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Resumo
Embora seja mais conhecido por suas instalações de vídeo comumente conhecido como filme
exposto, o trabalho do artista britânico Douglas Gordon assume diferentes linguagens: fotografia,
performance, colagem musical, texto, diversas projeções, instalações sonoras. No outono de 1977, a
fotógrafa e diretora de cinema norte-americana Cindy Sherman começou a fazer fotos inovadoras
que acabariam se tornando uma de suas séries mais célebres e pioneiras no campo da fotografia
construída, a hoje conhecida Untitled Film Stills. Phillippe Dubois afirma que o audiovisual
alimenta, informa, influencia, inspira, irriga obras e artistas de diferentes gerações e hoje está por
toda parte. Estamos no campo da apropriação, remix, filme exposto e remontagens por fragmentos.
As imagens técnicas afetam e determinam a cultura desde o surgimento das máquinas de imagens.
Pensar a relação do sujeito com as tecno-imagens e seus elementos centrais como variedade,
repetição, propagação, mobilidade e possibilidades construtivas é um dos objetivos deste estudo.
Cabe refletir ainda sobre as táticas de apropriação que de forma frequente manifestam o fenômeno
da fotografia desconfigurada ou desabilitada da sua função.
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Cindy Sherman;

O hibridismo de linguagens em Douglas Gordon e Cindy Sherman
O tema da memória é recorrente nas obras do britânico Douglas Gordon, mas o uso da
repetição como estratégia é ainda mais presente em sua poética. Gordon explora também material
do domínio público e se apropria de material pronto – imagens, fotos e vídeos para criar novos
vídeos baseados em performances artísticas e outras linguagens. Seu trabalho frequentemente anula
os usos tradicionais do vídeo, jogando com elementos de tempo e empregando vários monitores e
telas simultâneas, de diferentes tamanhos e formatos. Espacializa a experiência cinema e
reconfigura o conceito de instalações artísticas que surgiram nos anos de 1960 e 1970.
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Embora seja mais conhecido por suas instalações de vídeo comumente conhecido como
filme exposto ou a matriz do fenômeno efeito cinema na arte contemporânea, o trabalho de Gordon
assume diferentes linguagens: fotografia, performance, colagem musical, texto, diversas projeções,
instalações sonoras.
Na videoinstalação “Déjà vu” (2000), o sistema de telas simultâneas provoca maior
consciência dos nossos pontos de referência temporais. O mesmo filme noir hollywoodiano, “Morto
na Chegada” (1949) de Rudolph Maté, é projetado em três grandes telas colocadas lado a lado em
uma grande parede como se fosse uma grande pintura-mural-audiovisual.

Figura 1. Douglas Gordon Instalação Déjà vu, 2000 Video projeção no Museu de Arte Moderna
da Vila de Paris Artnet Magazine (NY)
Fonte: https://ims.com.br/2018/06/15/o-tempo-de-douglas-gordon/

O filme é projetado ligeiramente dessincronizado em 23 imagens por segundo na primeira
tela, em 24 na segunda e em 25 na terceira tela. Este sistema provoca um atraso de oito minutos
entre as três projeções provocando uma sensação de "déjà vu" para o espectador. A pequena
variação de velocidade desgasta a sincronia das três projeções.
Assim, a história do contador que narra sua própria morte num futuro indeterminado –
provocada pela ingestão de um veneno de ação lenta –, enquanto tenta descobrir seu assassino, se
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desenrola em tempos diferentes diante do espectador, adiantando ou repetindo informações,
conforme o ponto de vista (Millen, s/d).
Douglas transferiu o filme para um suporte em vídeo e ao projetar as cenas com um delay
entre elas, acaba por gerar um efeito divergente entre três narrativas idênticas que só vão se
tornando cada vez mais estranhas na medida em que o tempo e as cenas avançam.
Phillippe Dubois descreve a videoinstalação de Gordon assim:
A minúscula variação de velocidade, imperceptível a princípio, desgasta pouco a pouco a
sincronia das três projeções, até fragmentar o filme em praticamente três filmes diferentes,
desajustados, desafinados tal qual um piano, que o espectador, cujo olhar vai de uma tela a outra,
tem dificuldades em afinar consigo mesmo. Ainda que saiba que o presente (da ação) está no centro,
o futuro à direita e o passado à esquerda, o que lhe permite jogar, de um lado, com a solução
antecipada do suspense, e do outro, com a re-visão de sua memória, ele se (re) encontra
despedaçado no tempo e na narrativa pela tela tripla, e os vaivéns simultâneos de seu olhar entre as
três imagens lhe causam vertigem, como se o filme tivesse sido montado sem ordenação e os planos
se encadeassem horizontalmente, sem uma linha estruturante, de maneira semelhante a um pião
vertiginoso (Dubois, 2009, p.197).
