
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

Cinema e Memória em “The Garden of Earthly Delights”
1
 

 
Maiara MASCARENHAS

2
 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE 

 

 

Resumo 

 

Em 1896, Henri Bergson publicou Matéria e Memória. No livro, podemos perceber que, 

através de forças criativas da “memória”, os indivíduos são capazes de experimentar 

sensações tangíveis do eu, do mundo e da cultura. Por isso, apoiando-se nos conceitos 

de “memória”; “tempo”; “instante pregnante”; “aura” e “memória protética”, este artigo 

objetiva analisar como The Garden of Earthly Delights (Lech Majewski, 2004) é um 

filme no qual a “memória” abre espaço para uma compreensão do mundo além do seu 

significado construído. 

 

Palavras-chave: “Memória”; “The Garden of Earthly Delights”; Henri Bergson; Lech 

Majewski; Hieronymus Bosch 

 

Introdução 

 

Apoiando-se nos conceitos de “memória”; “tempo”; “instante pregnante”; “aura” 

e “memória protética”, este artigo objetiva analisar como The Garden of Earthly 

Delights (Lech Majewski, 2004) é um filme no qual a “memória” abre espaço para uma 

compreensão do mundo além do seu significado construído. 

Nascido na Polônia em 1963, Lech Majewski é poeta, novelista, compositor, 

designer de cenários, diretor e produtor de filmes e videoartes. Em seu trabalho, ele 

manipula suportes diversos (incluindo filme, vídeo, performance, texto, etc..) e tenta 

romper os nossos hábitos, retomando e desestabilizando objetos cuja rede de 

significações já nos parece totalmente conhecida e normatizada.  

Em 2002, por exemplo, Lech Majewski escreve Metaphysics, uma curta novela a 

partir da qual procura dobrar
3
 conceitos e ideias acerca da “memória”; do “tempo”; das 

perdas; da condição do ser e dos movimentos de despedida. Já em 2004, tentando se 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Curso de Comunicação do PPGCOM-UFPE, e-mail: maimascarenhas@gmail.com. 
3 O conceito deleuziano de “dobra” (1991) esconde a dialética da dominação - aquele que dobra é o senhor, o 

dominante; e o que é dobrado o escravo, o dominado. Por isso, quando Deleuze propõe a dobra como questão ética da 

atualidade, ele também traz à tona a questão sobre como se dobrar. Desse modo, “ao dobrar” a lógica do capital ou 

daquilo que é normatizado, por exemplo, o sujeito não possui, de antemão, uma resposta pronta para solucionar o 

problema. Na verdade, o que se verifica é que o sujeito, “ao dobrar”, passa a construir uma multiplicidade de 

condições, a partir da qual o problema (para fugir da lógica do capital) pode se exprimir. 
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reconectar a essa novela e retomando o tríptico The Garden of Earthly Delights (1503-

1504, Hieronymus Bosch), Lech Majewski dirige os atores Claudine Spiteri e Chris 

Nightingale em um experimento romântico, através do qual a dupla tenta reviver a obra 

de Bosch, enquanto um câncer de garganta os impele a lidar, cada um à sua maneira, 

com a espreita da morte.  

Filmes como The Garden of Earthly Delights (2004) perpassam por questões 

como espera; lembrança; “blocos de sensações”; “devir puro”. Por isso, será a base da 

fundamentação teórica deste artigo os seguintes livros: O que é a filosofia? (Gilles 

Deleuze e Felix Guattari, 2013); Bergsonismo (Gilles Deleuze, 2012); A máquina de 

esperar: origem e estética da fotografia moderna (Maurício Lissosvky, 2008); O olho 

interminável: cinema e pintura (Jacques Aumont, 2004) e Cinema, vídeo, Godard 

(Philipe Dubois, 2004). 

 

A questão da memória bergsoniana 

 

A memória bergsoniana é um arcabouço, um arquivo, um repertório, um lugar 

de virtualidade onde estão condensadas tanto lembranças que já foram atualizadas (isto 

é, lembranças imagens), como lembranças as quais nunca foram atualizadas (isto é, 

lembranças puras) através do contato com as percepções oferecidas pelos objetos com 

os quais lidamos, até aquele ponto, em nossa vida. 

