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RESUMO  
O artigo trata de um recorte da pesquisa desenvolvida com artistas-pesquisadores no Curso 
de Bacharelado em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, sob a hipótese de construção de trabalhos de arte a partir da noção de 
montagem em Walter Benjamin. A presente discussão visa a pensar o procedimento de 
montagem na operação artística, como gesto de uma memória em criação. Neste sentido, 
procura-se investigar a memória, menos como uma restituição do evento original e mais 
como uma reorganização simbólica do mundo. Preliminarmente, o artigo desenvolve a 
noção de imagem dialética como elemento formativo dos vestígios que a memória 
reencontra nos lugares percorridos. 
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ABSTRACT  
The article deals with a research cut with artists-researchers in the Bachelor's Degree in 
Visual Arts of the School of Fine Arts of the Federal University of Rio de Janeiro, under the 
hypothesis of construction of works of art from the notion of assembly in Walter Benjamin. 
The present discussion aims to think the procedure of assembly in the artistic operation, as 
gesture of a memory in creation. In this sense, we seek to investigate memory, less as a 
restitution of the original event and more as a symbolic reorganization of the world. 
Preliminarily, the article develops the notion of dialectical image as a formative element of 
the vestiges that memory finds in the places traveled. 
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Walter Benjamin (2013) no Prefácio de sua tese sobre o drama barroco alemão 

inverte a tradicional desvalorização da aparência na teoria filosófica descendente do 

platonismo quando se coloca em oposição ao caráter acabado de doutrina. O crítico 

inicia seu texto na defesa da escrita filosófica pelo seu caráter de exposição. Tal 

perspectiva se alicerça no tratado escolástico como modelo que, por sua natureza 

fundamental renuncia “ao percurso ininterrupto da intenção”. Assim, o pensamento 

não cessa de se endereçar “com minúcia à própria coisa”, constituindo um 

conhecimento que contempla o objeto “em seus vários níveis de sentido”, 

imprimindo um arranque sempre renovado, um impulso em constante refazimento, 

ao mesmo tempo em que revela a “intermitência de seu ritmo” (BENJAMIN, 2013, p. 

16 - 17). Benjamin atesta o método de conhecimento como um precioso processo de 

desvio constituído por uma permanente tensão, em que o conteúdo de verdade se 

relaciona com os pormenores do conteúdo material das coisas. 

A apresentação de Benjamin nesse estudo quer evidenciar o propósito de investigar 

as possibilidades de inteligibilidade das imagens artísticas concebidas por meio de 

uma dialética que tem a exposição-montagem como seu princípio formador. A 

exposição é uma distinção metodológica do trabalho teórico que aparece no 

posfácio à segunda edição do Capital identificada por Benjamin como crítica à forma 

histórica de naturalização do capitalismo. Por outro lado, a exposição é uma 

operação que visa resguardar uma dimensão livre do pensamento que confronta o 

método cartesiano. Esse é o sentido próximo do que Benjamin nomeia de verdade 

filosófica, uma liberdade de formulação juntamente com o caráter histórico da 

linguagem e consequentemente, das formas de expressão. Nas palavras de Jeanne 

Marie Gagnebin: 

Não se trata somente de insistir no papel essencial da ordenação dos 
diversos elementos pesquisados à disposição do escritor. Trata-se, 
antes, de elaborar e defender um certo modo de aproximação 
contemplativa da verdade. [...] A exposição vai além da ordenação de 
elementos já escolhidos, pois consiste também no próprio recolher e 
acolher desses elementos pelo pensar (GAGNEBIN, 2014, p. 66-67). 