Nesta instalação, Gordon explora o cinema exposto que se apropria de cenas de filmes
conhecidos e com elas reconstroem uma paisagem visual. O artista discute ainda questões ligadas à
morte e identidade. No filme original, um homem chega a uma delegacia e relata o seu próprio
assassinato, por isso o nome Morto na chegada. São trechos deste filme que Gordon utiliza na
videoinstalação Déjà vu (2000).
A narrativa de Gordon reconstrói diferentes significados e soluções para o assassinato
envolvendo possíveis traições e a confusão de identidades a partir da relação entre memória e
repetição das cenas. O resultado se torna cada vez mais confuso na medida em que a sobreposição
das imagens e da trilha sonora se dá. Ao final, estamos muito mais envolvidos pela descontinuidade
e descompasso entre as cenas do que em descobrir quem assassinou o protagonista.
Uma vez exibido fragmentado, o filme desajusta o olhar do espectador que vai de uma tela à
outra tentando construir uma única narrativa. Ainda que saiba que o presente da ação está no centro,
o futuro à direita e o passado à esquerda, o filme se encontra despedaçado no tempo e os vaivéns
simultâneos pela tela tripla causam vertigem. As videoinstalações de Gordon jogam com efeitos de
continuidade, estranhamento e experiências multissensoriais provocadas pelas alterações espaçotemporais (Dubois, 2009).
O hibridismo de linguagens está presente na maneira como o artista nos leva a experimentar
o cinema: por meio da linguagem das instalações ou arte ambiental. Neste contexto, ao utilizar
como suporte a videoinstalação, Gordon espacializa as cenas em telas de projeções de grandes
formatos nas paredes do espaço expositivo cujo tamanho e disposição levam o público a interagir
com as imagens caminhando muito próximo a elas.
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Ao caminhar muito próximo as telas de projeção e percorrer frente a frente acompanhando o
desenrolar da narrativa em pé diante do movimento e do som, o público é tomado pela perspectiva e
volume, cor e forma audiovisual e a interação é mais intensa.

Figura 2. Douglas Gordon Instalação Déjà vu, 2000 Video projeção no Museu de Arte Moderna
da Vila de Paris Artnet Magazine (NY)
Fonte: http://www.artnet.com/magazine/reviews/rian/rian4-25-10.asp

O público é convidado a deixar a poltrona do cinema para caminhar por entre as cenas.
O conceito de cinema expandido ou expanded cinema que surge com as ideias seminais de
Gene Youngblood nos anos de 1070, conforme Fernando Stutz:
[...] para além das salas de cinema e muito além das narrativas do cinema comercial,
floresceu a partir de um diagnóstico igualmente casual de que o cinema estava se reconfigurando e
encontrando outros modos de existir, sempre na direção do seu estabelecimento como uma forma
autônoma de arte. (Stutz, 2016, p.33).
Stutz descreve ainda outro termo também aplicado a este hibridismo entre cinema e artes
visuais, cunhado por Jonatham Walley em 2003: o paracinema. Este termo teria sido usado para
descrever obras de arte que:
[...] se situam nesta intersecção entre o cinema e as artes visuais, inclusive aquelas que não
utilizam as partes constitutivas do dispositivo cinematográfico, mas que exploram, a partir de outros
materiais, seus princípios especialmente ligados à tensão tempo- espacial que em seu entender,
constituem o maior edifício estético-teórico do cinema (de Marey à Douglas Gordon) (Stutz, 2016,
p.33).
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A sala de exposição totalmente escura, os reflexos no chão, a sensação de grandiosidade das
cenas e a disposição das mesmas como fotogramas ou acetatos fotográficos, em sequencia um ao
lado do outro, nos revelam que a linguagem hibrida desta videoinstalação favorece que a
experiência cinema acentue aspectos temporais da linguagem cinematográfica.
