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RESUMO

O presente trabalho faz uma reflexão sobre a fotografia e a arte

contemporânea, tendo como base principal a obra da artista plástica

Rosângela Rennó nas obras Hipocampo, Bibliotheca, Imemorial, Série

Vermelha, todas pensadas sob a dimensão dos conceitos de alegoria,

museologia, memória. Para isso, seguimos uma trilha de investigação de

seu trabalho a partir do que caracteriza uma teoria crítica da comunicação,

particularmente, no tocante ao conceito de alegoria de Walter Benjamin.

Aqui, orientamos o debate do alegórico na arte contemporânea com base na

tentativa de sua atualização por Craig Owens, que o descreve como a

apropriação, o sentido de ruínas/fragmentação e, por fim, a acumulação,

baseada na fotomontagem. Rennó desloca a dinâmica da fotografia, dando-

lhe outras possibilidades de uso da linguagem fotográfica, rompendo com o

sentido de sua representação social. Neste processo de recodificação do

código fotográfico, através dos mecanismos de sua própria desconstrução,

utiliza-se de diversas linguagens como artes plásticas e literatura.

Palavras-chave: fotografia, arte contemporânea, alegoria, memória,

museologia.
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SUMMARY

The present work analyses photography and contemporary art, having as

support the work of the plastic artist Rosângela Rennó in her works

Hipocamp (Hipocampo) Bibliotheca (Library), Imemorial (Immemorial),

Série Vermelha (Red Series), all thought  under the dimension of the

concepts of allegory, museology, memory. For that, we investigated her

work under the critical theory of communication, particularly regarding

Walter Benjamin’s concept of allegory.  Here, we orientate the discussion of

allegory in contemporary art based in Craig Owens´s attempt of updating

it. He describes it as appropriation, the sense of ruins/fragmentations and,

finally, the accumulation based on the photomontage. Rennó changes the 

dynamic of the photography, giving it other possibilities to use the

photographic language, breaking with the meaning of its social

representation. In this process of re-codification of the photographic code,

through the mechanisms of its de-construction, she makes use of many 

languages such as plastic arts and literature.

key words: photography, contemporary art, allegory, memory, museology.
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INTRODUÇÃO

O primeiro contato com a obra da artista plástica Rosângela Rennó se 

deu numa viagem de férias a São Paulo, onde em companhia de uma 

amiga, visitei o Instituto Tomie Ohtake, recém inaugurado. De repente, nos

vimos diante da seqüência de três salas onde se encontravam os trabalhos

Hipocampo (Instalação), Espelho Diário (Vídeo) e Série Vermelha

(Exposição fotográfica) de Rennó.

Meu encontro com esses trabalhos, tão marcante, teve um significado

especial para mim, dado o momento de minha experiência pessoal com a

fotografia, que àquela altura era de rompimento com o ato de fotografar,

situação à qual me encontrava não fazia muito tempo. Na verdade, senti

que aquele instante era o de quebra com o estado de letargia em que via

perpassar minha relação com a fotografia na época – entenda-se, aqui, que

esse estado de espírito dizia respeito especificamente à fotografia de ordem

documental, de puro registro, da objetividade fotográfica. O que eu queria

era descobrir, desvendar algo que me fizesse repensar, refletir, enfim,

orientar uma visão dentro do processo de dificuldade no qual me

encontrava em relação ao ato de fotografar enquanto registro. Nesse

sentido, o encontro com o trabalho de Rennó foi fundamental,

particularmente por ter percebido nele o exercício de uma leitura

diversificada do uso da fotografia, bem como, pela capacidade de causar

forte impacto no público.

Pode-se perceber que a obra de Rennó contribui para uma reflexão

sobre o pensar a fotografia, sua razão de ser, bem como, seus amplos

processos na criação de novas possibilidades ao campo de visão. Inclusive,

no caso de se considerar as condições manifestas na sociedade

contemporânea, tal como é caracterizada pela diversidade de interpretações

e ambigüidades, sobretudo, dada a sinergia de linguagens operadas no 

mundo contemporâneo da arte.

Em seus trabalhos, Rennó nos leva a questionar o que se

convencionou na fotografia como seu mais importante papel, o de

representação da realidade. Nesse sentido, a artista rompe com a visão

tradicional da fotografia, ao trilhar novos caminhos e ampliar novas

possibilidades de elaboração de imagens para os espectadores, bem como,



ao considerar que tais imagens podem nos levar a conceber visões

configuradas a partir de novas narrativas e da produção de subjetividades

postas em novas condições de experiência e fruição do público. Ao mesmo

tempo em que ela quebra o mecanismo funcional da imagem, leva-nos

igualmente a optar por outras possibilidades de construção de imagens.

A aproximação entre arte e comunicação encontra-se pautada pela

dimensão que a arte contemporânea demonstra ter no sentido da percepção

e da expansão de novas formas de experimentação da fotografia e do seu

espaço visual, para além do seu uso tradicional. A rigor, o que aqui se

manifesta é a conexão entre diversos elementos retirados do cotidiano, de

recortes de jornais, de revistas, mas, também, do uso doméstico.

Nas obras de Rennó, assiste-se à reconfiguração de imagens

compostas a partir de recortes, sejam eles de jornais e revistas, dentre

outros meios, aos quais ela se apropria e re-contextualiza noutra

orientação. Assim, ao estabelecer o diálogo com outros campos de

expressão, ela seleciona textos escolhidos na mídia referentes à fotografia e

os utiliza sob outra dimensão na sua obra.

Nesse sentido, a relação estabelecida entre arte e comunicação se

consolida numa hibridização de formas e campos estéticos em que se

reconhece o interesse pela arte contemporânea de buscar novas práticas,

considerando os meios midiáticos como centrais para esse processo.

Rosângela Rennó nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É

graduada em arquitetura e artes plásticas e doutora em artes. Iniciou sua

carreira como artista nos anos 80, quando priorizava nas suas obras a 

narrativa do universo familiar e feminino. Esse é o momento em que produz

as séries Conto de Bruxas, e Pequena Ecologia da Imagem. Nesses

trabalhos, ela se apropria de fotos de álbuns de família, em que se

aproveita das lembranças da infância, manifestas na obra Mulheres

iluminadas, da série Pequena Ecologia da Imagem.

Já nos anos 90, a artista lança a questão da fotografia e dos

processos sociais, tais como, problemas de identidade e relação entre

fotografia e memória. Representativas desse momento são obras como:

Duas Lições de Realismo Fantástico, Imemorial, Amnésia, Private Collection,

entre outras, cujas fotografias foram encontradas em ateliers fotográficos,

mercados de pulgas, jornais, arquivos públicos. É desse ponto que a artista
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passa a refletir a causa do abandono de imagens por alguns; uma reflexão

sobre o tempo de existência e seu esgotamento.

Nos tempos atuais, a artista passou a incorporar outras

possibilidades, utilizando-se de vídeo e instalações, como também, do

recurso da obra em processo, como se pode ver na obra Arquivo Universal,

livro que marca a possibilidade de se esboçar mecanismo de ruptura da

fotografia tradicional na arte contemporânea.

Rosângela se reconhece como uma fotógrafa que não mais fotografa,

e, sim, recontextualiza as fotografias que são encontradas de diversas

formas como velhos arquivos descartados, álbuns de família, mercado de

pulgas, arquivos de jornais de registros criminais, de penitenciárias,

depósitos fotográficos ou, mesmo, no lixo, etc.

A possibilidade de estabelecer uma estética construída sob o impasse 

do desmembramento da função social da fotografia, é que mantém o jogo

de ambigüidades nas obras de Rennó. Contudo, outros pontos importantes

de percepção na obra da artista são o anonimato, que ora alimenta a

relação do público com a obra, ora conduz a um processo de rememoração.

Dentro de uma perspectiva de uso de diversas linguagens a artista se

desdobra em retrabalhar o código fotográfico pelo mecanismo da

desconstrução, ou seja, ao mesmo tempo que situa a fotografia por si 

mesma, também a mantém na incerteza do que aparenta ser.

A obra da artista plástica Rosângela Rennó demonstra uma

preocupação em negar a função social da representação fotográfica, ponto

marcado pela fotografia de apropriação, integrando com a própria imagem

uma negociação estabelecida como uma obra de denúncia, o que se 

observa no caso de trabalhos como Imemorial, Série Vermelha, Cicatriz,

Vulgo e tantos outros. Apesar da ruptura com a questão da

representação/objetividade fotográfica, a artista opera sob o sentido de 

uma resignificação das imagens, levando em conta o apelo denunciativo na

sua obra. Cabe aqui, ressaltar que a ambigüidade presente nos trabalhos de

Rennó, ao mesmo tempo em que nega o papel mimético da fotografia,

opera um retorno ao processo de descobrimento da imagem. Um

importante exemplo na sua obra é, especificamente, Hipocampo, que ao

remeter ao processo que passa pela revelação da imagem, leva também, à

necessidade de ruptura, na medida em que é uma obra formada por textos.
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Ao mesmo tempo em que a obra destrói o código de representação, ele é

retomado dentro do seu próprio contexto. Pautada por diferentes

narrativas, um elemento característico da arte contemporânea, sua obra

pode ser pensada através da sua condição em se estabelecer como texto,

no sentido em que se caracteriza como uma obra permanentemente aberta.

Em Hipocampo, como será detalhado adiante, percebe-se essa vinculação

entre obra-texto, passando a ser elaborada pelo espectador, capaz de criar 

a sua própria imagem/obra. A obrigação da desfuncionalização da imagem

em Rennó é pautada pela opacidade, pela fragmentação, pela intervenção

(o que causa a curiosidade no espectador em descobrir o que está por 

detrás da imagem). É possível destacar a obra da artista como algo sempre

traduzido em diversas significações, uma obra mediada pelo alegórico,

dimensionada por uma diversidade de ações e significações.

No caso de Rosângela Rennó, pode-se afirmar que suas obras

mantêm uma constante tensão do público/obra, visto que a artista

materializa no seu trabalho o jogo perceptível do mundo, e o transforma 

numa possibilidade de questionamento. A artista, declaradamente,

desfuncionaliza a fotografia como algo que é pra ser visto e exposto, já que

ela quebra essa sua funcionalidade e a administra sob outro aspecto, o da 

inacessibilidade e ocultamento. Com isso, essa obra está ligada a 

desconstrutividade, legando à função da fotografia um outro sentido.

Em um contexto mais amplo, não se pode deixar de reconhecer que o

papel desempenhado pela fotografia na arte contemporânea tem provocado

inúmeras discussões levadas a efeito por alguns teóricos da modernidade.

Estudiosos como Walter Benjamin, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Philippe

Dubois, Rosalind Krauss e outros, desenvolveram em suas pesquisas pontos

que discutem a fotografia sob a perspectiva de seu reconhecimento pela

sociedade.

Nos dias atuais, por considerarmos a relação que a sociedade

mantém com a imagem cotidianamente, comparada à sua situação em

épocas atrás, é que seremos levados a reconhecer que se faz necessário

especular a própria maneira como esse processo se evidencia

contemporaneamente. No decorrer da história, percebíamos a fotografia

fundamentalmente pelo exercício de uma função social de mimesis, como

representação da realidade, modo pelo qual passou, facilmente, a ser
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absorvida pela sociedade, libertando, com isso, a pintura da função de

representação. No entanto, ainda em seu cenário inicial, os experimentos

com a fotografia foram pontos de grande importância para a sua política de

ação num campo mais estendido, principalmente, se levarmos em conta o

âmbito das vanguardas históricas, que abraçaram a fotografia e 

reivindicaram, assim, a possibilidade de pensá-la sob outro prisma, e não o

de pura referencialidade, ampliando-se outras esferas que permeiam o

discurso fotográfico.

Com efeito, podemos afirmar que a fotografia, sob o ponto de vista

da funcionalidade, exerce uma tensão constante com a obra de arte,

acentuando, desde então, pólos que marcam essa situação. A arte sob o

discurso de sua autonomia amplia para a fotografia diversas funções

sociais, tais como: retratar o seu referencial, possibilitar um auxílio às

ciências, reproduzir desde as obras de arte, documentos, entre outras

finalidades. Tal vocação posiciona a fotografia da época, em um 

distanciamento com a arte, que apresenta um rompimento com a idéia de

sua funcionalidade. A obra deve proporcionar ao espectador a possibilidade

de uma leitura de fruição, um infinito prazer estético. Na fotografia, o fato

de carregar consigo o seu referente como realidade, a faz ser percebida de

um modo prioritariamente dimensionado pelo mecanismo funcional.

No séc. XIX, o surgimento da fotografia é tido como uma das mais

impactantes descobertas da época, principalmente no tocante às artes

plásticas: a maneira como se percebia o mundo, se transformou. Podemos

afirmar que a dificuldade de reconhecimento da fotografia como obra de

arte se fundamenta no seu caráter de uma estética documental, por ela

assumida desde os seus primórdios onde não se percebia a contribuição que

a fotografia poderia permitir às artes plásticas, possibilitando o abandono

do seu referente com o recurso ao abstracionismo.

Assim como aconteceu nos movimentos de vanguarda das artes 

plásticas, a fotografia rompe com a atitude pictorialista e busca novas

possibilidades de construção das imagens.

Em meados do final do século XIX e início do século XX é que

surgiram as discussões relacionadas às vanguardas históricas, causadas

pelo encontro de intelectuais, boêmios e artistas, que, necessitavam então

pensar a estrutura da arte, como também, intencionavam  consolidar
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críticas ao status da arte na sociedade burguesa, definida como o 

esteticismo, que engloba na história da arte a posição estabelecida pela

mesma em relação ao que se considera como arte.

Devemos considerar as vanguardas históricas como precursoras,

dentro da modernidade, do estabelecimento de uma dinâmica de

rompimento com o status da arte burguesa. As vanguardas estabelecem na

sua condição marginalizada, a preocupação de optar pelo uso de materiais

diferenciados e impensáveis pelos artistas do esteticismo, ou seja, artistas

que participavam da cadeia da arte institucionalizada. Os materiais 

escolhidos pelos artistas vanguardistas, dizem respeito ao processo social

vigente na época, isto é, são conseqüências do processo de industrialização

e as tecnologias nele reinantes. Quando se utilizou da tecnologia, a arte de 

vanguarda o fez sob o impacto de romper com o sentido de razão

instrumental, de quebrar essa função dos produtos da tecnologia.

Consideramos no âmbito deste trabalho, o discurso das vanguardas

históricas a partir de duas posições. A primeira de Peter Bürger, e uma 

segunda de Andreas Huyssen.

Peter Bürger (1993) acredita que as vanguardas históricas tinham 

como objetivo principal a destruição do esteticismo burguês, uma vez que

este se encontrava dimensionado pela separação arte-vida, reivindicação

central das vanguardas no sentido de estabelecer como prioridade para a 

experiência artística os fundamentos de uma práxis-vital, quer dizer, de 

uma atitude arte-vida na obra artística. O autor considerava como

vanguardas históricas fundamentalmente o Dadaísmo, o Cubismo e o 

Surrealismo, que mesmo apresentando características diferenciadas entre 

si, concordavam num ponto comum: o rompimento com a tradição da arte

com o esteticismo.

O movimento artístico de vanguarda apresenta como principais

características: 1) a missão de ser uma autoconsciência e uma autocrítica

da sociedade burguesa; 2) o fato de orientar sua ação por um processo de

ruptura da instituição-arte, já devidamente assimilada pelo pensamento

burguês. De modo ainda mais radical, certas tendências das vanguardas

indicaram a busca de um estilo que se definisse pela negação de qualquer

estilo artístico, cujo objetivo era justamente o de destruir qualquer tentativa

de sua constituição na época.
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As vanguardas históricas, também, elaboraram um novo conceito de

arte: o conceito de arte inorgânica. Esta se apresenta como uma

experiência radicalmente diferenciada da arte orgânica, própria ao

esteticismo burguês, caracterizado pela arte simbólica, aurática (no sentido

benjaminiano), e representativo da sua própria cultura hegemônica.

Contrariamente, a arte inorgânica se definiria enquanto linguagem

alegórica, fragmentária, não-aurática, emblemática e ruidosa, que se revela

pelo seu caráter não-representativo, bem como, pelo seu processo de

abertura, que leva ao envolvimento do público no próprio ato da criação, no

intuito de quebrar o sentido da contemplação presente na arte orgânica,

além de assumir vivamente a ruptura com qualquer idéia assumida pela

arte burguesa de estabelecimento de fronteiras entre o que venha ou não a

ser arte. 

A arte inorgânica seria, na visão de Bürger, uma importante

contribuição das vanguardas históricas, embora considere que politicamente

o fracasso das vanguardas se deu na impossibilidade de manter a fusão

entre arte e vida. A vanguarda nos anos 30 termina por ser consagrada

como arte, devido à integração de suas obras nos museus, galerias e do

interesse do mercado, perdendo sob essa dimensão o seu objetivo, o de

reintegrar a arte à práxis vital. 

Bürger considera que a neovanguarda percorre um caminho diferenciado

das vanguardas históricas, principalmente, no que diz respeito ao seu viés

político, preocupação incessante do reconhecimento do trabalho artístico

pela instituição de arte, como também, a necessidade de estabelecer

constantemente uma estratégia de reconhecimento à sua consagração

enquanto arte. Para ele, a neovanguarda se caracteriza pela negação da

vanguarda histórica, visto que parece ressaltar, já no seu primeiro

momento, a consagração de sua obra na forma de fetichismo da 

mercadoria.

Em relação às neovanguardas, Burger percebe que o seu objetivo

principal estava marcado, tanto pelo seu reconhecimento no mercado,

como, por uma valorização estética dessas obras. Ou seja, a preocupação

se dava pela possibilidade de ser, merecidamente, compensada nos

aspectos mercadológicos e estéticos.
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Em Huyssen (1996), a postura das neovanguardas estabelecida na 

afinidade com as vanguardas históricas ocorre sob dois aspectos: o de

apropriação e de negação, levando em consideração a posição da

vanguarda enquanto uma arte canônica.

A percepção de Huyssen em relação ao modernismo e as vanguardas

históricas parece está configurada na possibilidade do reconhecimento de 

uma discussão diante do projeto vanguardista de unir a alta cultura artística

à de massa, apontando para a diferenciação do movimento do esteticismo

modernista que se mantinha avesso à proposta vanguardista de aglutinar a

cultura de massa ao esteticismo burguês.

O que Huyssen conceitua como “Grande Divisor” se refere à

necessidade de resolver o impasse dicotômico alto/baixo. E, enfaticamente,

a possibilidade de uma leitura das vanguardas pela esfera de uma dialética

oculta, entendida como a relação mantida entre arte, vanguarda e

tecnologia. O autor, sob essa perspectiva procura desvendar o papel

desempenhado pela tecnologia em paralelo tanto com a arte de vanguarda 

quanto em relação à cultura de massa.

Como uma das principais manifestações das neovanguardas, a Pop

Art se caracteriza pela “apropriação” e “negação” das vanguardas históricas,

com a recuperação de materiais industrializados e do uso que fez das

tecnologias, ao mesmo tempo em que procura organizar um estilo de vida

em que rompe com as categorias do que é considerado como estético e

não-estético.

O que percebemos é que a intensidade de comunicação entre as

vanguardas históricas e a neovanguarda parece assim ser o que consolida o

processo de redescobertas de linguagens. Em diversos campos da arte

como o musical, o teatral, o literário, e tantos outros, surgem estratégias de 

linguagens que se entrecruzam. Por fim, o que se encontra na ordem do dia

da arte contemporânea, parece ser essa dimensão de contatos, fusão e

contextos diferenciados na seqüência de uma criação fruída na 

manifestação da arte e os seus processos de manutenção desse campo,

levando em conta a representação da área urbana e seus elementos

definidores nesse processo, como é o caso das tecnologias, da vida

cotidiana e seus pontos específicos, que alimentam essa cadeia processual
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na construção de diversas possibilidades de se pensar a arte

contemporânea.

No processo da modernidade, com o surgimento de novas

tecnologias, também, a comunicação mostra a relação que se estabelece

com a indústria de consumo, ampliando, portanto, a velocidade na 

circulação das notícias. Nesse sentido, a relação da arte moderna com a 

sociedade passa a se caracterizar, de um modo imediato, por uma recusa

de contaminação com os meios de comunicação de massa, tal como nos

procedimentos do alto modernismo; em seguida, contrapondo-se a essa

tendência, as vanguardas históricas praticam uma esfera de 

experimentação estética e de posicionamento político das artes que

levaram, necessariamente, à incorporação das novas tecnologias e ao uso

de objetos e materiais do cotidiano à prática artística, num propósito claro

de esmaecimento de quaisquer fronteiras entre o artístico e o não-artístico

– a máxima duchampiana de que arte é o que os que dela compartilham

justificam como tal e não uma essência em si, como queria o esteticismo

burguês.

Desse ponto em diante, do uso de novas tecnologias e de objetos do

cotidiano, bem como, do diálogo com a mídia e com as demais linguagens

artísticas, a arte passa a se configurar, desde as neovanguardas, como 

clara expressão de um campo expandido, tal como no dizer de críticos como

Archer (2001: 61-116). Com efeito, os aspectos caracterizados pelas

mediações entre a comunicação e a arte se processam na construção de

uma possível interpretação dos meios de arte manipulados pelos artistas

contemporâneos. A constância do uso desses materiais midiáticos pelo

artista se potencializa na leitura subjetiva que o público manifesta, bem

como, numa transformação de percepção subjetiva da obra pela

simultaneidade com que apresenta seus elementos – por outro lado, como

enfatiza Danto (2007: 79-99), tal constância parece levar o mundo da arte

na contemporaneidade a um processo indiscernível, a exigir que a arte atual

seja acompanhada de uma teoria justificadora.

Huyssen, por sua vez, identifica na dialética oculta da vanguarda esse

paralelo de possibilidades de reconhecimento na arte de uma troca de 

experiências com a comunicação. A rigor, o que está implicado em seu

argumento é a necessidade de identificarmos na tecnologia um dos
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elementos de centralidade envolvidos tanto na esfera da arte quanto dos

meios de comunicação de massa. Não seria demais afirmar que essa troca

se mostra, se singulariza de forma ainda mais acentuada na arte 

contemporânea.

Vejamos, a título de exemplo, como a artista plástica Rosângela

Rennó se utiliza de elementos da comunicação, como a fotografia além de

textos de jornais, em diversas obras. Numa delas, denominada de 

Apagamento (2005), formada por uma série de quatro imagens fotográficas

de arquivo de jornal da página policial, a artista cria um jogo duplo de 

significados com o próprio título da obra: o primeiro, relacionado a aspectos

do esquecimento; o outro, caracterizado pelo sentido da eliminação do

sujeito, da queima de arquivo, da morte. De modo geral, a artista

trabalha com imagens vinculadas em jornais, como também, imagens que

cotidianamente fazem parte da convivência da cultura de massa; Rennó faz

uma releitura da fotografia, que rompe com o seu aspecto tradicional

enquanto suporte e funcionalidade da notícia. Assim, ela desloca a dinâmica

da fotografia para outras possibilidades de uso da linguagem.