A noção de montagem na pesquisa se aproxima com a do método de exposição 

defendido no referido prefácio de Benjamin e também desenvolvido na estrutura 

escritural em seu livro Passagens (2006). Desdobrando esta hipótese, a imagem é 

constituída por uma impureza temporal que congrega tempos distintos em 
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simultaneidade e cria possibilidades poéticas cuja montagem imaginal aparece como 

gesto operatório de tomada de posição em relação ao mundo. Aquilo que se imprime 

em nossa discussão é a memória como uma tomada de posição nos trabalhos de 

artes visuais. A imagem é uma interação entre indivíduos e o que denominamos o 

real. A Imaginação “manifesta-se como um gesto complexo, deliberado [...] com o 

qual o homem se posiciona em seu ambiente” (FLUSSER, 2007, p. 161). Interferir 

no mundo por meio da imagem é uma provocação para construção de possibilidades 

de criação desse mundo. Parafraseando Walter Benjamin, a imagem é uma dialética 

petrificada em que o tempo da fruição acumula memória e ao mesmo tempo, o 

momento de sua captação. Pensar o gesto da imagem como montagem na 

perspectiva desse estudo tem a ver ainda com a interrupção, no sentido de uma 

micro operação que lhe é própria. 

Imagem dialética dos passeios de bicicleta 

A noção de imagem dialética de Benjamin situa uma importante tensão entre o 

mostrar aquilo que a imagem é e o seu gesto político. No capítulo “Imagem crítica” 

do livro O que vemos o que nos olha, Didi-Huberman (2005) lança um olhar sobre a 

noção de imagem dialética tendo Walter Benjamin como fundamental interlocutor, 

propondo de algum modo seu entendimento como imagem crítica, imagem 

verdadeira ou imagem autêntica, sendo assim efetivamente uma imagem. Esses 

autores, mesmo que de modos distintos, conceituam a imagem, para além de 

qualquer dilema que possa incluir o aspecto de falsidade, como uma imagem 

dialética. O que significa não ser imagem como substituição de uma ausência ou 

como representação de algo que existe antes da própria imagem, pensando-a 

nestas tensões e nestas oscilações de presença e ausência, um jogo dialético do 

visual como tensão das figuras hipotéticas da tautologia e da crença de Didi-

Huberman (DIDI-HUBERMAN, 2005). 

Por meio desta investida, o tempo dialético não é percebido de modo cronológico, 

como na ideia corrente da história ocidental de acumulação de fatos, mas como 

aquilo que surge intempestivamente – única operação que pode iluminar o passado, 

já que inclui uma inelutável leitura do presente como memória sempre problemática 

em que tempos heterogêneos se encontram simultaneamente: 
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Não é o passado que lança sua luz sobre o presente ou que o 
presente lança sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em 
que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma 
constelação. Em outras palavras: a imagem dialética na imobilidade. 
Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente 
temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de natureza 
temporal, mas imagética (BENJAMIN, 2006, [N 3, 1], p. 505). 

Em Diante da imagem, Didi-Huberman (2013a) nos mostra que ver é um ato de 

desejo que se expressa melhor pela ação de olhar. O que está em jogo no ato de 

olhar, e a referência ao jogo não é gratuita, é a perda de uma unidade fechada de 

significação e o encontro de uma abertura “desconfortável de um universo agora 

flutuante” (DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 186). Esta quebra de unidade é o que ele 

chama de “rasgadura” que, como revelação da imagem, problematiza o aspecto 

figurativo, o iconográfico, o da reprodução ou de qualquer implicação imagística. 

Sem dúvida, está em questão a ideia de sujeito nestas argumentações de Didi-

Huberman sobre o ato de ver, mas o fato é que está igualmente invocada uma ação 

do objeto em direção ao sujeito como elemento desestabilizador de um regime 

unívoco de significação. 

