quase duas horas da madrugada. Hora de criança estar 
dormindo. Deitado de costas no chão, entorpecido pelo silêncio, 
todos os sentidos se aguçam. O pulsar do relógio que não é mais tic-
tac, se confunde com o compasso do próprio coração. Os pequenos 
pontos de luz se embaralham, desfazendo a noção de espaço. Ops! 
Eu me afastei do chão ou o teto é que se aproxima? Sem fazer 
questão de retornar à lucidez, durmo.  
Lembro ainda de viajar no carro e deitar no banco de trás, ficar 
olhando de propósito para o teto, coberto de um revestimento branco 
com pequenos orifícios em um padrão contínuo. Bastava olhar, nem 
era preciso esforço, e aquele teto se embaralhava como uma 
imagem estereoscópica [...] Aí, convencido da materialidade 
daqueles pontos flutuantes, tentava agarrá-los. Mas quando a mão 
entrava no campo de visão, o olho voltava a enxergar racionalmente 
e eles grudavam de volta no teto. 
Não é por acaso que estas imagens foram as mais imediatas que 
surgiram quando entrei em Small Size. Até porque este “entrar no 
trabalho” já proporciona logo, muitas coisas. (BAKOS, 1998, p.1) 

 

O texto continua com o comentário sobre a obra de Tula e a afirmação de que ela 

trata de questões que vão muito além da escala escolhida. Para Bakos, há um 

aspecto lúdico ligado aos pequenos universos e a objetos feitos de jogos que a 

artista explora na sua produção. Surge dessa reflexão mais uma série de imagens 

ligadas à infância, que nas palavras do narrador, parecem habitar aquele espaço:  

Se retomo automaticamente experiências da infância é porque elas 
estão ali, fantasmas camaradas. Fantasias fisgadas por todo “quase 
nada” de Small Size. Alice quando passa pelo espelho; quando 
cresce e diminui, passa pela pequena porta; Guliver na terra dos 
pequenos; Mr. Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolates, com 
suas salas que diminuem de forma surrealista; Branca de Neve que 
precisa se adaptar ao ambiente todo pequeno dos anões; João do Pé 
de Feijão, na casa do Gigante. (BAKOS, 2008, p.1) 
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Das lembranças de infância, Bakos passa à imaginação propriamente dita, 

chegando a personagens e situações recordados a partir do embate com o trabalho. 

Isso pode ser considerado mais um indício a nos sugerir que estamos tratando aqui, 

de fato, de imagens-lembrança, pois para Ricoeur a imagem-lembrança representa o 

momento em que “a fenomenologia da memória e da imaginação dão-se as mãos” 

(RICOEUR, 2008, p. 69). Ambas possuem como traço comum a possibilidade de 

figurarem a presença do ausente. Dessa forma, a lembrança serve-se da 

imaginação para constituir-se, enquanto aparição, em imagem virtual presente. Na 

narrativa em questão, as lembranças de infância e a imaginação ligada aos contos 

infantis encontram-se na medida em que o corpo se vê colocado em uma situação 

marcada pelo surreal, representando uma abertura para a sedução do imaginário.  

Há, porém, apesar das diferenças que marcam os dois trabalhos, algo que está na 

base de ambas narrativas: “uma concepção de tempo animada pela noção 

operatória de anacronismo” (DIDI-HUBERMAN, 2008, p. 52). Ao mesmo tempo em 

que a imagem presente “joga, se poderia dizer, em vários quadros a cada vez” 

(DIDI-HUBRMAN, 1998, p. 21) confunde-se com as imagens convocadas 

virtualmente e ambas vêm a constituir o real na vivência do trabalho. O 

anacronismo, como justaposição de diferentes regimes de temporalidade, permite 

reavaliar determinadas situações, que passam a tomar outros contornos. O valor 

conferido a uma lembrança, por exemplo, pode modificar-se quando é ser retomada 

e repensada à luz da experiência presente. No caso dos textos citados, a narrativa é 

uma maneira de tornar visível esse processo anacrônico, disparado no embate do 

corpo com as intervenções. Em um trecho do livro já citado de Enrique Villa-Matas, o 

narrador comenta sobre esse fenômeno, para o qual atentou durante a visita a 

Documenta de Kassel: 

