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RESUMO 
Este artigo aborda as etapas de criação e metodologias usadas para a produção do 
inventário audiovisual fotoLAB_ ligado à série DELETE.use, que integra a pesquisa de 
doutorado em poéticas visuais ‘ARQUIVO 2.0’. O trabalho explora o poder de ficcionalização 
e ressignificação de fotografias históricas disponíveis na web. 
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ABSTRACT 
This article discusses the steps to create and methodologies used for the production of 
audiovisual inventory fotoLAB_ connected to DELETE.use series, part of the doctoral 
research in visual poetics 'FILE 2.0'. The work explores the power of fictionalization and 
resignification of historical photos on the web. 
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Iniciada em 2013, a série DELETE.use está ligada à pesquisa ARQUIVO 2.0, que 

explora estratégias para expor e manipular fotografias, observando os aspectos 

denotativos e conotativos que operam no processo de tradução e ressignificação da 

imagem que circula no meio digital. De diferentes formas, adotei a apropriação e 

manipulação digital de fotos notórias de vários gêneros, autores e períodos, como 

método para constituição de uma coleção que chamei, ao longo do processo, de 

fototerritórios para desmemórias. 

A principal fonte de consulta foi a internet, e todas as imagens selecionadas na 

pesquisa, sem exceção, estão disponíveis em baixa resolução na web, muitas de 

domínio público, e nenhuma teve seu uso formalmente autorizado pelos autores1. O 

objetivo era mergulhar no território da fotografia para explorar aspectos que 

pudessem expandir os limites entre as categorias instituídas pelos canais de 

comunicação e pela cultura massa, amparando essa premissa no apagamento da 

figura humana das imagens selecionadas, como aposta para novas subjetivações. 

Gosto de pensar nas imagens da série DELETE.use como espaços para trocas, 

relações de contato, experiências imaginativas. Porém, encontrar um método para 

cativar participações voluntárias foi desde o inicio o maior desafio. Inúmeras 

estratégias de apresentação foram adotadas durante a produção da série, indo 

desde as ampliações fotográficas expostas da forma convencional, até a criação de 

cartazes e postais. Em 2014, durante o estágio PDSE/CAPES na Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa, em Portugal, criei a homepage da série –  

www.delete-use.photos –, pensada para ser um canal online que viabilizasse sua 

divulgação e atraísse interlocutores.  

http://www.delete-use.photos/
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Fig. 1 – Cartazes, postais e instalação das primeiras imagens da série DELETE.use durante o estágio 
PDSE/CAPES na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal, dez. 2014.  

Fotografia: Flavya Mutran 
 

No entanto, nenhuma das tentativas de apresentação da série foi tão eficaz para 

atrair colaborações quanto o fotoLAB_experiência, uma atividade despretensiosa 

realizada num momento de crise da pesquisa, que me proporcionou 

desdobramentos até então imprevistos. 

Laboratório de testes como interstício relacional 

O primeiro fotoLAB_ aconteceu em outubro de 2015 numa miniresidência artística 

no Espaço N, atelier-galeria idealizado e mantido pela artista docente Profa. Dra. 

Claudia Paim, na cidade de Rio Grande/RS. A proposta era criar um laboratório 
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artístico onde eu pudesse experimentar formas de apresentação e montagem de 

obras, acompanhada de perto pelo público, que neste caso, foi limitado em função 

do tempo e espaço de trabalho, basicamente formado por estudantes de arte e 

artistas pesquisadores, ligados direta ou indiretamente à docência2. 

Cheguei aparelhada com o material da pesquisa, e àquela altura com mais dúvidas 

que certezas. Foram dois dias de conversas e experimentações práticas em torno de 

temas como a latência da imagem, lembranças versus esquecimento, apropriação e 

autoria compartilhada. Além de ver, falar e ouvir sobre fotografias, juntos buscamos 

soluções de apresentação onde cada participante pôde criar seus próprios arranjos 

visuais para as mais de 100 imagens da série DELETE.use, simulando uma 

montagem coletiva, elaborada a partir das escolhas individuais. 