Tomando como objeto toda a externalidade ao sujeito, a imagem-memória pensada 

como uma temporalidade problemática é uma elaboração na tensão entre presença 

e ausência de um campo do outro, em um “jogo dialético do visual” (DIDI-

HUBERMAN, 2005). Nesta investigação, a noção de imagem dialética de Benjamin 

se mostra como figura daquilo que é a externalidade, ou o campo do outro, em um 

movimento que inclui as distâncias e oscilações entre as relações de mito e história, 

a noção de origem e a do despertar. A feição da imagem dialética aqui consiste em 

lançar um olhar de futuro para o passado. Os aspectos de concretude material que 

Benjamin vê nas Passagens de Paris, tanto no que diz respeito ao seu conjunto que 

interage interioridade com exterioridade, tanto a sua fisionomia que congrega 

elementos do antigo e do moderno, quanto ao fato propriamente dito que sua análise 

recai justamente numa época em que tais estruturas arquitetônicas estão em 

processo de desaparecimento para dar lugar a novos espaços de amplitude urbana, 

propicia o entendimento que as dimensões da história e da memória contêm os 

germens possíveis de dissolver nossas mitologias modernas na tensão em que se 

estabelece entre mito, memória e história.  
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A modernidade para Benjamin não acabou com o mito pelo primado da razão, mas 

resulta de uma interação destas forças com o arcaico. Outra forma de mitificação 

ressurge na modernidade que diz respeito aos modos de encantamento do 

capitalismo. Podemos dizer que o método-desvio de Benjamin que examina a 

modernidade por meio das estruturas em declínio das Passagens de Paris, ergue 

um compromisso da memória – ou do passado – menos com a repetição e mais com 

o engendramento de significados, justamente por uma recuperação do passado em 

novas formas: 

Somente onde o século XIX fosse apresentado como forma originária 
da história primeva – isto é, como uma forma na qual toda história 
primeva se agrupa de maneira nova em imagens que pertencem 
àquele século – o conceito de história primeva do século XIX teria 
sentido (BENJAMIN, 2006. [N3a, 2], p. 505). 

A noção de imagem dialética de Benjamin se vale nessa discussão como tensão 

filosófica de uma dimensão fundamental dos experimentos artísticos realizados na 

pesquisa a partir da instância da memória como propositora de novos sentidos para 

o presente. Neste paradigma, é possível dizer que na percepção de nossos 

processos de autoconhecimento nos deparamos, muitas vezes, com uma série de 

imagens em que estamos fixados em lugares. As imagens destes eu-lugares, ou 

como nos diz Bachelard (1988) a ilustração da metafísica da consciência; no 

percurso dos nossos experimentos artísticos, tomaram a forma de um inventário 

topológico dos lugares percorridos.  

As experimentações artísticas desse estudo se inspiram por uma construção de 

criticidade aliada a percepção topológica dos traços de memória que os lugares da 

cidade suscitam. O desejo foi o de possibilitar o surgimento de outros sentidos por 

meio de imagens que se querem uma leitura crítica do mundo ao divisar topos - a 

crise aberta por tempos distintos que constroem as imagens. A utilização da 

fotografia colocou em cena o paradoxo de vivenciar uma presença que surge como 

ausência e excesso, um resto que perdura da coisa, mas não é a coisa, como nas 

imagens corridas dos passeios de bicicleta na visualidade que se abre a montagem.  

Mas qual seria mais especificamente o movimento da memória no acontecimento do 

presente? Como criar imagens-matéria, fotográficas e videográficas, de um presente 

visual em movimento que se inquieta justamente pelo arquivo imaginal de outros 
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tempo-lugares que nos formam? E ainda, qual a importância deste procedimento, já 

revelador de uma cisão quase ontológica do sujeito, na criação de um 

posicionamento crítico da memória nos trabalhos de arte? Se for possível 

concordarmos com Benjamin que método é desvio podemos realizar uma outra 

revolução reflexiva em relação a memória temporalizada – qualificada como tensão 

desejante de tempos distintos em simultaneidade - como um particular atrito do 

passado com o presente. Didi-Huberman (2013b) nos diz que conhecer significa 

desenvolver experimentos no sentido em que defendeu Claude Bernard, como 

ciências da infância – uma ciência sem certezas, numa constante mutação em que 

se espera que a vivência clareie o pensamento – uma experiência para ver o que vai 

acontecer. O caminho-método é aceitar o inesperado da tensão visual de um 

presente que se abre como montagem temporal. 
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Stills do vídeo Corredor polonês, 2012, arquivo da artista. 