No outono de 1977, a fotógrafa e diretora de cinema norte-americana Cindy Sherman
começou a fazer fotos inovadoras e inquietantes, as Untitled Film Stills, que acabariam se tornando
uma de suas séries mais conhecidas e um marco pioneiro no campo da fotografia construída.
Ao longo de três anos, a série totalizou setenta fotografias em preto e branco que,
assemelhando-se a fotos publicitárias feitas em sets de filmagens, são interpretadas por críticos de
arte como uma lista que dramatiza os papéis femininos estereotipados inspirados em Hollywood dos
anos 1950 e 1960, filmes noir, filmes B e filmes de arte europeus.
Quando buscamos compreender as fotografias de Cindy Sherman é preciso observar o
contexto cultural e a tendência artística de que participa a poética da artista. Esta série de fotografias
de Sherman foi produzida em uma época na qual o olhar da crítica e da teoria da fotografia e da
imagem estava muito mais atento à descrição de um sistema de códigos culturais e sociais do que na
materialidade da imagem ou como ela havia sido produzida.
Em seu livro A Fotografia como Arte, Charlotte Cotton, curadora residente do International
Center of Photography (ICP), de Los Angeles, relata que a teoria e critica modernista entendia a
fotografia como fruto da autoria e do desenvolvimento técnico e estético desse meio, os estudos
pós-modernos sobre a fotografia vão considera-la como processos de codificação e significação
cultural. Cotton afirma:
[...] o pós-modernismo examinou esse meio de expressão em termos de sua produção,
disseminação e recepção, abordando atributos inerentes a ele, como sua possibilidade de
reprodução, imitação e falsificação. Em lugar de indícios (ou da falta) de originalidade de um
profissional ou da manifestação de um propósito autoral, as fotografias foram vistas como sinais
que adquiriram seu significado e valor a parti de sua inserção no bojo de um sistema mais amplo de
codificações sociais e culturais (Cotton, 2013, p.191).
Para esta pesquisa, interessa refletir sobre a construção cênica e performática que Sherman
realiza tendo como suporte a imagem fotográfica. O imaginário feminino, roupas e figurinos,
cabelo, maquiagem, comportamento e papeis sociais, bem como as paisagens são assumidos pela
performer que reinterpreta personas socialmente estereotipadas e assim o faz pela linguagem
fotográfica. Suas fotografias de performance ou como chamamos, fotografia cinema, são muito
mais que o registro de uma ação pois são um pensamento, um conceito na forma de imagens.
Mesmo que só conheçamos por alto as possíveis tramas narrativas que estão sendo
retomadas na composição, dada nossa familiaridade com a codificação desses filmes, começamos
sem demora a ler as narrativas subentendidas nas imagens. Fotogramas de filmes sem título,
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portanto, é uma demonstração do argumento defendido pela teoria feminista de que a feminilidade é
uma construção de códigos culturais e não uma qualidade naturalmente inerente ou essencial às
mulheres (Cotton, 2013, p.193).

Figura 4. Cindy Sherman. Untitled Film Still #14. 1978. Fotografia. 19.1 x 24.1 cm
Fonte: https://www.moma.org/collection/works/56581

É como se claramente a intenção da artista fosse revelar, a partir de suas foto-performances,
a imagem da mulher representada pelo cinema hollywoodiano. Mas se já existem os frames e ou
tais cenas já foram filmadas porque refazer estas imagens em fotografia? Se estes filmes já foram
filmados porque fazer fotografias repetindo as cenas? Para se colocar em cena. “Ela é ao mesmo
tempo a pessoa que observa e a pessoa observada” (Cotton, 2013, P.193).
São autorretratos e ao mesmo tempo registros de performances, cujo texto ou scketch,
podemos assim considerar, são frames de filmes, filmados e exibidos pelo cinema.
A presença da artista na imagem confere identidade às inúmeras mulheres objetificadas no
cinema e na sociedade. Sobre o fato de ser a autora e ao mesmo tempo a fotografada, Cotton analisa
a imagem de Sherman e ressalta:
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Essa confluência de papéis, em que Sherman é tanto o tema fotografado como sua criadora,
é um modo de visualizar a feminilidade que desafia algumas questões suscitadas por imagens de
mulheres, como quem est[a sendo representada e por quem e para quem está sendo construída essa
projeção do feminino (Cotton, 2013, P.193).