Sempre poderia contar sobre como, na vida, acontecia de forma 
incessante uma grande quantidade de coisas comigo, embora não 
me desse conta da maioria delas no momento em que se davam, e 
sim à medida que retornava a essas antigas situações e as 
examinava com uma lupa; escrevê-las era a forma mais interessante 
tanto de ampliá-las como de analisá-las e estudá-las a fundo, ver 
como pensávamos, com freqüência, que coisas para as quais não 
dávamos atenção não tinham relevância e, porém, sempre eram 
importantes e muito. (VILA-MATAS, 2015, p. 261) 
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O que para Vila-Matas acontece por meio da escrita, nas situações abordadas se dá 

por meio da memória. Em meio ao vivenciar de um trabalho, os espectadores foram 

levados a convocar situações que possivelmente ficariam esquecidas e que, por 

meio da experiência junto aos trabalhos, atualizam-se de forma a compor o 

presente. Revelam-se importantes, finalmente, detalhes do embate do corpo com o 

mundo, que são retomados como base dar sentido a novas experiências. 

Existe também a possibilidade de analisarmos o caminho contrário, quando um 

frequentador do Torreão foi levado a retomar uma visita ao espaço, a partir de outro 

evento. É o que podemos acompanhar no texto que o artista Jorge Menna Barreto 

escreveu sobre Belvedere, intervenção proposta por Carla Zacagnini, que ocupou a 

torre de setembro a outubro de 2002. O vídeo e as fotos de Belvedere são 

dominados por um plano fechado nas vidraças, que revelam as linhas de um 

desenho sutil. Com um plano detalhe notamos que ele é produzido pela retirada de 

material, a inscrição de uma linha no vidro, em lugar de um acréscimo de matéria. O 

vídeo exibe, então, movimentos de câmera que propõem o encaixe e desencaixe 

das linhas inscritas na vidraça em relação à silhueta da cidade, visível através das 

janelas. A câmera indica, com isso, que as linhas marcadas nas vidraças, de um 

ponto de vista específico, acabam por coincidir com o horizonte avistado da torre. 

Violino e flauta compõem, no vídeo, uma melodia harmoniosa. Com tal melodia 

contrasta o som brusco de um evento fortuito, que nos leva ao início da narrativa de 

Jorge Menna Barreto, em primeira pessoa: 

Estou deitado no meu quarto quando ouço um estrondo vindo da 
sala. Levanto de sobressalto. Não encontro vestígios. É a hora do 
pôr-do-sol. Vou para a janela. Pouso meu olhar sobre o horizonte. 
Subitamente recuo o foco. Percebo que o vidro da janela, através do 
qual eu estava olhando, tornou-se menos transparente. Há uma 
marca sobre o mesmo numa pequena área pelo lado de fora - um 
certo líquido sujo de pó, uma gotícula de sangue e pequenas 
penugens que se grudam ao líquido e a esse sangue. Estaria nesse 
vestígio a razão de tal estrondo? Um embate entre o corpo de um 
pássaro e o vidro. (BARRETO, 2002, p. 1) 

Esse momento – o estrondo causado pelo choque de um pássaro contra a vidraça – 

leva o artista a buscar a janela, colocar-se de frente para o horizonte e, finalmente, 

convocar a lembrança de quando esteve perante outras janelas: as da torre do 

Torreão. O narrador passa então a discorrer sobre a ação que a artista Carla 
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Zaccagnini propôs para a torre, colocando-se no lugar da artista e relembrando com 

detalhes o que viu nas janelas do Torreão – o desenho da linha do horizonte 

escavado ao longo das vidraças. Em seguida, já não é mais possível saber se o que 

o narrador refere é a janela presente – da sala de casa, onde tem início a narrativa – 

ou a janela passada, que revela a vista do Torreão:  

Carla pousa seus olhos sobre essa epiderme que está entre o céu e 
o conjunto de prédios que circundam o Torreão – alguns mais perto, 
outros mais distantes (lembro que a partir do local em questão, 
vemos o horizonte urbano que por si só já está mais perto e é menos 
assutador do que o longínquo horizonte das planícies). Percorrendo 
esse desenho com o olhar, a artista começa a descolá-lo de seu 
domicílio original. Isola tudo o que não for linha e lentamente 
transfere-a para a parte de dentro do Torreão, ou melhor, para os 
vidros de suas inúmeras janelas. [...] Faz sangrar um novo horizonte, 
agora particular. Há desconforto. E um horizonte querendo sair. De 
si. (BARRETO, 2002, p. 1) 