 

Escólio. Não seriam dialéticas as imagens de Deserto vermelho (1964) de 

Michelangelo Antonioni, reveladas pela exposição-montagem com o still de Solaris 

(1972) de Andréi Tarkovski no detalhe da tela de Bruegel? 

Memória no atrito entre o sonho e o despertar 

Experimentar a imagem-memória nos procedimentos artísticos como montagem que 

é em seu modo de exposição uma composição temporal multitemporalizada, nos 

aproxima ainda da perspectiva onírica do Surrealismo, no entanto, podemos pensar 

tal proximidade em meio a uma problematização originária. Walter Benjamin (1994) 

nomeia o Surrealismo como o último “clarão de imagem” da consciência europeia. 

Esta estrutura imagética da experiência surrealista e a noção de que ela tem um 

potencial crítico capaz de gerar transformação nos modos de conhecimento da 

realidade, são nomeados por Benjamin como uma “iluminação profana”. Mas, grosso 

modo, Benjamin se diferencia do Surrealismo - como movimento geral - na medida 

em que compreende o potencial crítico das imagens mais no momento do 

“despertar” quando restos do sonho se misturam aos aspectos da vigília, do que na 

desconstrução onírica. 

As imagens que resultam do atrito entre o sono e o despertar é que podem 

congregar temporalidades distintas potencialmente em exercício na razão do homem 

desperto. Tais imagens são como imobilidades, sugerem momentos de petrificação 

– como os flashes fotográficos – que revelam a tensão dos eventos entre o 

acontecido e o agora que se dá a conhecer por meio da chispa. Para Benjamin "o 
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que já foi" (Von-jeher-Gewesen) da história está intimamente ligado à imagem da 

memória (Gedächnisbild), como para o narrador das Recherches de Proust – um 

despertar: 

O momento do despertar seria idêntico ao do 'agora da 
cognoscibilidade' em que as coisas assumem a sua verdadeira – 
surrealista – face. Igualmente em Proust, é importante o esforço da 
vida inteira no ponto de ruptura, dialético em grau extremo, da vida, o 
despertar. Proust começa com uma representação do espaço do 
desperto (BENJAMIN. 2006, [N3a, 3], p. 505-506). 

Na tensão existente entre o sonho e o despertar, um dissolve o outro, já que por 

instantes o resto do sonho permanece criando uma ambiguidade na colisão deste 

com a vigília. Tal momento de choque, de colisão de forças contrárias é que 

Benjamin chama do momento do despertar e esse instante do despertar ele 

aproxima da imagem dialética, na medida em que esta é uma ambiguidade em 

suspensão. Se, entre outras conceituações, a imagem dialética é para Benjamin a 

ambiguidade suspensa, o despertar produz este momento de ambiguidade em que o 

sonho cria uma tensão com a realidade. 

Pode-se pensar que Benjamin está tratando a noção de imagem dialética como uma 

imagem capaz de alterar a percepção por meio de uma dissolução dos sentidos 

ordinários que se dá com o choque de qualidades perceptivas distintas. A 

ambiguidade constitutiva no despertar suspende a noção de tempo cronológico em 

favor de uma temporalização do tempo. Assim, a imagem dialética é um ponto de 

vista e, ao mesmo tempo ato a ser capturado na imagem artística. Ainda sendo 

possível considerarmos que a história faz a crítica do arcaísmo e que, no entanto, 

como salienta Didi-Huberman, “essa tese é acompanhada da antítese que a inquieta 

e a fundamenta [...] pois não há despertar sem o sonho do qual despertamos” (DIDI-

HUBERMAN, 2005, p. 189), a dialética é a introdução de uma diferença no discurso, 

é criar uma controversa, um confronto.  