Diferentemente da arte moderna, a arte contemporânea dialoga com 

as propostas dos museus, utilizando o seu espaço, como também

provocando nos mesmos transformações políticas. De acordo com as suas 

experimentações, ao consolidar uma prática e atitude de convergências

entre museus e linguagem artísticas, a arte contemporânea se caracteriza

por narrativas que se materializam com as tecnologias e com o cotidiano,

proporcionando uma nova percepção aos espectadores.

A arte contemporânea, no processo de sua própria construção, é 

fortemente marcada pelo aspecto da obra inorgânica, que se caracteriza

pela quebra das fronteiras entre arte e não-arte, aspecto esse que facilita a 

relação da transformação do meio de arte, estruturado pela interface das

linguagens artísticas – cinema, literatura, artes plásticas e as novas

tecnologias.

No que se refere às novas imagens, verificamos que a arte

contemporânea se relaciona de modo altamente convergente com a

tecnologia, ou seja, mantém uma comunicação dialógica com diversos

processos tecnológicos: desde a experiência com o computador, a internet e

o vídeo – essas mídias virtuais se associam com a vida cotidiana, criando
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com isso, um elemento que, especificamente, se elabora na busca de um

sentido. Assim, a hipertextualidade da obra ligada à mídia virtual se

constrói dimensionada pela fusão com o diálogo entre as diversas

linguagens. Esse aspecto é o que se pode chamar de sinergia no campo das

artes em contexto virtual, uma arte marcada não apenas pela voracidade e 

velocidade vivida em seu momento atual, mas, igualmente marcada pela

correspondência de linguagens e de meios. 

Desde as vanguardas históricas, passou-se a se perceber a mudança

no estatuto da obra de arte. Diferentemente das vanguardas, que se

caracterizavam pela importância dada ao manifesto, no momento atual 

tende-se a falar muito mais no processo, no evento, bem como, no projeto

do artista. Ou seja, não se pensa mais a obra, mas sim, o artista – o seu

projeto, a sua ação e seus propósitos. O foco principal se encontra mais no

autor da obra e na sua construção, do que mesmo na obra acabada em si.

Na arte contemporânea, a banalização dos objetos do cotidiano sofre

um processo de transfiguração, ou seja, de busca de um sentido baseado

nos motivos corriqueiros do dia-a-dia, da vida ordinária, que é dissecada

por procedimentos de estranhamento. São esses elementos que formam 

sentido na arte contemporânea enquanto proposta de pertencimento cabível

ao espectador: ela se apresenta sob o modo dos hipertextos, das

desconstruções, das desconexões, das fragmentações que convergem em

sentidos, significados necessários para potencializar uma construção da arte

com o público. O artista preocupa-se assim em estabelecer com o público

uma comunicação de interação das experimentações e percepções do

mundo.

Recorro às vanguardas históricas, mais especificamente ao dadaísmo

e ao surrealismo, a fim de identificar a presença da fotografia, manifestada

em seus aspectos da recodificação e resignificação da imagem que, naquele

momento, levaria a criar um impacto efetivo sobre o espectador – aspecto

esse presente na arte contemporânea.

Na atualidade, a discussão em torno da fotografia e da arte

contemporânea se encontram em constante processo de construção. No

entanto, a velocidade de produção e saturação de imagens incorporadas na 

sociedade, tem surtido efeito na discussão dessa antiga e nova categoria.

Aqui, trabalhamos com dois autores principais: Tadeu Chiarelli e Arlindo
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Machado. Ambos percebem a dimensão expandida da fotografia, ainda que

por conceitos diferenciados. O primeiro, trabalhando sob a perspectiva da

fotografia contaminada, que, basicamente, se mantém no diálogo com

outras linguagens. Enquanto Machado traz para nós a discussão sobre a

fase pós-fotográfica desse meio, que se caracteriza pela perda do seu

referente.

Tadeu Chiarelli (2002) desenvolve o conceito de fotografia

contaminada para explicar o processo fotográfico na arte contemporânea.

Para ele, a fotografia contaminada diz respeito à ligação da fotografia com

as diversas linguagens artísticas, teatro, cinema, música, literatura, poesia,

como também, a fotografia tradicional. A fotografia contaminada, explorada

por Chiarelli, se insere nos elementos que qualificam a arte contemporânea

– tanto a identificação do autor com a obra, como pela “impossibilidade do

artista se reconhecer a si mesmo e ao outro na sociedade contemporânea”

(Idem, p.118); no primeiro caso, lembra a alegoria de Walter Benjamin, o

artista se coloca no lugar do outro, em uma identificação com o outro.

Chiarelli trabalha a discussão da fotografia sob o foco do 

apagamento, considerando, no caso do Brasil, que a fotografia do início dos

anos 80 sempre esteve preocupada em registrar a identidade do homem

brasileiro e sua região de origem. Percebe que a geração posterior está

preocupada em manter uma posição de apagamento desse homem

brasileiro, pondo em cheque essa identidade nacional. Sob a perspectiva do

apagamento o autor trabalha duas posições. A primeira, relacionada com a

oposição do registro da identidade de um tipo brasileiro, e suas

peculiaridades, já que o caráter de uma identidade brasileira está marcado

por uma sociedade despreocupada com a posição de alguns indivíduos que

permanecem marginalizados. Chiarelli pontua aí, entre outros, o trabalho de

Rennó, ao afirmar que ela “vem atestando a perda da identidade do sujeito

contemporâneo (brasileiro ou não) desde o início de sua carreira” (p.134).

Na segunda posição, inserem-se aqueles preocupados em trabalhar a

questão da perda da identidade sem emplacar diretamente a questão social. 

O autor encontra pontos em comuns nesses dois grupos, entre eles, a não-

produção fotográfica levando em conta a objetividade da imagem, a

representação do real, como também a necessidade de mostrar a fotografia

desfocada, fragmentada, com intervenção e justaposição de imagens.

21



Comenta Chiarelli (Idem):

“(...) uma das características mais marcantes da produção fotográfica 
que surge no Brasil entre os anos 80 e 90 é que ela tende a se apresentar não 
mais como uma imagem fotográfica bidimensional, plana e objetiva, mas 
expande-se pelo espaço tridimensional da sala de exposição, querendo ganhar
uma espessura real e não mais apenas virtual ...” (p.137)

Para o autor, o caminho da fotografia a partir dos anos 90 é que o

artista leva a obra/imagem para um campo de abstração tendo como

influência o corpo do artista, ou outro corpo. Também ainda, na relação

com a fotografia, o autor discute características de uma fotografia de

apropriação, que para ele é “capitaneada por Rennó”. Mais adiante, nos

deteremos a esse ponto na obra da artista.

Na visão de Arlindo Machado (1998), o autor posiciona os

avanços técnicos eletrônicos, em especial, a manipulação e digitalização das

imagens perpassada sob algumas conseqüências, no que diz respeito à 

veracidade da fotografia, que tende a sofrer um processo de perda da

verossimilhança. O que Arlindo conceitua como fase pós-fotográfica é

justamente o rompimento da fotografia com o seu referente, causando com

isso, uma mudança de percepção do público no contexto que opera.

Segundo o autor, todo esse processo fica pautado na esfera “da imagem

como uma construção e como discurso visual” (p.323).

Pretendemos aqui estudar a arte contemporânea, especificamente

através da fotografia, pela abordagem da teoria crítica da comunicação, em

particular o conceito de alegoria de Walter Benjamin.

O conceito de alegoria tem sua origem nos termos allos, que quer 

dizer outro, e agoreuein, sentido de falar na ágora, falar de maneira

acessível. (Rouanet, 1984; p.37)

Para Benjamin, o impulso alegórico se manifesta enquanto propósito

de se pensar o outro, de se posicionar no contexto do outro, estabelecendo

com isso, uma reconfiguração de uma imagem dialética.

Em seu trabalho "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade

técnica", Walter Benjamin identifica o princípio que se estabelece na

categoria da arte no classicismo: o do gozo da obra de arte como valor de

culto, de uma aura caracterizada como aparição única ou instante único. O 

processo aurático gera, com efeito, um status ligado às questões da
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originalidade da obra. Uma obra de arte aurática é vista como algo distante

(mesmo estando perto), fantasmagórico, e, mantém com isso uma relação

de respeito do público com a obra: é o que se poderia chamar de fetichismo

da obra de arte. Para Benjamin, essa fetichização da obra vai ser 

interrompida quando aparece o processo de sua reprodução técnica, o que

finda por provocar o declínio/destruição da aura na obra de arte, pondo em

cheque a questão de sua originalidade.

O que Benjamin percebe é que a destruição aurática, que causa a 

transformação no estatuto da obra de arte, ocorrido pelo processo da

reprodutibilidade técnica, termina implicando na eliminação do seu caráter

de autenticidade. Mostra que o processo de reprodução da obra de arte se

estabelece enquanto uma forma democrática e revolucionária, no caso do

cinema e da fotografia, que se caracterizam, necessariamente, pelo

rompimento da auraticidade. Com isso, o autor evidencia a necessária

mudança de percepção por parte do público.

Para melhor compreensão das questões sobre arte no capitalismo,

Benjamin traz como ponto principal a questão sobre o método da história,

enquanto imagens dialéticas, em que procura explicitar as novas categorias

modernas que surgem com o processo da reprodutibilidade técnica. O 

método da história trabalhado pelo autor é construído pela percepção no

cotidiano como algo que percorre o passado e o presente pautado pelas

imagens dialéticas.

Benjamin procura entender o processo da arte na modernidade,

intensificando os estudos sobre a alegoria e estabelece a categoria de 

símbolo como oposto à de alegoria. Percebe que o símbolo se manifesta

como uma função orgânica da obra, assumindo uma posição aurática. No

caso da alegoria, que se constrói pelo viés da função inorgânica da obra,

esta se ocupa da busca de outras possibilidades, inclusive pela

fragmentação e deslocamento de imagens do passado, como instância

capaz de configurar o quadro de uma melhor compreensão do presente.

O autor trabalha o conceito de alegoria sob dois aspectos: o da

alegoria barroca, que se caracteriza pela esfera da tradição, e o de alegoria

moderna, pautada pelo rompimento do sujeito com a tradição, a partir de 

novas relações com as tecnologias. Benjamin reconhece, no primeiro caso,

a melancolia como fundamento, e no segundo, o caráter da utopia. O que,
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também, se apresenta de modo substantivo para o autor, na alegoria

barroca, é o elemento da experiência, ao passo que a alegoria moderna

sofrerá o desvio do processo da experiência para o da vivência. Esses dois

elementos (experiência x vivência), presentes na modernidade se

dimensionam por uma tensão causada pela falta do elemento da

experiência no homem moderno – veja-se, por exemplo, como Benjamin

posiciona a distância entre a experiência do narrador e a vivência isolada do

leitor de romances na modernidade.

Em todo caso, aqui nos interessa especificamente a visão da alegoria

moderna, pois, a nossa preocupação é a de perceber como se manifesta o 

conceito de impulso alegórico na arte contemporânea. Nesse sentido, temos

dois autores que se apropriam do conceito benjaminiano para problematizar

esse campo discursivo.

É pertinente tomarmos como referência, aqui, o debate de Nélson

Brissac Peixoto (1993), que considera o conceito de impulso alegórico de

importante contribuição para se pensar a arte contemporânea.

Efetivamente, considera alguns elementos desse processo tais como

apropriação, reciclagem e acumulação, como sendo característico do

impulso alegórico e dimensionado pela reconfiguração de linguagens

referencializadas.

Também Craig Owens (1989), privilegia o debate do impulso

alegórico em Benjamin, reconhecendo que diversos aspectos dessa

discussão podem ser pensados na atual condição da arte contemporânea.

Assim, pode-se destacar, com ele, algumas características do impulso

alegórico manifestas na forma da apropriação, da

ruína/fragmentação/incompletude, e da estratégia de acumulação. Todos

esses elementos se polarizam no processo de criação na arte

contemporânea.

Foi exatamente para explicitar o nosso corpus de forma mais legível,

ou seja, o processo de desfuncionalização da fotografia e sua abertura

frente às vanguardas históricas e à arte contemporânea, que tomamos para

estudo alguns experimentos desenvolvidos em obras da artista plástica

mineira, radicada no Rio de Janeiro, Rosângela Rennó.
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Com efeito, as obras de interesse para este estudo são Hipocampo,

Imemorial, Bibliotheca e a Série Vermelha, onde devemos esclarecer a

importância do impulso alegórico e seus aspectos como base principal para

pensá-lo. Como conseqüência, privilegiamos essa discussão em todas as

obras que destacamos, além de outras questões relacionadas à memória,

aos museus, entre outros.

No primeiro capítulo, trabalharemos a obra Hipocampo. Trata-se de 

uma obra formada por textos que, em algum momento, remetem à

fotografia. A discussão será permeada pela teoria de Walter Benjamin sobre

o conceito de impulso alegórico, pensado pelo autor à propósito de sua

manifestação na modernidade. Outros autores servirão como base para

essa discussão e como argumento legitimador da atualidade do uso do

conceito abordado: refiro-me à autores como Craig Owens e Nelson Brissac

Peixoto, que percebem no conceito benjaminiano um foco para

compreensão da arte contemporânea.

No segundo capítulo, trataremos da obra Imemorial, constituído de

fotografias pesquisadas no Arquivo Público do Distrito Federal, formando um

conjunto retrabalhado de quarenta retratos. Um argumento central para

análise dessa obra será construído a partir de considerações sobre o

discurso da memória, em especial, da memória coletiva. Neste ponto,

seguimos de perto alguns debates encontrados em Maurice Halbwachs,

Michael Pollak, em clara associação e diálogo com o processo estabelecido

pelo debate benjaminiano.

No terceiro capítulo, refletindo sobre o papel dos museus nos tempos

atuais, a obra escolhida foi Bibliotheca. Para analisá-la, partimos da

consideração de que há aspectos da obra de Rennó que se enquadram

dentro da discussão de André Malraux, Roland Schaer e Andréas Huyssen,

pelo cruzamento que se pode fazer das idéias deste último com o debate

desenvolvido por Nelson Peixoto Brissac. A obra Bibliotheca tem como

suporte mesas que funcionam como vitrines e, dentro delas, diversos

álbuns de fotografia, coleções de slides e fotografia digital, inacessíveis ao

público, assim como alguns mapas e arquivos.

No quarto capítulo, trabalharemos a obra Série Vermelha. Composta

de fotografias originais encontradas em feiras e ou doadas por amigos,

especificamente ligada à representação de figuras com trajes de militares,
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trata-se de fotos que passaram pelo processo da digitalização. Para análise

dessa série, enfocamos instâncias ligadas à natureza política da arte, do

processo de arquivamento da vida na sociedade contemporânea, da

dimensão alegórica pautada no jogo entre lembrança e esquecimento. Para

essa discussão, nos valemos da contribuição de autores como Rosemary

Segurado, Philippe Artières, Anateresa Fabris e Boris Kossoy entre outros.

Destacamos como a artista plástica utiliza como ferramenta principal

do seu trabalho a fotografia, e, como a partir dela, constrói outras

narrativas. Desde o uso do computador, dos álbuns, dos arquivos, dos

jornais e outros meios de captação de suportes para elaborar um discurso

que questione a propagação da saturação das imagens. Discurso esse que

consiga provocar no espectador outras dimensões da imagem.
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

HIPOCAMPO

“É que a poética de Rosângela Rennó rompeu de vez com as
fronteiras entre a fotografia, as artes visuais e a literatura,
adentrando num terreno anterior a qualquer modalidade estética 
instituída: o território próprio e originário da arte”.

Tadeu Chiarelli

A instalação Hipocampo é uma obra realizada no ano de 1995. O

termo Hipocampo se refere a uma parte do cérebro responsável pela

constituição da memória. O Hipocampo é produzido dentro de uma sala 

vazia e escura, onde o público entra e se depara com a escuridão. Dentro 

de alguns minutos acende-se uma luz forte e efêmera, causando uma

confusão na retina do visitante, algo como uma breve cegueira. De repente,

a luz é apagada e aparecem textos nas paredes pintados com tinta

fosforescente verde. Aos poucos os textos vão perdendo a luminosidade

cujo efeito gera dificuldade com a leitura completa dos mesmos. A certa

altura, todo o processo se reinicia: a sala escura e a luz forte, o

aparecimento dos textos na parede. E tudo nos leva a refletir sobre o

processo fotográfico. Concordamos com Farias quando diz (2001): 

“(...) Fotografia? Não nos esqueçamos que essa palavra quer dizer
escrita com a luz. Ao transformar textos em imagens a artista faz uso do 
princípio da fotografia justamente para pensá-la melhor”.

O Hipocampo perfaz seu caminho elaborando uma maneira de 

recorrermos à imagens através dos textos, que necessariamente vão nos

remeter de volta às imagens. Rennó se desapega do que é instituído

enquanto texto e enquanto imagem, acreditando na possibilidade de

estabelecer o discurso da metalinguagem, desfazendo a idéia de um único

sentido da obra. Neste caso, especificamente, o processo diz respeito a um

rompimento entre as fronteiras do verbal e não-verbal, respondendo à

capacidade que a sociedade contemporânea apresenta para um processo de

transformação e de mapeamento da banalidade do cotidiano.



A opção de Rennó em retrabalhar textos-imagens já existentes diz

respeito ao fato de sentir o processo de produção das imagens na sociedade

contemporânea como algo marcado por uma profunda saturação. Ela

procura estabelecer a relação da sociedade com as imagens, como uma

forma de vício imagético que carregamos conosco. Com efeito, a artista 

procura estruturar seus trabalhos considerando esses processos e, deste

ponto, aposta na reconstrução de uma imagem que nos faça ver ou rever

alguns pontos que passam despercebidos ou são imperceptíveis na esfera

do nosso cotidiano. Entretanto, a recorrência à textos que aludem à

formação de imagens no nosso consciente, inverte a possível ordem das

coisas por nós estabelecidas.

 Rosângela Rennó, Hipocampo, 1995.

Reproduzimos aqui, algumas partes da obra Hipocampo, como

também a maneira como a artista se posiciona em relação a este trabalho:

“Se você lê uma referência textual sobre a fotografia, não precisa dela ao
lado, basta um comentário para refazer a imagem mentalmente (...)” (Rennó,
2003a: p.9).

28



Continuando a sua colocação:

“Quando exponho o texto, obrigo o espectador a ler. Ele compreende o
conteúdo e constrói sua própria imagem. De certa maneira ele destrói o texto 
que acabou de ler no momento em que constrói uma imagem mental. 
Portanto, quando associo um texto a uma imagem, é como se relacionasse 
duas imagens. Não faço distinção entre um campo e outro. Penso sempre no 
sentido de criar certa edição, forçar uma intertextualidade visual” (idem,
p.11).

Notamos que os textos estão sempre remetendo à imagem e à

memória, como indica o título da obra, diversificando-se naquilo que a

dinamiza e que se apresenta dialeticamente manifestado pelo próprio termo

lingüístico ou a objetos que remetem à imagem fotográfica: “vítima de um

truque de lentes e filtros”, e, “o flash de uma máquina de tirar fotografia”,

“pediam álbum da família”, bem como, percebida no processo da ação

fotográfica, como a citação abaixo exemplifica:

“Ao conquistar o poder, o líder revolucionário prometeu livrar o país de
seis demônios: apostas, drogas, prostituição, pornografia, venda de noivas e 
superstições. Os comunistas conseguiram avanços nessa guerra, mas as
reformas capitalistas, iniciadas trinta anos depois, deslancharam uma crise 
ideológica que trouxe como efeito colateral o contra-ataque dos seis
demônios. O próprio líder se tornou vítima de crendices. É comum ver no país
sua fotografia pendurada no espelho retrovisor dos carros, já que a imagem 
do dirigente revolucionário já falecido, acreditam alguns motoristas, traz
sorte” (Rennó, 2003b)

Em seu estudo sobre o drama barroco alemão, Walter Benjamin

explicita por impulso alegórico o que nos faz entender o processo que nos

remete à idéia do "dizer o outro" ou "revelar o outro" em um contexto

distinto.

Percebemos que a preocupação de Benjamin é, como dissemos, a de

apresentar o que caracteriza o aspecto da categoria de arte no classicismo,

ou melhor, a obra de arte estabelecendo uma relação de prazer através do

valor de culto, a aura ligada a um instante único, o que leva a perceber

uma possível classificação de seu status relacionado à sua originalidade,

enaltecendo sua dimensão fetichista. No processo do capitalismo, a 

mudança de percepção se estabelece no momento em que a obra de arte
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perde o valor da obra como objeto de adoração/culto e se institui como a

obra de arte enquanto algo que pode ser democrático, exibível.

Como observa Paulo Soares (2003):

"O significado da aura artística está relacionado ao valor cultual presente na
obra de arte tradicional. Com a alta reprodutibilidade técnica do capitalismo,
dá-se a passagem do valor da obra como objeto de culto (que torna distante
o que está próximo), para o valor da obra como realidade exibível (tornando
próximo mesmo o que se encontra distante). Para Benjamin, tais 
transformações históricas do processo de reprodução, ocasionariam mudanças
de percepção e de sentimento no âmbito da sensibilidade humana" (p 37).

Com efeito, segundo Benjamin, esse processo leva a uma mudança

considerável no estatuto da própria obra de arte, o que implica na perda do

seu caráter de autenticidade. Nesse sentido, nota-se duas características da

reprodutibilidade: a primeira, referente à questão da autoridade requerida

pelo original – isto ao se considerar a reprodução do objeto feita pela "mão

do homem" – frente a processos percebidos como uma falsificação; a

segunda característica, diz respeito ao processo da reprodução técnica e seu

caráter revolucionário diante das transformações acontecidas.

De acordo com Benjamin, esse processo de reprodução da obra de

arte pode assumir veios revolucionários. Para ele, o cinema e a fotografia

são os meios de maior expressão desse processo, capazes de operar o

sentido de destruição da aura. Para o autor, ainda, é possível pensar esse

mecanismo como potencializador de mudança de percepção no público.

Seguindo a trilha benjaminiana, aponta Muricy (1998): 

"A reprodução fotográfica e fílmica é outra aparição do mesmo. No entanto, a
invenção destas técnicas redimensionará as formas de arte tradicionais e o
próprio conceito de obra de arte. Nelas se rompe a unicidade da experiência 
que definia a beleza da obra de arte aurática. Fotografia e cinema,
reproduzindo pessoas, coisas e acontecimentos, num tempo atomizado,
elaboram a nova percepção moderna, sob o modelo do choque. Cortes, 
aproximações, acelerações: o olhar natural submete-se à máquina que lhe 
abre insondáveis perspectivas" (p.203-4).