Se dissermos que a “memória” é um lugar de virtualidade, não é porque estamos 

negando a ela o seu caráter de lugar real. Muito pelo contrário, o que queremos dizer é 

que existe uma dimensão, um local – do qual não se sabe precisar a localização física, a 

temporalidade, a origem, o fim, os extremos, os intervalos, tampouco os fluxos – em 

que parecem estar conservadas todas as nossas possibilidades de devir: e é este lugar 

que chamamos de memória. 

Para facilitar, poderíamos pensar na “memória” como um paradigma
4
 em que “o 

possível, como categoria estética (‘possível, por favor, senão eu sufoco’)” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2013, p. 210), estaria guardado. Ou seja, por mais que existam lembranças 

imagens, reminiscências, memórias-hábito, não existe passado na “memória”: o que 

existe são possibilidades de futuro (o qual nem sempre temos faculdades para prever). O 

                                                 
4 Costumamos de chamar de “paradigma” aquilo que é repertório. Uma boa analogia é pensar em ingredientes 

dispostos numa mesa para se fazer uma sobremesa. Sejam lá quais forem, esses ingredientes seriam, pois, o 

“paradigma” e conteriam, consigo, uma possibilidade indefinida de preparo de receitas.  
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presente, dessa forma, é sempre sintagma
5
 no momento em que se dá, mas, quando 

passa, vira “memória” – o que não é passado, mas, sim, possibilidade para uma nova 

atualização não se sabe quando. 

 Só o “devir” ou a “memória” é o lugar onde todas as possibilidades estão 

inscritas. Quando Deleuze e Guattari (2013) sugerem que a arte está atrás do inumano, 

que um percepto é a paisagem, aquilo que existe antes do homem; eles não estão 

desprezando ou pondo em cheque a categoria bergsoniana da “memória”.  

Eles estão, em verdade, destacando o que Henri Bergson gostaria de fazer ver: 

existe uma “memória” no mundo que é infinita, esta que talvez jamais sejamos capazes 

de conhecer ou usar em sua plenitude dada a sua potência, mas a qual todos nós 

podemos acessar.  

Por outro lado, todo ato de “memória” é um agenciamento, posto que um 

agenciamento é sempre o coletivo. Isto é, o universo. Onde a nossa “memória” se passa 

no universo? Qual a nossa posição no universo? Somos exteriores ao universo? Estamos 

ao lado, dentro, no centro do universo? Tudo isso são fenômenos do universo. E isso é a 

“memória” do universo.  

Do mesmo modo, ao dizerem que “a memória intervém pouco na arte. [...] que 

toda arte é um bloco de sensações
6
 presentes” (DELEUZE; GUATTARI, 2013, p. 198), 

Deleuze e Guattari, na verdade, se referem a um entendimento comum da “memória” no 

qual ela é tida como mero acervo de lembranças do passado, como lembranças que 

foram necessariamente vividas.  

Em momento algum, os dois filósofos desprezaram o potencial criativo da 

“memória” bergsoniana. Ao contrário, o que se coloca é uma necessidade de fabular, de 

                                                 
5 Já o “sintagma”, seria a sobremesa pronta. Com os ingredientes devidamente escolhidos e tudo já preparado. Outra 

forma de entender a relação “paradigma” versus “sintagma” é pensar no poema dadaísta proposto por Tristan Tzara: 

onde o saco com palavras recortadas aleatoriamente de jornais seria o “paradigma”, enquanto que as palavras, uma 

vez retiradas do saco de palavras recortadas e, em seguida, coladas num papel avulso seriam o “sintagma”. É verdade 

que o poema proposto por Tzara seria muito mais paradigmático do que, por exemplo, um poema parnasiano: é que 

as ideias de “paradigma” e “sintagma” estão imbricadas com as ideias de bagunça e organização, respectivamente. 
6 “O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar o percepto das percepções do objeto e dos estados de um 

sujeito percipiente, arrancar o afecto das afecções, como passagem de um estado a um outro. Extrair um bloco de 

sensações, um puro ser de sensações. Para isso, é preciso um método que varie com cada autor e que faça parte da 

obra: basta comparar Proust e Pessoa, nos quais a pesquisa da sensação, como ser, inventa procedimentos diferentes. 

