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Resumo 
 

Há alguns anos vários autores vêm identificando na sociedade contemporânea um 
fenômeno cultural caracterizado por uma obsessão pelo tema da memória, chamado por 
alguns de “cultura da memória”. O cinema não escapa desse fenômeno, seja através do uso 
do tema da memória para a construção de roteiros ficcionais, seja através do aumento da 
produção de filmes documentais, especialmente com temática subjetiva memorialística. 
Pretendemos nos deter em três trabalhos audiovisuais contemporâneos que problematizam a 
relação entre imagem em movimento e memória, cada um a sua maneira: “Tourist of 
Memory” (2010) de Penny McCann, “O Tempo não Recuperado” de Lucas Bambozzi e 
“Aujourd´hui” (2006-2011) de Claire Savoie.  
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Introdução 

 Há alguns anos vários autores (HUYSSEN, 2000; SARLO, 2007) vêm identificando 

na sociedade contemporânea um fenômeno cultural caracterizado por uma obsessão pelo 

tema da memória, chamado por alguns de “cultura da memória”. Dois processos 

concomitantes caracterizam esse movimento: por um lado uma sensação de amnésia 

generalizada, promovida pela aceleração das informações dos meios de comunicação, por 

outro uma intensificação no consumo de tudo que possui a marca de um passado nostálgico, 

como atestam as modas vintage e retrô, a restauração de centros históricos, o sucesso do 

gênero bibliográfico, além das estratégias de compartilhamento de afetos criadas com as 

ferramentas digitais (blogs, youtube, flickr, instagram, etc). O cinema não escapa desse 

fenômeno, seja através do uso do tema da memória para a construção de roteiros ficcionais, 

seja através do já citado aumento da produção de filmes documentais, especialmente com 

temática subjetiva memorialística. No Brasil, podemos citar os filmes Passaporte Húngaro 

(2001), 33 (2003) e Santiago (2007) como exemplos dessa tendência. No campo da arte 
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contemporânea esse processo também aparece com veemência, como evidenciam trabalhos 

de vários artistas que tem como principal preocupação a temática da memória. Podemos 

citar, apenas a título de exemplo, Christian Boltanski, Rosangela Rennó e Roman Opalka.   

O advento do digital reanima a discussão sobre a mediação da memória, quando 

muito se discute sobre o papel que a digitalização cumpre como local de armazenamento da 

memória. Se a fotografia e o cinema se consolidaram como práticas sociais associadas à 

busca de um suporte para a memória imagética subjetiva e coletiva, o digital promete ser a 

plataforma conciliadora de toda informação produzida pela humanidade, uma grande 

biblioteca de Alexandria onde imagens, textos e sons seriam arquivados e resgatados. No 

entanto, questões intrínsecas às mídias analógicas, como o processo de seleção, edição, 

falsificação e apagamento aparecem fortalecidas na característica maleável da informação 

digital. 

O velho antagonismo entre o subjetivo e o coletivo, a memória "verdadeira" que se 

encontraria apenas na mente em oposição à "falsidade" inerente a todo discurso produzido 

como história coletiva, reaparece com outras cores, animado pela virtualidade da 

informação digital. O conceito de memória mediada pode ser útil para colocar a discussão 

em outro patamar. “Memórias mediadas são atividades e objetos que produzimos e dos 

quais nos servimos, através das tecnologias midiáticas, para criar e recriar um sentido de 

passado, presente e futuro de nós mesmos em relação aos outros.” (DIJCK, 2007, p. 21). 

Jose Van Dijck (2007) não distingue, tampouco, a memória ‘verdadeira’ ou mental da 

memória ‘falsa’ e distorcida pela tecnologia. Esse conceito tenta dar conta da indistinção 

entre uma e outra, na medida em que não apenas os meios e suportes que usamos como 

registro de memória transformam o evento passado, como esses mesmos meios são fruto de 

uma determinada lógica cultural. O cinema, a fotografia, o vídeo e a rede digital são 

tecnologias que ao mesmo tempo mediam nossa relação com o passado como também 

condensam determinadas concepções de memória historicamente localizadas e socialmente 

construídas.  