O que se destaca, aqui, é a capacidade que a linguagem visual tem

de mostrar elementos de difícil percepção ao olho, como também, a 

acuidade perceptiva que o contexto original não seria capaz de revelar,
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processo esse que passa a ampliar nossa sensibilidade ótica. O caráter

revolucionário da fotografia e do cinema como técnicas de reprodução, para

Benjamin, se manifesta dentro daquilo que ele caracteriza como o

"inconsciente visual", embutido nessa linguagem. Aspecto central do que 

fica exposto é a crença de que a linguagem visual tem o poder de captar a 

esfera inconsciente do homem, bem como, trocar/substituir essa esfera pela

"ação consciente".

Benjamin, ainda, destaca no cinema o caráter coletivo diferente da

pintura/artes plásticas, devido ao fato destas demonstrarem ter, na origem,

um caráter acentuadamente individualista e não reprodutível, onde a

relação com o público se dá marcadamente pela possível ausência da

"receptividade coletiva", ao menos se comparado ao que acontece com o 

cinema.

Para Soares (Idem, p.41), embora a idéia da destruição da aura em

Benjamin tenha se caracterizado pelo processo da reprodutibilidade técnica

da obra de arte, percebe-se, também, que a destruição da aura se

manifesta sob outro ângulo, como a possibilidade de conceber a relação

estabelecida entre o estético e o não-estético na produção artística,

utilizando-se da montagem e da fragmentação produzidas pelos dadaístas,

que Benjamin denomina de produção da reprodução, categoria essa que

contribuiu para o processo de destruição aurática.

Este processo se caracteriza sob dois pontos de vista: o primeiro

momento está ligado ao valor cultual/simbólico na obra de arte tradicional,

visto enquanto objeto divino, que sofre um declínio causado pelo

aparecimento da reprodutibilidade técnica com a expansão da modernidade

sob a lógica da produção capitalista; o outro momento, chamado pelo autor

de "produção da reprodução", se refere à destruição da aura por esse

procedimento técnico de intervenção na produção do já produzido. Com

isso, tem-se como elemento principal a técnica da montagem nessa função

destruidora na obra de arte tradicional e da desfuncionalização dos objetos

(é o caso, por exemplo, da experiência com o ready made). Para o nosso

entendimento, isso representa uma quebra da unicidade da obra, uma nova

linguagem pautada pela fragmentação e a montagem como suportes

necessários adequados à passagem para um novo campo visual que parece
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se desdobrar dos experimentos das vanguardas históricas a algumas

modalidades do chamado pós-modernismo (idem, p.3). 

Na obra Hipocampo, por exemplo, Rennó pesquisa textos em jornais

e revistas e os desloca da sua funcionalidade inicial, a da informação

noticiosa e factual, recolocando-os sob outro parâmetro, o artístico, numa

ordenação  fragmentária. Ao operar na obra, ainda, uma desconstrução da

idéia de fotografia, dimensionada pela representação da realidade, ela 

dispõe meios capazes de gerar percepções de novas narratividades ao 

processo imagético. 

O conceito trabalhado por Benjamin sobre o método da história como

imagens dialéticas, nos proporciona uma melhor compreensão sobre os

problemas do desenvolvimento da arte no capitalismo. O processo da 

reprodutibilidade técnica absorve novas questões no que se refere à obra de

arte, bem como, em relação à percepção que o público passa a criar no seu

universo sem o aspecto aurático da obra de arte.

As imagens dialéticas se manifestam como uma reelaboração da

memória pensada sobre uma experiência coletiva pautada nas relações não-

percebíveis dimensionadas pelo viés da temporalidade.

O entendimento do método da história de Benjamin, com foco nas

imagens dialéticas, se consolida na capacidade de se perceber as coisas

mínimas do cotidiano, fragmentadas, dissolvidas no campo visual. Tal 

análise do cotidiano deve prevalecer no mergulho no passado, bem como,

na indicação dada por Benjamin (1984) de que: 

“a história não constitui um processo de vida eterna, mas de inevitável 
declínio. Com isso, a alegoria se reconhece, está além do belo. As alegorias
são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas”.
(p.200)

Benjamin quer mostrar que a modernidade, no seu processo de

transformação, necessita de uma nova teoria para responder a essa

mudança. Para ele, o conceito de símbolo não mais consegue responder aos

aspectos estéticos mas apenas o conceito de alegoria seria possível

estabelecer uma relação com a estética no momento de mudança da obra

de arte. O autor se apega aos textos originais barroco para produzir uma
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teoria alegórica, em que prevalece a alegoria como uma forma de 

expressão, assim como, a escrita e a linguagem. (Muricy, 1999: 162-3)

Em duas passagens, isso fica claro em Benjamin (1984): quando

assinala que

“(...) a visão da transitoriedade das coisas e a preocupação de salvá-la para a 
eternidade estão entre os temas mais fortes da alegoria”. (idem, p.246)

Uma vez que para ele 

“(...) A alegoria se instala mais duravelmente onde o efêmero e o eterno 
coexistem mais intimamente (...)” (idem, p.247)

Para Benjamin, o conceito de alegoria se refere à possibilidade de se

posicionar no lugar do outro, se perceber no outro e se referir ao outro

como se fosse a si mesmo. O aspecto da alegoria se manifesta como uma

ligação criada entre o presente e o passado, trazendo as ruínas como um

elemento importante na construção da história, das imagens dialéticas.

Considerando a elaboração do passado e do presente pela leitura 

fragmentada, destroçada, fracionada pelo elemento temporal.

O conceito benjaminiano de alegoria facilita um melhor entendimento

da situação da arte na modernidade, em contrapartida, o conceito de

símbolo como esfera oposta à de alegoria, se caracteriza pela separação

entre forma e conteúdo, assumindo a função orgânica da obra, num prisma 

necessariamente aurático. Na alegoria se manifesta a descoberta de algo

mais, que é a revelação do outro e a inorganicidade não-aurática da obra,

por exemplo, em Hipocampo, à medida que o público é levado a elaborar

sua própria leitura do texto, a ponto de proceder pela sua transfiguração.

Com efeito, o aurático se configura como algo inacessível, impondo-

nos a condição de conformismo, ou seja, o distante-perto que lhe conforta.

Na fragmentação alegórica, cujo aspecto principal é o de se colocar na

posição do outro, assiste-se à possível negação do caráter aurático como

algo inacessível. O resultado disso é a criação de condições que operem

pela busca no outro das formas diferenciadas de vida, da busca no passado 

de fragmentos de história, centrais para compreensão do presente.
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Em seus dois modos específicos de definição do conceito, temos o da

alegoria barroca e o da alegoria moderna. Na alegoria barroca, o que se

dimensiona é o pensamento a contrapelo sobre a tradição, de seus cacos

como clamor histórico. Na alegoria moderna, o sujeito encontra-se

desapegado da tradição e vivencia uma relação inusitada com as novas

tecnologias, no caso, a esfera da reprodutibilidade técnica. Ou seja, de um

lado, temos a melancolia benjaminiana; de outro, a utopia.

Em Hipocampo, pode-se perceber a relação da obra com essas duas 

categorias do conceito benjaminiano da alegoria, na própria medida em que

Rennó vai se utilizar de objetos identificados como tradicionais agregando-

os às novas tecnologias: por exemplo, constate-se o modo como ela expõe

a obra, utilizando-se de meios cujas características são da revelação fílmica,

que servem de suporte à obra. Ambas as configurações indicam formas de 

experimentação das dimensões tanto melancólica quanto utópica.

O processo da alegoria moderna em Benjamin se caracteriza como

resultante de um conceito de experiência e do seu declínio na modernidade,

encarregada de manifestar a relação estabelecida entre experiência e

vivência. O elemento da experiência se constitui, na alegoria barroca

(expressão da melancolia), enquanto que o elemento da dimensão da

vivência está pautada na alegoria moderna como algo manifesto pelo 

entusiasmo com a modernidade, e totalmente desprovido de experiência.

Tal tensão (experiência x vivência), na forma como Benjamin a vê, está

presente na modernidade, definida pela perda do elemento da experiência

no homem moderno – é o homem moderno no grau zero da experiência

coletiva.

O que percebemos nessa tensão entre experiência x vivência são

características diferenciadas no processo da alegoria. Enquanto a primeira

se manifesta pela recorrência à memória coletiva, à tradição como ponto 

central; a segunda se manifesta como segmentada pelo apelo ao novo, ao

individual, o que se corporifica na perda da memória, da tradição. Ao

considerar a crise da modernidade, Benjamin observa, no rompimento com

a experiência, uma redução a processos de vivência. Ou seja, a relação da

melancolia com a utopia se dispersa no tocante à capacidade de ver a 

tradição a partir do presente. Assim, o que passa a movimentar um novo

sentido dessa temporalidade do presente é o desapego pelo passado, o
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chamado grau zero da experiência do homem moderno, que pode, mesmo

assim, reencenar processos coletivos de uma nova utopia.

Pode-se perceber, na obra Hipocampo, a tensão entre uma natureza

da percepção fundada na experiência como memória coletiva, em que a 

tradição é lida a partir de uma consciência do presente, e a vivência

individual da perda da memória e do estado de amnésia. Nesse processo,

quando o espectador se depara com o trabalho Hipocampo, é levado a 

recorrer a instâncias da memória coletiva, ao fazer leituras de recortes de

textos jornalísticos. Em seguida, cabe ao espectador formular a sua própria

imagem a partir de seus próprios recursos perceptivos, sem que a obra lhe

forneça quaisquer pistas de uma interpretação segura. É o espectador posto

num estado de oscilação que se dá entre o grau zero de sua amnésia

pessoal e o recurso aos meios e instrumentos da experiência coletiva.

Como focaliza Soares (idem):

"(...) só a barbárie positiva causada por nossa pobreza de experiência, será 
capaz de apontar o caminho novo a ser inventado, construído, como 
"promessa de renascimento". É pois, uma visão fundada num caos 
construtivo, capaz de indicar na barbárie positiva a completa motivação para 
uma ruptura com o legado cultural da tradição, de um lado, e, do outro, a
demonstração de uma fidelidade total do homem moderno para com o seu
presente,   a sua atualidade. A pobreza da experiência na modernidade
despojada de tradição, tem na miséria do homem moderno a sua honestidade 
e esperança". (p.54)

Para Benjamin, a barbárie negativa é todo processo destrutivo

representado pela cultura burguesa, fundada na dominação; ao passo que a 

barbárie positiva é aquilo que se fez na busca de mecanismos capazes de

romper com aquela tendência hegemônica – o que está em consideração,

aqui, é que o declínio da experiência permite a busca de um caminho na

construção de uma nova experiência a partir da própria vivência, quando da 

possibilidade de ela reencenar e re-sinalizar novas configurações do jogo

coletivo. Nestes termos, o autor coloca como algo necessário a ser

considerado: a perda da experiência. Sem com isso deixar de reconhecer os

riscos da fantasmagorização ou fetichização da cultura e da arte sob o

capitalismo.
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Essa é uma questão central para se estabelecer um elo de ligação

com o que já vimos anteriormente, no tocante à destruição da aura artística

que, como atesta Benjamin, é possível tanto pela questão da

reprodutibilidade técnica, como também, pode estar associada ao

movimento de vanguarda, pelo esforço de estabelecer a dialética entre arte

e vida, dissolvendo o processo artístico do alto modernismo (a arte

orgânica).

É com base nesses aspectos centrais à questão da alegoria, que

pretendemos identificar uma chave analítica fundamental ao estudo do

processo sinergético envolvido na arte contemporânea através da

fotografia. Ou seja, de como a dinâmica ampliada do objeto artístico na arte

contemporânea traduz muitos dos aspectos envolvidos no entendimento dos

elementos caracterizadores do impulso alegórico, tal como estabelecido por

Benjamin. Para além do que foi dito, isso traduz as possibilidades de se

pensar a obra contemporânea sob o prisma de uma teoria questionadora da

estética do seu tempo, como uma manifestação contemporânea do legado

substantivo da tradição da modernidade (Paz, 1984).

Se tomarmos em conjunto a diversidade de aspectos envolvidos na 

obra de Rennó, relacionados às dinâmicas do tipo memória e esquecimento,

fragmentação, apropriação e expansão do campo plástico – caracterizado

pelo rompimento das especificidades de fronteiras entre linguagens

artísticas –, verificaremos que ela se compõe de uma constelação de

elementos identificados em Benjamin como próprio ao universo alegórico.

Veja-se, por exemplo, a sua definição de objeto alegórico:

"Se o objeto se torna alegórico sob o olhar da melancolia, ela o priva de sua
vida, a coisa jaz como se estivesse morta, mas segura por toda a eternidade, 
entregue incondicionalmente ao alegorista, exposta a seu bel-prazer. Vale 
dizer, o objeto é incapaz, a partir desse momento, de ter uma significação, de 
irradiar um sentido; ele só dispõe de uma significação, a que lhe é atribuída 
pelo alegorista. Ele a coloca dentro de si, e se apropria dela, não num sentido
psicológico, mas ontológico. Em suas mãos, a coisa se transforma em algo de 
diferente, através da coisa, o alegorista fala de algo diferente, ela se converte
na chave de um saber oculto, e como emblema desse saber ele a venera. 
Nisso reside o caráter escritural da alegoria...”. (1984, p.205-6)

Em Hipocampo, o debate sobre a tensão melancolia x utopia é

determinado pela capacidade que a artista tem em transformar a melancolia
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(aqui pensada em termos da fotografia tradicional) em utopia (pelo uso

daquelas imagens como uma reencenação recontextualizada a partir de 

recursos de reconfiguração, implementadas pelas novas tecnologias). A 

relação nessa obra (Hipocampo) se funde nos elementos de experiência e 

vivência, mantendo com isso um paralelo com a tradição e com as novas

tecnologias. O uso de textos de jornais e revistas transformados em obras

de arte assume uma dada posição e disposição de elementos que,

encontrados no passado, se fragmentam e re-sinalizam processos como

uma possibilidade de se fazer reconhecer no presente. Quando o público

assiste à exposição e elabora no seu imaginário a sua própria cena, 

cumprindo a intenção original da artista, a percepção de quem o vivencia é 

única, dada a possibilidade que é oferecida ao espectador de criar sua

própria imagem e reivindicar sua própria história com base em sua

experiência pessoal. A rigor, ao mesmo tempo em que rompe com a função

social mais tradicional da fotografia, a artista remete o espectador para a

construção própria de uma imagem (seja ela efêmera ou não); tudo se

passa como se o trabalho necessitasse de complementação por parte do

público.

No texto “Passagens da Imagem: Pintura, Fotografia, Cinema,

Arquitetura”, Nelson Brissac Peixoto (1993), faz uma alusão direta a Walter

Benjamim, ao considerar o ”impulso alegórico” como específico da arte

contemporânea mais recente.

Com efeito, o autor justifica essa assertiva ao considerar que é 

próprio desse tipo de manifestação estética os sintomas tanto da

“apropriação”, como da “reciclagem” e da “acumulação”, onde o paradigma

é o palimpsesto situado em uma referencialidade difusa, não localizável em

uma forma fixa caracterizada pelo espaço do “entre-imagens” (idem, p.

240).

Diz Peixoto:

Ao mesmo tempo absolutamente visível e secretamente imerso nas obras, 
flutuando entre dois fotogramas ou entre duas telas, entre duas espessuras
de matéria ou entre duas velocidades, ele opera na intermediação das 
imagens. O entre-imagens é o lugar onde a paisagem contemporânea 
efetivamente se constitui" (idem, p. 241). 
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O autor considera que o “futuro das imagens” (Idem, p.237), está

dimensionado pelas categorias das múltiplas narratividades, elaborando a

partir desse modelo a possibilidade de se entrecruzar as esferas da pintura,

da arquitetura, do vídeo, da fotografia e do cinema.

Nesse sentido, pode-se ver sinalizado pelo Hipocampo um modo de

elaboração dessas “entre-imagens” pensadas por Peixoto. Com efeito, a

transformação do texto-imagem em outra coisa, que se consolida na

produção da imagem elaborada pelo receptor, visto que esta se aloja na

memória e se materializa virtualmente no âmbito de sua individualidade, é 

alimentada pelas categorias da apropriação, reciclagem e acumulação, que

são os três elementos básicos de constructo possível da obra.

Craig Owens (1989) também considera que existem algumas

características centrais para se pensar as manifestações do “impulso

alegórico” na contemporaneidade. Assim, a vinculação entre alegoria e arte 

está visivelmente presente, na atualidade, no aspecto da “apropriação”,

entendido aqui como a produção de imagens através da reprodução de 

outras imagens, destituindo-a do seu sentido inicial (idem, p.46). 

No caso da obra de Rennó, a produção de imagens através de

reprodução de outras imagens é um aspecto relevante no que diz respeito

ao possível esvaziamento do seu significado, produzido através da 

manipulação, caracterizada pelo aspecto da apropriação. Como reconhece a

própria artista: 

"[A apropriação] é a base do meu trabalho. Não me é necessário fotografar
para mostrar ou explicitar o que pretendo. Entretanto, sempre que
necessário, faço ¿novas fotos¿, mesmo que sejam reproduções de outras. De
qualquer maneira, o trabalho sempre gira em torno do universo fotográfico,
mesmo que não da forma convencional, usada pelos fotógrafos em geral."
(http://www.frila.blogger.com.br/2003_10_01_archive.html)

Rennó incorpora a apropriação como meio de arte e recurso estético

presente na arte contemporânea, mas que remonta a uma postura

marcadamente fundada na “tradição” duchampiana. Como se sabe, a figura

de Marcel Duchamp esteve, desde as vanguardas históricas, ligada a uma

atitude de profunda iconoclastia com as tentativas de se definir um sentido

de obra de arte na modernidade. Nesse sentido, seus projetos foram

orientados a assumir formas de rompimento e negação das propostas de
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uma arte institucional. Dentre as suas experiências de antiarte mais radicais 

estão os readymade, que se apresentam como objetos oriundos da vida

cotidiana e transportados para o campo da arte. Assim como em Duchamp,

podemos perceber em Rennó um modo de se apropriar de objetos sem

grandes preocupações com questões autorais, pois ela simplesmente se

apropria e disso resulta uma atitude autoral.

Uma segunda característica diz respeito ao sentido de

ruína/fragmentação/incompletude, associado à alegoria. Tal mecanismo

está vinculado à dialética obra–ambiente (que o autor chama de

especificidade-local), na forma da instalação, experiência na arte

contemporânea marcada pelo sentido do transitório e do efêmero, cujo

recurso de registro só poderá ser tomado pelo meio fotográfico ou fílmico.

Como diz o autor: “enquanto arte alegórica a fotografia representaria então

o nosso desejo de fixar o efêmero e o transitório numa imagem estável e

estabilizante” (idem, p.46-8).

Alguns textos do Hipocampo nos levam a pensar essa característica

apresentada por Craig Owens, no sentido de como a artista escolheu textos

que discutem a questão da própria efemeridade do personagem na vida

cotidiana. Com isso, nota-se que a produção da intertextualidade visual é 

coincidente com a transitoriedade da obra.

“Sem uma explicação convincente sobre o que levou Y. a recusar vestir 
qualquer roupa, alguns parentes acreditam que ele esteja possuído pelo
espírito de um índio. Y. não permite ser fotografado. O fotógrafo foi forçado a 
contratar um de seus primos para guiá-lo pela caatinga, onde pôde, a cerca
de 100 metros de distância, fotografar Y. trabalhando e voltando para casa 
com um saco de milho na cabeça e espingarda na mão. Em uma das
insistentes recusas em conversar com a reportagem, o homem nu disse que
“a vida só interessa ao dono dela” (Rennó, 2003b).

Um terceiro aspecto da vinculação alegoria-arte corresponde às

“estratégias de acumulação”, bem como, à de sobreposição de objetos,

como no mecanismo da fotomontagem, que se estrutura a partir do

processo de sobreposição fragmentária das imagens. Como acentua Owens

(op. cit.): 
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“A imagem alegórica é uma imagem de que nos apropriamos; quem escreve 
alegorias não inventa imagens, confisca-as, reivindica o direito daquilo que
tem um significado cultural e coloca-se como seu intérprete” (p.46).

Seguindo como apoio a esta última esfera, encontramos no

Hipocampo algo que remete a uma releitura desse fato:

“As crianças tinham acabado de sair do templo quando os jatos
lançaram quatro bombas e quatro tonéis de napalm. A área inteira foi 
consumida por uma gigantesca bola de fogo. X. foi atingida por gotas de
napalm. Arrancando suas roupas em chamas do corpo agonizante, ela correu, 
uivando de dor, em direção à câmara do fotógrafo e a um lugar na história”
(Rennó, 2003b).

O texto descrito acima se refere à foto tirada por Nick Ut na

guerra do Vietnam, no dia 08 de junho de 1972, quando os 

americanos lançaram a bomba de napalm em um povoado ao sul do 

Vietnam. A criança fotografada, na época com 9 anos, se chama Phan

Thi Kim Phuc, que chegou a sofrer 17 cirurgias. No momento de

captura da foto, ela corria falando: “Nong qua! Nong qua”, que quer 

dizer, “muito quente, muito quente”.

 Nick Ut, 1972 
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Ainda no âmbito da modernidade, a alegoria se contextualiza

enquanto forma de expressão em que o outro se dimensiona como sentido

para que se estabeleçam relações sociais pautadas pela fragmentação,

desconstrução e descontextualização.

Noutro texto-imagem da obra, se diz: 

“Uma mulher afirma ter conseguido fotografar o célebre monstro do
lago Ness. Mary e seu namorado passeavam pela margem do lago escocês
quando viram uma perturbação da superfície da água. Mary diz que viu a 
cabeça da criatura emergir várias vezes, mas as fotografias que fez só
mostram ondas” (Rennó, 2003b). 

Ao estabelecer essa relação entre texto e imagem, dentro de um

princípio de busca pela possibilidade do público perceber as múltiplas 

leituras no contexto ao qual circula o seu trabalho, como também, ao 

caracterizar a limitação do processo fotográfico associado ao caráter da

referenciação, Rennó se manifesta nessa obra enquanto uma

“intertextualidade visual”, termo usado por ela própria que se transfigura na

apresentação de um terceiro elemento, o da criação/leitura do público

exercido através da obra, complementando-a e renovando-a

incessantemente, na medida em que esse público se diversifica. 

A completude desse processo se manifesta dentro do parâmetro da

percepção que o receptor tem ao se reconhecer na obra. Tal experiência

pode se estender dentro de um vazio de esferas que dialoga sobre dois

eixos: o de abandono ao registro documental e o que se encontra

relacionado ao desempenho de uma pesquisa voltada para responder às

inquietações insistentemente presentes na sociedade, e naquilo que

representa o percurso da arte contemporânea.

No que diz respeito ao processo da quebra de fronteiras entre

fotografia e a arte no Brasil, pode-se ter como marco contemporâneo

principal, particularmente na década de 70, os trabalhos de Antônio Dias,

conhecido como o primeiro artista plástico que experimentou o uso da

linguagem fotográfica em contato com outras linguagens artísticas.

