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Resumo 
 

Examinamos a interseção entre cinema, memória e artes plásticas na obra Kundalini 
Freedom [série Turista Transcendental] de Rosângela Rennó, uma das mais importantes 
artistas plásticas brasileira da atualidade. Em 2011 Rennó gravou com uma câmera de mão 
a escadaria interna da Estátua da Liberdade em Nova Iorque, que ficou fechada alguns anos 
em virtude dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, retomando 
fantasmagoricamente a imagem da Serpente Espiralada dos chakras indianos. 
Problematizamos a relação entre imagem, tempo e memória à luz dos conceitos de imagens 
sobreviventes e biomorfismo em Aby Warburg (2013) e do conceito de anacronismo em 
Georges Didi-Huberman (2011; 2013), que nos permite pensar a imagem em camadas. Com 
Philippe Dubois (2004) o uso da imagem do vídeo como um estado e um dispositivo. 
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Introdução 

 A manhã de 11 de setembro de 2001 ficou marcada de forma definitiva na memória 

coletiva como a data do maior ataque terrorista suicida da história da humanidade, em que 

quatro aviões comerciais foram sequestrados por dezenove terroristas e lançados contra 

pontos estratégicos do território norte-americano, matando cerca de três mil pessoas, em sua 

ampla maioria civis, entre eles os 227 passageiros e tripulantes que estavam nos voos 

sequestrados, além de bombeiros, policiais e militares. Um dos aviões colidiu contra a sede 

do Departamento de Defesa do Estados Unidos, o Pentágono, próximo à capital 

Washington D.C, no condado de Arlington, na Virginia. Um segundo avião caiu em um 

campo aberto de Shanksville, no estado da Pensivânia, quando os próprios passageiros o 

derrubaram ao retomar o controle dos terroristas. Mas sem dúvida, a queda dos dois 
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primeiros aviões é que ficaram mais registradas na memória coletiva quando evocamos o 

dia 11 de setembro. Isto porque eles explodiram ao se chocar contra as duas principais 

torres, conhecidas como “torres gêmeas”, do complexo empresarial World Trade Center, 

emblemático centro nervoso e financeiro norteamericano, inaugurado em 4 de abril de 

1975, em Manhatan, Nova Iorque. A estrutura arrojada de aço, ferro e vidro, que marcava a 

arquitetura das torres, não conseguiu suportar o impacto e desmoronou matando milhares de 

pessoas que trabalhavam nos vários escritórios e lojas distriuidos pelos 110 andares. As 

imagens do impacto dos aviões e do desmoronamento das torres, capturadas por 

transeuntes, turistas e sistemas de vigilância, correram o mundo chocando a todos com o 

terror das vidas ceifadas. (WORLD Trade Center, 2014).  

Concebido e empreendido pelo líder da organização islâmica al-Qaeda, Osama bin 

Mohammed bin Awad bin Laden ou apenas bin Laden como era mais conhecido, o ataque é 

visto por muitos como o símbolo maior da luta travada entre o “fundamentalismo religioso” 

Oriental e o “fundamentalismo de consumo” do Ocidente. O presidente dos Estados Unidos 

à época, George Walker Bush, tomou uma série de medidas de segurança que se estendiam 

da invasão ao Afeganistão, país sede da organização fundamentalista, ao controle de 

entrada de estrangeiros, passando pelo acesso aos principais pontos turísticos, entre eles, a 

famosa Estátua da Liberdade, um dos principais senão o maior cartão-postal americano. 

(OSAMA bin Laden, 2014) 

A “Liberdade iluminando o mundo” mais conhecida como “Estátua da Liberdade” 

foi um presente do governo francês em comemoração ao centenário da declaração de 

independência do Estados Unidos, sendo instalada e inaugurada em 28 de outubro de 1886 

na entrada do porto de Nova Iorque, na Ilha da Liberdade. Frédéric August Bartholdi, um 

escultor da Alsácia, concebeu e construiu o monumento baseado em uma das sete 

maravilhas do mundo antigo, o Colosso de Rodes. Retomando a imagem fantasmática do 

deus sol da mitologia grega Hélio, figura protetora e orientadora, a Estátua da Liberdade 

funcionou como farol de 1886 à 1902, organizando o fluxo de embarcações na baía. 

(ESTÁTUA da Liberdade 2014). A estátua de bronze mede em torno de quarenta e seis 

metros, e o pedestal em sua base com quase a mesma medida, no total o conjunto inteiro 

pesa cerca de 24.635 toneladas, das quais 28 toneladas são de cobre, 113 toneladas de aço e 

24.493 toneladas de cimento. Considerada pelo Guiness Book (GLENDAY, 2009, p.457) a 

mais pesada do mundo, a estátua figurou entre os semi-finalistas do concurso das sete 

maravilhas do mundo moderno em sete de julho de 2007. A construção da estrutura 
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metálica em seu interior contou com a ajuda de Gustave Eiffel, engenheiro idealizador e 

executor da famosa Torre Eiffel de Paris, e possui uma escadaria com 335 degraus, do 

pedestal à cabeça e outros 54 degraus que levam até a tocha em seu topo. Em formato de 

espiral, esta escadaria é a matéria-prima da obra intitulada Kundalini Freedom [série Turista 

Transcendental] de Rosângela Rennó, uma das mais importantes e renomada artista plástica 

brasileira da atualidade, com obras espalhadas por museus, acervos particulares e galerias 

de arte nacionais e internacionais. 