 

Audiovisual e memória: alguns exemplos contemporâneos 

 

Pretendo me deter aqui em três trabalhos audiovisuais contemporâneos que se 

colocam na fronteira entre Arte e Cinema e que problematizam a relação entre imagem em 

movimento e memória na era digital, cada um à sua maneira. O aporte teórico que utilizarei 
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para pensar essas experimentações será a reflexão feita por Damian Sutton (2009) no livro 

"Photography, Cinema, Memory: the crystal image of time". Sua abordagem me parece 

interessante justamente por perceber que, para além de uma simples análise teórica do 

cinema, a filosofia deleuziana da imagem-movimento e da imagem-tempo se constitui 

como uma conceituação de como organizamos nossas vidas e percepções.  

Em Tourist of Memory (2010), a cineasta canadense Penny McCann reúne 

seqüências produzidas em três suportes diferentes (super-8, 16mm e vídeo) intercalando 

imagens de moinhos de vento, das cataratas de Niágara vistas através de uma janela 

molhada, de uma tempestade de neve em Ottawa e da casa onde passou sua infância. Parte 

do projeto In Between (Remembering and Forgetting), composto de nove peças 

audiovisuais em torno da questão da memória, Tourist of Memory nos remete ao repertório 

imagético da artista, às suas vivências pessoais. O uso de diferentes suportes, alguns 

considerados obsoletos, produz um efeito heterogêneo que torna incerta a origem temporal 

das imagens. Não estamos certos se nos encontramos diante de imagens de arquivo, de 

imagens recentes que simulam imagens passadas ou de uma mistura de imagens produzidas 

em diferentes espaços e tempos.  

Em Imagem-Tempo, Deleuze identifica certos cinemas que não se calcam no 

sistema sensório-motor para representar o tempo e que, ao invés disso, o representam 

diretamente através de uma ruptura com esse esquema. O princípio organizacional não é 

cronológico, revelando o tempo entendido como uma transformação, uma pura causalidade 

que Bergson chamou de duração. Podemos associar as imagens apresentadas por McCann a 

esse tempo não-cronológico da duração. A sequências que compõem o trabalho possuem 

em comum o movimento circular, produzindo um efeito de eterno retorno. Esse efeito é 

intensificado pelo que é retratado: a circularidade do fluxo das águas nas cataratas, da neve 

que cai sem parar, os moinhos de vento que pontuam todo trabalho e das folhas que 

balançam na paisagem rural da cidade natal da artista. É o tempo da duração que é 

percebido, não o do acontecimento. 
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Imagem inicial de Tourist of memory, de Penny McCann.  

 

A instalação “O tempo não recuperado” de Lucas Bambozzi, criada em 2008, 

apresenta uma narrativa não-linear e interativa inspirada no último capítulo do livro "Em 

busca do tempo perdido" de Marcel Proust. Bambozzi partiu de uma série de imagens de 

seu acervo pessoal produzidas obsessivamente durante 15 anos em diversos suportes e com 

propósitos variados. Ao se deparar com o material que tinha em mãos, o artista percebeu 

que uma narrativa seqüencial e linear não faria sentido e que as coleções de seqüências 

visuais demandavam uma estrutura específica, não apenas de montagem, mas também na 

forma de acesso. O projeto foi produzido em dois formatos: um DVD desenvolvido com um 

programa de elaboração de narrativas não-lineares e uma video-instalação composta por 

cinco projetores de vídeo concebida para espaços de exibição de arte. 