Precisamente nos anos 80 e 90, a fotografia se redimensiona do seu

papel estabelecido pela sociedade e desvenda outra possibilidade de ser

vista, ou seja, se estabelece não só como uma imagem fotográfica
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“bidimensional, plana e objetiva”, como também se manifesta enquanto

atitude tridimensional, que se relaciona num paralelo entre comprimento,

largura e altura, que se apresenta como uma tendência mais ao real do que

ao virtual, presentes na sala de exposição.

Outra postura no trabalho de Rennó, apontada por Chiarelli, se

processa quando se percebe a perda de identidade do indivíduo, como

também, a própria perda de identidade da fotografia, a sua insatisfação

com seu estatuto de pura imagem virtual querendo se transfigurar na

própria realidade. Ponto este que se disseminaria num outro momento de 

reflexão.

No Hipocampo, Rennó se apresenta como uma pesquisadora que nos

remete, cotidianamente, às tentativas de entendimento do funcionamento

da produção da imagem.
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CAPÍTULO SEGUNDO 

IMEMORIAL

A obra Imemorial da artista plástica Rosângela Rennó foi produzida

no ano de 1994. Este trabalho incorpora fotografias com intervenções em

tons claros e escuros nas imagens e é constituído de quarenta retratos em

película ortocromática pintada e dez retratos em fotografia cor em papel

resinado, distribuídos em bandejas de ferro e parafusos. As imagens fixadas

na parede trazem uma tonalidade mais clara e as expostas no chão, tons 

mais escuros. A distribuição das imagens alude a algo como lápides das

pessoas mortas na época. Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma

pesquisa feita por Rennó no Arquivo Público do Distrito Federal, quando ela

entra em contato com fotografias que pertenciam à Empresa Novacap, que

foi a responsável pela construção de Brasília. A artista adquiriu as imagens

em 3 x 4 de operários daquela empresa, imagens essas completamente

anônimas, salvo pela identificação do registro.

Ao estabelecer uma descrição da obra, Moacir dos Anjos (2006),

acrescenta:

“...Ocupando uma extensão longa de parede e do piso à frente desta,
fotografias escuras e enfileiradas mostram, em dimensões maiores que as
naturais, rostos de homens e de algumas poucas mulheres, além de outros 
que pertencem claramente a crianças. Observadas com vagar, as fotografias 
sugerem sua procedência provável. Chamam a atenção, desde logo, a rígida
posição frontal das cabeças, o vestir digno e modesto, e a sisudez dos olhares
fitando a câmara que os capturou há um tempo impreciso, embora as roupas 
que cobrem ombros e colos revelem estar esse momento já afastado. 
Aspectos que, reunidos, permitem supor ser tais retratos parte da 
identificação formal de indivíduos para o ingresso no mundo do trabalho. (...)
As fotografias são, além disso, todas numeradas, como se a marca a sua
entrada em um arquivo que registra pessoas como dados. (...) Encimando as 
fotografias, o nome da instalação (em letras brancas sobre parede da mesma
cor) apenas sublinha o recalque de identidades que esses retratos
paradoxalmente atestam”(p.2-3).

A relação estabelecida no Imemorial se apresenta como uma possível

experiência no campo da linguagem visual, capaz de fornecer diferenciadas

leituras sob esse parâmetro. A partir de uma discussão que pretende

abordar uma significação para a obra, elaborando uma dimensão entre 

passado e presente, a série Imemorial se mostra reveladora de uma

coerência de sentido no processo da sua própria construção, na medida em



que a artista se depara com um arquivo “quase morto” e o retrabalha em

suas imagens, do ângulo de um contexto baseado nas fissuras, arranhões e 

imparcialidades presentes na nossa sociedade.

Com efeito, nosso objetivo é perceber o caminho estético proposto

pela artista como uma materialidade presente em quase todos os seus

trabalhos. Ou seja, uma postura de tentar mostrar à sociedade, o outro, ou

mesmo, de se perceber através do outro. Debate este evocado pela artista

a partir de uma preocupação com a “história dos vencidos”. O Imemorial,

assim, nos inquieta justo naquilo que, disfarçadamente, nos apresenta do

ponto de vista de uma posição individualista, que traz como conseqüência a 

indiferença com o outro.

Na maneira como a exposição foi distribuída, as imagens,

apresentadas como lápides, remetem àquilo que sordidamente se manifesta

nas sociedades complexas, o jogo do esquecimento. Lembre-se que, na

época da pesquisa, a artista leu que as pessoas desapareciam, restando

apenas suas malas como alguma referência à sua existência. A rigor, nunca 

foi feito um levantamento estatístico de pessoas que foram mortas na

construção da capital do Brasil. 

Obra que especificamente remete ao caráter arquivístico, Imemorial

se destaca por manter uma relação claramente estabelecida entre a 

amnésia e a anamnese. Por evidenciar tanto os elementos que se compõem

daquilo que costumamos deixar ao esquecimento, de forma muita rápida,

quanto os elementos que nos leva aos processos mnêmicos; portanto, do 

recurso à lembrança, aos fragmentos de recordação, à construção da 

memória. Pode-se perceber como uma constante no trabalho de Rennó, que

a artista está provocando sistematicamente no espectador/público um

contundente e imperativo exercício/questionamento de anamnese; exercício

que se funda na busca pela rememoração das instâncias tanto biográficas

quanto históricas – se levarmos em consideração que esta obra se fixa na

categoria do anônimo como ponto central de sua recorrência, é-nos possível

antever que a qualquer instante o público pode potencialmente se

manifestar de uma maneira capaz de o por empaticamente na posição da

imagem anônima em referência.

A composição dessa obra se constitui de anônimos portando

vestimenta social, à qual se encontra associada a uma função básica, a da
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fotografia documental, que se justifica de modo evidente nos números que

aparecem nas imagens. Seguindo o pensamento de Fabris (2004): 

“(...) a fotografia constrói uma identidade social, uma identidade 
padronizada, que desafia não raro, o conceito de individualidade, permitindo
forjar as mais variadas tipologias” (p. 15).

Seguramente, é possível afirmar a idéia de que a artista Rosângela

Rennó refotografa esses modelos tendo como estratégia a sua captação

dentro do contexto atual da significação cultural e artística. Com efeito, a

artista faz disso um processo de extensa ligação entre um fato acontecido 

no passado, quase sempre arquivado, e a possibilidade de ressuscitá-lo ou

reencená-lo num presente configurado sob formas diferenciadas.

Compondo-se sob uma atuação de cores claras e escuras, a obra desvenda

mistérios, processos não-resolvidos, dentro de um painel de realidades

focadas nas construções das cidades brasileiras. Os operários ou

“candangos”, como eram conhecidos, tinham uma carga horária de 

aproximadamente 90 horas semanais, ocupada na construção da cidade de

Brasília, desde o seu início na segunda metade dos anos cinqüenta até a

sua inauguração nos sessenta. Brasília foi uma cidade planejada tanto

politicamente quanto culturalmente, o que de imediato coloca como ponto

central a formação de uma nova identidade nacional (Idem, 127).

A obra Imemorial foi elaborada sob uma perspectiva política. O

questionamento da autora se faz presente tanto na relação existente entre

a obra e o público, quanto na possibilidade do envolvimento do espectador

com a imagem – por isso, a importância dos referentes anônimos, capaz de

causar uma troca de papéis, absorvendo ou mesmo se projetando na

imagem. Pode-se destacar, igualmente, que no discurso do próprio termo

imemorial, Rennó confronta tanto a situação de mero esquecimento,

presente na nossa sociedade contemporânea, quanto o jogo da memória,

pontuado de forma incisiva na sua obra.

Como ressalta ainda mais uma vez Fabris (Idem, Ibdem):

“O título dado à instalação não poderia ser mais sugestivo, ao evocar pela 
negativa um dos simbolismos mais poderosos de uma comunidade. O que é, 
de fato, um memorial? Um monumento destinado a cultuar a memória de
determinados eventos e personagens e a explicar o passado de uma nação ou 
de uma comunidade. Dotado de um objetivo pedagógico, o memorial visa a
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educação dos cidadãos do presente e do futuro, nos quais inculca uma visão 
do passado enraizada numa concepção heróica da história. É essa concepção
que determina as figuras a serem cultuadas, a memória a ser cultivada”
(p.127).

Nesse sentido, essa obra se revela enquanto metadiscurso, combinado

em uma espécie de vida/morte. Com efeito, ela se constitui uma espécie de

reconfiguração do passado, sob a forma de elaboração de uma linguagem

pautada pelo presente, um arquivo morto e ao mesmo tempo vivo, capaz

de mostrar nuances políticas duramente silenciadas pelo tempo. Sob esse

ponto de vista, essa obra se afirma como uma nova trama para se contar a

história não-oficial dos operários de Brasília, esquecida pela engrenagem

montada na construção da capital federal.

Colecionadora de imagens encontradas na família, nas feiras, álbuns

ou no lixo, a artista Rennó se apropria dessas imagens e as reelabora.

Considerando a não-aceitação pela artista do uso institucional da fotografia,

particularmente a postura de verossimelhança atribuída à imagem por

aquela posição institucional, Rennó manifesta constantemente uma quebra

ou ruptura desse aporte hegemônico. Ao partir dessa perspectiva, Rennó

passa a interferir nas imagens causando-lhes um estranhamento, bem

como uma ruptura com o padrão legitimador da imagem. Com a proposta

de desconstruir, descontextualizar as imagens, Rennó preocupa-se com o

impacto que a imagem fragmentada causa no espectador, sejam essas

imagens vindas de arquivos, de álbuns ou do lixo. Como bem ressalta

Rennó ao comentar sobre o Imemorial (2001):

“(...) Você começa a lidar com aquilo, a criar estratégias para recolocar aquilo
hoje, para ser visto de novo e contar com a presença do espectador para
elaborar e recuperar o que a imagem pode revelar. Você vê a carinha daquele 
menino. A única coisa que você sabe é que aquele menino trabalhou durante
a construção de Brasília. Assim você não sabe nada além daquilo, mas o fato
de você saber ... acho que piedade é uma palavra meio forte, mas para mim, 
a fotografia sempre cria um mundo paralelo. Quer dizer, você tem uma vida
aqui e a imagem lá, não posso ligar a minha imagem e aquele fio de vida, 
aquela linha do tempo. Então são duas linhas de tempo separadas. Mas há
um forma de piedade” (p. 9).
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Rosângela Rennó, Projeto Arquivo Universal, 1994.

De Rennó podemos afirmar que sua obra é reinventada através das

imagens não-ficcionais, que, sob uma postura diferenciada, a artista se 

apropria, criando uma obra que questiona de maneira instigante o papel da

própria fotografia e sua ambigüidade nos dias atuais – levando-se em conta

a impregnância causada pela produção massiva e pela grande circulação de 

imagens, às quais a sociedade contemporânea já não consegue absorver.

Ao se posicionar com uma visão crítica em relação a essas imagens, e 

recriando imagens a partir das imagens já existentes, embora esquecidas,

a artista apresenta uma nova possibilidade de percebê-las, de abraçá-las,

como é o caso que aqui nos interessa: a obra Imemorial, tão fortemente

presente no estabelecimento da tensão existente na relação público/obra.

Notadamente, o uso da fotografia na arte contemporânea consolidou

outras possibilidades de olhar, tanto no que diz respeito à percepção, como

também nas formas de subjetivação – perspectivas estas cabíveis na

questão atual. 
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A obra Imemorial, de Rosângela Rennó, traduz questões

fundamentais em torno de situações marcadamente ambivalentes.

Composta por fotografia de trabalhadores anônimos participantes da 

construção de Brasília, a obra nos trás uma importante provocação no que

se refere ao jogo estabelecido entre memória e esquecimento, ao por em

evidência a imagem do silenciado, do desconhecido, daqueles que não

figuram senão como um número ou ficha de inscrição de trabalhador na

construção civil. 

Nessa obra, a artista faz uma intervenção em fotografias cuja

finalidade é a do cadastramento de trabalhadores, inclusive, com tarja na 

base, que identifica o número do registro. Em sua composição, a obra está

distribuída em duas posições principais. Na parede, como que postas de pé, 

encontram-se as imagens de trabalhadores vivos; no chão dispostas, estão

aqueles já falecidos, tenham morrido na construção ou numa outra 

situação, no período de trabalho ou posteriormente.

Foto:Rosemary Gondim

Exposição SPA, Recife, 2006.
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Algo que se percebe, melancolicamente, desse trabalho é a evocação

à condição do sujeito subsumido na multidão, do sujeito sem face, posto na

posição de invisibilidade e indistinção, com uma singularidade apenas

identificável pelo número tarjado na fotografia.

No Imemorial, Rennó parece assumir a posição do artista alegorista,

no sentido benjaminiano, que, ao transpor ou deslocar objetos e registros

de natureza específica do mundo do trabalho para o mundo da arte, trás à

baila as próprias condições sociais e históricas da esfera do trabalho,

provocando o que Benjamin caracterizava como sendo a posição a ser

assumida pelo historiador ou intelectual ou artista alegorista: a de pentear a

história a contrapelo (1987: 225).

Em Benjamin, a teoria da história pode ser pensada enquanto uma

teoria da memória. O autor pensa a idéia da tese da história como uma

possibilidade de escrever a história sob o viés transformador e

revolucionário, baseado numa experiência coletiva dos vencidos, que é

dimensionado pelo materialismo histórico, negando com isso, a visão linear

e progressiva do processo histórico.

No processo da oposição ao historicismo, Benjamin reforça o aspecto

da memória, baseado na relação estabelecida entre o passado

contextualizado no presente, o que reforça a possibilidade de diversas re-

leituras e re-escrituras.

Para ele, a historiografia é pensada sobre um tempo matérico e sua

espacialidade se processa sob as características da fragmentação, um

contar e reescrever a história sobre o referencial das ruínas, da catástrofe.

É isso, para o autor, o que significa ser um historiador/alegorista: buscar na 

catástrofe os seus cacos para construir/reescrever a história. Bem como

buscar desvendar no presente as utopias que foram silenciadas no passado,

ou seja, fazer uma releitura do passado mediada pelo presente.

Numa conhecida passagem a propósito da modernidade parisiense,

Benjamin nos dá uma síntese fundamental do seu método da história,

quando diz que:

“À forma de um meio de construção que, no começo, ainda é dominada pela 
do modo antigo (Marx), correspondem imagens na consciência coletiva em 
que o novo se interpenetra com o antigo. Essas imagens são imagens do
desejo e, nelas, a coletividade procura tanto superar quanto transfigurar as 
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carências do produto social, bem como as deficiências da ordem social da
produção. Além disso, nessas imagens desiderativas aparece a enfática
aspiração de se distinguir do antiquado – mas isto quer dizer: do passado 
recente. Tais tendências fazem retroagir até o passado remoto a fantasia 
imagética impulsionada pelo novo. No sonho, em que ante os olhos de cada 
época aparece em imagens aquela que a seguirá, esta última comparece 
conjugada a elementos da proto-história, ou seja, a elementos de uma 
sociedade sem classes. Depositadas no inconsciente da coletividade, tais
experiências, interpenetrada pelo novo, geram a utopia que deixa o seu rastro 
em mil configurações da vida, desde construções duradouras até modas 
fugazes” (1985: 32)

No ensaio Parque Central, contudo, Benjamin tomará mais de perto

essa dimensão do alegórico como instância própria à narrativa histórica.

Isto fica evidente em duas passagens categóricas. Numa delas, diz o autor:

“O transcurso da história, tal como ele se apresenta sob o conceito de 
catástrofe, não pode ocupar o pensador propriamente mais do que o 
caleidoscópio nas mãos de uma criança, recompondo a cada vidrada todo o 
ordenamento em uma nova ordem. Esta imagem tem uma boa razão básica. 
As concepções dos governantes foram, sempre, os espelhos mediante os 
quais se formou a imagem de uma ‘ordem’. – o caleidoscópio precisa ser 
quebrado em pedaços” (idem, p. 126)

Noutra passagem, referindo-se ao procedimento alegórico

característico de Baudelaire, Benjamin faz as seguintes afirmações, em

forma de aforismos:

“Arrancar as coisas de seu contexto habitual – o que é normal quanto às
coisas no estágio de sua exposição – é um procedimento bem característico
de Baudelaire” (idem, p.134).

E ainda: 

“A dessacralização e a perda da aura são fenômenos idênticos. Baudelaire 
coloca a seu serviço o artifício da alegoria” (idem, p. 135) 

O modo como Benjamin percebe a memória como construto alegórico

está claramente dimensionado pela experiência coletiva, mediada pela

figura do narrador. É nesse sentido que o autor vai identificar essa

experiência coletiva como instância pautada pela narratividade de dois tipos 

sociais fundamentais: um deles é a figura do camponês, homem de

longevidade, temporalmente vinculado a terra; o outro é a do marujo,

homem do mar, viajado, que traz na sua bagagem histórias de outros
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lugares. Ambos estão associados à idéia do narrador contador de histórias,

quase sempre postas num modo de uma rememoração no tempo-espaço. É,

pois, a partir desse pressuposto, que ele mostra que a memória se constrói

a partir das experiências vivenciadas pelos indivíduos e materializadas na 

forma de narrativas, narrativas essas ameaçadas pelo modelo hegemônico

do romance na modernidade, capaz de quebrar a possibilidade da

experiência coletiva.

No que pese as distinções de natureza, encontramos na teoria da

história de Benjamin a possibilidade de entender o processo criativo da

artista Rosângela Rennó, inclusive, em sua preocupação de estabelecer em

sua obra uma preocupação com questões sociais, políticas e culturais.

Algo que prevalece na arte contemporânea é a tensão estabelecida

através das escolhas que cada autor faz ao considerar os objetos oferecidos

pelo cotidiano, independentes do que seja, abraçados pelo artista sob a

persistência de se tornarem objetos significativos, pensados sob uma lógica

do fazer artístico, e, em alguns casos, dimensionados para questões sociais

e políticas.

Em várias obras Rennó valoriza a fotografia sob diversos modos

narrativos. Em especial, o Imemorial se apresenta sob a possibilidade de

questionamento da construção do papel exercido pelo cidadão na sua

própria sociedade. O sentido estabelecido pela obra diz respeito à situação

vivida pela sociedade brasileira num momento de construção da sua capital

federal.

O Imemorial traz à tona a nossa indiferença quanto ao processo

político, bem como, à maneira como observamos o anônimo e nos

posicionamos em relação a ele, o outro – posto na condição de sua 

invisibilidade social. Com efeito, o que a artista faz com o público é medir o 

seu grau de indiferença, ao passo que o estimula a tomar uma postura

diante do mundo que o cerca.

É, em particular, a partir da década de 90 que podemos observar

uma forte tendência entre os artistas no sentido de manifestarem

preocupação em estabelecer uma nova relação de sentido entre obra e

público. Nessa direção, a arte contemporânea se movimenta e se orienta na 

perspectiva da experimentação de diferentes narrativas, quase sempre

vinculadas a processos do cenário cotidiano.
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Particularmente em relação à Rennó, pode-se identificar a existência

de preocupações em recuperar certos aspectos ligados às categorias da

memória e do esquecimento, no sentido do que é registro e do que está

arquivado, colecionado. É, pois, sob a condição de rememoração desses

documentos de arquivos, articulados de modo a sofrer dada

contextualização no presente, que percebemos o recurso ao procedimento

alegórico. Ao que Benjamin considera como a posição a ser assumida pelo

alegorista. A rigor, o que Rennó expõe na maioria dos seus trabalhos é uma

forte tendência a manifestar preocupação para com as pessoas anônimas,

que fazem parte do grupo de excluídos, silenciados, postos à margem do

meio social – o que nos remete a inquietação do discurso de Benjamin em

relação à “história dos vencidos”.

Como bem diz Frayze-Pereira (2005): 

“... O invisível permanecerá sempre invisível. Os registros dos 
trabalhos de nada valem como registros. Apenas atestam o inoxerável 
caminhar de tudo para a obscuridade. Sombrios, os personagens das velhas 
fotografias de identidade, nas instalações de Rennó, convertem-se em 
fantasmas. E, dessa maneira, a artista agrava os traços mortíferos da
apropriação. Se um indivíduo morreu em algum lugar no Brasil dos anos 
1960, Rosângela não se resigna. Seu trabalho pergunta repetidamente: onde
está o sujeito? Nesse contexto, os próprios títulos de suas instalações
parecem reconhecer certo destino da arte contemporânea – registrar e 
recordar – e, talvez, resignar-se a essa sua fatal condenação” (p. 320).

Nesse sentido, manifestações da arte contemporânea tal como em

Rennó se propõem a um nível de intervenção que a caracteriza como

mediadora nesse processo que identifica e busca nas ruínas os fragmentos

da história. Especialmente no seu caso, percebe-se o uso da opacidade, que 

é uma forma de se criar uma inquietação no espectador. Talvez a artista 

queira criar certa fruição vertiginosa.

O sentido que a artista estabelece com algumas de suas obras é que

lhes dá outra dimensão sob as categorias do cultural, do político e do social.

O que diferencia o seu trabalho, que lhe dá distinção, diz respeito à

preocupação que ela tem relativamente ao manuseio da pesquisa, em

diálogo com teses que questionam o processo de mudanças ocorridas no 

meio social.

Alguns temas característicos como o anonimato, a escolha de pessoas

que vivem à margem da sociedade, a relação estabelecida com a morte
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pautada pela violência, são o ponto central a partir do qual podemos

estabelecer um paralelo com o processo descartável das fotografias. Aliás, é 

essa a característica básica desse material: fotos que foram descartadas e

jogadas no lixo ou doadas ou vendidas nas feiras de pulgas, material esse

que possibilitou a artista uma forma nova de intervenção capaz de

estabelecer um processo de sobrevida ao que estava morto (descartado),

na própria medida em que ela se apropria das imagens e as redimensiona

sob outro contexto.

A questão da memória tem ocupado significativo espaço entre os

pensadores sociais. Entre os anos 20 e 30, Maurice Halbwachs (2006)

discute a memória relevando o seu caráter coletivo e social baseado numa

construção coletiva e sujeito a transformações, cujas mudanças se dão a

partir de variações determinadas pelo social. Para ele, o entendimento a

memória tem sido pensado como uma construção social, no sentido de que

o seu estabelecimento se dá através de convenções sociais, denominadas

pelo autor de “quadros sociais da memória”.

Para ele, a memória, incluindo a pessoal, se baseia numa construção

permeada pela sociedade, sendo a linguagem uma importante  mediadora

da memória coletiva entre o passado e o presente.

Em relação à memória individual, Halbwachs afirma que ela se forma 

a partir de uma memória coletiva que se manifesta pelo processo dos

quadros sociais, reconhecendo que as lembranças são caracterizadas dentro

de um grupo social, e que, por isso mesmo, se estabelecem numa relação

construtiva da memória coletiva. O autor percebe que a memória individual

está ligada a lembranças que se referem a uma “intuição sensível”. Como

bem diz Halbwachs (2006):

“... Assim, na base de qualquer lembrança haveria o chamamento a
um estado de consciência puramente individual que chamamos de intuição
sensível – para distingui-lo das percepções em que entram alguns elementos 
do pensamento social” (p. 42). 