Mineira de Belo Horizonte, arquivista (STARTE..., 2009) e colecionadora 

compulsiva como ela mesma diz (SILVA, 2003), Rennó despontou no cenário artístico 

brasileiro em fins da década de 1980, refletindo sobre os desdobramentos da linguagem 

fotográfica, a partir do processo de ressignificação de imagens antigas, sobretudo de 

arquivos familiares, inclusive os seus. A forma bastante peculiar das suas obras desvelam e 

ao mesmo tempo (re)constroem narrativas, e isto porque como afirma Maurice Halbwachs,  
Reconhecer por imagens é ligar a imagem (vista ou evocada) de um objeto a outras 
imagens que formam com elas um conjunto e uma espécie de quadro, é reencontrar 
as ligações desse objeto com outros que podem ser também pensamentos ou 
sentimentos. (2006, p.55). 
 

Com isso Rennó atenta para o fato de que as imagens têm também um ciclo de vida, 

ciclo este que o obstinado trabalho da artista parece expandir, pois para ela, a imagem é um 

importante suporte para falar de humanidades, “Porque as imagens, elas são pretextos para 

eu falar de, justamente, de seres humanos, e a fé que os seres humanos têm na 

representação” (STARTE..., 2009). Entre o seus temas principais, Rennó aborda o tempo, a 

memória e a amnésia histórica à que estamos submetidos em um mundo de fluidez e 

aceleração, onde temos a impressão de que nós mesmos podemos ser esquecidos. Hoje, a 

sensação de que o tempo está acelerado enche-nos de angústia e nos impele a provar a 

nossa própria existência, sob a pena de sermos esquecidos em uma sociedade que 

paradoxalmente tudo quer guardar. Contrapelo à História, a arte de Rennó subverte fugindo 

das determinações do tempo histórico através de uma linguagem imagética que nos avisa 

que há algo a mais na imagem ou melhor que a imagem não é única, nos ofertando a 

possibilidade de pensar as imagens em suas multiplicidades para além do seu caráter de 

normalidade (DIDI-HUBERMAN, 2011; 2013). 

Existindo apenas no tempo, propomos trabalhar a proposta da imagem videográfica 

de Rennó inicialmente tal como ela é, escorregadia, flutuante, sem um corpo e sem uma 

consistência existindo unicamente para ser transmitida. (DUBOIS, 2004). Funcionando ora 
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no plano da técnica ora no espaço da estética, aqui o que nos importa é referenciá-lo, o 

vídeo, como um dispositivo que se presta para ir além: 
[...] vídeo em latim é não só um verbo, como também um verbo conjugado, que 
corresponde à primeira pessoa do singular do indicativo presente do verbo ver. Dito 
de outro modo, vídeo é o ato de olhar se exercendo, hic et nunc, por um sujeito em 
ação. Isto implica ao mesmo tempo uma ação em curso (um processo), um agente 
operando (um sujeito) e uma adequação temporal ao presente histórico: “eu vejo” é 
algo que se faz “ao vivo”, não é o “eu vi” da foto (passadista), nem o “eu creio ver” 
do cinema (ilusionista) e também o “eu poderia ver” da imagem virtual (utopista). 
(DUBOIS, 2004, p. 72, grifos do autor) 

 
 Na esfera artística, o trabalho de Rennó acompanha um projeto também midiático, 

ou seja, fazendo uso de uma linguagem (dentro da esfera artística) pretende ao mesmo 

tempo, tornar-se ação de um processo de disseminação comunicacional. Assim, a artista em 

seu trabalho aqui analisado propõe-se, de acordo com Dubois, a desenvolver outros 

modelos de linguagens, ao instaurar novos modos de funcionamento ao problematizar um 

lugar turístico e monumental da cultura norte-americana. É fazer do vídeo como uma 

imagem além da própria imagem, como dispositivo que a imagem pode ser e o próprio 

dispositivo como imagem ao funcionar como projeto. A força da imagem vem então de sua 

própria proposta ao segui-la filmando os degraus de uma escada galgada e finalmente 

liberta de uma interdição. A escada nos olha no seu ritmo de subida e ao mesmo tempo, 

com o movimento da câmera, nos convida a acompanhá-la em sua subida reforçando esse 

movimento ao focar em uma seta. Detemo-nos em alguns detalhes interiores. A Estátua da 