 

 
Frame do DVD O Tempo Não Recuperado:  
abaixo, na imagem, três opções de navegação pelas imagens. 
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 As sequências, nas palavras de Bambozzi: “constituem registros fragmentados de 

uma memória fugidia e dispersa e compõem no conjunto um retrato extensivo e aberto do 

autor ao longo do tempo” (http://www.lucasbambozzi.net/index.php/projetosprojects/o-

tempo-nao-recuperado/, acessado em 06/2012). Na pesquisa por um software de edição 

não-linear, Lucas encontrou o Korsakow-system, criado em Berlim por um estudante de 

narrativas interativas para estruturar depoimentos sobre o consumo de bebida alcóolica.  O 

nome do sistema foi inspirado em uma síndrome que alguns alcóolotras desenvolvem que 

afeta a memória e que é compensada pelo talento de contar histórias. Como em outros 

softwares de organização de banco de dados, no Korsakow basta atribuir a cada sequência 

uma série de palavras-chave que funcionarão como os reais atratores entre os planos.  O 

modo padrão do algoritmo de edição era simples e apenas oferecia ao usuário/espectador 

três opções de novas seqüências. Isso basta para nos levar a um labirinto bastante complexo 

de situações subjetivas, convidando-nos a compor possíveis retratos de forma aberta, não 

concluída. Para a versão de O Tempo Não Recuperado na forma de instalação o dispositivo 

de ‘interação’ adotado foi ainda mais simples. O usuário/espectador simplesmente se 

dirigiria à projeção que mais lhe atraísse, independentemente do canal de áudio em 

utilização (através de fones de ouvido) experimentando e combinando formas distintas de 

fruição do trabalho através do deslocamento físico de seu corpo ou de seu olhar.  

 

Instalação interativa “O tempo não recuperado” (Bambozzi, 2008) 

 

 O trabalho de Bambozzi nos propicia a experiência da imagem-contração descrita 

por Deleuze, a partir de Bergson. Para Bergson, uma das etapas do processo de acesso à 

memória seria a contração: primeiramente nós nos colocamos no passado em geral, depois 

em regiões do passado. Esse passado continua a existir virtualmente com o presente que o 

rememora. Deleuze chama a imagem que se constitui nesse movimento da memória de 
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imagem-contração. Para Sutton (2009), esse tipo de imagem se relaciona diretamente com o 

processo de criação de nossas identidades: 

 

 “Assim, temos três elementos que produzem tempo para a nossa identidade: a 
duração como mudança contínua, a memória como consciência da duração (imagem da 
duração) e do tempo, e o sentido de passado, presente e futuro a partir dos quais nossa 
consciência é criada. Eles estão em constante movimento e interação, apesar de 
dependermos totalmente do tempo como algo confiável e de nossas identidades como 
construções imutáveis.” (SUTTON, 2009, p. 36) 

 

O processo de edição de "O Tempo não- recuperado" remontaria, assim, a maneira 

como o artista constrói sua própria identidade na relação com seu arquivo imagético. Em 

um primeiro momento, Bambozzi se depara com as centenas de fitas que representam as 

imagens desse passado em geral; em um segundo momento, cria as seqüências e as 

palavras-chave que ajudarão a conectá-las entre si, sem se preocupar em seguir uma 

cronologia ou em ser fiel ao sentimento que as originaram, atualizando-as no presente. O 

mesmo acontece com o espectador/usuário que produz uma imagem-contração a cada nova 

montagem dessas imagens, criando novos sentidos a partir do tempo presente da fruição. 

 Outra maneira de entender a contração é através da experiência do caos do presente 

- o paradoxo do passado e do futuro que ela representa. Nossa memória está sempre focada 

em nos localizar no presente, rememorando todo passado relevante e prevendo todos os 

possíveis futuros. "Nós nos encontramos em um movimento no qual o "presente" que dura 

divide cada instante em duas direções, uma orientada e dilatada em direção ao passado e 

outra contraída em direção ao futuro" (DELEUZE, 1999, p. 52). 