Estamos diante de um recurso performático, ou seja, a personificação do corpo do artista na
construção da imagem, da cena. As fotografias passam a ter o caráter de manifesto e de imagem
pensamento que questiona os padrões do feminino como algo imposto culturalmente na medida em
que desperta no observador a consciência de que tais papeis são construções sociais e culturais. Esta
presença que revive e refaz as cenas é uma das premissas da arte da performance. Disso decorre a
força estética e plástica das foto-performances de Cindy Sherman

Figura 3. Cindy Sherman. Untitled Film Still #21. 1978. Fotografia. 19.1 x 24.1 cm
Fonte: https://www.moma.org/collection/works/56618

Mas, embora os personagens e cenários pareçam familiares, os Stills de Sherman são
totalmente fictícios, eles representam clichês (carreira, bomba, garota em fuga, vampiro, dona de
casa e assim por diante) que estão profundamente enraizados na imaginação cultural. Enquanto as
imagens podem ser apreciadas individualmente, muito do seu significado só se revela na variação
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infinita de identidades de uma fotografia para outra e sua compreensão se dá em sequencia, como
no cinema cuja narrativa é escrita em um todo do começo ao fim. Como grupo, as fotografiascinema de Sherman exploram a complexidade da representação em um mundo saturado de imagens
e referem-se ao filtro cultural de imagens - móveis e imóveis – através do qual vemos o mundo.
Se Douglas Gordon buscou a fusão da linguagem do cinema à linguagem arquitetônica das
instalações se apropriando de cenas de filmes ou imagens ready-mades, Cindy Sherman também irá
explorar esta apropriação de imagens do cinema, porém associando a linguagem cênica e
performática à fotografia. Ambos os artistas sintetizam diferentes operações poéticas que marcam a
produção e o estatuto da imagem na contemporaneidade como a apropriação, o uso de imagens
ready-made ou de segunda geração, remix de filmes e ainda a espacialização das linguagens visuais
como nas videoinstalações e ou fotografias construídas.
O estatuto da imagem na contemporaneidade
Phillippe Dubois afirma que o audiovisual alimenta, informa, influencia, inspira, irriga obras
e artistas de diferentes gerações e hoje está por toda parte. Estamos no campo da apropriação,
remix, filme exposto e remontagens por fragmentos. Como se sabe, as imagens técnicas afetam a
cultura desde o surgimento das máquinas de imagens.
Para Costa (2009), a arte no século XX se tornou fotográfica. Registrar, arquivar, samplear e
reproduzir ou serializar se tornam ações poéticas (fazer) que operam os novos meios e suportes. De
igual forma, na era eletrônica o armazenamento de dados e informações e o acesso a diferentes
bancos de imagens já codificadas e produzidas pela arte e pela comunicação (fotografia, vídeo,
televisão) promovem uma segunda corrente de transformações que se observa no campo das
operações poéticas: reviver e refazer ou apropriar-se e remixar. Estas são operações que compõem
os processos criativos da imagem na contemporaneidade.
Estamos na era digital ou pós-fotográfica e para o artista e pesquisador César Baio:
As tecnologias digitais acabaram por abarcar por completo a fotografia, o vídeo e,
posteriormente, o cinema em uma única base técnica, simplificando os processos cr cruzamento,
apropriações e hibridizações. Com a base técnica digital, passa a ser possível toda sorte de
transcrições, efeitos, manipulações e processamentos, ampliando exponencialmente as
possibilidades de trânsito e de contaminações nesse espaço entre linguagens (Baio, 2015, p.39).
A pós-fotografia ou o pós-fotográfico marca um conceito evocado originalmente por
William Mitchell (1994), quando o mesmo estudou os dispositivos de produção de imagem após a
câmera fotográfica e o impacto da tecnologia digital. Sobre este termo Aparício revela que:
[...] o seu verdadeiro processo é o de transformação da própria história, doravante
confrontada com a desmaterialização e virtualização do mundo – configurada nos seus infinitos
“arquivos fantasma” – cujo último avatar dá pelo nome de cloud. Se considerarmos a etimologia da
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palavra fotografia (Do gr. phõs, photós, «luz» +gráphein, «gravar» +-ia, pelo fr. photographie, «id.),
bem como o seu significado implícito de “escrita do mundo” e, como tal, imagem do passado, é
evidente que nos confrontamos com a dificuldade da sua aplicação às imagens contemporâneas.