Liberdade encontra-se aí despojada da sua magnificência ao nos ser dado somente olhar 

aqui aquilo que foi capturado e está sendo visualizado: estruturas metálicas expostas em um 

movimento espiralado em busca de seu ápice. Espirais que se movimentam ao som de uma 

melodia e de uma roupagem de luzes e cores ao vagarosamente propor uma estética 

videográfica pensante, “como [um] estado do pensamento das imagens” (DUBOIS, 2004, 

p.114). Pensar, refletir sobre o que? Como o título nos propõe, somente em torno de um 

caminhar turístico-transcendental? Ou como uma falta que necessita ser sanada e absorvida 

frente aos acontecimentos que assolaram o 11 de setembro? Memorialista como é a Estátua 

da Liberdade porque não propor essa obra como um reflexo de outros debates ainda 

ausentes como o da “vitimação nacional e com as perdas pessoais muito reais – emoções 

autênticas que têm sido rudemente instrumentalizadas para fins ideológicos nacionalistas” . 

(HUYSSEN, 2014, p.150) 
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A imagem da serpente e o ritual da liberdade: turismo transcendental em memórias 

residuais 

Localizada em uma pequena ilha desabitada perto de Manhattan encontramos um 

dos principais cartões-postais e símbolo da cultura americana, a “Estátua da Liberdade”. 

Isolada aproximadamente sessenta quilômetros quadrados da Ilha da Liberdade, o 

monumento é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo e nos garante uma visão 

panorâmica da cidade de Nova Iorque, com seus famosos táxis amarelos, sua agitação, suas 

luzes, seu cosmopolitismo. Mas, paradoxalmente, também pode ser um bom lugar para 

relaxar, refletir e meditar, diante da bela paisagem e do silêncio da Baía Superior de Nova 

Iorque, pois que  
O que caracteriza o pensamento mítico […] é que uma excitação visual ou acústica 
instala na consciência, em lugar de sua causa real, não importa como ou se ela é 
demonstrável do ponto de vista da verdade científica – como, por exemplo, sons 
vindos de longe –, uma causa biomórfica cujas as dimensões materiais apreensíveis 
permitem uma defesa no imaginário. (WARBURG, 2013b, p.267). 

 
Este é o ambiente da obra Kundalini Freedom [série transcendental] (2011) de 

Rosângela Rennó, uma obra de arte visual que nos instiga a buscar o nosso “eu” interior, 

através de pensamentos e sentimentos implícitos para além da imagem que vemos. 

Superando o signo do puro registro, as imagens de Rennó nos impelem a ultrapassar o 

caráter de normalidade de nossos regimes visuais, para atingir um espaço sensorial próprio, 

transcendente. À luz do pensamento warburgiano, lembramos que um homem primitivo de 

um passado longíquo sobrevive à erosão do tempo e da cultura tecnicista em imagens que 

se repetem4, e isto ocorre na medida em que  
A similitude das tendências morais e espirituais de toda uma época, a busca de 
objetivos já perseguidos em sua linha essencial, depois esquecidos, e, portanto, a 
semelhança do clima interior, podem logicamente levar ao emprego de formas, que 
no passado, serviram com êxito às mesmas tendências.” (KANDINSKY, 1996, 
p.28). 
 

Composta de um vídeo monocanal de aproximadamente 12 minutos que tem como 

imagem principal a reluzente escada de aço-inox no interior da estátua, com seus 335 

degraus e corrimãos, a sensação que temos é de que entramos em estado de meditação. 

Como uma yoge, Rennó nos guia degrau a degrau com uma pequena câmera de mão pelos 

labirintos da imagem, em um ritmo que se assemelha a um mantra, levando-nos a expandir 

                                                
4 Aby Warburg ao participar do Ritual da Serpente, em sua viagem “turístico-científica” à Terra dos Pueblos entre os 
estados do Arizona e Novo México em 1895, percebeu, sob as máscaras, danças e rituais do índios Oraibi, imagens 
sobreviventes da antiguidade pagã. Warburg reconhece nos rituais indígenas uma demonstração bastante vibrante de 
elementos “pagãos” sobreviventes, que o autor buscava nas obras do Renascimento. Este eventou mudou em definitivo a 
visão de Warburg em seus estudos sobre a história da arte. [2013]. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 6 

nossas experiências visuais no campo da arte. Entretanto, frisamos que o vídeo, por si só, 

pouco pode nos dizer para além de imagens coloridas de uma grande escada, na verdade são 

as nossas imagens, experiências, memórias que se fundem em um saber/sabor5 às 

produzidas pela artista ampliando nosso autoconhecimento. Assim Kundalini Freedom se 

configura como uma obra de arte transcendental, na medida em que “a força humana tenta 

compreender, segurando-o com as mãos nuas, aquilo de fato escapa as suas técnicas de 

manipulação. Portanto, a alternativa de se apropriar de um fenômeno natural em sua forma 

análoga viva.” (WARBURG, 2013b, p.264). 