O último trabalho que será analisado é representativo da dupla face do presente 

caótico que só existe enquanto um passado dilatado e um futuro contraído. Na busca de 

condensar o tempo presente em uma representação audiovisual, a artista Claire Savoie se 

propõe a produzir uma espécie de diário poético no Projeto "Aujourd'hui" (2006 - em 

andamento). Em centenas de vídeos de duração variável, mas que raramente ultrapassa um 

minuto, a artista nos introduz em seu cotidiano, suas leituras, seus pensamentos, suas 

angústias e sentimentos. O projeto já foi exposto de diversas maneiras, seja em monitores 

individuais em que o espectador/usuário navega livremente pelos vídeos através de uma 

interface interativa que os dispõe em uma linha do tempo (o video clic), seja em edições não 

lineares de vídeos selecionados pela artista ou pela curadoria, ou ainda através da página da 

artista na plataforma do youtube. 
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Imagem capturada do vídeo 14.09.2011, de Claire Savoie disponível em:  
http://www.youtube.com/watch?v=GHy8nKnKoS8&list=UU1Oc88EUuB-4-7n8qoZrQpw&index=10&feature=plcp 

 

O trabalho é composto por uma série de vídeos produzidos diariamente desde 2006 

pela artista. Através do uso de intertítulos (sempre apresentando a data e a hora que a 

imagem foi produzida, mas também criando frases e diálogos que ampliam os sentidos das 

imagens), os vídeos criam poemas audiovisuais em que as palavras, as imagens e os sons 

interagem na criação de novos sentidos. No vídeo de 14 de setembro de 2011, por exemplo, 

vemos um cacho de uva segurado pelo cabo por uma mão em primeiro plano. A legenda 

inferior indica apenas a data e a hora da gravação (14.09.2011, 10:44), enquanto na parte 

superior da tela aparecem os seguintes versos: “Nomear suas resistências/ desconfiar de si 

mesmo” e se ouve, simultaneamente, uma voz feminina dizendo “por que essa 

tristeza?/porque?”. Nessa peça, não fosse a legenda com a datação, a questão temporal seria 

praticamente inexistente. Na maioria dos vídeos do projeto, no entanto, o tempo, sua 

duração e a tentativa de capturá-lo será o centro mesmo da poética criada pela artista. No 

vídeo intitulado “2011.07.31” por exemplo, a imagem que ocupa o centro da tela é uma 

mesa com um notebook, uma chaleira de porcelana e uma caneca cheia de chá. A cadeira 

está diante da mesa vazia. Da parte superior da tela desce a legenda: “31.07.2011 12:52” e 

da parte inferior sobe outra legenda: “31.07.2011 12:51”. Quando esses números se 

encontram no centro da tela, ouvimos uma voz feminina dizer: “febril”. O vídeo acaba 

exatamente no momento em que as legendas desaparecem no topo e na base da tela. A 

ausência de movimento na imagem reforça a sensação da passagem do tempo, já que nada 

mais resta além dele. Essa característica da imagem fixa no cinema é analisada por Deleuze, 

quando ele discorre sobre a natureza morta no cinema de Ozu: 
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“A natureza morta é tempo, já que tudo que muda está no tempo, mas o próprio 
tempo não muda, não poderia mudar senão num outro tempo, ao infinito. No momento 
em que a imagem cinematográfica confronta-se mais estreitamente com a fotografia, 
também se distingue radicalmente dela.” (DELEUZE, 1990, p. 27-28)   

 
Todos os vídeos do projeto possuem uma semelhança formal grande, no entanto as 

temáticas abordadas oscilam entre o muito íntimo, o impessoal e o político. Em diversos 

momentos acompanhamos um pouco do cotidiano da artista (vemos sua cama desfeita, 

participamos de suas angústias pessoais, vemos o pote de cereal sendo preparado para o 

café da manhã da artista, compartilhamos suas leituras, conhecemos seu cachorro, etc). Em 

outros, a artista faz referência a acontecimentos políticos a partir de seu ponto de vista 

(alguns exemplos são vídeos que se referem a premiação de Obama com o nobel da paz; o 

falecimento do social democrata canadense Jack Layton; a presença americana no Iraque; a 

greve estudantil em Quebec, etc). Esse trabalho parece representar bem uma das facetas da 

cultura da memória contemporânea: o compartilhamento de afetos e do cotidiano subjetivo 

em redes sociais, como os blogs ou usuários do flickr que se propõem desafios semelhantes.  