Os escritores, quanto a isto, não estão numa situação diferente da dos pintores, dos músicos, dos arquitetos. O 

material particular dos escritores são as palavras, e a sintaxe, a sintaxe criada que se ergue irresistivelmente em sua 

obra e entra na sensação. Para sair das percepções vividas, não basta evidentemente memória que convoque somente 

antigas percepções, nem uma memória involuntária, que acrescente a reminiscência, como fator conservante do 

presente. A memória intervém pouco na arte (mesmo e sobretudo em Proust).  É verdade que toda a obra de arte é um 

monumento, mas o monumento não é aqui o que comemora um passado, é um bloco de sensações presentes que só 

devem a si mesmas sua própria conservação, e dão ao acontecimento o composto que o celebra” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2013, p. 197-198). 
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exceder os perceptos
7
 e os afectos

8
 vividos. Acima de tudo, o que se coloca é uma 

necessidade de ser o outro
9
, de ser o outro em “devir”, de sair do nosso território para 

um novo território. 

Deleuze e Guattari celebram, nesse sentido, um novo território em que o “devir” 

não é o exercício da hermenêutica ou da imitação; o “devir” é uma intensidade, uma 

desterritorialização, o “devir” é outlandish (DELEUZE in BOUTANG, 1988-89), o 

“devir” é um vetor de saída que implica necessariamente um esforço para 

reterritorializar em outra parte.  

Escolhemos, pois, analisar The Garden of Earhtly Delights (Lech Majewski, 

2004) por enxergar nesse filme uma predisposição criativa para (re)analisar situações 

correntes como estar diante de um objeto e tentar representá-lo; experienciar um antigo 

quadro famoso; usar uma câmera de vídeo; lidar com as perdas e a morte etc.. Da 

mesma forma, a película suporta o nosso arcabouço teórico, podendo amparar a nossa 

necessidade de tentar projetar em exemplos a teoria que aqui tratamos. 

 

The Garden of Earthly Delights 

 

Em primeiro lugar, um adendo: The Garden of Earthly Delights (Hieronymus 

Bosch, 1503-1504) e The Garden of Earthly Delights (Lech Majewski, 2004) são 

“blocos de sensações” que carregam consigo “devires” coletivos no que diz respeito à 

liberdade, ao “tempo”, ao amor, à “memória”, ao conhecimento do mundo, à 

experiência de estar vivo. E o que isso necessariamente quer dizer? Bom, nas duas 

obras, não encontraremos elucubrações de teor privado: muito pelo contrário, o que se 

coloca na pintura e no filme são mundos, sensações que dizem respeito a um imaginário 

coletivamente compartilhado. 

Nesse sentido, se ambas as obras fazem calar as nossas palavras, apelando para o 

que há de nós de muito intenso e indizível, é porque elas foram fumegar justo naquilo 

                                                 
7 Para Deleuze e Guattari, um “percepto” é aquilo que, tornando sensível uma força insensível a qual povoa o mundo, 

nos afeta e nos faz devir. Por exemplo, “o eterno objeto da pintura: pintar as forças, como Tintoretto” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2013, p. 215). 
8 Complementando a nota 7, temos que “os afectos são precisamente estes devires não humanos do homem, como os 

perceptos [...] são as paisagens não humanas da natureza” (IDEM, p. 10). 
9 Ver a discussão de Deleuze e Guattari sobre “outrem” em O que é a Filosofia?: “outrem não aparece aqui como um 

sujeito, nem como um objeto mas, o que é muito diferente, como um mundo possível, como a possibilidade de um 

mundo assustador. Esse mundo possível não é real, ou não o é ainda, e todavia não deixa de existir: é um expressado 

que só existe em sua expressão, o rosto ou um equivalente do rosto. Outrem é, antes de mais nada, esta existência de 

um mundo possível. E este mundo possível tem também uma realidade própria em si mesmo, enquanto possível: 

basta que aquele que exprime fale e diga "tenho medo", para dar uma realidade ao possível enquanto tal (mesmo se 

suas palavras são mentirosas). [...] Outrem é sempre percebido como um outro, mas, em seu conceito, ele é a 

condição de toda percepção, para os outros como para nós. É a condição sob a qual passamos de um mundo a outro”. 

(DELEUZE; GUATARRI, 2013, p. 24-25). 
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que, em nós, “goza, essencialmente, de três propriedades: da continuidade, da 

heterogeneidade e da simplicidade” (DELEUZE, 2012, p. 36). Ou, de outra forma, 

naquilo que há, em nós, de “devir puro”.   

Em segundo lugar, e talvez soe contraditório, é feliz que não possamos acessar 

The Garden of Earthly Delights (2004) diretamente
10

. O filme se conecta infinitas vezes 

não somente com a obra homônima de Bosch, mas também com Metaphysics (2002), 

novela escrita por Lech Majewski. 

