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Resumo: O “poder” da imagem, para Georges Didi-Huberman, estaria em sua
capacidade de perturbação e impulsão ao pensamento, ativada pelo movimento
das associações de ideias. A complexidade temporal própria à imagem integra
as largas durações, as latências, os sintomas, as sobrevivências, a memória,
configurada em sua lógica “indisciplinada”, mantida em montagem de
disparidades e heterogeneidades temporais que rompem a linearidade
cronológica do relato histórico, criando espaço para o anacronismo, para o
encontro entre o “Outrora e o Agora”. A imagem não se reduz a um
acontecimento passado ou a um “bloco de eternidade”, ela é composta pelas
condições de um, seu, devir. Nessa sua elaboração teórica sobre as “mutações
epistemológicas” derivadas da relação entre tempo e história imposta pela
imagem, Georges Didi-Huberman ressaltará a noção de montagem, como
exposta por Walter Benjamin. Esse texto abordará tal conceito e suas
implicações para uma condução historiográfica a partir da análise de um trecho
do filme Notre Musique (2004) de Jean-Luc Godard, no qual ele próprio está à
frente de um grupo de estudantes, proferindo uma palestra conduzida pela
exposição de imagens. Tal análise será feita em relação a um trecho de um livro
de André Malraux, intitulado La Tetê d’Obsidienne (1974), no qual é exposta
uma conversa entre o autor e Pablo Picasso. Nesses dois trechos específicos,
um mesmo e único assunto é tratado: as relações temporais imersas em uma
imagem, os tempos na e da imagem.
Palavras-chave: Imagem, Montagem, Tempo, Memória.
Contacto: rluciana@uol.com.br

[...] infinitas séries de tempos numa rede crescente e
vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos.
Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se
cortam ou que secularmente se ignoram, abrange todas as
possibilidades.
Não existimos na maioria dos tempos; em alguns existe o
senhor e não eu; em outros, eu, não o senhor, ao atravessar o jardim
encontrou-me morto; em outro, digo estas mesmas palavras, mas sou
um erro, um fantasma.
(Jorge Luis Borges, Ficções)
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“À vossa vista, ao seu olhar, de onde lhe parece que foi tomada essa
imagem?” Nesse primeiro instante da aula proferida por Godard a estudantes
em Sarajevo em seu filme Notre Musique (2004), algo já é entremeado pelo
choque: o hábito visual, o sentido apreendido, comum, é aqui desmontado pelo
inesperado. O movimento das imagens invisíveis, mentais, provocado pela
pergunta de Godard choca-se com a imagem apresentada, visível. Campo e
contracampo. O encontro entre o Outrora e o Agora. Entre o visível e invisível.
Godard provoca a imaginação de seus espectadores; provoca, portanto, o
deslocamento das imagens preservadas em algum “lugar mental”.
A aula-filme segue. E outra vez, inesperadamente, interrompendo uma
possível sequencia previsível, surge uma menina folheando um livro. Durante
esse seu movimento contínuo, ouvimos em off a voz de Godard narrando a
história de Bernardette Soubirous, a menina campesina que teria visto a Virgem
Maria, na cidade francesa de Lourdes em 1858. Num lugar outro — a nós
desconhecido — que não o presente da aula de Godard, a menina continua seu
movimento. Nada vemos de suas páginas. Não vemos o que a menina olha, mas
somos levados a imaginá-lo, no intervalo de visibilidade criado pela montagem
que provoca o encontro das imagens da menina folheando o livro e a fala de
Godard:
É uma pequena camponesa, na época do Segundo Império que
diz ter visto a Virgem. Perguntaram-lhe como ela é e Bernardette
responde: ‘não sei dizer’. A madre superiora e o bispo lhe mostraram
os grandes quadros de pinturas religiosas. A virgem de Rafael, a de
Murillo, etc.. E Bernardette dizia ‘não, não é ela’ [...]. (2004)