Com isso, entendemos que a memória individual se constrói a

partir da relação que mantém com os grupos aos quais pertence,

inclusive, no que se refere ao meio social, sua temporalidade e 

espacialidade. Questões ocorridas no interior das relações grupais como
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conflitos, reflexões, sentimentos e outros, não deixam de estabelecer

uma ligação forte dessas lembranças do grupo em sintonia com a

memória coletiva, com grande incidência sobre a memória individual.

Para o autor, as lembranças podem criar realidades do passado

através do discurso de outras pessoas, ou mesmo, pela reconstrução de

uma memória histórica, entendida pelo autor como diversos fatos de

importância ocorridos na história de um país.

 Para Halbwachs:

“... qualquer recordação de uma série de lembranças que se refere ao 
mundo exterior é explicada pelas leis da percepção coletiva” (p.62).

Na obra Imemorial, a percepção do espectador em relação à memória

individual se lança pela memória histórica presente no público, e ambas se

manifestam como condição de possibilidade da memória coletiva. Nesse

sentido, mesmo algumas pessoas que não viveram nem presenciaram a

construção de Brasília conseguem fazer uma leitura da obra – seja pelo

simples exercício da lembrança, por comentários e pela circulação de

informações a respeito ou, ainda, pelos estudos havidos sobre esse

importante episódio da vida pública e política do país. Dessa maneira,

somos de imediato levados a um nível de identificação do trabalho e de

reconhecimento da situação de anonimato ali denunciada.

Sob uma perspectiva distinta, oposta à visão de Maurice Halbwachs,

encontramos em Michael Pollak (1988) uma discussão de memória posta

sob uma esfera construtivista. Em sua orientação, a centralidade do debate

não se dá sob o parâmetro dos fatos sociais como realidade sui generis, ou 

seja, como categoria de análise a ser classificada como coisa, como queria

Emile Durkheim (1978), em seu já clássico estudo As Regras do Método

Sociológico. A rigor, Pollak está interessado em averiguar como se

estabelece e como se dá a construção dessa memória coletiva, levando-se

em conta os modos de intervenção dos seus atores sociais. Sob esse

enfoque, discutindo as conquistas metodológicas obtidas pela história oral,

diz o autor (Idem):

“Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas 
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que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem 
à “memória oficial”, no caso a memória nacional” (p.4).

Pode-se notar que em seus estudos, Pollak trabalha com o foco

voltado para os discursos das minorias periféricas, mantendo sua

preocupação no sentido de uma maior recuperação da memória coletiva dos

grupos mantidos à margem da sociedade, sob processo de exclusão. Para

ele, as formas de dominação encontradas no âmbito da memória oficial não

se estabelecem claramente como um modo de oposição efetivo entre o

Estado e a sociedade civil. No entanto, a configuração de elementos

presentes na tensão entre as categorias do “confessável” e do

“inconfessável” é que mostra os papéis desempenhados pelas instâncias do

que ele chama de memória coletiva subterrânea e de memória coletiva

oficial da sociedade – considerando-se que, a esta última, se impõe uma

história oficial incorporada pelo Estado.

Segundo Pollak, a memória clandestina, termo usado por ele em

alternância ao de memória coletiva subterrânea, busca uma oportunidade 

frente ao discurso dominante para que se possa se posicionar, ou mesmo

contestar, a construção da história oficial no sentido de que se possa ter um

entendimento distinto das formas de organização do Estado no tocante ao

processo de constituição da memória nacional. Como bem coloca Pollak

(Idem):

“O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento,
é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de 
discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as 
lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora 
da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas” (p.5).

Para ele, a memória apresenta funções necessárias à formação de 

grupos, como a manutenção da coesão interna, tendente a um maior

fortalecimento do grupo, bem como, à defesa de referenciais comuns

capazes de garantir uma efetiva agregação desses grupos, de modo que

eles estabeleçam uma sintonia mais efetiva entre si. Ao assumir tal

direcionamento em seus estudos, Pollak toma a própria história como

principal fonte de enquadramento da memória. O que pode levar a um

exercício do recontar a história, uma nova interpretação da história, posta 
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em termos de uma conquista ou de um maior reconhecimento pelos seus 

pares.

Pode-se perceber que, na obra Imemorial, Rennó aponta nessa

direção, visto que a artista tende a incorporar o discurso das minorias, no

sentido aqui dado da memória subterrânea, clandestina, periférica. Na sua

obra, Rennó apresenta uma outra dimensão da história, posta em termos

alternativos ao contexto da história oficial da construção de Brasília. Com

isso, ela amplia as condições do ver a nossa história recente, abrindo-se

assim um leque de possibilidades de interpretações, bem como, de

reconhecimento, de modo que a própria sociedade civil reflita sobre o seu

percurso histórico, vis-à-vis uma história dita oficial.

Dentre a constelação de elementos recorrentemente invocados nas 

obras de Rennó, temos como algumas das suas características centrais a

invisibilidade social, a opacidade e a necessidade de fazer com que o

espectador perceba intencionalidades da obra, bem como, entenda

processos de narratividade nela presentes.

Em Imemorial, por exemplo, a artista apresenta pessoas mortas ou

vivas que desde o seu desaparecimento foram esquecidas, ou passaram a 

constar por um mero registro, um nome ou número a ser arquivado. Com

efeito, o próprio uso que Rennó faz da fotografia, naquilo que seria possível

em seu reconhecimento, perfaz um caminho contrário: ao invés da 

afirmação da identidade das pessoas, temos o manuseio proposital da

imagem como elemento do apagamento – o que nos remete, por sua vez,

ao reconhecimento do anonimato vivido pela maioria, cuja existência se

configura na forma de uma multidão sem face, de uma multidão silenciada.

Com efeito, é esse o caso em que o aspecto da rememoração deve

operar pela memória coletiva, envolvendo outras pessoas que percebam o

acontecimento como importante, implicado na construção coletiva da 

memória, tanto no que diz respeito ao lembrar quanto no que se refere ao

esquecer. É esse o mecanismo pelo qual a artista nos apresenta o próprio

processo de ambigüidades presente na obra, além de nos trazer uma

incômoda percepção de como essas pessoas estão fora da história oficial.

Pode-se, igualmente, perceber como Rennó busca dar visibilidade a

essas pessoas, mesmo no seu processo de apagamento. Ela procura

quebrar tanto com a lógica gerada pelos meios de comunicação de massa
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de colocar as pessoas num estado de completa indiferença, quanto, por sua

vez, com o sentido estabelecido pelos meios oficiais, que não dão mais que

uma legitimidade classificatória aos indivíduos, através de processos de

distinção social.

Na medida em que a artista quer provocar algo no espectador, a obra

tem de trazer um caráter de movimentação, de ruído, o que

conseqüentemente leva a artista a rompimentos no processo de construção

da obra, como também, na busca de outras possibilidades relacionadas a

categorias da arte contemporânea, como a apropriação dos arquivos, bem

como de uma mudança na sua própria condição, o que a leva a reelaborar 

uma obra contextualizada a partir das categorias do presente. É a partir 

desse pressuposto que Rennó, na sua obra Imemorial, traz à tona a

discussão sobre a amnésia social.

Esse é um trabalho que nos leva a reconhecer como em muitos

projetos da arte contemporânea se pode priorizar um procedimento estético

baseado em recursos da memória, consolidando-se com isso categorias

como a lembrança e o esquecimento como importantes componentes de

seu processo. Percebemos que, no campo da produção e re-elaboração da

imagem, o uso que a arte contemporânea faz da fotografia se dimensiona

sob outras configurações, tanto em relação à percepção como, também, no

tocante a diversas formas de subjetivação, caracterizadas pela abertura da 

obra a um nível de participação do público, direta ou indiretamente. No

Imemorial, Rennó consegue, efetivamente, esse tipo de intervenção.

Outro aspecto que fica evidenciado em Imemorial é a percepção de

que essa obra está claramente marcada por elementos de grande relevância

presentes na produção artística da década de 1980, em particular pela

incorporação, nas suas criações, da “estética do desaparecimento” (Rennó,

p. 1998). Historicamente, esse foi um ponto de tensão na produção artística

daquela época, particularmente notado em alguns trabalhos artísticos, no

que pese a distinção com que diversos artistas trataram esse tema da

preocupação com o desaparecido. Evidentemente o fato de que ainda se 

vivia muito próximo ao contexto da ditadura militar, levou artistas a

manterem um elo entre suas obras e esse acontecimento político.

Há que se notar que Rosângela Rennó estabelece, propositadamente,

uma relação clara entre a fotografia e a aura, no sentido benjaminiano. Isso
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se consolida quando, na esfera da fotografia, a artista trabalha o processo

de rompimento da representação do real ou, mesmo, quando do

questionamento de suas próprias obras. Ela nos instiga a que percebamos

que a fotografia não pode mais continuar sendo vista como espelho do real,

mas, sim, como algo que passa a ser dimensionada sob outras 

possibilidades que, também nesse caso, termina por sofrer o próprio

processo da re-auratização. É no uso paródico desses elementos que Rennó

nos chama à reflexão. 

Ou seja, a artista parece querer mostrar ao público que a

representação do real, veiculado na mídia do período da construção de

Brasilia, tem uma conotação claramente ideológica, em prol do

mascaramento de outras realidades que não as de particular interesse no

tocante à esfera do poder.

A intervenção sofrida pelo Imemorial, cujas imagens foram

tecnicamente produzidas em filmes gráficos e reproduzidas de originais

fotográficos, o que provocou alteração nas tonalidades na obra. A maneira

de retrabalhar esses retratos a partir de um processo técnico de intervenção

é o ponto central que configura ou transpõe para a obra uma idéia de que

as imagens estão fora de foco. Essa idéia é compartilhada por Herkenhoff

(Idem), quando afirma que: 

“A fotografia molda e é moldada por uma psicologia da memória.
Perder a memória não seria, então, avançar na idade, mas perder um rosto. 
Fora de foco, na sociedade, é estar posto à margem. A obra de Rennó anuncia 
uma de suas equações: ter memória é assumir criticamente o que se opõe à 
vista” (p.139-4).

Notadamente, a obra Imemorial busca dialogar com o público,

tentando lhe mostrar o quão se faz necessário estar consciente dos fatos

acontecidos e o quão imperiosa é a necessidade de um maior

reconhecimento, por parte desse público, da realidade envolvida num dado

episódio de violência seguida de morte de candangos/operários em Brasília: 

segundo a artista, um massacre ocorreu no alojamento na empreiteira

Pacheco Fernandes. O acontecimento teria se iniciado por dois candangos

que brigavam por comida em confronto com a Guarda Especial de Brasília,

tendo essa força policial já entrado atirando no local do conflito. Reconhecer

o quadro instalado nesse episódio é, antes de tudo, refletir sobre as
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condições de cidadania envolvidas na realidade vivida por atores sociais de

classes subalternas na sociedade brasileira.

Essa é uma questão presente em diversas obras da artista, que a

apresenta, assumidamente, a partir de uma perspectiva benjaminiana da

história alegórica como a história dos vencidos – ou, o que dá no mesmo,

no sentido de se pensar e dar voz aos excluídos da história oficial, atores

sociais que permanecem despercebidos por nós. Por fim, como se sabe, a 

proposta dos trabalhos de Rennó tem se concretizado pelo suporte

fotográfico, a partir do qual a artista promove o seu descolamento dos 

planos do índice e do ícone para pensá-lo sobre o plano do simbólico.

Segundo Herkenhoff (Idem):

“Para Rennó, o artista é o que torna a fotografia criticamente
cognoscível em sua circulação social, justamente porque ela não realiza uma
abstração do pensamento que afaste a produção simbólica do resto da vida 
material” (p.152)

E ainda uma vez mais a propósito da teoria da história em Benjamin,

percebe-se que a categoria da imaginação é pensada sob uma ótica

revolucionária, a fim de que possa mostrar dimensões que não são

facilmente alcançáveis pela percepção comum. Com efeito, o sonho não

pode sofrer o processo direto da interpretação, para que não seja

empobrecido de imediato, bem como, sofra desaparecimento do seu estado

caótico – percebido, noutro momento, pelo caminho das ruínas. Daí a

percepção de que o sonho é um elemento capaz de estabelecer a

comunicação do indivíduo com o seu passado e, nesse caso, possibilitar a

extensão dos processos históricos a uma tradição coletiva, mantendo com

isso a ligação entre o passado e o presente nos moldes de uma construção

da memória coletiva. Para o autor, tanto o sonho como o seu despertar são

fenômenos que estabelecem uma nova possibilidade de renovação, e esta

deve ter como princípio a esfera da revolução. (Lagoa, 2004:145-6) 

É essa uma das perspectivas que podemos identificar na obra de

Rennó, manifesta que está pelo viés da tensão amnésia/anamnese, que se

dá pelo afrontamento desses parâmetros na própria construção de uma

sociedade que entenda o seu presente pela perspectiva do passado,

estabelecendo com isso, ao mesmo tempo, um esquecimento e uma
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rememoração contínua dos processos sociais e políticos, mas, sobretudo,

culturais e artísticos de nossa experiência coletiva.
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CAPÍTULO TERCEIRO 
BIBLIOTHECA

Em nossa argumentação, partimos da consideração de que o

mecanismo da linguagem fotográfica se define pela imagem. No entanto, no

processo da arte contemporânea, a fotografia se dimensiona sob outros

campos, visto que a arte nesse contexto encontra-se caracterizada pelas 

indefinições conceituais das diversas linguagens: marcada pela quebra de

fronteiras nos mundos da arte.

Pudemos, com isso, pensar a obra de Rennó sob esse contexto

presente na arte contemporânea, ou seja, de quando artistas-alegoristas

incorporam a possibilidade de se produzir uma obra capaz de desmistificar o

foco principal de suas identificações com uma orientação específica de

linguagem ou universo artístico. A questão central a ser compreendida,

neste caso, diz respeito a como, paradoxalmente, o que se desenvolve

nesse processo é outro mecanismo em que a expressão criativa se dá

profundamente marcada pela inter-influência e diálogo entre os vários

campos de manifestações artísticas, ou, mesmo, pelo que se poderia

caracterizar por uma sinergia dessas manifestações.

A obra Bibliotheca, produzida entre os anos de 1992 e 2002, é

formada por álbuns de fotografias e coleções de slides que foram

encontrados em feiras de pulgas, brechós, doação de amigos e familiares.

Inicialmente, Rosângela Rennó adquiriu num mercado de pulgas em

Bruxelas um conjunto de slides completos, que deu origem à mesma. A

grafia BIBLIOTHECA se refere tanto a algo antigo (arquivo, obra), como a

primeira biblioteca surgida em Bizâncio no século IX.

Os objetos, nesse caso, a capa dos álbuns, são expostos em mesas

com formato de vitrines em alumínio pintadas com cores diferenciadas,

onde a parte superior da mesa é coberta por acrílico com as fotografias

impressas.  A obra é ainda composta de uma caixa de arquivo, um livro e

mapas-múndi com alfinetes coloridos, espetados nos continentes onde as

fotos foram encontradas, e de onde elas foram tiradas. Os mapas são

expostos nas paredes, com fins de situarem geograficamente as imagens.



O livro, chamado Bibliotheca, não apresenta textos, mas apenas

imagens catalogadas dos álbuns. Nele, está contida uma foto de cada

álbum, que, necessariamente, é identificada pela ficha do arquivo, já que os

álbuns estão colocados na parte inferior da “mesa-vitrine”, e, assim, 

vetados ao acesso do público. Quer dizer, estão lacrados.

Rosângela Rennó, Bibliotheca, 1992.

Os álbuns são numerados de 1 a 100. No fichário, eles estão divididos 

de 1 a 50 na primeira gaveta, e 51 a 100 na segunda. Os álbuns do Grupo 1 

estão na vitrine 20, 25, 27 e 28; já os do Grupo 2 encontram-se nas

vitrines 10, 29, 34 e 36. Cada Grupo está associado ao mapa exposto na

parede. Pelo número da vitrine, localiza-se no mapa o país de destino da

imagem, a exemplo de Portugal, em que constam os álbuns de números 43,

44, 45, 46, 47 e 64; ou de Cuba, que é o número 93. Também há o dos

Estados Unidos, de número 12; o da França, de número 79; e os da

Alemanha, com os números 59 e 81.

A “caixa-arquivo” contém as fichas catalogadas dos cem álbuns, com

informações como: o formato do álbum, da capa (rígida, costurada,
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revestida com plástico transparente etc), tipo/cor/papel, número de

páginas, quantidade de fotos de cada álbum, cor (p&b ou coloridas),

formato das fotos (tamanho), assunto (fotos de família, férias, etc),

descrições de texto na foto, bem como, outras observações (onde foi

adquirido), procedência, destino do álbum.

Foto: Rosemary Gondim

Exposição SPA, Recife, 2006.

As mesas-vitrines coloridas, onde se expõem os álbuns, servem para

identificá-los territorialmente, tanto em relação a sua origem (a que

continente a foto pertence), quanto ao seu destino (continente em que foi

encontrada), indicados pela manipulação dos alfinetes coloridos.

Foto: Rosemary Gondim
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Cabe aqui apresentar a obra Bibliotheca como um processo paródico-

alegórico em que a artista ironiza a função dos álbuns de fotografias,

jogando com uma situação de privacidade e estabelecendo, com isso, um

novo caráter na relação entre o público e o privado. Ao mesmo tempo em

que abre toda uma discussão com relação a uma proposta de se pensar a

utilidade dos álbuns, e a relação que mantemos com eles, expõe, também,

a nossa capacidade de dispersão para com o passado, para com a nossa

memória.

Nesse sentido, aspectos como amnésia e anamnésia se encontram

presentes na obra, enquanto manifestação de uma perda, de um

esquecimento dos acontecimentos registrados, mas, igualmente, de uma

rememoração possível, através das imagens dos álbuns: imagens expressas

ou simplesmente por nós imaginadas, a partir das indicações dadas em seus

fichamentos.

A artista procura e encontra imagens anônimas, seleciona-as e

refotografa-as. Em seguida, ela lacra as imagens nos álbuns. O que foi 

encontrado de forma impessoal em lugares também impessoais é apenas

através de uma única imagem, retirada de cada um dos álbuns.

Acreditamos que no momento em que a artista resolve vetar o acesso às

outras imagens, ela nos lança num processo de vida versus morte, já

estabelecidos por aqueles que descartaram as próprias imagens.

A proposta de se estabelecer conexão entre fotos de contextos

diferenciados, em épocas, estilos e culturas diversas nos dimensiona a 

vivenciar ambigüidades presentes no processo de própria construção social.

Se considerarmos aqui as diversas narrativas que encontramos nas imagens

únicas de cada álbum, veremos que a autora, quando estabelece a escolha

de uma dada imagem opta pela estratégia de fragmentação de diferentes

discursos concernentes a tais imagens.

Essas imagens não descartadas (como que num processo que parece

se negar à morte) estabelecem uma espécie de transfiguração daquilo que é 

privado para a esfera do público. Por outro lado, esse indica ser o momento

em que, sob outro prisma, a imagem que artista consolida como pública

passa a ser percebida pelo público pelo viés do privado.

Os objetos que remetem a memória fotográfica, particularmente, no

caso dos álbuns, são aqui expostos como uma passagem em que a condição
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estabelecida é a do esquecimento. Assim, quando se é proibido de ver as

imagens contidas nos álbuns invioláveis pelas mesas-vitrines, logo se é

despertado por uma curiosidade que se manifesta sob a forma de uma

rememoração, dada, exatamente, pela idéia de uma unicidade da imagem.

No processo alegórico identificado em Benjamin, a unicidade da obra

foi rompida pelo aparecimento da reprodutibilidade técnica. Percebemos,

com efeito, que em Rennó a “aura” da imagem única se desconfigura pela

leitura estabelecida pelo próprio espectador; questão que nos leva a

identificar no trabalho da artista uma perspectiva de abertura da obra para

o não acabado, ou seja, para o significado que se quer como um construto e

não como algo já dado per si.

Na obra Bibliotheca, se concebida como paródia de uma situação

mais convencional do álbum da fotografia, percebemos que a artista quebra

com o aspecto de funcionalidade do álbum. Por isso mesmo é que procede

pela guarda do álbum, determinando assim a impossibilidade de se pensá-lo

que não seja sob outra dimensão, o da utilização do fichário: mecanismo

que nos convida a ler através do fichamento dos álbuns o que vem a

constituir as suas imagens.

O álbum passa, pois, a ser um fichário em que a narratividade que o

descreve se configura como a sua modalidade manifesta. Considerando-se a

leitura feita pelo espectador e seu processo de apropriação de uma imagem

dada, seja ela de viagem, da moda, do cotidiano, do trabalho ou de

contemplação, tudo isso parece se caracterizar como uma apologia à

própria vida do espectador.

Nessa obra, percebemos que a artista se apropria de termos

museológicos, mesmo quando, sob outro prisma, relaciona-os com a

experiência presente na obra, em que o público encontra uma certa tensão

na interdição provocada pela obra, manifesta na impossibilidade por ela

indicada de se ter acesso às imagens contidas nos álbuns. Sobre esse

ponto, recorreremos mais adiante.

Pensemos, aqui, na condição que a arte contemporânea passou a

conferir às mudanças ocorridas nos museus, bem como, em todo o processo

que estes estabeleceram em sua urgência em manter-se como espaço vivo

e presente na nossa contemporaneidade. Não seria forçoso evocar aqui um

conceito que, em nosso modo de ver, pode ser claramente aplicado ao
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contexto da arte contemporânea. Referimo-nos à teoria desenvolvida por

André Malraux em Museu Imaginário (2000).

Preocupado com a questão estética levantada pela arte moderna, o

autor conceituou a idéia do museu imaginário concebido como um “museu

de imagens e um museu do imaginário” (Silva, 2002); este debate se aplica

como a leitura interior projetada pelo artista, que cria mentalmente um 

discurso lingüístico sobre a obra do passado, e que, neste caso, demonstra

uma nova possibilidade de referenciar a obra. Essa projeção criada pelo

artista contemporâneo passa a ser percebida como uma crítica manifestada

na obra, que se supõe ter nascido a partir da leitura subjetiva do artista.

Nesse sentido, Malraux desperta no espectador a possibilidade que a obra

permite de ser pensada, explorada, diferenciada da sua matriz, e com isso,

de se considerar o ponto principal quanto ao aspecto da criação, que é o da

leitura crítica estabelecida pelo artista. Em sua estética conceitual, Malraux

usa o termo “metamorfose e a presença”, que se refere à  possibilidade de

transformação, de recriação e da própria metamorfose da obra, associada a

um processo reflexivo em que o espectador percebe essa transfiguração sob

uma visão crítica, em que o artista estabelece na sua criação uma

característica particular e  individual, concebendo, com isso, uma autonomia

na sua linguagem.