A função da imagem dialética para o artista que vai produzir uma imagem desta 

mesma natureza é a de manter uma ambiguidade que inquietará o chamado da 

razão e exigirá dela o esforço de uma autoultrapassagem de uma autoironia, ou 

seja, não crer absolutamente apenas na razão, ou numa razão que afasta 

definitivamente o sonho. É a posição crítica de nem aderir inteiramente a crença na 

modernidade e nem ao contrário acreditar inteiramente na necessidade de recuperar 
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uma origem (ou fonte) em termos de imagem arquetípica ou arcaica, nem voltar ao 

sonho mítico nem acreditar sem desmonte na razão, na consciência, na razão 

técnica. 

Talvez seja o caso mesmo de distinguir uma questão filosófica para a arte. Talvez 

seja o caso de pensarmos que existe um modo de fazer filosofia, só que uma 

filosofia dos sentidos. Se atentarmos para outra importante distinção que está na 

base entre as noções de ideia e conceito, em que ideia remete à imutabilidade e 

essencialidade do mundo das ideias platônico e, por outro lado, conceito se refere a 

imanência e, portanto, a mutabilidade e transitoriedade; podemos pensar que existe 

uma convocação do exercício filosófico no trabalho de arte como uma convocação 

ao outro fruidor.  

Saturação: imagem, colagem e interrupção 

Escólio. Prefiro sonhar, como Borges (2007), que os espelhos que multiplicam a 

Biblioteca figuram a promessa dela mesma se abrindo ao infinito, mesmo sendo a 

ideia de infinito uma pura ficção. Volto então para pensar nosso desejo de 

montagem-memória em semelhança com a teoria geral da Biblioteca em que quase 

todos os livros são de natureza informe e caótica, necessitando sempre da criação 

de novas séries que o gesto de montagem constrói. Abre-se a possibilidade, talvez, 

de desacelerar o tempo cotidiano e torná-lo independente de qualquer premência 

sensorial (sabendo-se que a Biblioteca é um reduto apenas possível no imaginário 

imobilizado em seu movimento).  

A noção de montagem dos experimentos da pesquisa se relaciona em uma medida 

com a da colagem nas artes plásticas em que o quadro cubista vai fracionar o 

espaço, assim como a fragmentação do próprio objeto. O que se pinta são os vários 

planos do objeto, ou se quisermos, uma ideia do objeto. Mesmo a relação entre 

figura e fundo não é narrativa e sim se configura pelos vários planos. As primeiras 

manifestações das colagens cubistas oferecem um modo de nos aproximarmos da 

discussão a respeito das possibilidades de sentido associados aos rumos da 

pesquisa na tensão entre colagem e montagem artísticas naquilo que Marjorie 

Perloff (1999) aponta como mobilização explícita de materiais heterogêneos em uma 

mesma superfície (colagem), e uma certa unidade combinatória do heteróclito 

(montagem).  
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O elemento performativo na ação da colagem em que a sua operação inclui ações 

de fixar, pregar e colar faz sobressair aqui a noção de gesto. O procedimento 

artístico como um gesto que visa a uma espécie de reconciliação entre vida e 

trabalho de arte. Se como se sugere aqui, certamente com outras vozes, a colagem 

como um procedimento que infere uma explícita recepção mental, é possível afirmar 

a natureza da ação dos trabalhos de experimentação da memória em sua implicação 

com o pensamento. A inovação da colagem cubista estaria nas estruturas de 

justaposição, cuja distinção fundamental é o “fato de que sempre implica a 

transferência de materiais de um contexto para outro, ainda que o contexto original 

não possa ser apagado” (PERLOF, 1999, p. 102). Pensando nessa dupla leitura do 

elemento colado, podemos relacionar aos procedimentos da colagem, os da citação 

e da paródia.  O artista procede à colagem não para recuperar um sentido perdido 

ou oculto, mas, muitas vezes, para parodiar sentidos esperados ou convencionais.  