Dessa vez é o próprio trabalho visto no Torreão que atua como imagem-lembrança, 

convocada por um acaso. Dá-se a partir dele “o reconhecimento intelectual de uma 

percepção já experimentada” (BERGSON, 2006, p. 88). Teria surgido o repensar do 

que foi experimentado na torre, sem o estrondo, o choque na vidraça? Não teria tal 

choque sido simplesmente esquecido, não motivasse a justaposição de duas janelas 

pertencentes a tempos e espaços diversos? O texto denuncia, assim, a forma 

errante pela qual imagem-lembrança faz operar a memória, já que apenas algumas 

lembranças “ultrapassam as imagens utilmente associadas. [...] Mas vem um 

acidente que perturba o equilíbrio mantido pelo cérebro entre a excitação exterior e a 

reação motora [...] e logo as imagens obscurecidas reaparecerão em plena luz” 

(BERGSON, 2006, p. 90).  

Sendo assim, a relação com trabalhos artísticos pode ativar um tipo de memória que 

precisa exige um choque para manifestar-se, ou continuará a ser encoberta pelas 

informações da vida prática. Com a evocação das imagens-lembrança, nos vemos 

inseridos em uma noção de tempo anacrônica, complexa, que nos leva a valorizar 

momentos que, à primeira vista, poderiam nos parecer destituídos de qualquer 

importância. Ao desdobrarem-se em acontecimento visuais únicos revelam, porém, a 

via para um processo contrário a relação que estabelecemos com a memória, com 

as imagens e com o próprio tempo em um pelo plano cotidiano e prático: 
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Enquanto se deseja ampliar e otimizar a "capacidade da memória", 
produzem-se efeitos de esquecimento, favorecidos pelo bombardeio 
diário de informações, que tendem a se apagar de modo 
identicamente imediato. [...] Parece ter se intensificado, 
contemporaneamente, um temor difuso e um sentimento de 
impossibilidade de autonomia e de liberdade; em suma, de 
impotência ante avassaladoras estimulações e solicitações externas. 
(FERRAZ, 2007, p. 55) 

Diferente do contexto colocado por Maria Cristina Ferraz, em que a memória é 

pensada enquanto impotência, impossibilidade de autonomia e liberdade, com a 

configuração que as intervenções do Torreão assumiam, os trabalhos davam ao 

espectador esse momento de “explorar toda a potência, enfatizada por Bergson, da 

memória, no sentido de abertura para a variação, para a liberdade e a invenção” 

(FERRAZ, 2007, p. 55) bem como a revisão de momentos passados que passam a 

compor o presente vivenciado. Investigar momentos que se prolongam em 

acontecimentos visuais nos ajuda a compreender, assim, que tipo de relação com a 

temporalidade a produção em arte contemporânea pode ser capaz de instituir nos 

seus encontros com o público. Tais momentos, quem sabe, ofereçam uma 

experiência do tempo que permita “poetizar, trabalhar, abrir” (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p. 149) as imagens que confrontamos, aspecto que nos exemplos estudados 

transparece na forma narrativa. Como indicado em outro texto feito a partir de uma 

intervenção na torre, por Ana Flavia Baldisseroto,: 

Esta que é, provavelmente, a qualidade que faz das obras arte, é 
também o que nos faz sempre ter tanto a dizer sobre elas e ter tão 
pouco realmente dito, obrigando-nos a refazer incessantemente o 
movimento inicial do artista, e encarar o ignorado em nós mesmos. 
(BALDISSEROTO, 1999, p. 1)  

A arte nos ajuda, assim, a estabelecer com o tempo outro tipo de troca, balizada por 

uma memória voltada ao recordar, contrária a lógica de curto-prazo que domina o 

aspecto utilitário da vida. Ao mesmo tempo, ela nos levar a convocar das 

lembranças, imagens consideradas inúteis, as quais quem sabe nunca mais 

voltaríamos. Não seriam elas uma possibilidade de resistir ao automatismo da mera 

repetição e da pura necessidade? Como afirma Nuccio Ordine (2016, p. 12) no 

contexto em que vivemos “a utilidade dos saberes inúteis contrapõe-se radicalmente 

à utilidade dominante que, em nome de um interesse exclusivamente econômico, 

está progressivamente matando a memória do passado”. Para o autor, frente às 

tentações do utilitarismo e ao egoísmo atrelado à sociedade atual, são aquelas 
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atividades que assumem outra direção, parecendo não servir exatamente a um 

objetivo útil – ler um livro, visitar museus, aprender uma língua morta, filosofar – que 

podem “nos ajudar a escapar da prisão, a salvar-nos da asfixia, a transformar uma 

vida superficial, uma não vida, em vida fluida e dinâmica”. (ORDINE, 2016, p. 19)  