 
Versão de instalação interativa do projeto Aujourd’hui (Claire Savoie, 2006-) 
 

Na plataforma do Flickr, por exemplo, há nada menos do que 5.119 grupos 

intitulados 365 days, em que os usuários se comprometem a desenvolver projetos 

fotográficos que se constituem da criação e compartilhamento de uma imagem por dia ao 

longo de um ano, com uma temática específica. Há grupos que se propõem a produzir uma 

foto de seu jardim por dia, um auto-retrato por dia, uma foto de objeto por dia, uma foto de 

meias por dia, entre outras centenas de temáticas banais. Há até mesmo um grupo que se 

intitula “365 Categories” discriminando 365 temáticas possíveis para o projeto 365 days. O 

fenômeno da proliferação de imagens banais no Flickr foi analisado por Murray (2008), que 

identifica o surgimento de uma “estética do cotidiano” que se fundamenta no deslocamento 

da relação da fotografia com a memória. Para a autora, essas práticas dão margem a 

identificar uma nova relação da fotografia com a memória, já que o que está em jogo não é 

a permanência e a fixidez dos momentos relevantes, mas sim a efemeridade e a 
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transitoriedade da imagem digital. Murray identifica alguns motivos para tal mudança: a 

diminuição no custo da fotografia, que proporciona uma maior liberdade para os momentos 

considerados “fotografáveis”; a imediatez de fruição dessas imagens; a consciência da 

possibilidade de alteração das imagens e uma conseqüente desconfiança em seu poder de 

testemunho; entre outros.  

Podemos associar a tentativa de conter o tempo no instante ao conceito deleuziano 

de "instante qualquer". Em qualquer instante dado, a percepção contém o acontecimento se 

insere para criar o presente, que absorve e contrai o passado e o futuro. Deleuze insiste que 

esse presente é randômico e que o tempo não-cronológico (se em algum momento é 

subdividido) é a apenas um tempo criado por presentes que se sobrepõem e se entrecruzam. 

O presente é, então, limitado pelo sentido do agora, mas é infinito já que o agora não pode 

ser extraído do todo da duração como um elemento discreto. 

Considerações finais 

 O presente artigo procurou fazer um breve panorama das diferentes maneiras em 

que o audiovisual produz imagens-tempo na contemporaneidade. É importante ressaltar que 

o uso do termo “audiovisual” no lugar de “cinema”, é proposital, posto que as experiências 

aqui citadas não se identifiquem com o cinema tradicional e poderiam ser mais bem 

caracterizadas pelo conceito de “transcinema” (MACIEL, 2009). A autora usa esse termo 

para definir “formas híbridas entre a experiência das artes visuais e do cinema na criação de 

um espaço para o envolvimento sensorial do espectador” (MACIEL, 2009, p. 17). Nesse 

sentido, a escolha dos trabalhos de Penny McCann, Lucas Bambozzi e Claire Savoie foi 

determinada pelo desejo de destacar a maneira potente com que o transcinema produz 

efeitos estéticos complexos ao acionar de maneira sensível a relação entre imagem, tempo e 

memória. 

 Acreditamos também que os exemplos nos permitem fazer uma reflexão mais ampla 

sobre a "memória mediada" (DIJCK, 2007) e, consequentemente, sobre algumas 

concepções da experiência da memória na contemporaneidade. Na miríade plural que o 

audiovisual representa, destacamos três características da maneira como o tempo é 

representado e sentido na contemporaneidade: o tempo da duração em primeiro plano, em 

detrimento do tempo do acontecimento (como no trabalho de McCann); a memória 

acionada através de uma imagem-contração em que todo passado continua a existir 
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virtualmente com o presente que rememora (como na experiência de Lucas Bambozzi); e a 

percepção de que não existe presente, a não ser como instante-qualquer (como no diário 

audiovisual de Claire Savoie). 
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