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como numa gota d’água.

Andrei Tarkovski

Quiero agregar que si en esa tierra que llaman la patria está el 
padre, y en la lengua es la madre quien opera, en estos gestos 

de la escritura, de la lectura, de traducciones enfrentadas en los 

y que habla es del hijo.

Resumo: Apoiado no conceito de “imagem dialética” de Walter Benjamin 

* Doutorando em Teoria Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), mestre pela mesma instituição. Contato: valdir.olivo@gmail.com
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de imagens e partes exiladas. O texto, seja literário ou fílmico (Barthes), 

nunca poderá ser completado. 

Palavras-chave:

Resumen: A partir del concepto de “imagen dialéctica” de Walter Benjamin 

fragmentario como característica esencial en la lectura de textos de Edgardo 

El texto, sea literario o fílmico (Barthes), concebido como ruina, un relato 

Palabras clave:

Fragmentos

-
cidente: un más allá, otro mundo. La ausencia de imagen 
(inimaginable, entonces) permitía a ese impalpable dominio 

Estas palavras iniciais pertencem ao conto “(Star Quality)”, 
publicado no livro Vudú urbano

1 das “Teses sobre o concei-
to de história” de Walter Benjamin. O tom suscitado por tal exergo 

1

considerado como perdido para la Historia”. “El verdadero rostro de la Historia 

verse” (BENJAMIN apud
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-

mais importa é como este seu passado não foi alheio a seu estrelato 
nos palcos políticos, mas pelo contrário, esteve totalmente ativo em 

-

-
tação, é como procederia a fragmentação da escrita e do cinema de 

Em outro texto, intitulado “Bienes raíces”, publicado em La novia 
de Odessa

La falta de contextos entregaba a esos recortes al juego 
de interpretaciones innumerables, los cargaba de nuevos 
sentidos; son esos fragmentos de un cuerpo, su variada, 

Neste caso, Ariel, o personagem protagonista, relembra um 

-

-
ções suscitadas pelas ruínas. 
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anos depois, viajando pelas cinematecas do mundo, ele encontrava 

mismo tiempo, la falta de algo o el estado de ruina es un 
memento mori. Estos textos me hicieron pensar mucho en esa 

te hace funcionar como de a pedacitos, frente a la televisión 
continuum ininterrumpido donde no hay mucho 

llamado a la imaginación. En una película hay una cuestión 

La pasión de Juana 
de Arco o de Vampyr, esos fragmentos te hacían funcionar, te 
daban una intuición de las capacidades del cine.2 

-

Não é outra a fórmula, ou melhor, a pathosformeln de Apuntes 
para una biografía imaginaria

Benjamin, de “imagens dialéticas”.

2 Trecho extraído de http://www.tijeretazos.net/Acrobat/Abecedario%20Cozarinsky.pdf 

Orecchia, foi publicada integralmente no número 621, correspondente a março de 
2002, da revista espanhola “Cuadernos hispanoamericanos”
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Método de trabalho: montagem literária. Não tenho nada 

nem me apropriei de formulações espirituosas. Porém, 

(BENJAMIN, 2006, p. 502).

-

canônica unindo aspectos pessoais à história universal, ou melhor, 
desconstruindo a história canônica para reconstruí-la partindo de 

-

fragmentos de seus Apuntes
está subdividido em duas partes. Na primeira parte, vemos imagens 

esmaltes para unha. Na segunda parte, são restos humanos como 

isso acontece através de uma terceira reciclagem, feita pelo diretor 

salvação pelos dejetos. 

não cronológicas e sim crônicas.  Como uma doença crônica o tempo 
se agita no interior da imagem e dos personagens devorando ou 
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subordinado ao movimento como representação indireta, a nova 
imagem é o lugar do tempo em estado bruto, do curto-circuito entre 
presente e passado. A imagem deixa de ser uma representação indi-
reta do tempo para mostrar o tempo em estado puro ocasionando, 
portanto, uma transformação no conceito de montagem. 

A nova montagem em lugar de compor imagens-movimen-

decompõe as relações numa imagem-tempo direta de tal 

(DELEUZE, 2007, p. 159)

mesmo, imerso em uma superfície opaca, seus lados interrogam a 

-

-

o limiar da linguagem e do sujeito. 

A dama de Xangai
-

espelhos, ou melhor, se o espelho se rompe é para aumentar sua 

do cristal. 
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-

3 
ausente. 

Apuntes é como a água 
-

uma memória errante, ausente.

-
tegoria de povo ou nação, restam apenas fragmentos, fantasmas 

catástrofe. Como diria Benjamin, “a primeira etapa deste caminho 
será aplicar à história o princípio da montagem e descobrir na 

acontecimento parece nunca ser total ou completo, ou melhor, o 
acontecimento “ya nunca podrá completarse”. Cada plano é um 

-

expressão da duração e do virtual.