A formação do museu imaginário se dá a partir da crítica estabelecida

entre o artista e a obra, como também, no reconhecimento de que a 

importância do museu se perpetua como uma possibilidade de liberdade no

processo de criação que se sustenta pelas diversas leituras que a obra,

sendo questionada, pode suscitar, sustentada pelo requisito de uma

pluralidade constante na obra de arte contemporânea. Desta forma, o 

museu imaginário se desmistifica a si próprio, quando o criador manifesta

uma evasão, uma abertura de significados pautados pela continuidade que

marca a produção e recepção da obra de arte.

Um aspecto presente na discussão da estética do museu imaginário

diz respeito à característica da intemporalidade, que se encontra

relacionada à questão das diferenças das formas.

No museu imaginário de Malraux, a contribuição da fotografia

impressa para a arte foi fundamental, em particular, no que diz respeito à

rapidez dada pelo processo de reprodução das obras de arte, bem como,
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pela ligação da fotografia com as diversas linguagens, como a pintura,

escultura, arquitetura e, conseqüentemente, a movimentação e divulgação

que a obra de arte passou a ter com a acessibilidade de um grande número

de pessoas.

De acordo com Grossman (2007), no museu imaginário de Malraux a

fotografia percorria caminhos diferenciados da arte tradicional, ela rompia 

com os enquadramentos existentes nas linguagens artísticas. “Ou seja, essa

metamorfose ocorrida no ‘entorno das obras’ que o museu abriga se dá

principalmente, devido ao efeito da fotografia, não só na percepção da arte,

mas, do espaço que a reifica, o museu” (Idem). O que caracteriza a

experiência vivenciada por Malraux em relação à fotografia transcende em 

muito a visão tradicional, rompendo com o aspecto representacional, além

de percorrer outras categorias: a da percepção. Nesse sentido, Malraux 

demonstra a preocupação na elaboração de um museu que compreenda a

própria evolução do processo artístico, como também, a busca de incorporar

uma nova identidade no cotidiano do próprio museu.

Para Malraux:

“Em nosso Museu sem Paredes, pintura, afresco, miniatura e 
vitrais parecem pertencer a uma única e mesma família. Pois todos – 
miniaturas, afrescos, vitrais, tapeçarias, placas cíntias, gravuras,
pinturas em vasos gregos, ‘detalhes’ e mesmo a estatuária - 
tornaram-se igualmente “chapas coloridas”. (...) (Apud Crimp, 2005: 
51).

Corroborando com o discurso anterior, encontramos no livro

L’invention des musées, de Roland Schaer (1993), uma perspectiva

convergente, quando ele analisa a situação atual do museu, após discutir o

seu processo de formação e transformação até recentemente. Para Schaer,

deve-se considerar a idéia de que no séc. XIX o museu procurou garantir a 

manutenção de valores artísticos, além de se posicionar na busca de novos

talentos, de artistas vivos. Ou seja, o que se percebe aí é uma mudança na

função do museu a partir da modernidade, que passa a consagrar o talento

de artistas atuantes em sua época. Com o surgimento dos impressionistas,

começa a aparecer múltiplas atividades externas do museu, como o Salão

dos Rejeitados, o que faz com que se desperte para novas atividades e

funções para o museu e se perceba o surgimento de outras formas de
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expressão de arte paralela a ele. Por um lado, curadores, artistas, críticos,

entre outros, mais alinhados a padrões tradicionalistas se manifestam

reativamente em relação à nova tomada de posição assumida pelo museu.

Em contrapartida, há que se reconhecer a presença de outro grupo de

artistas, críticos, curadores, que se projetaram na ruptura com a arte

tradicional e se lançaram em parceria com a nova atitude do museu.

De acordo com esse estudo, o século XIX foi notadamente marcado

pela relação entre museu e modernidade, que possibilitou ao museu a

incorporação de diversas outras funções, entre as quais, a de consagrar

artistas novos e, com isso, trazer as obras modernas para o espaço

museológico, ou seja, torná-las obras permanentes no museu. Por outro

lado, ao incorporar as obras da arte moderna, o museu dava uma resposta

às necessidades da própria sociedade moderna.

Para que isso se concretizasse, ocorreu na França a divulgação de

alguns manifestos tais como: Manifesto por um Museu de Arte Moderna e 

Por um Museu de Artistas Vivos. Para Schaer, a época mostrava a

necessidade da urgência de um museu de arte contemporânea que tivesse

como ponto principal a possibilidade de salvaguardar uma parte importante

da criação artística atual. Necessariamente, o museu sofre uma

transformação que, além de incorporar as obras tradicionais, passa a

organizar o acervo permanente de obras de artistas modernos, bem como,

a reservar espaço para as obras temporárias para os artistas

contemporâneos.

Após a segunda guerra mundial, assiste-se à consolidação do 

processo de mudança dos museus, como também, sob outros aspectos,

passa-se a perceber e a refletir de modo mais efetivo: a diversidade

cultural; a preocupação com as comunidades étnicas, priorizando o domínio

da etnografia; o papel do desenvolvimento social; como também, o 

contexto do museu a partir do desenvolvimento da sociedade industrial.

A partir da década de 70, os museus vão ser pensados como

processo de criação na construção dos próprios museus, em que pese a

relação estabelecida com a produção industrial, desenvolvendo-se com isso,

um sentido de arquitetura industrial. Simultaneamente, o museu vai

manifestar um processo de ruptura na figura quadro/pintura que,

processualmente, passa a assumir uma maior flexibilidade na criação da 
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obra, pondo em discussão a possibilidade da existência, dentro do próprio

museu, de lugares para a construção e formação da obra artística. 

A década posterior, os anos de 1980, é marcada pela conquista da

arquitetura em demonstrar uma sensibilidade na reutilização de espaços

antigos, como palácios, no uso de ilustrações dos anos 1950 e

desenvolvimentos de novos projetos que se casam com monumentos

antigos. Notadamente, o que se fez foi a junção das obras da

contemporaneidade com o aproveitamento dos espaços antigos, em que se

priorizou o respeito pelas formas arquitetônicas primitivas em sua 

integração ao contexto urbano ou, mesmo, a imitação do passado como

modo de recontextualizá-lo no presente.

Para o autor, os museus, atualmente, desenvolvem uma gama de

possibilidades nas suas funções que são, em geral, manifestas na 

incorporação de disciplinas artísticas múltiplas, atividades e serviços

diversificados e incorporação de diversos equipamentos.

Se pensarmos nos processos de reconhecimento da arte no decorrer

da sua história, perceberemos que as vanguardas históricas, que em certo

momento foram rejeitadas no âmbito do sistema de arte vigente, também

foram posteriormente incorporadas ao poder instituído. Para isso, tiveram

os museus que refletir o conjunto dos seus valores artísticos, políticos e

sociais, manifestando-se e se transformando de acordo com as suas

próprias necessidades; consolidando-se, a partir disso, numa instituição

viva que busca responder aos anseios dos artistas contemporâneos,

pautados pelas suas angústias, vivenciados por uma sociedade atômica,

veloz e brutal.

No texto “Escapando da amnésia – o museu como cultura de massa”,

Andréas Huyssen (1996) aponta para a mudança ocorrida nos museus,

principalmente, a partir da década de 1980. Para ele, a rigor, trata-se da

forma como o museu apresenta transformações sintomáticas do modelo de

consumo da cultura ocidental. De acordo com esse autor, a conseqüência

direta desse processo é o que ele caracteriza como “museomania”,

apontada por ele por sua referencia à sociedade industrial. Nesse sentido,

há certa responsabilidade do museu em assumir o papel da cultura de

massa, possibilitando a ele ser um elemento de ligação com essa cultura, o

que implica na incorporação, também, das suas diversas narrativas.
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Huyssen vê que essas transformações surgidas nos museus

provocaram forte impacto na maneira de se produzir obras de arte e de se

percebê-la. O museu como depositório de obras permanentes com espaço

para obras temporárias perde a sua referência como elemento central; 

sobretudo, num momento em que essas categorias – permanentes e

temporárias – estabelecem outra movimentação dentro da própria

instituição: a de circulação.

O que justifica as mudanças nesse processo é que as exposições

permanentes passam a sofrer re-arranjos devido à estratégia da circulação

das obras. Por outro lado, exposições temporárias se estabelecem numa

configuração permanente, causada pelos registros fotográficos,

videográficos; bem como, na elaboração e edição de livros, catálogos,

DVDS, entre outros que, inversamente, podem se caracterizar como

estratégia de fixação de uma imagem ou evento a um lugar. Ainda que

disso resultem produtos com alta reprodutibilidade de mercado, mesmo

assim, esse processo garante às exposições temporárias um caráter de obra

permanente, de não-circulação. Conseqüentemente, as transformações

vivenciadas pelos museus solidificam a mudança no processo de concepção

de arte. 

Se, na prática, a estética da arte contemporânea se caracteriza pelas

estratégias de “colecionar, citar, apropriar”, essas estratégias se revelam,

para Huyssen, como uma crítica aos conceitos tradicionais de arte, em

relação a sua originalidade e singularidade. Com efeito, tais estratégias se

posicionam contra o discurso de originalidade e singularidade. O que o autor

conceitua com o termo “musealização”, com referência às atitudes

estratégicas de “colecionar, citar, apropriar-se”, caracterizadas na arte 

contemporânea, diz respeito às formas de ampliação e transformação na 

maneira de se produzir e se perceber a arte. 

Como já indicado no primeiro capítulo, Nélson Brissac Peixoto (1993),

orienta seu raciocínio numa direção bem próxima da apontada por Huyssen, 

quando afirma que aspectos como apropriação, reciclagem e acumulação

são elementos característicos da arte contemporânea, na forma de um

impulso ou, mesmo, “estrutura alegórica”, propondo com isso, uma

assimilação das diversas narrativas que encontramos no espaço da arte

atual. Ou seja, a arte contemporânea experimentada mais como processo
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criativo do que como objeto de contemplação, favorecendo com isso a

vivência do espectador/público nesse processo.

Huyssen, por sua vez, intensifica ainda a discussão polêmica sobre a

questão da organização do capital cultural presente nos anos 1980, que

coincide com o debate incluso nos museus em relação à pós-modernidade,

ao multiculturalismo e aos estudos culturais. Para o autor, o museu pós-

moderno é marcado pelo rompimento do fim da dialética

museu/modernidade. O autor não deixa de reconhecer a importância das 

mudanças que ocorreram com os museus, tendo como contraponto o

caráter de exibição dos grandes espetáculos organizados em seu espaço,

como também, no desempenho do papel político assumido por ele frente à 

sociedade, que vai desde a sua inserção na indústria de turismo até a busca

da melhoria da imagem de algumas cidades, com o apoio de empresas 

patrocinadoras. Diante dessa revolução nos museus, o que se percebe é a

possibilidade da abertura dos museus à expressão das culturas periféricas,

ao rompimento da estrutura de segmentação do erudito vs. popular, ou

mesmo, para utilizarmos um termo do próprio autor, trabalhado por nós na

introdução, ao reconhecimento da pertinência do conceito de o “Grande 

Divisor”, como “o grande muro entre a arte moderna e a cultura de massa”.

É nesse sentido que Huyssen admite que, no decorrer desse processo, a

batalha prevista do museu sobre a vanguarda se inverte, com a vantagem

da vanguarda sobre o museu (p.235). 

Andréas Huyssen aponta três modelos específicos para explicar a

relação dos museus com o seu atual perfil de exposições presente a partir

da década de 1980. O primeiro modelo diz respeito à percepção da “cultura

como compensação”, na forma de uma orientação hermenêutica, baseada

na filosofia de Arnold Gehlen, e que para o autor se apresenta como uma

visão conservadora, que tem como principais teóricos autores como

Hermann Lübbe e Odo Marquard, que demonstram como a musealização é

percebida em outros espaços além do museu, considerando-se que há na 

sociedade uma tensão por uma tradição identitária, a ser resolvida com a

presença do museu. Para Huyssen, os teóricos da compensação mantêm

uma posição conservadora, ao perceberem o museu sob padrões

tradicionalistas de uma arte orgânica. O segundo modelo se refere às visões

de Jean Baudrillard e Henri Pierre Jeudy, desenvolvidas a partir da teoria
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pós-estruturalista. O que está em jogo aqui é que, ao que parece, a 

musealização se apresenta como algo obscuro, que está vivenciando a sua

fase terminal. A questão central que se coloca relativamente a esses

autores é que eles supostamente observam o museu como uma “máquina

de simulação” (p.245), que não se distingue, enquanto cultura de massa,

da televisão, por exemplo. Para eles, a musealização se apresenta como

inverso ao caráter de preservação, até aqui considerado como objetivo

principal do museu. Para Huyssen, esse argumento teórico considerando o

museu “um meio de ossificação e morte” (p.247) é irrisório, principalmente

no estágio atual em que se encontram os museus. O terceiro modelo

indicado pelo autor, vai se apresentar com base numa relação com a 

sociologia e a Teoria Crítica, caracterizada pela possibilidade de surgimento

de um recente estágio do capitalismo consumista, o “kulturgesellschaft”

(p.238), que se manifesta como formadora de uma relação entre indústria

cultural, museu e sociedade, que, não encontrando o que quer na mídia, se

volta ao espaço museológico.

Essas categorias percebidas pelo autor estão posicionadas no âmbito

dessas mudanças ocorridas nos museus, com o objetivo de refletir a

situação manifestada no debate sobre o seu atual perfil político e cultural,

dada a tensão surgida na cultura contemporânea. Na pós-modernidade,

Huyssen reconhece que o museu, ao ter incorporado a cultura de massa,

não é necessariamente sinônimo de fetichismo da mercadoria, nos 

propósitos de Marx ou Adorno, mas, sim, que a relação estabelecida pelo

museu está pautada pela “dimensão anamnésica, um tipo de valor da

memória” (p.249), processo que leva o espectador simultaneamente ao

estado de perda e de busca da memória.

Douglas Crimp (2005), no seu livro Sobre as Ruínas do Museu, se 

posiciona em relação à fotografia na pós-modernidade com as categorias da

presença/ausência como ponto central nesse discurso. Ou seja, a fotografia

operada pelo contexto da reprodução e suas possíveis cópias das cópias, no 

qual se estabelece uma indiferença ao original, o que leva à perda desse

seu sentido originário. O museu, diante da mudança ocorrida no processo

da obra de arte, teve que adaptar-se aos novos meios, bem como, a se

posicionar diante da produção contemporânea. Nos anos 70, mostra o autor 

que os museus determinaram como sintoma dessa crise a própria posição
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dos museus em não se responsabilizarem pela produção artística

contemporânea e o retorno à questão da aura na obra de arte. Em função 

disso, apoiaram dois fatos opostos: o primeiro, baseado na recorrência à

pintura expressionista; o segundo, na referência ao pensamento da 

“fotografia-enquanto-arte” (p.105). De certo que os artistas expressionistas

se posicionam em relação ao processo da reprodução como sendo ela a

principal culpada pela perda da aura nas obras de arte. Nesse sentido, a 

atribuição da culpa recai necessariamente sobre a fotografia. Na orientação

dessa visão do museu, para que a fotografia seja arte é preciso que ela seja

aurática. Para isso, precisa de analistas que respondam sobre esse processo

de auratização da imagem fotográfica. Para Crimp, o importante é pensar

sobre a questão da subjetivação, ou melhor, de estilo. 

Para ele, a atividade da fotografia na pós-modernidade se relaciona

com esse modelo apresentado/defendido pelos museus na década de 70, 

com o objetivo central de, em particular, “subvertê-los e superá-los”

(p.108), tomando também para si uma posição aurática de desconstrução,

de mera cópia. Como posiciona Crimp (idem, 108): 

“Um grupo de jovens artistas que trabalha com fotografia tem
discutido as pretensões de originalidade da fotografia, mostrando a
artificialidade de tais pretensões e mostrando que a fotografia é 
sempre uma representação, sempre-já-vista. As imagens deles são
surrupiadas, confiscadas, apropriadas, roubadas. Em sua obra, o
original não pode ser localizado, está sempre ausente; mesmo o eu
que pode ter gerado um original é mostrado como sendo ele próprio
uma cópia. (p.108)” 

Num outro artigo do mesmo livro, intitulado “Apropriando-se da

apropriação”, o autor caracteriza a fotografia sob duas formas de

apropriação: uma modernista, exemplificada na obra de Mapplethorpe;

outra pós-moderna, identificada em Sherrie Levine. No primeiro caso, trata-

se de uma fotografia inspirada nos artistas clássicos da pintura; no

segundo, de um trabalho baseada na apropriação que a artista faz de fotos 

de outros fotógrafos, como Edward Weston e Walker Evans, refotografando-

as. Crimp percebe que entre esses dois artistas, Mapplethorpe mantém uma

estética tradicional consagrada pelo museu, ao passo que Levine, sob outro

ângulo, estabelece uma crítica do museu.
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Sherrie Levine, After Walker Evans, 1981    Mapplethorpe, Thomas Williams, 1987.

O americano Mapplethorpe, formado em artes plásticas e fotógrafo,

cujo trabalho é considerado elemento principal na luta pela liberdade de

expressão nas décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos, priorizou em sua

obra aspectos da sexualidade e do erotismo, causando polêmicas na 

sociedade. Suas imagens são percebidas sob dois vieses: o corpo humano e

as flores. Em ambos encontramos o enfoque da sexualidade. No seu

trabalho, o artista busca nas suas fotos a utilização de  uma composição

clássica, como também, uma preocupação com a estética, precisamente,

baseado na forma. Já a norte-americana Sherrie Levine, fotógrafa e artista

conceitual, procura em seus trabalhos questionar os aspectos referentes à

originalidade da obra. Desde a década de 80, a artista aborda a replicação

de obras, seja através de desenhos (podendo ser tirados de reprodução de

livros, considerando o tamanho da cópia), ou mesmo de fotografias das

fotografias; o seu trabalho se caracteriza pela esfera da apropriação, com

isso, desconsiderando a unicidade/originalidade da obra. Estabelecendo,

claramente, uma crítica ao processo da modernidade.

Para Crimp, a fotografia se apresenta como “um divisor de águas

entre o modernismo e o pós-modernismo” (p.15), a partir de algumas

características básicas, que o autor apresenta na mudança do modernismo

para o pós-modernismo:
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“1) a reclassificação da fotografia como uma forma de arte ipso
facto e sua conseqüente “museificação”; 2) a ameaça que a 
reclassificação da fotografia representou para os tradicionais meios
modernistas de expressão e para as teorias estéticas que defendem a 
primazia destes; e 3) o advento de novas práticas fotográficas que 
recusam os princípios de autoria e de autenticidade em relação aos
quais a fotografia é novamente percebida. (p.16)” 

O processo de disseminação dos museus, vivenciado pelo declínio do

modernismo e o surgimento da pós-modernidade, se estabelece na

possibilidade de se pensar uma fotografia de caráter não representativo. A

arte contemporânea adotou estratégias que só através da fotografia se

fizeram possível executá-las, através das técnicas imagéticas e dos recursos

tecnológicos, particularmente, os que têm relações com a imagem

fotográfica. A pós-modernidade possibilitou a fotografia romper com os 

limites impostos pelas artes plásticas e pelos museus, criando

características de comunicação das diversas linguagens artísticas.

Para Benjamin, o processo da industrialização teve uma grande 

importância na mudança do contexto da arte. Ou seja, o contato do homem

com a máquina e, consequentemente, o surgimento da reprodução, é

elemento central que possibilitou ao homem uma nova maneira de perceber

o mundo ao seu redor, bem como, de sensibilizá-lo em relação as obras de

arte. Como diz Benjamin: “O que torna as primeiras fotografias tão

incomparáveis é talvez isto: elas apresentam a primeira imagem do 

encontro da máquina com o homem.” (Apud Palhares, p.26). É na

modernidade que Benjamin percebe a decadência do processo aurático na

obra de arte, através da fotografia.

O impulso alegórico se transfigura na arte contemporânea sobre

algumas estratégias já vistas acima, tais como, a acumulação, a

apropriação, reciclagem, o que, particularmente, se volta para o debate

situado nos museus em relação a aspectos como colecionar, citar,

apropriar, presentes nas características da arte contemporânea, aspectos

esses que aceleram a maneira de estabelecer uma relação com a arte. Os

artistas contemporâneos, ao buscarem compreender a própria lógica do

museu, incorporam nas suas narrativas os termos museológicos como:

acervo, armazenamento, indexação, seleção, registro, reunião,

identificação, quantificação, guarda, divulgação, ordenação, compilação,
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localização, documentação, exposição, consulta, catalogação, classificação,

arquivo. Essas categorias que, necessariamente, particularizam o

objeto/museu, como também, estabelece com o artista a formação do seu

próprio museu. Dentro dessa possibilidade, o artista, numa fase pós-

moderna, caracteriza-se como produtor/propositor, ao ter como foco central

sua ação no projeto e ao trabalhar a idéia de autoria, que reúne sob seu

comando, obras prontas para uma retrospectiva do seu corpus artístico. 

No corpus do trabalho de Rosângela Rennó, as categorias que

classificam os termos museológicos na construção da sua obra são como se

segue: organização do material fotográfico produzido numa mesma origem;

memorização/formalização; organização de dados em fichário;reunião de

objetos de mesma origem e sua separação organizadamente; exposição de

objetos que causem estranhamento; guarda de objetos colecionáveis entre

outros aspectos. Tais categorias se encontram nas seguintes obras:

Bibliotheca, Imemorial, Hipocampo, Série Vermelha como também

encontram-se presentes em outras obras da artista, tais como, Cerimônia

do Adeus, Apagamentos, Cicatriz, Parede Cega, Atentado ao Poder, Viagens

Especiais, Espelho Diário, entre outras, em que a artista trabalha a questão

da arquivagem com fins no processo de reconstrução para a esfera artística.

Os museus, que são considerados pelos artistas como apoio principal, 

situam-se, também, no agenciamento dinâmico desses artistas, levando-os

a dialogar ou estabelecer processos de negociações com esses museus,

além de se inserirem nas mudanças políticas dessas instituições. Nesse

caso, as relações estabelecidas entre artistas e museus são o que em 

particular incentivam a dinâmica existente na relação entre arte e

sociedade, sobretudo, no contexto atual.

Veja-se, a título de exemplo, como isso se manifesta em artistas

como Herbert Distel e Marcel Broodthaers. Pode-se afirmar que ambos têm

em comum o uso do elemento paródico-alegórico nas suas obras ligadas à

temática do museu. São, respectivamente, os trabalhos “Museu de

Gavetas” e “Museu das Águias”.

