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Resumo 
 

Com o uso da fotografia, vídeo e animação, e sem implicar em aspectos evolutivos, 
porém associativos, a aproximação entre arte e tecnologia em propostas 
contemporâneas permite trabalhar a idéia de tempo em fluxo, percebida não somente 
nos elementos representativos, mas intuindo processos de fabulação da própria 
imagem artística, seu sistema genitivo apontando sinais de surgimento e 
desaparecimento, assinalando a tensão entre obliteração e permanência da imagem. 
 
Palavras-chaves: fluxo temporal, arte contemporânea, mídias, duração. 

 
 

Abstract 
 
Using photography, video and animation, and without implying evolutive aspects, but 
associative, the approach between art and technology in contemporary proposals can 
work the idea of time flux, perceived not only in the representative elements, but in the 
intuition of a process of fabulation of the artistic image, his genitive system pointing 
signs of appearance and disappearance, tension between obliteration and image 
permanence. 
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Desde uma idéia circular dada pela repetição da cultura transmitida 

oralmente, passando pela linearidade sugerida pela demarcação da cultura 

pela memória escrita, Peter Pál Pelbart argumenta se: 

Deveríamos nos perguntar o que acontece com o tempo quando este 
perde a forma do círculo que o domina, ou da linha em que ele se 
estendia, e quando flui numa massa múltipla, aberta, sem direção fixa 
nem sentido prévio, com vários sentidos e direções. 
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Pensar a relação da obra de arte com a idéia do tempo dado como uma 

massa em fluxo remete à associação da arte contemporânea com o filme, e 

depois com o vídeo, no modo como os artistas alcançam a plena 

representação do tempo, em particular o tempo não mais circular ou linear. 

Concordando com Jacques Aumont, pode-se definir a pesquisa fílmica ou 

videográfica como vinculada “à passagem visível do tempo, à incessante 
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modificação da matéria visual”. 2 Quase consensualmente, Pelbart demonstra 

como a imagem-movimento é trabalhada como “matéria fluente”, 3 isso por 

apresentar o tempo em sua essencialidade, como duração. É quando a obra 

comporta o tempo em fluxo, para além de sinais indicativos do tempo, de um 

aspecto temático ou acessório na construção de sentido, o tempo presente na 

obra como uma massa, que para Pelbart “torna-se disponível a uma pluralidade 

processual que não cessa de fazê-la variar”. 4 Surgem então as inquietações 

acerca desse expediente e seus desdobramentos na pesquisa artística 

contemporânea, pois eis aí o fluxo temporal, enfim, trabalhado como elemento 

constitutivo da obra de arte. 

Neste ponto parece pertinente uma breve reflexão acerca da 

aproximação da arte com os avanços tecnológicos. A relação com outras 

categorias na arte contemporânea, como as ligadas às mídias eletrônicas, não 

implica em uma idéia evolutiva no sentido de superioridade ou substituição das 

categorias surgidas antes ou ditas tradicionais. Devemos ter o cuidado de 

tentar evitar qualquer possibilidade de demarcação de uma nova 

hierarquização ou estabelecimento de um novo ponto a partir do qual seja 

imposta uma linearidade evolutiva. O campo da técnica efetivamente evolui e 

continua vertiginosamente a aprimorar os dispositivos, materiais e recursos 

tecnológicos no campo da elaboração, armazenagem, circulação, impressão, 

exibição e projeção de imagens. Mas o acesso e o uso por parte dos artistas de 

novas possibilidades trazidas pela tecnologia não implica em sobrepor o novo 

ao anterior qualitativamente. Afinal, “o progresso técnico faz caducar as 

máquinas com outras máquinas de melhor desempenho, o progresso artístico 

moderno, porém, faz caducar as obras com outras obras que são apenas 

diferentes”. 5 Concordar com estas palavras de Jacques Aumont pressupõe 

aqui que „caducar‟ denote a inexistência de meios inequívocos de produção de 

obras, no sentido da arte abarcar processos e questões de acordo com as 

demandas ideológicas e materiais ofertados e requeridos pela 

contemporaneidade, as inquietações e assuntos em pauta, sem que de fato as 

obras de arte se tornem obsoletas. 
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A reflexão sobre o aprimoramento da tecnologia traz à mente a resposta 

de Carlos Zílio que, quando argüido acerca de sua volta à pintura, aponta a 

pintura como um problema da arte entre tantos outros que ele poderia estar 

enfrentando. 6 O que de fato parece ocorrer é que somente com determinados 

aprimoramentos técnicos certos problemas puderam ser enfrentados, e assim 

algumas idéias ou projetos puderam ser realizados, ou, em contrapartida, o 

artista formula seu imaginário ao deparar-se com os avanços de seu tempo. As 

técnicas de representação do espaço no Renascimento, a riqueza de cores 

ofertada pela indústria química aos impressionistas assim como o contato 

destes artistas com a fotografia, podem ser tomados dentre tantos exemplos. A 

discussão não é nova, basta retomar a fala de Harold Rosenberg e veremos:  