 

Fig. 2 – Primeiro fotoLAB_experiência, ação colaborativa no Espaço N, em Rio Grande/RS, out. 2015. 
Fotografias: Flavya Mutran 

 

Bem aos moldes do conceito de laboratório como espaço de testes, erros, e 

principalmente oportunidade para descobertas, a miniresidência no Espaço N me 

apontou uma possibilidade de abordagem metodológica que até então eu não havia 

cogitado: atentar para a experiência do outro diante das imagens DELETE.use. Essa 

reflexão só foi possível, porque durante parte das atividades práticas do fotoLAB_ eu 

utilizei um pequeno gravador de áudio, na intenção de criar um bloco de notas para 

futuras consultas para a escrita da tese, e foi nessas gravações que encontrei 

material para pensar em novos caminhos, práticos e teóricos. Com o microfone 

aberto, registrei os relatos do grupo sobre as escolhas das imagens, sobre suas 
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motivações particulares, coincidências de opiniões e o que cada participante achava 

sobre o que teria sido suprimido das fotografias originais. Cabe esclarecer que para 

todos os participantes foi dada de antemão a informação que as fotos ali reunidas 

eram históricas, nenhuma de minha autoria, e todas haviam sido manipuladas com o 

objetivo de criar estranhamentos. 

 

Fig. 3 – Montagem das imagens da série DELETE.use, a partir de edição coletiva do 
fotoLAB_experiência. Espaço N, Rio Grande/RS, out. 2015 

Fotografias: Flavya Mutran 
 

Até a experiência no Espaço N, nenhuma das fotos-fontes da pesquisa tinha sido 

apresentada junto à série. Dessa vez, diante do interesse da maioria em querer ver 

ou rever as imagens de referência, resolvi abrir o HD externo que levei para Rio 

Grande, e apresentei pela tela do laptop os arquivos originais individualmente para 

cada participante, no dia seguinte do exercício de ocupação da galeria. Pedi para 

que cada um fizessem uma descrição oral do que via na imagem original, de forma 

sucinta e, para minha surpresa, poucos se ativeram aos detalhes suprimidos das 

fotos de referência - como por exemplo, descrever o tipo físico dos personagens 
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envolvidos, quantificar elementos como aparência, roupa, objetos, gestos e toda 

gama de fatores que certamente seriam decisivos para identificação e 

contextualização das imagens originais. Cada participante descreveu o que viu à sua 

maneira. Uns de forma mais detalhada, outros superficiais, todos de maneiras bem 

curiosas. 

Observar as escolhas das palavras, a duração das descrições, as imperfeições e 

lapsos de informação captados, criou para mim uma camada de sentido que faltava 

para o trabalho. O melhor de tudo foi perceber o quanto cada um de nós, como 

enunciador discursivo, pode ser seletivo, inventivo, e quase sempre parcial. 

Diferentemente da sombria previsão de Walter Benjamin (1994) sobre uma provável 

decadência da figura do narrador como consequência do alto consumo de 

informações jornalísticas a que a modernidade estaria fadada, me vi diante de um 

grupo de fôlego, bem aos moldes da figura ideal descrita por Benjamin como sendo 

fruto dos dois tipos arcaicos de narradores orais, os viajantes e os sedentários 

A extensão real do reino narrativo, em todo o seu alcance histórico, 
só pode ser compreendido se levarmos em conta a interpretação 
desses dois tipos arcaicos. [...] No sistema corporativo associava-se 
o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com 
o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário. 
(BENJAMIN, 1994, p.198–199) 

Ao serem provocados pela experiência de falar sobre o que os olhos viram de um 

território onde seus pés jamais estiveram, os participantes do fotoLAB_ 

coincidentemente foram colocados na mesma posição dos fotógrafos-viajantes do 

passado. Os relatos, em primeira pessoa, pareciam testemunhos de vivências 

alheias como se fossem suas próprias experiências, e foram ditos com a 

desenvoltura de quem já passou por aquele lugar e viveu as situações mais 

imprevistas, se considerarmos os eventos originais. Foi o imaginário de cada 

participante que comandou a experiência, embaralhando a noção de tempo e 

espaço, realidade e ficção.  

Segundo Paul Ricoeur (1994), para relacionar a experiência do tempo vivido e do 

tempo do mundo é necessário construir conectores para manejar essa relação, e o 

imaginário é fundamental para a construção histórica, seja ela individual ou coletiva. 