A criação de uma colagem tem menos a intenção de restaurar ou remediar sentidos 

do que a desintegração pela ruptura e pelo choque visual com os sentidos 

reconhecidos nos elementos colados. O movimento arbitrário da colagem confere 

uma nova autenticidade aos objetos quando retirados de um fluxo, pois quando são 

alienados do seu contexto pode-se conferir uma nova historicidade para esse objeto 

no presente. Assim, a colagem é destrutiva e construtiva, retira do contexto 

chamado original, para reinventar o objeto em um novo contexto, que resulta da 

montagem de temporalidades e espaços distintos. Acreditamos que aqui está um 

ponto de conciliação entre as questões da colagem e da montagem nos 

experimentos da pesquisa artística: justamente a natureza inconciliável que a 

colagem provoca onde sempre enxergamos contextos diferentes em simultaneidade.  

Estas considerações foram o motor para diversas ações de montagem em nossos 

experimentos artísticos a partir das imagens de arquivos com as quais elaboramos 

algumas propostas em vídeo. Encontramos um paradoxo com as imagens-

montagens que figuram o mundo de nossas memórias. Se for possível sentir 

afinidade pelo cristal da imagem, como fundá-las na percepção da montagem? 

Como não inferir uma pureza no sobressalto sensório da exposição-colagem dos 

experimentos artísticos de montagem-memória? Alguma coisa, ainda indiscernível, 

aponta para a imobilidade figurativa sendo ela mesma o lugar de abertura para a 
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montagem em um sistema de alusões. Em termos temporais seria uma abertura na 

imobilidade para outras percepções imagéticas que não se encontram ali figuradas, 

como realizadas no vídeo Saturação (2015, 3' 14"). 

Saturação partiu de um percurso no bairro do Leblon no Rio de Janeiro, realizado 

quase que religiosamente por três anos consecutivos uma vez por semana. Durante 

esse tempo observamos e fotografamos uma série de quase mil fotografias 

(imobilidades) do mesmo ponto de vista móvel de dentro de um ônibus. Durante o 

processo de edição para a realização do vídeo, as imagens saturadas em nossos 

olhos de três anos revelaram a insistência do azul – que abriu em nossas retinas um 

intervalo em azul:  a obra Five words in blue neon de Joseph Kosuth de 1965, como 

uma memória inorgânica da paisagem. A tautologia de Kosuth operou como um 

efeito em declínio e revelou um sentido, ou uma possibilidade de suportar algo já 

insuportável justamente por sua evidenciação. A percepção reiterada do azul neste 

contexto urbano de exclusão social parece estabelecer um outro sentido para a cor. 

Tal percepção de saturação da ideia sensória da cor azul como fruição de um 

conforto, ou uma cor de descanso para os olhos, ou de teor agradável abriu um 

desconforto que nos levou a prática com o arquivo. A característica lacunar do 

arquivo nos pareceu motivadora para a investigação da fratura temporal que a 

memória impunha nas imagens fotográficas do Leblon azul. Talvez, a memória de 

não participação, de não pertencimento. Neste sentido, o arquivo se mostrou como 

lugar de uma exploratória da tensão dialética que se abre aos olhos do sujeito por 

meio do objeto-azul, do objeto-Leblon (bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro).  

A intervenção irruptiva da tautologia de Kosuth expõe a abertura de um arquivo de 

memória, assim como a pesquisa em arquivos de uma série de filmes feitos 

artesanalmente por anônimos em que a prevalência do azul é quase uma tautologia 

do lugar de fruição. A necessidade da intervenção da montagem nas fotos só 

apareceu na própria composição do vídeo Saturação. 
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Stills do vídeo Saturação, 2015, Arquivo da artista. 