O movimento da menina cessa regido pelo momento da narrativa em que
é revelada a identificação daquela que seria a imagem da Virgem: “E de repente,
surge a virgem de Cambrai. Um ícone”. Imediatamente, o que teria sido visto
por Bernardette e pela menina que folheava o livro, torna-se visível, também a
nós, pela aparição de uma imagem, um ícone, cuja materialidade arruinada,
evidencia sua sobrevivência no tempo, seu devir. “E Bernardette se ajoelha e
diz: ‘É ela, Monsenhor!’. Sem movimento, sem profundidade, nenhuma ilusão.
O sagrado” (Godard 2004). O que era antes por nós imaginado, é agora
materializado; e desse choque do invisível com visível, o sentido, e a impressão
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da imagem narrada e vista passa a nos habitar, alojando-se em um “canto de
nossa memória” (Malraux 1974, 123).
Essa mesma história foi contada por André Malraux a Picasso, tomada
como mote para a explicação sobre a ideia de “Museu Imaginário”, um lugar
mental que “nos habita” (1974, 123). A remissão a Malraux2 não é dada a ver,
tampouco explicada, mas permanece como pontencialidade, preservada,
prestes a ser imaginada, pela pulsação de alguma memória, ativada em eclosão
pelo choque entre as imagens e entre as imagens e os textos. Ativada, portanto,
pela montagem, uma “certa forma de juntar imagens [...]”. Esse seria o
“fundamento do cinema”, segundo Godard, para quem não haveria “a imagem”,
mas sim “imagens” (Godard apud. Didi-Huberman 2012, 172). A base, para
Godard, seria sempre dois: “apresentar inicialmente sempre duas imagens em
vez de uma é aquilo a que chamo imagem, esta imagem feita de dois [...]” (apud.
Didi-Huberman 2012, 177).
Para Georges Didi-Huberman, Godard situa “sua reflexão sobre os
poderes e os limites do cinema” na pulsação criada pelo efeito da montagem de
imagens plurais. Agindo sobre a alternância entre a “natureza essencialmente
defectiva” da imagem, “com a sua capacidade de, repentinamente, se tornar
excessiva” — entre as imagens invisíveis de um livro e a revelação icástica da
Virgem, por exemplo — Godard define e intensifica pulsações capazes de
transgredir limites, extrapolando as expectativas, criando rupturas na
previsibilidade, perturbando o olhar, rasgando véus (Didi-Huberman 2012,
172).
A montagem, segundo Didi-Huberman, “intensifica a imagem e confere à
experiência visual um poder que as nossas certezas ou hábitos visíveis pacificam
ou velam” (2012, 174). A montagem nos dá a ver, nos dá a pensar, a conhecer, a
imaginar, a evocar. Ela seria a “arte de produzir” uma forma que pensa, pois
procede e atua de forma dialética. No entanto, não necessariamente tal
processo “absorve as diferenças”, chegando a uma síntese, mas, ao contrário,
pode fazê-las emergir, criando o choque, a tensão, a turbulência, a suspensão
(Didi-Huberman 2012, 176).
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245

Rita Luciana Berti Bredariolli

A tensão dialética é mantida em Notre Musique, assim como em outros
filmes de Godard, não somente pela montagem das imagens, mas pela
montagem entre imagens e texto. Tal relação, entre imagem e texto, imagens e
palavras, era o tema sob o qual se definiu a aula em Sarajevo, explicitamente
apresentado pelo diretor nos momentos iniciais do segundo “reino” desse
filme, o Purgatório. Nesse trecho do filme, Godard especula em abismo sua
produção cinematográfica, ao apresentá-la, não na estrutura linear de uma
explicação convencional ou esperada, mas como um conjunto de aparições
provocadas pelo choque — pela montagem — entre imagens e palavras. Para
Didi-Huberman, no trabalho de Godard a colisão de imagens, faz eclodir
palavras, como o choque entre as palavras, provoca a aparição de imagens; e da
colisão entre imagens e palavras, o pensamento irrompe visualmente (2012,
177).
Nessa articulação tensionada, nem texto, nem imagem são incluídos como
ilustrações, mas como iluminações,3 uns dos outros. São preservados em sua
unicidade e potencializados em sua montagem, atualizando-se, por sua
combinação e pela percepção que dela será derivada, atribuindo multiplicidade
a essas unidades, como mônadas, “mônadas visuais — separadas, lacunares” —
dando forma ao conhecer, mesmo que algo escape dessa visualização, mesmo
que algo permaneça “inacessível como um todo” (Didi-Huberman 2012, 176). A
montagem gera visibilidade. Pela articulação da diferença possibilita o
conhecimento

daquilo

que

se

mantém

parcialmente

exposto

e por

consequência, daquilo que se mantém parcialmente invisível.
Campo e contracampo. Israelenses e palestinos. Um mesmo tempo e um
mesmo lugar, a mesma guerra. Um transforma-se em ficção, outro em
documentário. Campo e contracampo, a criação da história e o desvelamento
de seu processo. Ao expor as potencialidades de um processo de montagem,