No seu Museu de Gavetas, Distel parodia o meio de arte em

contextos moderno e contemporâneo, ao elaborar uma coleção de pequenas

cópias de obras de arte que contempla desde as belas artes do alto

modernismo, passando pelas vanguardas históricas, até a arte
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contemporânea das décadas de 60 e 70 do século passado, momento ao

qual ele dedica particular atenção. O trabalho tem a característica de uma

maquete em gaveta de objetos de arte, mapeando 100 anos de arte

moderna até o período em que foi concebido.

O próprio Distel indica sua maior vinculação às correntes artísticas

dos anos 60 e 70, mas, também, reconhece que seu projeto oscila entre a

perspectiva duchampiana de negação do conceito moderno de obra de arte,

que o levou à proposição extrema dos ready made, e a atitude tipicamente

moderna da obra de Picasso em seu conjunto, inclusive, pelo seu trabalho 

com meios de arte já amplamente consagrados na história da arte: como no

caso da pintura, gravura, escultura, por exemplo.

Com relação a Marcel Broodthaers, Douglas Crimp (op. cit., p. 177-

202) traça um paralelo de seu projeto de museu com a visão de coleção

descrita por Walter Benjamin. Para Crimp, o elo que liga Broodthaers a

Benjamin pode ser identificado na recusa de ambos à idéia de museu como

espaço onde se colecionam objetos de valor universal, que gozam de uma

espécie de atemporalidade e independência no tocante às “condições

materiais” de sua produção em uma dada época e no presente (idem,

p.181). Assim como Benjamin opõe o seu materialismo histórico (leia-se

história alegórica: descontínua, sem sucessão temporal, caracterizado por

ele como tempo kairótica), marcada pela consciência do presente, à história

cultural universalista, fundada num continuum historicista, assim também

Broodthaers produziu suas ficções de museu por compartilhar justamente

dessa “consciência do presente” e “envolvimento particular e único com o 

passado determinado por tal” (idem, p. 182). 

Haveria, em todo caso, uma distinção básica nas posições assumidas

pelo filósofo e pelo artista. Enquanto Benjamin parece se vestir “de

contratipo do colecionador”, o pentear a história a contrapelo do alegorista,

Broodthaers teria atualizado a “figura ultrapassada” do colecionador,

assumindo a posição “de ‘contratipo’ do diretor de museu” (idem, ibdem).

Marcel Broodthaers inaugura O Musée d’Art Moderne, Département 

des Aigles, Section XIXème Siècle em sua própria casa. O museu expunha

“embalagens de quadro vazias” tomadas de empréstimo, e que continham

frases de advertência sobre a vulnerabilidade do produto, além de “postais

de pinturas francesas do século XIX”, a completar o quadro paródico
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instaurado pelo artista vis-à-vis o museu tradicional (idem, p.184). Nos

termos de Crimp, é quando Broodthaers promove um “retorno ao passado”

que podemos ter clareza de sua consciência do presente. Diz o crítico: 

“O dilema da arte contemporânea no final da década de 1960 – 
enquanto tentava escapar da asfixia imposta pelo museu e pelo
mercado e se envolver nas lutas políticas de seu tempo – tinha raízes
no século XIX. Trabalhando como um arqueólogo do presente,
Broodthaers revelaria o lugar de origem com a ficção que durou quatro
anos, e cujo primeiro episódio foi a Section XIXème Siècle” (idem,
p.188).

Como acentua Andreas Huyssen (1997):

“O papel do museu como um local conservador elitista ou como
um bastião da tradição da alta cultura dá lugar ao museu como cultura
de massa, como um lugar de uma mise-en-scène espetacular e de
exuberância operística”. (p. 223)

Isso chama a atenção para a necessidade de considerarmos a 

importância das mudanças ocorridas com os museus nos últimos tempos,

dada a sua relação com os meios de comunicação de massa, com o fluxo

intenso da visitação pública, bem como, com o caráter processual presente

na arte contemporânea, em que as esferas da apropriação, acumulação,

citação e reciclagem parecem ter se tornado tanto necessárias, quanto

centrais ao seu processo de diálogo com o próprio meio de arte e com o

espaço na sociedade em geral.

No caso da obra Bibliotheca de Rosângela Rennó, que é o que

particularmente nos interessa, pode-se perceber uma verdadeira

constelação de elementos pontuados por configurações cujas características

encontram-se amplamente desenvolvidas nos processos museológicos

contemporâneos, ainda que tensionados por elementos tradicionais do

espaço do museu. Quer dizer que, ao menos aparentemente, essa obra se

dimensiona sob o sentido do que poderíamos denominar de colecionismo,

significando com isso a existência de um maior apelo a elementos do

fetichismo que, por sua vez, é logo imediatamente confrontado com o

caráter de destrutividade alegórica (no sentido benjaminiano, de

deslocamento da função fantasmagórica ou fetichizadora do símbolo como
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sendo o padrão dominante do mercado da arte, ou do que ele chamava

barbárie burguesa). Isto se evidencia quando a artista desloca a função do

álbum, impondo-nos um exercício imaginativo baseado rigorosamente nas 

indicações de sua própria catalogação desses objetos. Ainda corroborando

nesse aspecto,  está a necessidade que a autora sente de situar

geograficamente os álbuns, no sentido de criar possibilidades de um

confronto das fotografias arquivadas com o a elaboração imaginativa do 

público.

A estética do descartável é integrada na obra, particularmente, pela

decisão da autora de se valer do uso de slides completos, comprados no

mercado de pulgas ou mesmo adquiridos através de doações de álbuns

descartados por amigos, familiares e outros.

Nesse sentido, a experiência do espectador se move para o ponto em

que o aspecto da subjetividade se encontra manifestada na impessoalidade,

no anonimato, que basicamente foi descartado. A recuperação aos olhos do

espectador se faz pela esfera da percepção que ele faz da obra a partir de

uma experiência pessoal. Daí, constatamos o jogo ao qual a autora se lança

na concepção das suas obras, em especial, a Bibliotheca.

Decididamente, a fotografia na arte contemporânea se alimenta do

caráter indicial de representação social, dimensionada pela possibilidade de

re-significacão. Para esse trajeto, Rosângela Rennó se apropria das imagens

e as contextualiza enquanto possibilidade social, histórica e cultural,

desmistificando-a e recontextualizando-a. Seja pelas categorias ligadas aos

termos do museu, considerando-se a partir disso um sentido tradicional do

termo, seja permitindo seu redimensionamento enquanto possibilidade de

intervenção, a exemplos de termos como arquivar, compilar, classificar,

armazenar, guardar indexar, reunir, ordenar e organizar. Todos esses

termos se apresentam sob um ângulo na obra, no sentido de exercer poder

sobre o documento, de elaborar critérios de escolha, de criar mecanismos

de proteção, de tirar da circulação ou, ainda, de criar uma lista que pode

referenciar outras coisas. Todas essas categorias se apresentam na obra,

levando ao espectador uma movimentação/tensão que está, desde o

primeiro momento, integrada à obra.

Em outras palavras, diríamos que quando assistimos à exposição da 

obra Bibliotheca nos deparamos apenas com as capas dos álbuns, que nos 
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remete ao possível conhecimento que temos do convívio familiar, da relação

que estabelecemos com as fotografias pessoais. Cada capa de álbum pode

nos proporcionar lembranças cotidianas capazes de nos remeter à situações

variadas de tempo-espaço: seja a nossa casa, ou mesmo, a casa dos

nossos avós, tios, amigos, entre outros; seja a uma viagem passada, etc. 

Como já dito, as imagens são confiscadas pela artista, que nos

apresenta um livro contendo apenas uma imagem de cada álbum, o que,

conseqüentemente, nos leva a considerar a necessidade de interiorizar essa

experiência pelo viés do processo existencial. No entanto, quando

trabalhamos o conjunto da obra, logo percebemos a presença de mapas e

de um fichário, que tem como funcionalidade nos informar a origem e o

local de registro da imagem, onde elas foram encontradas (compradas ou

doadas), e, onde foram retratadas. 

O que caracteriza a permanência da função do álbum enquanto um

lugar estabelecido para o não-esquecimento do que foi vivido (como

passeios, festas ou, noutro sentido, nascimento e morte), é que, nesse

caso, percebemos que nele se guardam as imagens com o intuito de sua

rememoração. O mesmo pode ser dito do processo de arquivamento, que

se manifesta na organização de documentos, no sentido de sua

memorização, com a finalidade de guardar os documentos em arquivos para

deles não nos esquecermos, uma vez que, assim, podemos deixá-los num

lugar onde temos, sempre de modo recorrente, a possibilidade de

rememorá-los.

Na obra Bibliotheca, contudo, Rennó se alimenta do processo de

desfuncionalização desses aspectos, propondo ao espectador uma leitura 

crítica na forma como nos relacionamos com as imagens. A artista cria

canais que se abrem à curiosidade do espectador, ao mesmo tempo em que

explora, sob outro ângulo, seus mecanismo perceptivos, uma vez que age 

propositadamente pelo veto da informação diretamente ligada às imagens

contidas nos álbuns. Nesse sentido, a artista transgride o processo normal

de acessibilidade ao álbum, como continente das imagens. Dessas imagens

só teremos uma percepção imaginada, através das descrições indicadas no

fichário, que é trazido pela obra.

Ou, por outras palavras, Bibliotheca se dimensiona em tornar o

álbum algo inviolável, considerando que isso deve remeter o espectador a
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um processo imaginativo, pautado pela percepção fragmentária de seu

universo, exigindo, com isso, um caminho a ser trilhado por ele, ou seja, o

de procurar apreender o conjunto das imagens através da escrita – que é

do que se compõem os fichários.
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CAPÍTULO QUARTO
SÉRIE VERMELHA (MILITARES)

Quando me deparei com a Série Vermelha no Instituto Tomie Otake,

em algum momento ela me remeteu a uma dada época e a um objeto da

minha infância, o porta-jóia da minha mãe, onde estava impresso a foto dos

meus três irmãos, vestidos de farda militar, com a pose e os cabelos à

moda militar, quase raspado. Noutro instante, ao olhar novamente a

imagem, ainda sem refletir, um pouco descrente do que via, me deparei

com um quadro de coisas que me remetia à situação política vivida

marcadamente por nós e por outros países vizinhos não havia muito tempo.

Sem dúvida, isso nos leva a pensar como vivemos ainda pautados pela 

sedução do fardamento, o que nos leva, também, a refletir qual o tipo de

relação que estabelecemos com a violência.

Há, por certo, em nossa cultura, modos diversificados de contato e

fruição com fotografias de homens usando roupas de uniformes militares.

Há, ainda hoje, em muitos lares, quadros, porta-retratos ou, mesmo, porta-

jóias que ostentam este tipo de imagem de adultos ou crianças vestidas de

um modo austero e ordeiro. Na maioria dos casos, isso se dá em ambientes

familiares em que algum membro seguiu carreira militar. Noutros casos,

esse tipo de indumentária pode refletir certas aspirações cultivadas por

algumas famílias. Enfim, sejam eles irmãos, tios, avós ou pais, adultos ou

crianças, é possível afirmar que, entre nós, em algum momento, um

familiar esteve trajado de militar, seja de brincadeira ou não.

Do mesmo modo em que isso pode nos levar a pensar modos de

aspiração social cultivados por determinados grupos sociais, pode nos

remeter, igualmente, a pensar sobre o tipo de formação autoritária e bélica

de nossa cultura. Não é nosso interesse aqui investigar as características

básicas de nosso ethos social, visto que esse seria um caminho que nos

desviaria do interesse mais estrito deste trabalho. Aliás, esse tem sido um

importante capítulo dos estudos do pensamento social brasileiro no campo

das ciências sociais. Em muitos desses estudos, é notória a preocupação

com o processo de hierarquização social ao qual estamos historicamente

submetidos.



É o bastante, aqui, a referência a uma das mais famosas teses a esse 

respeito, em que Sérgio Buarque de Holanda (1994) vê em nossa herança

ibérica a matriz valorativa do cultivo à personalidade autônoma, de espírito

fidalgo, calcada na expressão manifesta de independência e prestígio dos

sujeitos, cuja conduta aventureira se movia na perspectiva da auto-

afirmação hierarquizante e autoritária de superioridade pessoal, em última

instância.

Com efeito, tal ethos inviabilizaria qualquer forma de vida

associativa, já que o personalismo próprio ao espírito fidalgo se

apresentaria por uma completa incapacidade de autogoverno dos 

indivíduos, a não ser pela evocação do Estado como única expressão política

e meio capaz de centralizar o poder e impor a obediência. Para Holanda, o

ethos que aqui se configura assume características bem distintas do tipo de

racionalidade identificada por Weber sob o primado da ética protestante.

A dar crédito a essa assertiva, há que se considerar que o caráter

privatista e elitista da formação do Estado brasileiro é um forte indicador

histórico de sua estruturação autoritária e antidemocrática, fundada numa

cultura da dádiva e de cidadania consentida, que só recentemente assume

formas de lutas por reconhecimento (1994).

Em nosso modo de ver, essa parece ser uma das chaves importantes

para se pensar a obra Série Vermelha, de Rosângela Rennó. Aliás, como se

pode notar, há em sua obra como um todo um claro propósito político no

respeito a um afrontamento crítico da normatividade social, pela via

alegórico-paródica dos processos instituídos da vida cotidiana: daí o seu

recorrente exercício de se valer do recurso às formas da amnésia e da

anamnese.

Assim, mediante formas já banalizadas e saturadas de usos de

imagens, a artistas opera pela sua destruição, pelo seu ocultamento, pela

sua opacidade; processo esse resultante de formas de intervenção em que

ela promove o deslocamento dos sentidos originais, dando-lhes novas

configurações, inclusive, antinômicas àqueles modelos. É o caso, por

exemplo, da Série Vermelha que, como veremos a seguir, entre outros

modos de interpretação, é possível identificar o modo como, em sua

intervenção, Rennó abre uma ferida narcísica na série de imagens que se

apresentam como uma das mais centrais formas de representação simbólica
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do poder e do sentimento cívico, ao “tingir” de vermelho a “inocência” dos

militares e suas fardas.

Por outro lado, como vimos na obra Imemorial, a artista parece

voltada predominantemente ao exercício da anamnese, quando traz à baila

a imagem anônima da figura do excluído, do silenciado. E aqui, mais uma 

vez, Rennó abre outra ferida narcísica no seio de nossa cultura: diz respeito

ao modo como o Imemorial se nega à história oficial, dando voz ao clamor

do vencido – ver, a esse respeito, discussão sobre essa obra no capítulo I.

Convém, neste ponto, indagar mais de perto a obra Série Vermelha.

Nessa obra, que foi iniciada no ano de 1996, Rosângela Rennó tinha

como projeto discutir a questão do retrato burguês. Começou, então, a 

comprar fotos cujo tema central era o de pessoas uniformes com

características tipicamente militares. Dentre elas, encontram-se não apenas

adultos, mas, inclusive, crianças portando trajes militares. As primeiras

fotos foram em negativos de vidro, encontradas num sebo em Niterói.

Essa obra nos faz lembrar o trabalho de August Sander, fotógrafo

alemão, nascido em Herdorf, que iniciou, em 1910, um projeto intitulado

“Pessoas do século XX”, cujo principal objetivo seria o de documentar e 

catalogar os diversos tipos de pessoas da população germânica, como

mineiros, padeiros, guarda-florestal, intelectuais, estudantes. Nesse

sentido, percebemos a preocupação do fotógrafo alemão em produzir um

catálogo com o tipo do povo alemão, um trabalho em que priorizou o

retrato social. Na Série Vermelha, Rennó, condiciona a obra a um tipo de 

retrato social caracterizado pela esfera individualista.
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No ano de 1998, a artista comprou três negativos de vidro de uma 

mesma criança vestida com uma farda de escoteiro. Numa segunda foto,

identifica-se um jovem com um uniforme de Juventude Hitlerista, com a

pose típica dos soldados nazistas, com a mão direita na fivela do cinto.

Rosângela Rennó, Série Vermelha ( Militares), 1996 

Para Annateresa Fabris (2004: 28-38), o retrato burguês tem origem

durante os reinados de Luis XV e Luis XVI, inspirados que foram nos

retratos da aristocracia da época. Para ela, a diferença básica no formato 

dessas fotos em relação ao retrato aristocrático, é que a forma do retrato 

burguês se apresentava como miniatura, preocupando-se, unicamente, com

os traços do rosto. Com o aparecimento do cartão de visitas, o retrato

burguês passa a incorporar nas fotos as imagens do corpo inteiro, ponto

este que passa a demonstrar a preocupação que a burguesia passa a ter

com a própria aparência, a fim de causar uma boa impressão no meio social

em que ascendia. Nesse sentido, de acordo com Fabris (Idem), o retrato

fotográfico:
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“Contribui para a afirmação moderna do indivíduo, na medida em que 
participa da configuração de sua identidade como identidade social. Todo 
retrato é simultaneamente um ato social e um ato de sociabilidade: nos 
diversos momentos de sua história obedece a determinadas normas de
representação que regem as modalidades de figuração do modelo, a 
ostentação que ele faz de si mesmo e as múltiplas percepções simbólicas
suscitadas no intercâmbio social” (p.38). 

A obra Série Vermelha é composta por 16 fotografias do século XX

encontrados em feiras e mercados de pulgas, como também, dos álbuns de

amigos e familiares. São fotos vindas da Rússia, da Argentina e do Brasil,

dentre outros lugares. Todas essas imagens passaram pelo trabalho de

processamento digital cujo objetivo seria o da sua não-visibilidade, causada

pela intervenção da cor vermelha, cujo propósito é o de intensificar a 

opacidade da imagem, impossibilitando assim uma maior nitidez do que

está sendo visto num primeiro momento de contato com a obra. Com

efeito, o objetivo central da artista é o de forçar o público a um exercício

mais acurado e crítico na percepção dessas imagens.

Nicolas Bourriaud (2004), no seu livro Post produccion, vai desenvolver 

uma importante reflexão sobre a relação existente nos anos de 1990 entre

a arte então praticada e dominante naquele período e o mercado de pulgas.

Segundo ele, os artistas buscavam nesses lugares os objetos com os quais

iriam compor suas obras de arte: eram produtos incomuns e de diferentes 

lugares. Para o autor, ainda, esse tipo de mercado se tornou uma referência

central nas práticas dos artistas contemporâneos, inclusive, devido à 

maneira como esses mercados se apresentavam e se diversificavam, numa 

complexa hibridização cultural, não apenas no tocante aos produtos

correntes da época, mas, também, com relação a produtos vinculados à

produção do passado. Para Bourriaud (Idem):

“El mercado de pulgas es pues el lugar donde convergen productos de 
múltiples procedencias a la espera de nuevos usos. La vieja máquina de coser
puede convertirse en una mesa de cocina y un objeto publicitario de 1975
servir para decorar el comedor.En un homenaje involuntario a Marcel 
Duchamp, se trata de darle “uma nueva idea” a un objeto. Un objeto 
anteriormente utilizado de acuerdo con el concepto para el cual fue producido
encuentra nuevos usos potenciales en los puestos del mercado de pulgas” 
(p.30).

O autor considera que os objetos encontrados no mercado de pulgas

podem ser re-contextualizados, re-significados, o que faz com que artistas
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contemporâneos os utilizem sob outros ângulos, seja negando ou mesmo

trabalhando a questão da desconstrução do objeto. Sob outra perspectiva,

também, para Bourriaud, o uso que se faz dos materiais encontrados nos

mercados de pulgas se manifesta, também, na forma de uma crítica dos 

artistas ao modelo econômico mundialmente hegemônico, cuja base

produtiva industrial-capitalista assume proporções de larga escala na

sociedade de consumo global, com sérias conseqüências em termos de 

impacto ao meio-ambiente.

Com efeito, os novos destinos ou novos usos dos objetos na arte

contemporânea, sejam eles convencionalmente tidos como artísticos ou

como não-artísticos, assumem uma forma extrema de desfuncionalização

quanto aos seus contextos de origem. Pelo deslocamento ou desconstrução

que sofrem, posto que passam a existir sob novas circunstancialidades,

esses objetos passam a gozar de novas significações, pondo em xeque ou 

relativizando valores tidos como certos e suas verdades inquestionáveis, em 

geral, estereótipos.

Aliás, a ambivalência desse processo na arte contemporânea permite 

que os artistas se utilizem dos estereótipos para revelarem os próprios

estereótipos compartilhados em nossa cultura. À medida que os reencenam,

sob novas contextualizações ou deslocamentos, a partir de um prisma

alegórico-paródico, esses artistas passam a revelar o caráter altamente

arbitrário, situacional e socialmente construído das coisas, inclusive, dos

valores configurados na forma de um modelo ontológico.

Este é um aspecto que pode ser observado na Série Vermelha de 

Rennó. A rigor, o que a obra deteria de testemunho, de documental ou, 

mesmo, de índice, a artista a desloca dessas categorias para manifestá-la

sob o viés de categorias próximas ao cotidiano da sociedade, como, por

exemplo, as formas estereotipadas da vida social. Nesse caso, seu discurso

alegoriza as estereotipias do campo simbólico, a fim de validar a própria

necessidade de uma reflexão do quadro social histórico de nossa sociedade.

Como bem coloca Herkenhoff (1998):

 “(...) a obra de Rosângela Rennó toca na tradição colonial brasileira de
uma retratística ausente de um processo ativo de construção do 
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esquecimento visual do rosto. E esse é um retrato metafórico de uma 
sociedade de exclusão e da imobilidade social” (p.123).

Outra importante chave para se pensar a obra de Rennó em seu

conjunto e, em particular, na Série Vermelha, nos é dada por Philippe

Artières (1998), em seu texto Arquivar a Própria Vida. Nele, Artières nos

mostra como a sociedade encontra-se dimensionada pela esfera do

arquivamento. Ou seja, como vivemos um momento da vida

contemporânea em que se arquivam documentos, cartas, obras, cadernos,

álbuns, contratos, contas: de luz, telefone, bancárias. O cotidiano se

estabelece pelo nosso próprio arquivamento.

A rigor, esse é um processo que nos leva, atualmente, a assegurar a

possibilidade de poder, a qualquer momento, recorrer à nossa própria

história, quer dizer, esse é o processo que permite nos encontrarmos com

nossos próprios arquivos. Para o autor, existem diversas maneiras que a

sociedade encontra para arquivar a sua própria vida, como bem o diz:

“Passamos assim o tempo a arquivar nossas vidas: arrumamos, 
desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas minúsculas,
construímos uma imagem, para nós mesmos e às vezes para os outros” (p.2). 

Artières demonstra, pois, que no mecanismo de arquivamento da

própria vida, existe uma tensão entre duas esferas: a da imagem social, ou

seja, o papel social que os sujeitos incorporam dentro da sociedade; e a da

imagem pessoal, que diz do modo como os sujeitos se percebem no mundo.

Essa questão leva o autor a dizer, numa referência a Michel Foucault, que

“o arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de

resistência” (p.3). Para ele, a dinâmica do arquivamento pessoal está

intrinsecamente ligado ao reconhecimento de sua identidade.