3 facultativamente 
necessariamente

caso]” (BARTHES, 1984, p. 1144-115)
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-

sobre categorias vigentes, rompendo a relação entre bem comum e 

abertura para diversas modalidades de “bens”. 

de “fora do todo”, exige do pensamento uma descontinuidade. O 

uma procura.

nombrarlas seria vano esperar el retrato de un individuo 
-

4

A lógica fragmentária de seus textos é a da justaposição de tex-

estrangeiro e exilado no mundo. A dimensão cristalina dos textos 

-

4

publicado no livro La novia de Odessa, também aparece como narração no capítulo 
Apuntes para una biografía imaginaria (2010). 
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poraneidade tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem 

bruto, no curto-circuito entre presente e passado.

ela deve ser entendida a nível de força e não forma. É o lugar do 

corpo da mãe– a relação com o espelho é a dimensão da alteridade. 

de indeterminação”5

opera do exterior ao interior, mediado e mediando as relações com 

-
tente entre corpo e imagem – distintos, mas indiscerníveis–, entre 
o “eu” e o outro.

Cozarinsky e Aby Warburg

la  de los motivos y su ley histórica de evolución 
cuanto su contaminación y su ley temporal de supervivencia. 
(DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 446)

5

ou melhor, se experimenta e se sente “de dentro” (terceiro aspecto material da 

(adjetivo). (DELEUZE, 1985, p. 87)
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A fragmentação entendida a nível de força e não de forma nos 

mencionara, entre Apuntes e o conceito de pathosformeln de Aby War-

-

hipóteses, só poderia vir acompanhada do “imaginário” ou, melhor 
ainda, de uma imaginação. As notas funcionariam como a proposta 
dos “cartões postais” do livro Vudú Urbano
é um “tratado sobre el exilio” e a “forma literária propia del con-

(SONTAG, 1984, apud , 

ruínas da cidade sem nunca dispensar o acaso. 

-
põe à cidade racionalista e geométrica de Descartes. Podemos encon-

-
visto, eram suas metas principais. A Paris de Benjamin, com seus 

en el seno de la nada”. Ou melhor, “não encontrar seu caminho na 
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uma educação” (BENJAMIN, apud, MATOS, 200, p.295). 

Georges Didi-Huberman, em seu livro dedicado ao estudo de 
Warburg6 Mnemosyne -
samento por imagens”, deve ser entendido acompanhado dos mais de 

Didi-Huberman, nestes textos o autor não se dedica em nenhum mo-
mento a expor uma teoria ou método concretamente. Sua exposição: 

-
-

mente, con grandes pasajes en el vacío (espacios en blanco, 
silencios, intervalos). (DDI-HUBERMAN, 2009, p. 422)

Um destes manuscritos desperta interesse pelo título: “Notas 
fugitivas” (Fluchtige Notizen), datado de 11 de setembro de 1929:

Mnemosyne. P[aneles]
1-9. A[ntiguedad] Or[iental].
2-17. Grecia.
3-9. Asia Menos Sph[aera] Barb[arica].
4-22. Sarcóf[ago] trágico.

7-26. Roma, triunfo.
8-32. Mitra.

original, neste caso elas foram complementadas por Didi-Huberman. 
As notas seriam hipóteses para a disposição de seu atlas, mas para 

6 La imagen superviviente. Historia del arte y tempo de los fantasmas según Aby Warburg 
(2002).
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e desmontava seus painéis, misturando e intercambiando imagens 

Trabalhar com a fragmentação é, necessariamente, trabalhar o 
-

montaje fílmico o también con una técnica de collage en 

propiamente a la interpretación es del orden del intervalo. Lo 

en el entre-dos-sentidos allá donde el sentido no está todavía 
temáticamente construido. (WARBURG, 1969, apud DIDI-
-HUBERMAN, 2009, p. 456)

Apuntes
-

-
tem e se relacionam entre si, se repelem e se ajustam, mas há sempre 

-

discutir categorias tais como identidade, povo, nação e democracia.

El reconocimiento de intervalos enceguecedores o sombríos 

estado de gracia, a una bienvenida en el reino del conoci-
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tacere e silere7 (BARTHES, 
2003, p. 49-52), é um conceito chave na teoria barthesiana do neutro. 

-

linguagem através da linguagem e, por conseguinte sua extenuação 

isegoría8, conceito 

trata de um direito e tampouco do simples calar-se, trata-se, melhor 
-

nuação do sentido.

Dessa forma, em lugar de interpretar o mundo busca-se sua 
transformação. Não no sentido de dotá-lo de sentido, mas com o 
intuito de mudar o sentido do sentido. É justamente entendendo 

7

uma nuance interessante: existe uma diferença entre “tacere silere: 

8 In BARTHES, 2003, p. 51.
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