Na novela, temos inserções proeminentes a respeito da “memória” bergsoniana, 

assim como a respeito dos motivos que impeliram Lech Majewski à feitura do seu filme 

da forma como o conhecemos. 

Numa sinopse apressada, alguns diriam que The Garden of Earthly Delights 

(2004) é uma releitura, ora fílmica, da obra do famoso Hieronymus Bosch. Mas isso 

quer dizer muito pouco. Em verdade, estamos admirados nós três – eu, Majewski e 

Bosch – com a “imagem”:  

É incrível que uma imagem seja mais permanente do que um corpo; 

um traço mais permanente do que a vida; como se um complexo 

inteiro de tecidos, células, moléculas e átomos existam apenas para se 

dissolver, enquanto o traço – algumas reações eletromagnéticas em 

uma faixa fina de fita – sobrevive (MAJEWSKI, 2002, p. 10, 

livremente traduzido)
11

. 

Ou seja, se é verdade que Bosch ou Majewski poderiam fazer de suas obras um 

texto, um relato oral, sabemos que eles não o fizeram devido a essa permanência da 

“imagem”. Essa qualidade pregnante que um instante imagético possui. 

Que fique claro: não estamos aqui denegrindo outros suportes comunicativos. 

Mas sabemos que o teor de indicialidade
12

, guardado por uma “imagem” em relação ao 

objeto com que se relaciona, é muito, muito forte. 

Os semióticos estão aí, com toda uma Teoria Geral dos Signos, para ratificar 

que, por exemplo, a “imagem” de um cão perdido é muito mais indicial do que o relato 

                                                 
10 Existe uma linguagem não logicizada que, como acredita Kierkegaard, atinge tanto o receptor como o emissor 

através do pathos, da paixão, das sensações, da sinceridade. E essa comunicação – esse ato de tornar comum, de pôr 

em partilha – indireta perpassa pelo desejo de “tornar o outro livre”. 
11 It’s amazing that a picture is more permanent than a body, a trace more permanent than a life, as if an entire 

complex realm of tissues, cells, molecules and atoms had come into being merely to fall apart, while the trace - a few 

electromagnetic reactions on a thin band of tape - survives. 
12 Como um rastro, a “indicialidade” está ligada ao conceito peirciano de “índice”: isto é, tudo aquilo que “indica uma 

outra coisa com a qual ele está atualmente ligado. [...] O girassol é um índice, isto é, aponta para o lugar do sol no 

céu, porque se movimenta, gira na direção do sol. A posição do sol no céu, por seu turno, indica a hora do dia. Aquela 

florzinha rosa forte, chamada ‘onze-horas’, que só se abre às onze horas, ao se abrir, indica que são onze horas. 

Rastros, pegadas, resíduos, remanências são todos índices de alguma coisa que por lá passou deixando suas marcas. 

Qualquer produto do fazer humano é um índice mais explícito ou menos explícito do modo como foi produzido” 

(SANTAELLA, 2007, p. 66). 
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de um emissor sobre esse mesmo cão, o qual acabou de ver solto e com ares de perdido 

pelo meio da rua. 

Poderíamos, inclusive, entrar rapidamente na querela da Literatura ou do relato 

oral para vermos a que maior distancia chegam aqueles textos e causos mais precisos: 

precisos no sentido de, de fato, apontarem para o desejo de formar uma “imagem” na 

tela mental do receptor. Não é de hoje que se fala: pinta-se com palavras, fotografa-se 

com palavras, faz-se cinema com palavras. Aliás, não é de nosso interesse discutir aqui: 

mas todos nós conhecemos e já experimentamos a materialidade da Poesia Concreta, da 

Poesia Surrealista, do Realismo, do Naturalismo, do Modernismo, do Pós-Modernismo 

etc.. 

Uma “imagem”, pois, varre o potencial qualitativo do “tempo” que terminamos 

por ocultar quando decidimos recortar algo. Em outras palavras, se é verdade que 

operamos por “blocos de sensações”, temos que uma obra de arte ou um ensaio crítico a 

respeito de um objeto nada mais são do que tentativas de cortes instantâneos no “devir” 

geral do “tempo”.  