3

A imagem para Walter Benjamin revela-se em iluminações consteladas no choque entre o
“Outrora com um Agora”. Para Benjamin “a imagem é a dialética em suspensão”. A “imagem
lida”, nesse “agora de recognoscibilidade”, carregaria, “em mais alto grau a marca do momento
crítico”. Crítico porque em crise, “uma imagem que critica a imagem — capaz portanto de um
efeito, de uma eficácia teóricos —, e por isso uma imagem que critica nossas maneiras de vê-la,
na medida em que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. E nos obrigada a
escrever esse olhar, não para ‘transcrevê-lo’, mas para constituí-lo” (Didi-Huberman 2005, 171172).
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Godard revela os meios para a produção da história. A história, para Godard, “é
a obra das obras” (apud. Didi-Huberman 2012, 177), e criá-la
é passar horas a olhar para imagens para depois, de repente,
aproximá-las, provocando uma centelha. Isso constrói constelações,
estrelas que se aproximam ou que se afastam, como dizia Walter
Benjamin. (Godard apud. Didi-Huberman 2012, 178)

Nesse trecho, Godard alia o processo de construção histórica ao da
montagem — sua “bela preocupação” (1998) — em uma descrição que evoca a
ideia de imagem dialética de Walter Benjamin. Diante da imagem dialética,
estaríamos diante do conhecimento pela montagem, diante da possibilidade de
pensar o impensável, pela articulação dos fragmentos, dos pormenores, dos
despojos. Dessa articulação, dessa montagem, definida no encontro entre o
“Outrora com um Agora”, funda-se a história benjaminiana. Uma operação de
montagem e remontagem, em um duplo sentido de anamnese e recomposição
estrutural, considerando-a uma estrutura “em obra”, produzindo “formas em
formação, transformações, portanto efeitos de perpétuas deformações” (DidiHuberman 2012, 173). “Refundar a história em um movimento ‘a contrapelo’” —

no choque entre o Outrora e o Agora —
é apostar em um conhecimento por montagem que parta do
não saber — a imagem originária, turbulenta, entrecortada,
sintomática — o objeto e o momento heurístico de sua mesma
constituição. (Didi-Huberman 2008, 174)

A montagem é evocada e mencionada por Walter Benjamin como método
de trabalho para a criação de seu Das Passagen-Werk. Ao apresentá-la,
especifica-a como “montagem literária”, justificando-a ao assumir que nada
teria a dizer, apenas a mostrar. Dessa forma não tomaria para si “coisas
valiosas”, tampouco se apropriaria de “formulações espirituosas”. Sua pretensão
não era a de inventariar “farrapos” ou “resíduos”, mas “fazer-lhes justiça da
única maneira possível: utilizando-os” (Benjamin 2009, 502).
A história para Walter Benjamin é criação feita pela montagem das
interrupções ou das rupturas de um tempo continuum. Para Benjamin, a história
não é definida pela iluminação do presente pelo passado, tampouco pela luz do
presente sobre o passado. A história irromperia como — e da — imagem, como
em um relâmpago, um clarão — preciso, incisivo, mas efêmero — resultante da
colisão do “ocorrido com o agora, num lampejo, formando uma constelação”. A
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história benjaminiana não é, portanto, entendida como “uma progressão”, pois
não se estabelece na “relação puramente temporal e contínua” entre o passado
e o presente; mas sim na relação dialética entre o ocorrido e o agora, por isso
sua “natureza é imagética” (Benjamin apud. Didi-Huberman 2005, 282). Essa
relação dialética entre o outrora e o agora, é uma “imagem, que salta”
(Benjamin 2009, 504). E essa imagem, porquanto dialética, “seria a imagem da
memória positivamente produzida a partir dessa situação anacrônica, seria
como que sua figura de presente reminiscente” (Didi-Huberman 2005, 176).
Benjamin ao situar a imagem no “coração do tempo”, desmonta o curso da
história, remontando-o sob a lógica indisciplinada das imagens, que
“condensam também todos os estratos da ‘memória involuntária da
humanidade’” (Didi-Huberman 2008, 171- 172).
Essa história imagética, criada pela montagem de fulgurações, pela
montagem de descontinuidades, é indissociável dos processos “pluritemporais”
da memória e do inconsciente. Indissociabilidade que desvia a historicidade de
uma razão hegeliana para as direções do “sem razão” da história, lugar das
“frágeis sobrevivências” psíquicas ou materiais, aonde o passado encontra sua
atualidade, não mais pelo “universal que se realiza no particular”, mas pelas
articulações — pela montagem — do “particular que, sem síntese definitiva, se
dissemina por todas as partes” (Didi-Huberman 2008, 172).
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