Deusa da cultura hindu, Kundalinī deriva de uma palavra em sânscrito que significa 

“serpente espiralada”. “O poder da Deusa (Devī)6 Kundalinī, ou aquela que está enrolada; 

por sua forma é que de uma serpente enrolada e dormindo no centro mais baixo do corpo, 

na base da coluna espinhal” (WOODROFE, 2014, p. 12). Kundalinī é a “Divina Energia 

Cósmica no corpo” perfurando os seis centros7 ou Regiões (Chakra) ou Lótus (Padma) do 

corpo. Quando adormecida ela tem aparência de uma chama congelada, porém quando 

ativada assume a forma de uma energia ígnea, enroscada três vezes e meia dentro do 

múládhára chakra8, (ROSE, 2014). Trata-se de uma energia física, de natureza neurológica 

e manifestação sexual tão poderosa que é considerada uma deusa, Shaktí Universal, a Mãe 

Divina; e é o princípio de todo o sistema de Yoga. Os conceitos de libido em Freud e 

orgônio no Reich se aproximaram do conceito de Kundalinī, no Yôga Antigo, mas  
Freud e Reich tentaram domá-la para fins terapêuticos. Como nenhum dos dois 
possuía a Iniciação de um Mestre nesses mistérios, ambos fracassaram e deixaram à 
posteridade uma herança meramente acadêmica de teorias sobre o assunto, sem 
grandes resultados práticos.” (ROSE, 2014). 
 

Em Kundalini Freedom [série transcendental], Rennó - atenta à morfologia idêntica 

(RENNÓ, 2014) (helicoidal) da escada interna da Estátua da Liberdade e da representação 

gráfica da energia Kundalinī - estetiza a retomada norte-americana após os ataques 

terroristas de 2001, que produziram uma profunda marca na memória e na identidade 

americanas. Logo, após o ataque que derrubou as “Torres-Gêmeas” matando milhares de 

pessoas, a Estátua da Liberdade9 bem como outros pontos altos do território norte-

americano foram fechados por medida de segurança. Em 2003, a subida até o pedestal foi 

                                                
5 Ligada à experiência, a memória torna-se um saber, pois que, sabemos ser este um sabor que se torna possível pelo 
intercambio da experiência, tanto que, “saber e sabor têm, em latim, a mesma etimologia.” (BARTHES, 1987, p.21).  
6 Um dos nomes desta Devī é Bhujangī, ou a Serpente. 
7 Na verdade são seis Chakras mais o centro superior cerebral, ou Sahasrāra. 
8 É o centro de força situado próximo à base da coluna e aos órgãos genitais. 
9 O interior da estátua da Liberdade ficou por oito anos fechada, desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, 
quando as torres gêmeas do World Trade Center foram destruídas. (RENNÓ, 2014). 
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liberada ao público, contudo, os outros níveis até o topo permaneceram vedados ao público. 

Somente em 2009, oito anos depois, o acesso à cabeça da estátua foi permitido, ainda assim, 

sob intenso controle, e limitado a poucas pessoas por dia mediante reserva10. Lembramos 

que a memória assume também a função de substituição biomórfica e comparativa, 

operando como uma tomada de defesa contra inimigos vivos, e temos que lembrar que 

“Essas são tendências que se situam abaixo do limiar da consciência. A imagem substitutiva 

objetiva a excitação que cria a impressão, e faz dela o objeto do qual o indivíduo se 

defende.” (WARBURG, 2013b, p.268). Talvez o barulho dos aviões sequestrados ainda os 

fizessem lembrar o sopro dos ventos divinos!11 

A partir da obra de Rennó, propomos, a leitura da Estátua da Liberdade como um 

grande totem. De um lado, observamos que o monumento representa o ideal libertário da 

democracia, valor máximo da nação e da cultura americanas. A imagem da “força” e do 

“tamanho” da liberdade, aliás, premissa e sentimento que são recorrentemente tomados e 

defendidos. De outro lado, atentamos para o fato de que o monumento remete aos medos, 

fobias e inimigos, e então, uma vez mais, voltamos à questão da sobrevivência das imagens, 

na medida em que seu elemento referencial estético é tributário da antiguidade pagã. 

Conforme situamos na introdução deste artigo, a Estátua da Liberdade foi baseada no 

Colosso de Rodes, uma escultura construída entre 292 a.C. e 280 a.C. pelo escultor Carés 

de Lindos para celebrar a expulsão das tropas do rei macedónio Demétrio, que promovera 

um longo cerco à ilha na tentativa de conquistá-la. De maneira semelhante, o governo 

francês, na figura de Napoleão III, presenteou os Estados Unidos pela vitória na batalha 

contra os ingleses e pela abolição da escravatura. Ambos monumentos exerceram os 

mesmos papéis de orientação e proteção na entrada dos portos, aqui reforçamos: “O 

totemismo é uma função fóbica subjetiva da memoria.” (WARBURG 2013b, p.268).  