Ou, como bem observa Jacques Aumont, uma imagem talvez possa representar 

aquilo que chamamos de instante pregnante:  

A escolha de um instante, [...] a amostragem hábil, [...] o melhor 

instante, o mais significativo, mais típico, mais pregnante (não 

esqueçamos que “pregnante” quer dizer “grávido”; não é à toa que, em 

inglês, pregnancy significa “gravidez”) [...] é o conjunto dos 

momentos que é significante (AUMONT, 2007, p. 81).  

Por outro lado, sabemos que “o mundo só pode ser abordado como um devir” 

(CRARY, 2013, 296). É aqui que voltamos para a sinopse do filme de Lech Majewski. 

O famoso tríptico pintado por Bosch entre 1503 e 1504 já trazia consigo uma 

necessidade fortíssima de devolver o “tempo” àquele lugar do qual ele parecia ter sido 

banido quando o pintor executou a sua obra: da natureza, das suas experiências, da 

partilha de experiência de Bosch com o mundo e vice-versa.  

Logo, para além de um tríptico, The Garden of Earthly Delights (1503-1504) é 

uma pintura em série que nos fala do “pandemônio indescritível” (MAJEWSKI, 2007) 

que é a vida, incluindo aquilo que costumamos ter como o seu desfecho: a morte. 

É nesse intento que o filme de Lech Majewski se insere. A película trata da vida 

de Cláudia (Claudine Spiteri), uma mulher acometida por um câncer na garganta, que 

conhece Chris (Chris Nightingale), um pós-doutorando em Engenharia Marítima 
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aficionado por uma câmera de mini DV. Cláudia também está no pós-doutorado, só que 

em História da Arte. Os dois se conhecem numa embarcação e se aproximam, num 

primeiro momento, para que Chris ajude Cláudia a fazer um filme sobre Bosch.  

Se o filme se desenrola no sentido de Cláudia e Chris permanecerem juntos, não 

é simplesmente porque Lech Majewski quis dirigir a história de um casal. O tríptico de 

Bosch será literalmente relido pela dupla (as quatro figuras a seguir são screenshots de 

The Garden of Earthly Delights, 2004): 
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Obviamente, Cláudia não escolheu, em particular, The Garden of Earthly 

Delights (1503-1504) à toa. Como a personagem coloca, “para Bosch, não existe outro 

paraíso, só aquele criado por você durante a sua própria vida” (MAJEWSKI, 2004). 

Será, portanto, missão de Cláudia e Chris viverem esse paraíso a partir da obra de 

Bosch. Relendo infinitas vezes fragmentos da pintura. 

Nessa repetição, também está incutida a intenção de Majewski. Um quadro 

parado, aparentemente, silencia o “tempo”: seria o caso da obra de Bosch ou da obra de 

Bruegel sobre a qual Lech Majewski também fez um filme em 2011 – a saber O Moinho 

e Cruz (2011).  

Sabemos, contudo, que o “tempo” insiste justamente ali onde parece oculto. 

Como aponta Maurício Lissosvky (2008): o “tempo”, que, outrora, pareceu ter sido 

retirado do objeto representado, reflui para fora da imagem. Isto é, “o dar-se a ver da 

obra de arte” faz entrar em ressonância o “falar-se dela” (LISSOSVKY, 2008, p. 41), e 

é por isso que a narração sucede fora da “imagem”. 

Em outras palavras, “somente o que narra é capaz de nos fazer compreender” 

(SONTAG apud IBIDEM). Dessa maneira, é possível perceber que, se, na primeira vez, 

Bosch tentou falar, através da pintura, dos objetos que lhe ocorriam e lhe apareciam 

durante a composição do quadro; numa segunda vez, Lech Majewski precisou falar 

daqueles objetos iniciais experimentados por Bosch no ato da pintura. Da mesma forma, 

cá estamos, analisando o filme e a pintura, numa terceira narração que busca articular as 

experiências de Bosch e Majewski, nosso acervo teórico e afetivo, além do acervo 

teórico e afetivo de Hieronymus Bosch e Lech Majewski. O leitor desta análise, por sua 

vez, poderá acessar tudo aquilo que, ora, parece silencioso e desprovido de “tempo” – 

porque tido como pronto. 

Mas é verdade que essa pequena reflexão sobre o ato de narrar nos conduz a um 

ponto muito caro deste artigo: a “presença do objeto”. Isto é, a síntese de expressão do 

modelo, sua nitidez insólita, sua “aura”, como diria Benjamin, que ficou dentro do 

instante em que o procedimento do registro se deu: seja ele na forma de escrita, pintura, 

fotografia, cinema etc.. 