Hoje, o fotográfico das imagens pode não inscrever já as formas do mundo e dos seus objectos no
trajecto particular de uma história, mas justamente pulverizar as suas formas visíveis, substituindoas por vagas manchas moventes (e.g. criadas por câmaras de vigilância, drones, etc.), traços
esquemáticos, enfim, probabilidades, alterando de forma irredutível, quer a percepção do mundo,
quer as suas memórias e narrativas (Aparício, 2016, p.5).
Trata-se de um comportamento perante as imagens tanto com relação a sua produção quanto
fruição marcada pelas operações de apropriação e pós-produção descritas por Nicolas Bourriaud
pelo termo técnico advindo do campo da TV (Bourriaud, 2009). Sobre os resultados da proliferação
e inflação de imagens na atualidade e as estratégias de criação dos artistas contemporâneos,
Bourriaud afirma:
Se a proliferação caótica da produção levava os artistas conceituais à desmaterialização da
obra de arte, hoje ela desperta nos artistas da pós-produção estratégias de mixagem e de combinação
de produtos. A superprodução não é mais vivida como um problema, e sim como um ecossistema
cultural (Bourriaud, 2009, p.48).
Um breve paralelo e notamos que o campo das imagens técnicas e as ações poéticas de
apropriação, mixagem, colagem e outras ressignificações oriundas do diálogo da Arte com o campo
da Comunicação participam da estrutura da arte contemporânea.
Das imagens do cinema deslocadas para o campo das artes visuais nasce o hibridismo
estético decorrente das diferentes operações poéticas: deslocamento, apropriação, recodificação e
ressignificação no imenso e volumoso cenário de produção de imagens, ontem e hoje.
O termo hibridismo tal como elemento estrutural da cultura da globalização que absorve
aspectos do outro, do desconhecido para fundir-se e tornar-se algo singular, é compreendido como
prática cultural em diferentes épocas, conforme Peter Burke esclarece:
[...] hibridismo é um termo escorregadio, ambíguo, e ao mesmo tempo literal e metafórico,
descritivo e explicativo. Hibridismo evoca observadores externos que estuda a cultura como se ela
fosse a natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se fossem espécimes botânicos.
Conceitos como apropriação e acomodação dão maior ênfase para o agente humano e à criatividade,
assim como a ideia de tradução cultural, usada para descrever o mecanismo por meio dos quais
encontros culturais produzem formas novas e híbridas (Burke, 2003, p.55).
Para Peter Burke (2003) a maior dificuldade do conceito de apropriação, um dos elementos
chave do hibridismo é entender a lógica da escolha por este ou aquele conteúdo já que não há um
fundamento lógico, consciente ou inconsciente, para explicar por que alguns itens são apropriados e
outros rejeitados. No cenário artístico moderno e contemporâneo são recorrentes obras e trabalhos
artísticos que terão como traço o hibridismo estético resultado da fusão entre imagens de diferentes
tipos e linguagens como a gravura, a fotografia, o cinema e o vídeo.
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Pensar a relação do sujeito com as tecno-imagens e seus elementos centrais como variedade,
repetição, propagação, mobilidade e possibilidades construtivas é um dos objetivos deste estudo.
Neste contexto, entendemos que cabe refletir ainda sobre as táticas de apropriação que de forma
frequente manifestam o fenômeno da fotografia desconfigurada ou desabilitada da sua função.
Em Vilém Flusser encontramos parte dos argumentos que nos levam a compreensão das
relações do homem com as máquinas de imagem: a programação que estes dispositivos exercem
sobre nós.
Para Flusser, cabe às artes romper a ordem e se libertar do sistema programador cuja função
é manter o sistema industrial, desenvolvimento tecnológico e a produção massiva de imagens.
Como se conhece na história das técno-imagens, o surgimento dos primeiros aparelhos de
registro do real é acompanhado de diferentes reflexões e críticas sobre os modelos e leis que
envolvem tais instrumentos, técnicas e como estes operam o campo da imagem. Para Vilém Flusser,
“[...] as imagens técnicas são produzidas por aparelhos. Como primeira delas foi inventada a
fotografia. O aparelho fotográfico pode servir de modelo para todos os aparelhos característicos da
atualidade e do futuro imediato” (Flusser, 2011, p.37). O autor destaca, ainda, o fato de que os “[...]
aparelhos fazem parte de determinadas culturas, conferindo a estas certas características” (Flusser,
2011, p.38).