No vídeo, de maneira similar ao despertar de Kundalinī, Rennó, tal qual SwáSthya12, 

evolui à cada nível desde a base até a cabeça, e nos desperta ao som de um mantra hindu e 

de imagens editadas e colorizadas conforme as cores atribuídas aos chakras, do primeiro ao 

sétimo, seguindo a seguinte ordem: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e rosa. 

                                                
10 Segundo informações coletadas no site Wikipédia, “Inicialmente os visitantes podiam subir por escadas até a tocha da 
estátua, entretanto, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, houve um ato de sabotagem coordenado pelo governo 
alemão que danificou a tocha e um pedaço do vestido da estátua. Após o episódio, que ficou conhecido como ‘explosão 
Black Tom’, não foi mais permitida a visitação da tocha.”. 
11 Segundo Fábio Marton (2013), o termo Kamikases era usado somente pelos americanos. 
12 “[...], Yôga Antigo, levanta a kundaliní da base da coluna até o alto da cabeça, através dos chakras, ativando-os 
poderosamente, despertando os siddhis e eclodindo o samádhi.” (ROSE, 2014) 
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Assim, nas primeiras imagens ainda na base vemos a tocha original13 e o acesso à escada 

sob um filtro vermelho, nos indicando do ponto de vista cromático que estamos iniciando a 

ativação do primeiro chakra. O vermelho inicial é substituído pelo filtro alaranjado nos 

degraus do pedestal que passam ritmados ao caminhar da artista. E a cada nível atingido o 

filtro muda, do laranja ao amarelo e dele ao esverdeado na estrutura metálica, com suas 

vigorosas vigas, parafusos e pinos. De repente o azulado domina a imagem, focada durante 

alguns minutos no reluzente corrimão até que chegamos ao violeta. No final, ao chegar à 

coroa, e, consequentemente, ao último dos chakras, a paisagem rosada que se vê através das 

janelas está desfocada, um imagem que nos lembra o “estado de alpha”, “como se tivesse 

perdido (ou talvez nunca tivesse tido...) toda e qualquer importância, e o indivíduo se 

libertasse do mundo exterior no momento da realização espiritual.” (RENNÓ, 2014). Do 

amalgama de pensamento das obras de Rennó e de Rose, fica a lição de que “No entanto, é 

preciso superar nossas limitações culturais. É preciso ler e viajar para esgarçar os antolhos 

que espremem a nossa inteligência. (ROSE, 2014).” 

Em Kundalini Freedom, a sequência de imagens criadas por Rennó 

“Paradoxalmente, a acumulação das imagens não produz uma sensação de saturação, mas 

de falha. Como se entre as imagens, as palavras e os sons alguma fresta se abrisse, soturna e 

fugidia. Uma fratura que devora os signos, mas que exige que eles sejam constantemente 

restituídos.” (MELENDI apud RENNÓ, 2011, p.6), por nós, conectando mentalmente as 

imagens que vemos com nossas vivências, nossas lembranças, evidenciando uma vez mais 

que as imagens tem o poder inequívoco de deflagrar memórias. 

 
A arte, o tempo e a memória: a experiência anacrônica das obras de arte 

A arte é uma necessidade na vida humana há séculos, e prova disso é que, mesmo 

em um estágio restrito de existência, o homem pré-histórico dedicava parte do seu tempo à 

produzi-la. Embora vinculada diretamente às necessidades orgânicas da sobrevivência, as 

obras de arte rupestre denunciam em alguma medida a capacidade do homem primitivo de 

contemplar; de habitar um estado meditativo capaz de ultrapassar a realidade em imagens, 

ou melhor, em um imaginário, pois conforme afirma Gilbert Durand, ele (o imaginário) é o 

museu onde se encontram todas as imagens: passadas, possíveis, produzidas e a produzir, 

nos possibilitando o estudo dos procedimentos da sua produção, transmissão e reprodução 

                                                
13 Dentro do pedestal base da estátua, há um museu que conserva a tocha original, com fotografias de imigrantes que 
chegavam à cidade e outros objetos utilizados na construção. 
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(2011, p.6). Portanto, desde sua origem, podemos observar que a obra de arte guarda uma 

relação bastante íntima com a imagem e com o tempo. 