Há pouco falávamos de “blocos de sensações”. Ora, se o falávamos, é porque 

sabíamos que a percepção de um objeto emanava deste, e não de seu observador. Todas 

as possibilidades perceptivas de um objeto estão contidas nele mesmo. Com relação à 

percepção, o que um objeto oferece ao seu observador é externo a quem é sujeito da 
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observação. Eis aqui uma importante colocação do pensamento bergsoniano: de forma 

muito elucidativa e tomando o homem como ponto de observação para sermos mais 

didáticos, faz-se necessário ter em mente que a percepção é exterior àquele que observa 

– a percepção está nas coisas, no outro, e não no homem/sujeito-observador. 

Nesse pressuposto, por sua vez, está guardada a ideia de que não é a imagem
13

, a 

representação que procuramos quando estamos diante de um quadro ou de um filme ou 

de um ensaio, mas o seu modelo, o seu processo, os fantasmas por trás daquela obra 

acabada. As possibilidades que existiam ali até que embalsamos aquele objeto através 

de técnicas que fizeram ruir o “tempo”. 

É justo por isso que Lech Majewski nos lança contra a morte em Metaphysics 

(2002): 

O que é a morte? A desintegração da matéria? A destruição da 

consciência do ego? Ou talvez apenas a separação - o desaparecimento 

de alguém da nossa vista e sentimentos? [...] Havia fortes laços entre 

nós, que vivíamos juntos e experimentávamos emoções semelhantes; 

então, de repente e sem aviso, nós paramos de nos ver, nos telefonar, 

nos escrever. [...] A única diferença entre [...] mortes, para além de 

uma [diferença] física óbvia, diz respeito a um potencial. Há muitos 

amigos e conhecidos que eu provavelmente nunca vou encontrar 

novamente, mas o potencial está lá - um belo dia, eu vou virar uma 

esquina e esbarrar em um deles, bater-lhe nas costas e ir ao pub, então 

nós vamos nos afogar em memórias. Ou, algum dia, eu vou construir 

ou comprar uma casa sobre as Ilhas Virgens, em St. 

Croix/Frederiksted, e convidar os meus amigos lá em férias. [...] 

Assim é a morte o fim de um potencial? Um dos caminhos que a vida 

tem é emparedado por fora e golpeado com uma certidão de óbito, é 

isso? (MAJEWSKI, 2002, p. 6-7, livremente traduzido)
14

. 

                                                 
13 Para Bergson, assim como para Deleuze, a “imagem” é um objeto-menos, isto é, a imagem é espécie de morte do 

objeto porque não representa a sua presença, mas, sim, a ausência de sua totalidade. Logo, o conjunto total de 

imagens de que fala Bergson em Matéria e Memória, diz respeito ao mundo no qual tudo está em relação com 

alguma coisa, tudo representa algo para alguma coisa. Não estamos aqui tratando da questão da representação de 

forma corriqueira. Queremos dizer que há um mundo a priori, mas que, quando este mundo está em relação com 

alguma coisa, ele será necessariamente objeto-menos (imagem, representação) para essa alguma coisa, da mesma 

forma que essa alguma coisa será necessariamente objeto-menos (imagem, representação) para esse mundo. Esse sutil 

ponto que trazemos aqui, aliás, talvez seja uma das questões mais difíceis no que diz respeito ao conceito de imagem: 

uma imagem é uma vista, a imagem nunca é o objeto em sua totalidade; mas, assim como um signo, está no seu 

lugar. A imagem é a única e mais direta forma através da qual podemos dar com o mundo, poderíamos inclusive dizer 

que a imagem é uma espécie percepção. Não é à toa que Bergson se dizia idealista-materialista. Não é à toa também 

que seguimos no texto e fustigamos o assunto: trazemos a situação extrema da morte total e física do objeto, é 

preciso, pois, se esforçar para compreender o ponto de indiscernibilidade entre imagem, morte, percepção, 

descontinuidade e representação em Bergson. 
14 What is death? The disintegration of matter? The destruction of the ego’s consciousness? Or maybe just separation 

- someone’s disappearance from our sight and feelings? […] There were strong bonds between us, we lived together 

and experienced similar emotions, then, suddenly and without warning, we stopped meeting, phoning, writing. […] 