Fluida e dinâmica, visual e única, pode ser a capacidade da memória em 

reconfigurar a nossa experiência do tempo. Isso se estivermos abertos a buscar 

outras formas de relação com o mundo, não só as voltadas aos modos usualmente 

experimentados, tal como a arte pode nos oferecer. Isso se estivermos dispostos a 

renunciar a rapidez e ao imediatismo, a perder “a unidade de um mundo fechado 

para se encontrar na abertura desconfortável de um universo agora flutuante, 

entregue a todos os ventos do sentido.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 186) 

                                                             
Notas 
I É importante ressaltar que nos referimos, com o termo imagem-lembrança a um estágio do processo 
mnemônico concebido por Bergson – entre a percepção e a rememoração – e não a ideia de que a lembrança 
manifesta-se na forma de imagem. Ainda é uma grande questão o fato de a lembrança poder ou não ser 
caracterizada como imagem, isto é, como uma espécie de fotografia virtual – ou, nas palavras de Bergson, 
“como um quadro” – que passa a constituir nossa memória. Essa ideia tornou-se controversa quando os 
conceitos usados para pensar a memória, oriundos tradicionalmente da filosofia e da psicologia, chocaram-se 
com os experimentos da neurociência. Conforme verbete da Enciclopédia de Filosofia da Universidade de 
Stanford atualizado em 2014, há uma extensa bibliografia produzida por cientistas que defendem a ideia de 
lembrança como imagem visual, fotográfica; mas também há pesquisas voltadas a investigar a lembrança como 
“imagens auditivas, cinestésicas (ou motoras), olfativas, hápticas, etc”. De qualquer forma, “imagens mentais” 
tornou-se o termo geralmente aceito pelos cientistas cognitivistas “para a experiência de quase-percepção em 
qualquer modo de sentido (ou qualquer combinação de modos de sentir).” (referência dicionário) Acolheremos, 
porém, o conceito imagem-lembrança de Bergson na esteira do que coloca o historiador francês Ricoeur: “Deve 
haver, na experiência viva da memória, um rastro irredutível que explique a insistência da confusão comprovada 
pela expressão imagem-lembrança. Parece, mesmo, que a volta da lembrança pode fazer-se somente no modo 
de tornar-se imagem. A revisão paralela das fenomenologias da lembrança e da imagem encontraria seu limite 
no processo de transformação da lembrança em imagens”. (RICOEUR, ano, p. 26) 
II O Torreão surge da vontade de dois artistas/professores, Elida Tessler e Jailton Moreira, de reunir em um 
mesmo espaço o atelier de Elida e a prática docente e artística de Jailton. Essa ideia inicial funda um lugar de 
diálogo em torno da arte contemporânea que logo passa a estender-se tanto em termos de abertura ao outro – 
somando-se aos dois artistas uma série de interlocutores que o espaço passa a acolher – quanto em termos de 
proposições – que se ampliam na medida em que as trocas acontecem. 
III Habitaram o Torreão produções e experiências ligadas à arte como construção de lugar, motivando relações e 
vivências para além daquelas possíveis junto a objetos artísticos voltados à mobilidade prática, que circulam nas 
paredes de galerias e nos espaços neutros característicos do cubo branco. Convidando artistas para dar 
respostas a um espaço específico – uma torre de aproximadamente 4x4 metros, cercada de 12 janelas, com 
uma pia em um dos seus cantos e uma escadaria que interligava o térreo e o topo do casarão – propõe-se uma 
série de apropriações site specific que totalizaram 89 versões daquele mesmo espaço.  Trabalhos site specific, 
segundo Miwon Kwon (2004) baseiam-se numa relação inextrincável entre o trabalho e a localização, sendo 
realizados a partir dos elementos constitutivos do próprio espaço: “duração, profundidade, altura, textura, e forma 
das paredes e salas; escala e proporção [...]; condições pré-existentes de iluminação, ventilação e padrões de 
trânsito; características topográficas distintas, etc.” (KWON, 2005, p. 11). São propostas em que a experiência 
corporal do espectador é parte constitutiva dos trabalhos, necessária a sua completude, por isso descritos pela 
autora como “habitualmente obstinados a respeito da presença, ainda que materialmente efêmeros” (KWON, p. 
11). 
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