É desse caldo imaginativo que mistura vivências e vocabulários pessoais com 
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repertórios e dinâmicas coletivas que se faz um narrador. Para Ricoeur, seja no 

papel de narrador ou de leitor, nossa relação com o tempo é feita da mistura entre o 

histórico e o ficcional, pois a ficção é quase histórica, tanto quanto a história é quase 

fictícia 

[...] os acontecimentos contados numa narrativa de ficção são fatos 
passados para a voz narrativa, que podemos considerar aqui como 
idêntica ao autor implicado, ou seja, a um disfarce fictício do autor 
real. Uma voz fala, contando o que, para ela, ocorreu. Entrar em 
leitura é incluir no pacto entre leitor e o autor a crença de que os 
acontecimentos relatados pela voz narrativa pertencem ao passado 
dessa voz. (RICOEUR, 1997, p.329) 

Percebi que os registros sonoros que coletei carregam essa dupla condição de real-

ficcional, pois na oralidade, os elementos denotativos das imagens originais 

migraram de sentido e conotação tão rápido quanto o ritmo das palavras que cada 

um – como diria Tristan Tzara –, escolhia como um “pensamento [que] se faz na 

boca”.3 

Os relatos orais que coletei não tratavam nem das minhas fotos manipuladas, nem 

das imagens precursoras, e não eram nem lembranças nem esquecimentos. Eles 

estabeleceram um tipo de deslocamento espaço-temporal inaugurado pelo fluxo das 

palavras. A associação desses relatos aos meus apagamentos criou uma espécie de 

interstício4, típico da arte relacional, onde propositor e provocado – ou artista e 

espectador – estabelecem um espaço de mediação colaborativa mediado pela obra. 

Passei a me questionar se esse espaço de interstício seria a ação em si (o 

esparramar embaralhado das fotos sobre a mesa rodeada de pessoas) ou o espaço 

das imagens DELETE.use (as imagens como ponto-zero da proposição). Qual seria 

o verdadeiro espaço de encontro? Se considerarmos o modelo de sociabilidade 

relacional descrito por Nicolas Bourriaud, possivelmente o fotoLAB_ se desdobra em 

vários interstícios: seja na matriz imagética inicial, seja na atividade, nos relatos 

orais e até nos seus desdobramentos 

Em outras palavras, além do caráter relacional intrínseco da obra de 
arte, as figuras de referência das esferas das relações humanas 
agora se tornaram “formas” integralmente artísticas: assim, as 
reuniões, os encontros as manifestações, os diferentes tipos de 
colaboração entre as pessoas, os jogos, as festas, os locais de 
convívio, em suma, todos os modos de contato e de invenç.ao de 
relações representam hoje objetos estéticos passiveis de análise 
enquanto tais. (BOURRIAUD, 2009, p. 40) 
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Noções para o conceito de ocupação fototerritorial e desmemória 

Diferente da noção de apropriação, quando alguém toma alguma coisa para si para 

estabelecer o valor de posse e permanência, a dinâmica do fotoLAB_ gera o 

contrário: o transitório, a dissolução autoral e certo descompromisso com a 

realidade. Trata-se da efêmera duração da experiência. Diz menos sobre posse, 

guarda e manutenção de algo, e mais sobre empréstimos e compartilhamentos. 

Impermanências. Os áudios não indicam que os participantes se apropriaram das 

imagens incluindo-se como protagonistas das narrativas, e as descrições mais 

parecem instantâneos ocasionais, breve miradas sobre paisagens como se o 

narrador estivesse sentado à janela de um veículo em brevíssima parada, ou como 

quem adentra num set de filmagem e senta-se temporariamente na cadeira do 

diretor. A noção para o conceito de ocupação fototerritorial surgiu da observação 

dessa experiência. Como se o narrador fizesse um rápido check-in via foursquare5 

ou algum aplicativo similar. 

Procuro não adotar o uso do termo Audiodescrição para esses relatos orais, 

preferindo me referir a eles como audiovisões. O conceito de audiodescrição está 

relacionado ao recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas 

com deficiência visual por meio da informação sonora (MOTTA, 2010, p. 7), já os 

relatos do fotoLAB_ não estão propriamente filiados à objetividade ou coerência com 

as imagens de referência. Considero-os como instantâneos fiéis apenas à 

imaginação sincera de cada participante, e enquanto audiovisões criam uma espécie 

de rol de olhares fortuitos que se constituem como um inventário sobre o território 

das fotografias apresentadas, ou até mesmo das fotografias imaginárias que cada 

um carrega consigo. São audiovisões em desmemórias. 