Com base nessa argumentação, é possível perceber que quando

Rennó intervém em fotografias de arquivos pessoais, ela não apenas mexe

com a esfera da imagem social, tal como incorporada pelos sujeitos. Mais

do que isso, a tensão que ela provoca nesse processo, atinge, igualmente, a 

estrutura emocional individual, dimensionada pela imagem pessoal, que diz 

do modo de auto-percepção dos sujeitos.

No momento de sua intervenção nas imagens, particularmente na

obra Série Vermelha, o recurso do uso da cor vermelha altera a plasticidade

88



original da imagem ao gerar uma opacidade que sombreia e encobre a

figura retratada, tirando-lhe luz e pondo-a numa condição de anonimato.

Ainda com relação a esse aspecto da opacidade presente na obra de

Rennó, notamos que ela transporta ou contextualiza as imagens noutra 

configuração e direção. Utilizando-se dessa estratégia, consegue levar o 

espectador a perceber a imagem a partir de elementos que compõem e 

povoam sua narrativa imagética de questões especificamente voltadas para

processos da memória, seja ela individual ou coletiva: é como se deixasse

pistas na obra, para que o espectador admitisse encontrar naquela

encenação do anonimato, uma característica que aludisse, em alguma

instância, a situações do seu próprio eu. Aliás, pode-se dizer que uma das

singularidades da obra Série Vermelha, diz respeito a como a obra

proporciona o encontro das subjetividades.

Um ponto central na obra de Rennó liga-se ao fato de como ela vai

incorporar ao conjunto de seu trabalho a categoria do colecionismo, o que

demonstra uma certa compulsão para colecionar os seus próprios arquivos,

questão que lhe garante, conseqüentemente, a possibilidade de desenvolver

seus projetos artísticos a partir de sua coleção de álbuns, fotos, textos.

Ter uma coleção diz respeito, diretamente, ao modo de se

estabelecer uma comunicação com o outro, de se manter um elo que deve

implicar na interação com o outro, seja no encontro entre subjetividades

múltiplas ou mesmo na interpretação profunda de um espectador. A obra

encena a preocupação da artista em nos remeter a caminhos que se 

caracterizam como meios de se construir diferentes modos de subjetivação.

Algo que nos leva a perceber a fotografia não como pura representação da

realidade, mas, ao contrário, como uma construção pautada num tipo de

produção cujas esferas são diferenciadas em termos da própria existência

humana. Ou seja, esferas que são movidas pelas intencionalidades dos

sujeitos.

Cabe aqui uma breve referência a uma outra artista, também

mineira, que têm dedicado seu trabalho igualmente a temas do

colecionismo: trata-se de Mabe Bethônico. Em sua obra O Colecionador ela

nos mostra como organizou uma coleção de três mil recortes de jornal,

criando suas categorias por assuntos específicos: Corrosão, Destruição,

Construção e Flores. Curiosamente, Bethônico criou um personagem fictício,
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chamado de O Colecionador. O que com isso a artista questiona é o próprio

sentido de conservação dos objetos, numa situação tecnológica onde a 

efemeridade é matriz de todas as coisas. Por fim, a artista procura manter

na sua obra a tensão estabelecida na relação presente entre vida e morte.

Mabe Bethônico, O Colecionador, 1996-2006 (Recortes de jornal em envelopes de
acetato, organizados em pastas e acondicionados em doze caixas de arquivo).

Veja-se, por sinal, o quão instigante é o depoimento do personagem O

Colecionador:

“Percorro o jornal à procura de imagens de casas em construção. Seleciono 
e recorto as figuras formando grupos que são reunidos em envelopes 
transparentes: vejo a casa em camadas de tijolos, cimento, gesso, massa, 
areia, vidro, metal, papelão. Numa segunda leitura recorto casa vítimas de 
desastres de diferentes naturezas. (...) Observo as casas sendo destruídas em 
camadas, de maneira semelhante com que foram construídas. (...)” A coleção 
constrói a história da casa, contaminada por destruição, subtração: ela
cataloga ameaças, notando sua exposição e fragilidade”
(http://www.ufmg.br/museumuseu/colecionador/colecionador/notes_01.html)
.

Sob esse mesmo prisma, percebe-se que o que se encontra traçado na

trajetória perseguida por Rennó, ao longo da sua obra, é a estruturação de

um projeto artístico muito particular, que a leva a lograr junto ao público,

90



justamente, uma maneira de tensioná-lo nesse processo entre memória e 

esquecimento.

Todo tempo, a artista busca operar nesse campo do esquecimento (a

amnésia) e seu oposto, a anamnese. Ou seja, ao mesmo tempo em que

provoca o esquecimento do fato acontecido, ela o transfigura como uma

rememoração, estabelecendo assim um jogo entre o esquecimento e o não-

esquecimento. Dada a própria saturação do objeto imagético na atualidade,

Rennó busca reconhecer o processo fotográfico como algo revelador da 

imagem como forma que resulta da intervenção humana, de sua construção

desde o primeiro momento em que é capturada pela máquina fotográfica, e 

não como mera fisicalidade de ser capaz de nos revelar o mundo tal qual.

Na Série Vermelha, a artista pratica uma espécie de granulação na

foto, provocando assim o seu apagamento, uma espécie de velatura que

tende a dificultar qualquer tentativa de se perceber apressadamente a

imagem. Com isso, Rennó assume de alguma maneira, uma espécie de 

destrutividade, como reação ao processo de saturação que a própria

modernidade tecnicamente possibilita ao uso indistinto da fotografia.

Num depoimento da artista ao curador Adriano Pedrosa (2003), diz

Rennó: “A Série Vermelha é um comentário sobre a tendência bélica da

humanidade. Ao fazer com que os militares desapareçam no vermelho, é

como se eu tingisse a inocência da imagem deles”. Ou seja, o que Rennó

pontua com a cor vermelha, diz respeito a um modo de comprometer a

inocência desses personagens. Com isso, confirma a questão da imagem

enquanto resultado da construção humana.

Se na obra Imemorial, como vimos, a artista dá visibilidade ao

anônimo, ao sujeito desaparecido, ocultado pela história, trazendo à luz 

aqueles que só se encontram nos registros da Empresa Novacap, na Série

Vermelha, Rennó percorre um caminho inverso, uma vez que provoca a

opacidade de sujeitos da notoriedade pública: notoriedade essa regida por

uma ordem dimensionada pela expressão da farda-oficial. Isto pode ser

notado, inclusive, se levarmos em conta a própria relação que a sociedade

estabelece com as insígnias oficiais, com a idéia da ordem. Nesse sentido,

Rennó procura problematizar e apresentar características dessas imagens

que escapam à sua versão oficial, que se em geral dela se encontram

ocultadas.
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Notamos que, assim como as outras obras da autora, a Série

Vermelha apresenta-se por um caráter eminentemente político, inclusive, 

pela ligação que faz com a questão da violência, do autoritarismo, do

militarismo, da ordem e do controle sociais. Tal ponto se traduz na forma

como a artista intervém na fotografia, pelo processo de esfumaçamento em

vermelho com que recria a imagem de pessoas militarmente fardadas, que

em geral nos remete modernamente à expressão ou condição histórica da

guerra: o vermelho regido pelo simbolismo do sangue.

Podemos pensar, ainda, que em Rennó a melancolia, no sentido

benjaminiano, é transfigurada pela estratégia de se buscar um fato, um

acontecimento passado e recontextualizá-lo no presente, levando em conta

a possibilidade de esse fato passar a ser percebido pelo espectador sob um 

viés crítico-reflexivo: tanto do acontecimento em si, como da existência

humana. Para Benjamin, com efeito, a alegoria está baseada no olhar

melancólico do outro.

Em seu texto Por uma estética da reexistência na relação entre arte e 

política, Rosemary Segurado (2007) procura de um modo convincente,

explicar o processo estabelecido na relação da arte com a política. Para ela,

a pesquisa de Michel Foucault sobre as sociedades de disciplina, que tinham

como técnica fundamental o confinamento dos sujeitos, sejam em hospitais,

casernas, escolas, fábricas ou prisões, serve para percebermos a mudança

ocorrida no meio social, já que, atualmente, não vivemos mais dentro dessa

sociedade de disciplina acusada por Foucault. A rigor, essa sociedade

mantinha um controle severo sobre a vida das pessoas. No fundo, todo esse

processo de disciplinamento teve como estratégia principal a introdução do

capitalismo industrial, que precisaria manter o controle da sociedade

efetivando por sua vez a relação estabelecida entre sociedade e consumo.

Outro autor trabalhado por Segurado é Gilles Deleuze, que considera

que para se pensar a problemática do poder na sociedade contemporânea,

é necessário reconhecer a ocorrência de um processo de transição da

sociedade disciplinar para uma sociedade de controle, que se encontra

simultaneamente ligada ao sistema de comunicação. No entanto, a 

sociedade de controle, para Deleuze, não exclui o aspecto disciplinar 

pensado por Foucault. O que se percebe é uma mudança na perspectiva, na
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idéia das instituições, em que se manifesta uma ação presente em todas as

categorias sociais, sejam elas políticas, artísticas, econômicas.

Para Segurado, o processo que se apresenta na relação entre arte e

política se organiza a partir dos “discursos minoritários” (p.48) e suas

práticas políticas, o que alimenta uma manifestação, ou mesmo, uma certa

resistência da sociedade em relação ao capitalismo. Como ela bem diz:

“Abolir as fronteiras rígidas que separam a criação artística da ação política
pode revitalizar o homem, à medida em que ele se torne capaz de engendrar 
novas possibilidades estéticas e novos sujeitos sociais, considerando que a
estética está tão intrinsecamente ligada à vida quanto à arte e a política” 
(p.48).

Para a autora, a arte deve causar desconforto, inquietudes, para que

com isso haja um surgimento de novas possibilidades de se pensar a

expressão artística. Seu argumento é que o capitalismo contemporâneo

produziu uma desterritorialização nas sociedades com o objetivo de 

homogeneizar os indivíduos, mantendo-os sob controle, particularmente

estabelecido pelo sistema de comunicação.

Ainda de acordo com Segurado (Idem, Ibdem):

“A obra de arte não pode ser um instrumento para comunicar ou para
representar aspectos da realidade; ao contrário, a criação artística deve
guardar consigo o ato de resistir, de inventar uma nova resistência, de criar 
linhas de fuga que abram brechas nas territorialidades fechadas e dominadas
pelos mecanismos de usurpação capitalista. As desterritorializações podem 
ser atitudes dos homens de espírito livre, desenraizados, cuja natureza
nômade não pode ser capturada pelas reterritorializações do capital. Nesse 
sentido, a arte vincula-se à política quando ambas são engendradas em 
territórios existenciais, ou seja, não quando são as expressões da existência 
individuais ou coletivas, mas quando são parte intrínseca dela” (p.56).

Para a autora, o sistema de comunicação é um dos dispositivos de

coibição da relação que norteia o caminho da arte e da política. Entende-se

que os meios de comunicação precisariam repensar o seu papel na

sociedade e perceber a necessidade, para a existência humana, do processo

de criação artístico como algo determinante no convívio das instituições.

O que observamos nos trabalhos de Rennó, e em especial, na Série

Vermelha, é basicamente a sua preocupação em desvendar a relação

estabelecida entre a arte e a política, bem como, mostrar o quanto a

dimensão de uma amnésia social pode causar danos à sociedade
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contemporânea, seja pelo viés ideológico ou, mesmo, pela via da

legitimação do poder. Daí advém que trabalhar o esquecimento como meio

paródico da própria amnésia social e como meio de afrontamento à história

oficial, tal como o percebemos na Série Vermelha, é uma das funções 

políticas capitais encontradas pela artista no conjunto de seu trabalho.

Com efeito, quando a artista encaminha uma obra desse tipo para o

museu, ela estabelece com a instituição uma tensão muito clara, sobretudo,

se considerarmos aqui os mecanismos institucionais básicos que

caracterizam o universo de convenções que operam o museu e todas as 

suas nuances. Esse tensionamento causado pela obra, como já aludimos, é 

de caráter sumamente proposital, com o fim de expor o objeto a novas

possibilidades de leitura e percepção. Cabe aqui uma referência a Kossoy

(2002), quando diz que: “O compromisso da fotografia é com o aparente

das coisas” (p.14).

Para Kossoy, aliás, a fotografia se mostra ambígua, como também,

legitimadora de verdades formadas por componentes de ordem material e

imaterial, pautada que está pelo aspecto ideológico da construção da

imagem. Como ele afirma (Idem): “a imagem fotográfica é, enfim, uma

representação resultante do processo de criação/construção do fotógrafo”

(p. 30).

Com efeito, o que o autor prioriza, no seu estudo, é a questão da

primeira e da segunda realidade, respectivamente, o assunto em si e o 

assunto representado materialmente. Ambas são responsáveis pelo

“processo de construção de realidades”, sendo que a natureza de ser de tais

processos resulta de sua absorção por mecanismos mentais nos seguintes

termos: enquanto processo de construção da representação (produção da

obra) e enquanto processo de construção da interpretação (leituras variadas

formadas pelos receptores).

Kossoy associa a fotografia não apenas a um modo de transposição da

realidade, mas, também, a uma maneira de transposição de dimensões que

se dão através do objeto às suas múltiplas formas de representação. Para

ele, “É justamente a realidade da representação (veículo da memória) que

será apreciada, guardada ou destruída fisicamente, interpretada enfim”

(Idem, p.43). Sem dúvida, tudo isso está especificamente ligado à natureza

polissêmica característica da fotografia.
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Para Kossoy, o importante é que consigamos apreender a

complexidade da imagem fotográfica, considerando-a como “documento

fechado” que é “portador de um inventário de informações”, que se

apresenta simultaneamente como instância aberta, fechada, indefinida,

misteriosa, ou seja, “um signo à espera de sua desmontagem” (p.144). Pelo

que podemos perceber, por certo, é altamente pertinente apontarmos para

a relação estabelecida entre a arte contemporânea e a fotografia como uma

incorporação de múltiplas linguagens que adquirem significados no processo

de desestruturação de suas próprias linguagens, havendo nesse sentido

uma dessublimação de cada expressão calcada numa hibridização de

narrativas.

A obra Série Vermelha parece intensificar a proposta característica da 

artista de trabalhar com o princípio da inventariação. Assim, é elaborado

um verdadeiro inventário de objetos descartados, depositados na lata do

lixo, esquecidos pelos familiares. São imagens ocultas, invisíveis, sem mais

histórias para contar e vendidas em feiras e mercados de pulgas ou, ainda,

doadas. A questão central em Rennó é a da vazão social dada a essas

imagens.

Em seu trabalho, Rennó demonstra ter a clareza da facilidade que se

tem de descartar os objetos, em geral fadados ao lixo e ao esquecimento no

tempo. Daí que ela continua a tornar invisíveis tais imagens, condicionando-

as à esferas que seguem situações, em alguma medida, ligada a uma

ordem social, política, cultural e/ou histórica. Basicamente, o que a artista

faz é inventariar objetos que passam a se caracterizar como um arquivo

público: sejam eles álbuns de família ou fichário de trabalhadores

anônimos. O resultado dessas intervenções é a total impessoalização desses

registros, uma vez que lhes retira os seus referentes iniciais e os coloca

num contexto público e transfigurado pela linguagem artística. 

Pode-se afirmar, com isso, que à medida que Rennó desqualifica os

arquivos pessoais de que dispõe, pondo-os num estado completo de

impessoalidade, resultante do inventariado que com eles procede, assume

assim um modo tipicamente característico de ação do narrador alegórico.

No sentido, de resto já aludido na arte contemporânea, de que do mesmo

modo que esses arquivos não mais se manifestam enquanto enunciados 

próprios, mas, ao contrário, dado o deslocamento e a conseqüentemente
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descontextualização sofrida pelas formas de intervenção da artista, passam

a se expressar como enunciações, entendidas como valências abertas a

ressignificações e recontextualizações, nos termos dados por Benjamin ao 

conceito de alegoria.

Outra problemática trabalhada pela artista, diz respeito à maneira como

ela procede em sua obra uma espécie de denúncia da amnésia social,

provocada ético-esteticamente através de uma ação proposital de promoção

do esquecimento e da ocultação, requerida como uma espécie de antídoto

ou de uma antinomia aos próprios fundamentos da amnésia. 

Esse é, aliás, o elemento dialético a partir do qual podemos perceber

como, em sua obra, Rennó pratica o que estamos chamando aqui de ato

alegórico. No sentido de que, dado o processo de extrema saturação das

imagens, caracterizadora de certa ansiedade e compulsão sociais, ela finda

por estabelecer novos modos de configuração do objeto fotográfico,

fragmentando-os, deslocando-os, descontextualizando-os, a um ponto em

que os transcendem, com o recurso ao jogo da memória-esquecimento, de

seu espaço-tempo de origem para um recontar-narrar alegórico-paródico

fundado no seu campo estético e ético-social atuais, num dado processo de

sua re-contextualização. A arte como instância dialógica de seu tempo. 
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CONCLUSÃO

O presente trabalho pretendeu situar o lugar da fotografia no

contexto da arte contemporânea. Como foco central para este estudo,

nossa análise esteve voltada para a investigação da obra de Rosângela

Rennó, escolhida, sem dúvida, por ocupar uma posição de destaque no

âmbito da fotografia contemporânea, particularmente, no tocante às 

interfaces que a fotografia tem estabelecido com os demais campos

artísticos, como no caso da literatura, das artes plásticas e das mídias

visuais.

Importante perceber que Rennó se utiliza da fotografia como uma

estratégia de apropriação de imagens já existentes e, na maioria das vezes,

descartadas, nas quais procura intervir por um dimensionamento artístico, 

recontextualizando-as. Com isso, nota-se que o que entra em jogo é a

questão da perda da referencialidade, que resulta no tipo de anonimato tão

freqüente em suas obras.

As vanguardas históricas demonstraram a necessidade de uma

mudança no processo da arte, em que romper com conceitos trouxeram

para esse universo nuances diversas. Particularmente, no caso da

fotografia, esse processo se deu junto a uma gama de possibilidades de se

pensá-la sob outros ângulos e, com isso, utilizá-la como prática de 

experimentos em busca de novas experiências estéticas.

Optamos por analisar suas obras a partir de um recorte específico,

filiado ao conceito de alegoria de Walter Benjamin, que pode ser entendido

como a leitura da voz do outro, o escutar o outro, o dizer o outro noutro

sentido e contexto. A idéia de alegoria na arte contemporânea é apreendida

aqui como a possibilidade de se buscar nesse outro outras formas do ver: o

que implica, como se pode perceber, na re-elaboração e re-significação dos

objetos, cujo novo sentido é tomado de sua própria experiência

fragmentária, de sua própria descontextualização, que passa a se

apresentar como sentido da obra recontextualizada, a ser captado no

próprio contexto da sociedade contemporânea.

Sendo assim, é na maneira como a obra de arte passa a se constituir

na contemporaneidade que vamos encontrar, na mediação entre sua

produção e fruição, as novas significações dadas pelas minúcias, pelo



imprevisto e pelos resquícios de sinais a partir dos quais se compõe e

recompõe numa teia de intertextualidades.

É, pois, dentro de tais parâmetros, que vamos identificar esses

elementos de linguagem operados na fotografia atual. O aspecto principal

da obra de Rennó, que nos remete ao sentido da alegoria benjaminiana, se

manifesta quando a artista desloca e desfuncionaliza o objeto fotográfico,

propondo-lhe um outro sentido, o artístico, capaz de possibilitar ao público

o encontro com algo que é característico em sua obra: o anonimato. 

O olhar alegórico da obra de Rennó ganhou força quando nos 

aproximamos da posição assumida por Craig Owens que, ao perceber a

presença do que ele denomina de impulso alegórico no âmbito da arte

contemporânea, evoca o conceito de Walter Benjamin como essencial para

a compreensão de muito das manifestações experimentais da arte no

contexto atual. Há, igualmente, outros aspectos presentes na obra de 

Rennó que dizem respeito, por exemplo, a questões de museu e de

memória, e que estão, de alguma forma, em diálogo constante com

características manifestamente alegóricas.

Na arte contemporânea, a fotografia assume um papel de suma

importância, que nos leva a refletir, dentro do processo fotográfico, sobre

sua bagagem tradicional: no sentido de como podemos percebê-la no

estado atual de coisas? E de como podemos nos posicionar frente a ela, se

partirmos de configurações presentes na elaboração discursiva das diversas

características que a arte contemporânea possibilitou à fotografia? Em

termos, por exemplo, de conhecimento, sentido e experimentos.

Aparentemente, toda essa problemática parece ser recente. No

entanto, essa discussão vem sendo elaborada desde o surgimento da

própria fotografia. A rigor, o que se precisa é perceber que o fardo ao qual a

fotografia esteve submetida desde o seu aparecimento precisa ser revisto.

Necessário se faz incorporarmos suas outras manifestações, para darmos

vazão a um maior enriquecimento do próprio processo fotográfico.

A contemporaneidade vive um processo tal de mudanças, que artistas

como Cindy Cherman, Miguel Rio Branco e Rosângela Rennó abrem espaço

para que a fotografia possa ser entendida e refletida sob outros parâmetros.

E, em especial, para que o fotojornalismo se desloque na

contemporaneidade para uma poética visual.
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Por estas e outras características presentes nos estudos aqui

levantados, é que reconhecemos como mudança essencial da fotografia a

ruptura das amarras a que ela até então estava submetida, sobretudo, em

seu formato puramente documental. Com efeito, diante de uma sociedade

de voraz consumo imagético, a arte contemporânea possibilita à fotografia

uma exigência fundamental de reflexividade de seus sentidos, realçados

não somente na função tradicionalmente exercida pela fotografia, mas,

também, no seu momento atual de desconstrutividade.

Central nesse debate é percebermos como, na cultura

contemporânea, a abertura ao experimental tem possibilitado à arte uma

forte sinergia de linguagens e de códigos comunicantes. Processo esse

capaz de criar novas dimensões do estético no âmbito dos meios e dos

suportes, no momento mesmo em que estabelece essa correspondência de

linguagens, rompendo com quaisquer formas de delimitação do campo

artístico (em termos plásticos, cênicos, musicais e literários), inclusive por

um total desvanecimento de fronteiras entre o artístico e o não-artístico.

A importância desse processo para a cultura atual, enredada que está

pelos meios de comunicação, tem se manifestado num crescente uso de

novas mídias no âmbito da arte contemporânea, o que leva a que suportes 

como a fotografia e o vídeo, por exemplo, entre outros, assuma formas de

expressão para além de uma feitura meramente funcional, instrumental,

enfim, documental. 

Nesse sentido, do diálogo das novas mídias com a arte, fóruns

privilegiados da cultura contemporânea, percebe-se a clara expansão de um

campo de possibilidades inventivas que recupera, para a arte e para a

comunicação, um forte potencial de estranhamento e de inusitabilidade,

para além da sua necessária capitulação pelo fetichismo da mercadoria.
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