Meio século atrás, os futuristas, inspirando-se nas novas sensações 
visuais provocadas pela alta velocidade dos automóveis ou pela visão 
da terra a partir da “vista aérea” dos aviões, tentaram representar 
paisagens em movimento. A arte atual, munida dos conhecimentos 
científicos gerados nos laboratórios de psicologia, fotografia e 
química da cor, cria efeitos de movimento que atuam diretamente 
sobre o sistema nervoso. 
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Robert Rauschenberg, de modo exemplar, acompanhou as 

possibilidades trazidas com o desenvolvimento técnico, parte das expediências 

de oferta e acessibilidade em seu início de experimentações com imagens 

midiáticas. Trabalhava com recortes de jornais e revistas transferindo as 

imagens para suas obras com o auxílio de ceras e solventes. Passou a adotar 

técnicas sofisticadas quando se transferiu para um moderno e equipado 

estúdio em Captiva, 8 colecionando, imprimindo e transferindo por meios 

variados um repertório quase ilimitado de imagens, com as quais elaborou 

gravuras, pinturas e objetos utilizando técnicas e suportes diversos. Em um dos 

processos que utilizou nesta fase transferia imagens de negativos para placas 

de plexiglass cobertas com material fotossensível e aplicava revelador com 

pinceladas soltas sobre a superfície sensibilizada, como costumava fazer com 

betume e tinta sobre as imagens decalcadas em suas telas da década de 1960. 

9 O que sobressai nesse caso é o jogo instaurado pelo modo de aparição da 

imagem, pois o produto aplicado não recobre homogeneamente o suporte, mas 

é justamente nas pinceladas marcadas que as imagens tomam vulto, a maior 
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ou menor intensidade da imagem coincide com o maior ou menor acúmulo do 

líquido aplicado, com o tempo de reação que é controlado pela sensibilidade do 

artista durante o processo. As pinceladas constroem a imagem buscando pelas 

formas e pelas figuras adormecidas, como um processo memorial pelo qual as 

imagens retornam à sua dimensão visível, como tinta-imagem. Faz do 

somatório das marcas das pinceladas com as formas por elas reveladas a 

possibilidade de invenção de novas imagens. É interessante como a imagem 

resultante traz consigo a referência do processo, o tempo do surgimento, a 

interrupção precoce que deixa algumas formas com aspecto fantasmagórico, 

outras saturadas que parecem ter passado do ponto. A idéia de duração 

inscrita na imagem como índice de seu processo de aparecimento. 

      
 

      
 
Robert Rauschenberg trabalhando em seu estúdio  

Alain Fleischer trata desse expediente temporal no aparecimento da 

imagem em Tela sensível, obra que deriva de uma conjunção de performance, 

filme e fotografia apresentada no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de 

Janeiro em 19 de maio de 2003. Na ocasião, a tela de uma sala de projeções 

foi recoberta com papel fotossensível, sobre o qual foi projetado um filme 
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durante uma sessão aparentemente normal. Ao final da projeção alguns 

assistentes entram na sala com baldes e esfregões para uma ação que pode 

ser tida como uma dimensão expandida e pública do gesto intimista de 

Rauschenberg em seu estúdio, pois aplicam revelador fotográfico sobre a tela 

diante do público que presencia o gradativo reaparecimento das imagens em 

uma nova dimensão. Incidência não somente da idéia de aparição da imagem 

no processo fotográfico, do qual se utilizou Rauschenberg, mas também da 

questão do resgate da imagem que desaparece da tela de cinema para fixar-se 

apenas na consciência do espectador. Uma tela pela qual as imagens passam, 

um suporte temporário para as imagens, mas não de captura, visto que essa 

captura implica em uma extensão espacial, enquanto as imagens fílmicas 

dispõem-se no tempo. Novamente o câmbio entre a disposição espacial e a 

temporal comentada há pouco, aqui apresentado de modo invertido. 