Adotei o prefixo ‘DES’ + memória por entender que trato de deslocamentos entre 

extremos, não necessariamente de lembrança, nem de esquecimento. Acredito que 

a mistura das minhas imagens com os relatos desestabilizadores do factual cria uma 

espécie de licença poética para viagem. Na prática, a experiência fotoLAB_ foi 

repetida em outros momentos e com outros grupos – em Porto Alegre/RS entre 

novembro de 2015 e março de 2016; e em Belém/PA, em maio de 2016 –, repetindo 

a essência da dinâmica feita em Rio Grande, mas com ajustes no método de 

apresentação das imagens-matrizes e das fotos da série, ambas ampliadas em 
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papel fotográfico 10x15cm. Continuo fazendo a captação sonora dos relatos em dois 

momentos: com os cenários vazios e com as fotos originais. O resultado desse 

trabalho pode ser visto em vídeo, onde misturo as vozes com as imagens 

DELETE.use. 

  
Fig. 4 – Os canais de acesso aos vídeos disponível in URL: 

http://www.arquivodoispontozero.com.br/#!blank-1/c65q.  
Fotografias: Flavya Mutran 

 

Há também um canal no soundcloud6 que reúne o inventário dos áudios coletados 

até o momento, e com capacidade ilimitada para receber outras colaborações. Neste 

sentido, criei um dispositivo em papel que se assemelha a um calendário com 

paginas destacáveis para distribuição gratuita, disposto próximo ao monitor de 

exibição dos vídeos. O dispositivo pretende ser uma forma de chamadas para novas 

ocupações fototerritoriais, e as instruções de uso e endereços encaminham os 

interessados em colaborar com o inventário para o site da pesquisa. Já são mais de 

70 audiovisões para cerca de 56 fotografias das 108 imagens publicadas da série 

DELETE.use.  
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Fig. 5 – Detalhes do dispositivo para incitar ocupações fototerritoriais audiovisuais. Mostra ARQUIVO 
2.0, desmemórias fotográficas, no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, em Belém/PA, maio de 2016.  

Fotografias: Flavya Mutran e Fatinha Silva 
 

Considero cada voluntário da experiência como coautor desse inventário audiovisual 

que se criou a partir do fotoLAB_, e meu papel é continuar a propor, coletar, editar e 

guardar esses depoimentos, organizando esta coleção de desmemórias. Depois de 

tudo, o título da série DELETE.use me pareceu ser ainda mais coerente, já que 

nomeia e autodefine o duplo risco do apagamento e (re)uso de algo, que neste caso 

não exclui, e sim sugere novas conexões, inclusões. Sugere também um meio termo 

entre os extremos da memória – nem lembrança nem esquecimento –, ativando o 

benefício da ficção, como algo que nos fortalece frente à realidade.  

 

 

                                                        
Notas 
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1 É importante salientar que ao contrário de querer apagar as fontes originais, sempre procurei ampliar o alcance 
das fotografias de referência, adotando-as como espaços de encontro, com as respectivas autorias 
nominalmente citadas nos títulos. Para saber mais acesse www.delete-use.photos  
2 O primeiro fotoLAB_experiência foi uma realização do ESPAÇO N e da Oficina de Vídeo do curso de Artes 
Visuais da Universidade Federal de Rio Grande. Teve o apoio do ILA-FURG, do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais da UFRGS e Bolsa CAPES. Contou com a participação de Jacqueline Ávila, Tôni Rabello, 
Marisa Larré, Célia Pereira, Flávia Azambuja, Claudia Paim, Camila Souza, Marcelo Gobatto e Roseli Nery. Rio 
Grande/RS – outubro de 2015 
3 (TZARA, Tristan apud BOURRIAUD, 2009: p.56) 
4 Para Bourriaud, a obra de arte representa um interstício, “um espaço de relações humanas que, mesmo 
inserido de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras possibilidades de 
troca além das vigentes nesse sistema”. (IDEM, 2009: pp.22-23) 
5 O Foursquare é um aplicativo de geolocalização para smartphones que permite que o usuário indique aonde 
está para uma rede de outros usuários.  
6 Para ouvir os arquivos de áudio dos fotoLAB_ acesse https://soundcloud.com/user-717246456-817069909 ou 
basta clicar direto nas imagens publicadas na homepage da série www.delete-use.photos  
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