Como afirma Georges Didi-Huberman, (2011) toda vez que estamos frente à uma 

obra de arte, estamos diante não de um tempo único e homogêneo, mas de camadas de 

tempo que se entrelaçam e se amalgamam a partir da imagem que a constitui. Isso ocorre 

porque a imagem tem o poder de constituir elos e reconfigurar os presentes desta mesma 

obra, de modo que, “Diante de uma imagem, por mais antiga que seja -, o presente jamais 

cessa de se reconfigurar.” (2011, p.32, tradução nossa)14. Por conseguinte, a obra de arte é 

portadora de uma memória que só se amplia, já que novos presentes estão em seu devir a 

cada experiência dialética do olhar, assim, simultaneamente, “Diante de uma imagem – por 

mais recente, por mais contemporânea que seja –, o passado, ao mesmo tempo, jamais cessa 

de se reconfigurar, porque essa imagem só se torna pensável em uma construção da 

memória...” (2011, p.32, tradução nossa)15. Com isso, a cada olhar, o presente é 

incorporado à obra e, por conseguinte, aos outros presentes já nela contidos. A obra de arte 

conserva, em si, suas genealogias que se decifram justamente pelo olhar! Como uma 

mediadora, a obra opera um médium que faz do olhar uma ação tanto de atualização e 

incorporação como também de deciframento e de memória. De um lado, através do olhar, 

incorporamos à obra de arte o nosso presente, com suas angústias, dilemas, emoções e 

afecções que nos tomam em nossa existência, neste sentido, ela está sempre conectada com 

o tempo presente, pois é sempre o olhar do presente que a contempla, nunca o do passado. 

Mas de outro, não podemos esquecer que a cada atualização uma camada a mais de 

experiências se aglutinam e se amalgamam à ela, com isso, podemos supor que ela é capaz 

de deflagrar memórias, pois o nosso olhar busca referências anteriores para produzir 

sentido. Assim, se de um lado, 
O passado é interessante não só pela beleza que dele souberam extrair os artistas 
para os quais ele era o presente, mas também como passado, por seu valor histórico. 
O mesmo se passa com o presente. O prazer que extraímos da representação do 
presente deve-se não apenas à beleza de que pode estar revestido, mas também à sua 
qualidade essencial e presente. (BAUDELAIRE, 2010, p.13-14). 

 
Para Didi-Huberman (2011, p.35), isto nos leva à uma importante questão 

epistemológica: ao tomar as imagens16 como objeto de estudo é fundamental questionar os 

                                                
14 “Ante una imagem - tan antigua como sea - el presente no cesa jamais de reconfigurarse …”. 
15 “Ante una imagem – tao reciente, tan contemporánea como sea -, el passado no cesa  nunca de reconfigurarse, dado que 
esta imagem sólo deviene pensable en una construcción de la memoria…”.   
16 Em nosso estudo a imagem ganha o sentido de obra de arte, afim de que, seguindo o pensamento de Didi-Huberman, 
possamos pensar as camadas de temporalidade em uma ação arqueológica.  
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modelos de tempo, seus valores de uso, inquirindo a historicidade mesma da arte, “É 

interrogar na história da arte, o objeto ‘história’...”. O historiador toma como atitude 

canônica a concordância dos tempos em um tempo único e homogêneo, todavia, o 

pesquisador da arte deve então realizar tarefa contrária, rejeitando essa concordância e 

assumindo o anacronismo como uma condição necessária17, daí a impossibilidade de não 

projetar suas realidades sobre as realidades do passado, afinal este não pode ser retomado 

ou mesmo reconstituído, nem tampouco sua ambiência psíquica acessada (fonte de 

tempo)18. Nesse sentido, assumir o anacronismo é uma estratégia fundamental, já que se 

torna impossível analisar uma obra de arte com os aparatos de sua época. 

O investimento anacrônico como modelo de análise das imagens funciona como um 

mecanismo que nos propicia novas leituras das obras explicitando sua complexidade 

temporal, “trata-se não apenas de encarnar as sobrevivências, mas também de criar uma 

espécie de reciprocidade ‘viva’ entre o ato de saber e o objeto de saber.” (DIDI-

HUBERMAN apud MICHAUD, 2013, p. 25). E o artista é anacrônico justamente quando 

ao manipular os tempos (seu e os outros) põe em cena essa tensão através dos objetos, em 

uma montagem de diversos modelos de tempos, fazendo da obra de arte um objeto 

heterocrônico. Isto porque conforme nos demonstrou Aby Warburg, o antigo sobrevive nos 

tempos presentes (pathosformeln19) a partir de modelos que são retomados pelos artistas, 
Assim, podemos acompanhar passo a passo como os artistas e seus mentores 
reconheceram na “Antiguidade” um modelo que exigia intensificar o movimento 
externo e como se apoiavam em modelos antigos quando precisavam representar... 
Diga-se de passagem que essa demonstração é significativa para a estética 
psicológica, pois aqui, com os artistas em processo de criação, podemos observar o 
sentido do ato estético da “empatia” [Einfühlung] em seu devir... (WARBURG, 
2013a, p.3). 