Além das relações dos aparelhos e das imagens com a cultura de sua época, para esta
pesquisa interessa especialmente as relações entre a imagem e o dispositivo que a produz.
Sobretudo, quando consideramos o fato de que a imagem será sempre fruto de operações e
categorias de um espaço-tempo fotográfico (corte e enquadramento) que resultam dos diferentes
pontos de vista do sujeito que opera a máquina e da própria programação do dispositivo, como o
obturador que recorta o tempo, seu fluxo e continuidade.
De acordo com Flusser a interpretação da imagem fotográfica nos leva a compreensão das
condições culturais da programação do aparelho e, por suposto, das imagens técnicas que dele
resultam:
[...] são categorias de um espaço-tempo fotográfico, que não é nem newtoniano nem
einsteiniano. Trata-se de um espaço-tempo nitidamente dividido em regiões [...] de pontos de vista
[...] há região espacial para visões muito próximas, outra para visões intermediárias, outra ainda
para visões amplas e distanciadas. Há regiões espaciais para perspectivas de pássaro, outras para
perspectiva de sapo, outras para perspectivas de criança. Há regiões espaciais para visões diretas
com olhos arcaicamente abertos, e regiões para visões laterais com olhos ironicamente
semifechados. Há regiões temporais para um olhar-relâmpago, outras para um olhar sorrateiro,
outras para um olhar contemplativo. Tais regiões formam rede, por cujas malhas a condição cultural
vai aparecendo para ser registrada (Flusser, 2011, p.50).
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A técnica de registro e impressão da luz sobre uma superfície sem o uso de tintas ou grafite
deu início à “era da reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamin (1892-1940) ou ao regime
fotográfico que somado ao cinema e ao registro do movimento constituirão o regime fotocinematográfico. Em outras palavras, o registro da realidade ou a visualização da imaginação
humana na era moderna sofre transformações na medida em que os suportes de condução da
imagem se alteram passando das técnicas de pintura e desenho para a gravura e a fotografia e depois
da fotografia para o cinema e o vídeo.
Segundo Flusser, nos divertimos (porque somos programados) com as imagens a tal ponto
de não questioná-las ou interpretá-las e isso nos revela o quanto estamos totalmente imersos,
automatizados e domesticados pelas tecno-imagens. Este comportamento acrítico está cegando
nossa liberdade de dialogar com as imagens.
A saída seria a retomada do controle sobre os aparelhos para que fossem possíveis diálogos
criativos, diálogos livres a partir de um distanciamento ou reflexão, como a que arte provoca, para
que as pessoas tomassem consciência. Flusser afirma:
[...] das virtualidades dialógicas inerentes a imagens: que são infinitamente maiores que as
virtualidades dos textos [...] De tal consciência imagística nova se abririam horizontes para diálogos
infinitamente mais informativos [...] de riqueza criadora [...] seríamos de repente todos ‘artistas’
(aqui, o termo ‘arte’ engloba ciência, política e filosofia) (Flusser, 2008, p.87).
Diante deste cenário, buscamos traçar o papel do artista como um agente que questiona,
denuncia e está sempre pronto a interrogar o campo das imagens e Flusser, dentro da sua visão,
assim o descreve:
O ‘artista’ deixa de ser visto enquanto criador e passa a ser visto enquanto jogador que
brinca com pedaços disponíveis de informação. Esta é precisamente a definição do termo ‘diálogo’:
troca de pedaços disponíveis de informação. No entanto, o ‘artista’ brinca com o propósito de
produzir informação nova. Ele delibera. Ele participa dos diálogos a fim de deliberadamente,
produzir algo imprevisto. [...] o ‘artista’ não é uma espécie de Deus em miniatura que imita o
Grande Deus [...] mas sim jogador que se engaja em opor, ao jogo cego de informação e
desinformação lá de fora, um jogo oposto: um jogo que delibere informação nova. [...] devemos
imaginar esse jogo produtivo de informações dentro de uma rede dialógica [...] (Flusser, 2008,
p.91).
Ao citarmos esta visão do artista de Flusser, entendemos o ato de se apropriar das imagens
do cinema como uma atitude subversiva e autopoiética do artista dentro dos dispositivos de
produção de imagens e dentro do sistema das técno-imagens e das redes que operam. Em síntese, a
arte tem o papel de alterar a função das imagens para além da experiência estética e trazer à tona
aspectos poéticos das imagens técnicas para tornar consciente a sua presença entre nós.
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