Tal experimentação artística deu a ver o seu gesto alegórico como próprio da 

montagem. Esse gesto se estrutura por meio da interrupção, efetivado pela 

montagem com as imagens de arquivo, em favor de uma ressignificação da 

paisagem da cidade que se efetua em uma nova experiência da realidade, o que nos 
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aproxima da noção de imagem dialética de Walter Benjamin. O que o estudo 

ressaltou foi o fato de que a presença do sensorial nas imagens como uma 

resistência a sideração por elas como pura imaterialidade e abstracionismo, tem a 

ver com seu caráter de medialidade em que as imagens se dão a ver na montagem-

memória, sobretudo pelo caráter que resulta da operação criacional ou de invenção. 

O aspecto sensorial - a presença do corpo - parece saltar no choque interno de 

composição das imagens, no intempestivo das montagens visuais, nas formas de 

porvir das legendas de Kosuth ligadas às memórias e na montagem de objetos 

díspares. Estes procedimentos expõem a tessitura temporal do vivido como trabalho 

da memória que as imagens ressaltam, fazendo delas uma potência de reflexão, 

dando a ver seu teor de criticidade. 

Benjamin assinala o teor crítico do procedimento de interrupção no teatro épico 

como algo capaz de criar uma reflexão de característica histórica na medida em que 

privilegia o gesto. A interrupção é para Benjamin o gesto do teatro épico (GATTI, 

2008) e tem a função crítica de tornar estranha uma situação habitual, desmontando 

seus componentes e montando, a partir das possibilidades de um novo rearranjo, a 

historicidade do tempo corrente. Sua função assim não é só de desmontagem, de 

destruição de contexto. A interrupção prepara os elementos para serem remontados 

em uma nova situação, ou se quisermos nos termos da pesquisa, em uma nova 

exposição. O que aparece para o público de Brecht não é a realidade, mas uma 

ordenação experimental da realidade (sempre transitória e contextual), cujo valor é 

mostrar o caráter histórico do real. Ou se quisermos, o caráter de construção que o 

real se investe no trabalho da arte. A técnica de montagem, presente na técnica 

vanguardista literária, mas sobretudo nas técnicas cinematográficas, uma vez 

incorporada ao espetáculo teatral, poderia conferir a ele o caráter não ilusionista. 

O artista-montador é um propositor - legado incontestável da arte relacional de Lygia 

Clark para a arte contemporânea brasileira - em que tal ação-devir é entendida como 

trabalho do autor consciente que “não visa nunca a fabricação do objeto, mas 

sempre, ao mesmo tempo, a dos meios de produção”. O trabalho do autor/artista 

será tanto melhor “quanto maior for sua capacidade de transformar em 

colaboradores os leitores ou espectadores” (BENJAMIN, 1994. p. 132). Assim, 

experimentamos o gesto da interrupção nas montagens dos vídeos no sentido de 



 

 
OLIVEIRA, Dinah de. Imagem-memória: o gesto da montagem no trabalho de arte, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1328-1342. 

1341 

operar uma outra proposição (sempre experimental) do âmbito real das imagens, ou 

se quisermos, dos referentes, desestabilizando mesmo este lugar referencial. Um 

primeiro modo tem a ver com sua imobilidade - a fotografia como imobilização. No 

entanto, o ato fotográfico, sobretudo quando parte de uma deriva na cidade, estanca 

o movimento daquele que fotografa. Trata-se de um corte, de uma interrupção no 

fluxo de movimento-visualidade-pensamento.  

Aproximamos nestes estudos o método de exposição filosófica em Benjamin ao 

procedimento de montagem. Se no prefácio do Drama Barroco exposição é o 

"princípio conceitual de seu método [da filosofia], método é desvio. Renúncia ao 

curso ininterrupto da intenção é sua primeira característica" (BENJAMIN, apud 

GAGNEBIN, 2014, p. 69), a ideia de montagem e reordenação mental não está 

menos presente no trabalho artístico das imagens-memória. 
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