 

A memória enquanto anacrônica em seus efeitos de reconstrução do tempo é quem 

atua como princípio ativador dessa montagem de tempos na obra ao relacionar as 

temporalidades da e na obra. Ao decantar o passado de sua exatidão, ela (a memória) 

humaniza e configura o tempo (DIDI-HUBERMAN, 2011). Deste modo, ante a imagem, 

                                                
17 “Es más válido reconocer la necessidad del anacronismo como uma riqueza: parece interior a los objetos mismos -  las 
imágenes - cuya historia intentamos hacer. El anacronismo sería así, en una primera aproximación el modo temporal de 
expressar la exuberancia, la complejidad, la sobredeterminación de las imágenes. (2011, p.38-39). 
18 De acordo com Didi-Huberman, “será necessário buscar una fuente de época capaz de hacernos aceder a la ‘herramienta 
mental’ – técnica, estética, religiosa – que hizo posible ese tipo de elección pictórica. Definamos esta actitud canónica del 
historiador: no es otra cosa que una búsqueda de la concordância eucrónica.”. (2011, p.36) 
19 Conceito desenvolvido por Warburg em 1905, em seus estudos sobre Albrecht Dürer, matemático, teórico e um dos 
principais pintores do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI. Os estudos se detinham na 
sobrevivência da Antiguidade no Renascimento por mobilização de forças emotivas (patéticas) herdadas e reavivadas no 
contato com a tradição (TEIXEIRA, 2010). 
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nos interrogamos criticamente sobre o tempo que constitui a obra de arte, de modo a pensá-

la como um meio de memória, no sentido em que conserva e deflagra uma memória 

coletiva, assim,  
a história das imagens vai além do seu conteúdo artístico, até se tornar uma fonte 
para a história da religião e da ciência. E [...] com a visão mais completa possível, 
de modo que desse conhecimento se possam tirar conclusões de valor geral sobre a 
função da memória coletiva da humanidade. (FRITZ apud SETTIS, 2008, p.126). 
 

Henri Bergson, corrobora neste sentido ao falar na sobrevivência do passado através 

de imagens. Segundo o filósofo, o mundo é todo ele imagens20 que se mantêm entre a 

representação e a realidade21, e o passado sobrevive em mecanismos motores ou em 

lembranças independentes (1990, p. 84). A partir disso, tomamos os conceitos de imagem-

corpo e imagem-lembrança. 

Nosso corpo mantém com as imagens e os objetos uma relação de primazia na medida 

em que é o corpo o elemento ativo que media e forma as imagens em um processo de 

corpo/imagem, para Bergson (1990, p.12), “Tudo se passa como se, nesse conjunto de 

imagens que chamo universo, nada se pudesse produzir de realmente novo a não ser por 

intermédio de certas imagens particulares, cujo modelo me é fornecido por meu corpo.”, 

dessa forma, nossa ação sobre as coisas geram imagens-lembrança. Logo, a imagem é 

memória pois através dela (re)ativamos nossas experiências, mantendo em ação passado e 

presente em um processo circunscrito nos limites de nossa interpretação, se como afirma 

Bergson (2006, p.84) a percepção mede nossa ação possível sobre as coisas e, 

inversamente, a ação possível das coisas sobre nós, por ela (pela imagem), “se tornaria 

possível o reconhecimento inteligente, ou melhor, intelectual de uma percepção já 

experimentada; nela nos refugiaríamos todas as vezes que remontamos, para buscar aí uma 

certa imagem, a encosta de nossa vida passada.” (1990, p.88). 

Para John Berger, 
A imagem é uma vista que foi recriada ou reproduzida. É uma aparência, ou 
conjunto de aparências, que foi isolada do local e do tempo em que primeiro se deu 
o seu aparecimento, e conservada – por alguns momentos ou por uns séculos. (1996, 
p.13). 
 

                                                
20 Com Bergson (1990, p.11), “Iremos fingir por um instante que não conhecemos nada das teorias da material e das 
teorias do espírito, nada das discussões sobre a realidade ou a idealidade do mundo exterior. Eis-me portanto em presença 
de imagens, no sentido em que se possa tomar essa palavra, imagens percebidas quando abro meus sentidos, despercebidas 
quando os fecho.”  
21 Segundo Bergson, “A matéria, para nós, é um conjunto de ‘imagens’. E por ‘imagem’ entendemos uma certa existência 
que é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, porém menos do que aquilo que o realista chama uma 
coisa – uma existência situada a meio caminho entre a ‘coisa’ e a ‘representação’.” (BERGSON, 2010, p.1, grifos do 
autor). 
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E é, justamente, esta ideia de conservação que, desde a antiguidade, faz da imagem 

um poderoso meio de memória. (YATES, 2007). Temos que lembrar sempre que a imagem 

e o ato de ver estão indissociavelmente ligados, e são eles que nos auxiliam a perceber o 

mundo e o nosso lugar nele. Antes mesmo de aprendermos a falar, a visão desempenha o 

importante papel de mediação entre nós, os outros e tudo o mais que nos rodeia. Nosso 

saber primeiro se constitui a partir daquilo que vemos, mas é fato também que mesmo o 

saber e as palavras não dão conta daquilo que a sensação de ver nos propicia, (BERGER, 

1996) pois, “Com efeito, não só para agir, mas até quando não nos propomos operar coisa 

alguma, preferimos, por assim dizer, a vista ao demais. A razão é que ela é, de todos os 

sentidos, o que melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre.” 