Acompanhando o pensamento de Deleuze, podemos afirmar que os 

personagens não ocupam o espaço do filme, pois é no tempo que eles se 

movem. 10 É no hiato limítrofe dessas características que Fleischer trabalha, 

localizando no espaço da tela as imagens que perfizeram sua aparição no 

tempo, o que seria para Deleuze como “decalcar o tempo sobre o espaço”. 11 

Para isso o artista pensa a projeção das imagens na tela segundo o espaço 

que deva ocupar e a intensidade que deva ter na imagem fotográfica 

resultante, ou seja, o local e a duração da projeção. A tela de cinema como 

lugar de passagem das imagens, agora se comporta também como lugar de 

estratificação residual de certos aspectos de sua aparição. 
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Alain Fleischer, Tela sensível, 2003 

 

Deve-se também comentar que em Tela sensível não é somente uma 

imagem que retorna à superfície, como no trabalho de busca de 

Rauschenberg, é a lembrança da seqüência de imagens em movimento que 

habitaram temporariamente a tela, e que agora reaparecem condensadas em 

uma imagem única, sem seu movimento aparente, mas justapostas, 

sobrepostas, saturadas ou fugidias, ocupando o espaço definitivamente, 

denunciando-lhe a miudeza em relação à duração da projeção, acumulando-se 

na dimensão espacial da fotografia. 

Esta discussão sobre o desenvolvimento da tecnologia e o tratamento 

dos sinais de aparição da imagem pode levar alguns artistas contemporâneos à 

retomada de técnicas rudimentares associadas a tecnologias de manipulação 

de imagens. Dirceu Maués refaz em instantes fugidios o movimento do 

mercado paraense Ver-o-peso no vídeo éfeito poeira ao ventoé, produzido 

em setembro de 2006. Para tanto lança mão de 991 imagens realizadas a partir 

de 38 câmeras pinhole, feitas com caixas de fósforo e posicionadas em círculo 

sobre uma mesa em meio ao burburinho do mercado. As características 

imagens são editadas em computador resultando em uma vista animada do 

mercado em 360°. A típica instabilidade das imagens pinhole somada à 
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peculiar movimentação do lugar resulta em aspectos fantasmagóricos dos 

sinais de passagem das figuras. As formas, as figuras, a paisagem, tudo se 

torna aéreo, insólito, instável, o anterior e o posterior amalgamados entre os 

sinais de ausência e os modos de presença, mesmo aquilo que tem por 

natureza a solidez e a fixidez associa-se aos elementos passageiros da cena 

em uma vista de densidade atmosférica na qual tudo se apresenta em fluxo. 

 

 

Dirceu Maués, éfeito poeira ao ventoé, 2006 

 

Observando os desdobramentos das questões relativas à produção de 

movimento a partir da animação de imagens, parece pertinente a produção do 

artista sul-africano Willian Kentridge, que retoma processos artesanais 

tradicionais associando-os à tecnologia de vídeo digital. Nas animações de 

Kentridge o desenho a carvão tem suas qualidades experimentadas em traços, 

manchas, texturas, mas o recurso de apagamento dos desenhos é 

particularmente apropriado por Kentridge para a inscrição da temporalidade, 

alcançando um resultado que é aproximado ao das fotografias pinhole de 

Maués. Rosalind Krauss comenta como os vídeos de Kentridge contemplam 

não somente as distintas narrativas que elabora, mas também a própria história 

de construção da imagem. 12 Um mesmo suporte é utilizado – um papel de 
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desenho afixado a um cavalete -, e uma mesma imagem matriz segue 

desdobrando-se, com sucessivos apagamentos e acréscimos de manchas, 

formas e grafismos, sendo sucessivamente capturada e animada em stop 

motion. O artista apaga parcialmente certas formas, insere novos traços e 

manchas que dialogam com os sinais reminiscentes, e são estes os sinais que 

podem assumir feições de rastros, cicatrizes, vultos, aspectos fantasmagóricos 

indiciários oscilando entre a aparição e o esvaecimento, presença e ausência, 

o passado que permanece e o fugidio presente. 

Articulando processos como o poético e intuitivo controle da aparição 

das imagens fotográficas de Rauschenberg, a sucessão e sedimentação de 

imagens na tela de Fleischer que funciona como uma pegajosa armadilha, o 

vívido lugar de circulação representado por Maués em movimentos instáveis 

resultantes de dispositivos precários, e os desenhos em metamorfose 

elaborados por Kentridge através de imbricação de técnicas tradicionais e 

processos inovadores, fazem reverberar a temporalidade decorrente das 

disposições formais resultantes, aspectos derivados da duração das imagens, 

elementos memoriais e seus desdobramentos advindos da imagem como lugar 

da passagem e, talvez, do retorno do tempo. 

 

 

Willian Kentridge, Felix in exile, 1994 
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