(ARISTÓTELES, 1973, p. 211). 

Se como propõe Jeudy (1990, p. 2), “a cultura não se encontra mais na cabeça das 

pessoas, mas diante delas, composta de um número enorme de signos a serem descobertos e 

interpretados, ou ainda, revividos como a expressão de uma tradição incontestável.”, 

acreditamos que é justamente neste contexto que a imagem ganha cada vez mais 

preeminência e torna-se um meio de preservação e de memória, afinal, “Nenhuma outra 

espécie de vestígio ou de texto do passado nos pode dar um testemunho tão directo sobre o 

mundo que rodeou outras pessoas, noutros tempos. Sob este aspecto, as imagens são mais 

rigorosas e mais ricas que a literatura.” (BERGER, 1996, p.14). Uma observação rápida ao 

nosso dia-a-dia é suficiente para evidenciar esse papel memorial desempenhado pela 

imagem. Diariamente lidamos com uma profusão de imagens, dos mais variados tipos de 

dispositivos, que nos faz refletir sobre a função de registro da imagem. A quantidade e a 

circulação de imagens nos parece um sintoma da necessidade que temos no contemporâneo 

de atestarmos nossa existência, em mundo de aceleração e liquidez. 

Deste modo, a imagem se torna um testemunho, um documento de que algo ou 

alguém realmente existe ou existiu. Segundo Minardi & Schwartz,  a “Imagem é uma 

mensagem que se elabora ao longo do tempo, não só como imagem/monumento ou 

imagem/documento, mas também como testemunho direto ou indireto do passado.” (2010, 

p.106). Assim, “ante uma imagem, temos humildemente de reconhecer que ela nos 

sobreviverá, que ante à ela somos o elemento frágil, o elemento de passagem, e que ante à 
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nós ela é o elemento de futuro, o elemento da duração. A imagem muitas vezes tem mais de 

memória e de futuro do que o ser que a observa.” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.32) 22. 

 

Considerações Finais 

O regime temporal a que estamos submetidos na contemporaneidade sofreu uma 

mutação profunda que transformou por completo nossa relação com o passado, com o 

futuro, nossa experiência do tempo presente e até nossa fantasia de eternidade como nos 

fala Pelbart (1998). E é nesse contexto que a memória emerge como um importante 

elemento em nossas estratégias de resistência. Observamos que nessa obra, Rosângela 

Rennó suspende e estende o tempo, conferindo a ele mais densidade em um movimento de 

resistência à efemeridade e à transitoriedade que nos engendra uma amnésia persistente e 

que parece se intensificar com o excesso de estímulos, informação, imagens... (CANTON, 

2009). Em Kundalini Freedom Rennó somos levados à refletir para além das belas 

paisagens, lugares, culturas e pessoas diferentes que conhecemos em nossas viagens. Como 

turistas, mais do que buscar entender a cultura do outros, visamos resgatar nas imagens que 

vemos traços de nossa própria cultura, pois o “Eu é um outro” (RIMBAUD 2003, p.79), 

assim ,  

O turista gosta de colecionar imagens dos lugares que visitou, pois elas são a prova, 
tanto do seu deslocamento pelo mundo, quanto da conscientização de que ele 
pertence a determinada paisagem, determinada cultura. Na maioria das vezes… 
reconhece a sua própria, por contraste.” (RENNÓ, 2011, p.7). 
 

Assim, transcedental em nossas próprias experiências, diante desta obra de Rennó 

trazemos junto nossas memórias e lembranças que fervilham e multiplicam-se em muitas 

imagens que se confundem e se amalgamam em camadas diacrônicas e anacrônicas. Pois, 

semelhante à Halbwachs que passeava a primeira vez em Londres com Dickens, isso ocorre 

porque, “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas pelos outros, ainda 

que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos, e objetos que somente 

nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. (HALBWACHS, 2006, p.31). Em um 

turismo transcendental, tanto Warburg quanto Rennó,  
não se extravia(m) como o viajante no deserto, nem coleciona(m) os exotismos de 
sua própria terra, nem oferece sarcasticamente seus serviços. Apenas reúne(m) 
imagens residuais, lembranças que nunca foram registradas, que nunca fizeram 
parte da memória porque jamais foram fixadas como percebidas, e as articula com 

                                                
22 “En fin, ante una imagem, tenemos humildemente que reconocer lo siguiente: que probablemente ella nos sobrevivirá, 
que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de passo, y que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento 
de la duración. La imagen a menudo tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira.”. (2011, p.32) 
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as imagens de lugares pelos quais passa(m). (MELENDI apud RENNÓ, 2011, p.6, 
grifos nossos). 
 

Em suma, “Trata-se de determinar os contornos de fenômenos que são impossíveis 

de captar de outra maneira, por serem inapreensíveis e flutuantes.” (WARBURG 2013b, 

p.263). 
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