The only difference between […] deaths, apart from the obvious physical one, concerns potential. There are a lot of 

friends and acquaintances I’ll probably never meet again, but the potential is there - one fine day, I’ll turn a corner 

and bump into one of them, slap him on the back and go to the pub, then we’ll drown ourselves in memories. Or 

some day I’ll build, or buy, a house on the Virgin Islands, on St. Croix in Frederiksted, and invite my friends there on 
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Talvez seja isso que incite Chris a gravar tudo. A responder para o médico, 

enquanto esperava Cláudia sair da cirurgia, “registro tudo” (MAJEWSKI, 2004). Chris 

estava obcecado pela possibilidade de esquematizar a coexistência e/ou a continuidade 

de todas as facetas e novidades de que o convívio com Cláudia poderia lhe dispor.  

Nesse sentido, se, já perto do termo de sua vida, Cláudia buscava viver o paraíso 

proposto por Bosch através da releitura corporificada de sua pintura; Chris, mais do que 

viver esse paraíso de Claúdia e junto a ela, precisava retesá-la no território do registro 

magnético. É por esse motivo que Chris fazia uso do vídeo: 

Vídeo em latim não é só um verbo, como também um verbo 

conjugado, que corresponde à primeira pessoa do singular do 

indicativo presente do verbo ver. Dito de outro modo, video é o ato de 

olhar se exercendo, hic et nunc, por um sujeito em ação. Isso implica 

ao mesmo tempo uma ação em curso (um processo), um agente 

operando (um sujeito) e uma adequação temporal ao presente 

histórico: “eu vejo” é algo que se faz “ao vivo” (DUBOIS, 2004, p. 

72). 

 Em outras palavras, Chris foi além. E, assim, foi capaz de ultrapassar o paradoxo 

observado por Philipe Dubois: “cortar o vivo para perpetuar o morto” (DUBOIS, 1994, 

p. 126). De forma semelhante, Chris não salvou Cláudia do desaparecimento fazendo-a 

desaparecer.   

Assistimos ao filme e sabemos que Cláudia sempre esteve ali com Chris; 

enquanto ele empunhava a sua câmera, Cláudia respondia, interagia com Chris que 

mirava a câmera contra ela: Cláudia também dirigia Chris, os ângulos, os seus tempos 

mortos, Cláudia inclusive tomava a câmera de Chris e o mirava (as duas figuras a seguir 

são screenshots de The Garden of Earthly Delights, 2004): 

 

 
 

 

                                                                                                                                               
holiday. […] So is death the end of potential? One of life’s paths has been bricked off and slapped with a death 

certificate, is that it?  
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 Num livro muito bonito chamado Bergsonismo (2012), Deleuze nos coloca que 

toda “imagem” é um “objeto menos”:  

A percepção não é o objeto mais algo, mas o objeto menos algo, 

menos tudo o que não nos interessa. Isto equivale a dizer que o 

próprio objeto se confunde com uma percepção pura virtual, ao 

mesmo tempo que nossa percepção real se confunde com o objeto, do 

qual ela subtrai apenas o que não nos interessa. Donde a célebre tese 

de Bergson, da qual analisaremos todas as consequências: percebemos 

as coisas aí onde estão, a percepção nos coloca de súbito na matéria, é 

impessoal e coincide com o objeto percebido (DELEUZE, 2012, p. 

19). 

Por outro lado, sabemos que Gilles Deleuze sempre nutriu muito gosto pelos 

paradoxos lógicos. Quando analisa Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll, 1865) 

em Lógica do Sentido (2009), Deleuze nos convoca a procurar o paradoxo do “puro 

devir”: isto é, “a identidade de dois sentidos ao mesmo tempo, do futuro e do passado, 

da véspera e do amanhã, do demasiado e do insuficiente, do ativo e do passivo, da causa 

e do efeito” (DELEUZE, 2009, p. 2). 

Isso posto, que faz Chris com a sua câmera, senão, operar o paradoxo do “puro 

devir”? Até que ponto Chris faz do registro de Cláudia um “objeto menos”? Se é que o 

faz. 

Aliás, poderíamos dizer que, em momento algum, Chris opera recortes ou 

seleções em seu registro. Chris não edita suas fitas magnéticas. Quem o faz é Lech 

Majewski. Como poderia Chris escolher instantes, facetas da vida que viveu com 

Cláudia? Como poderia Chris mutilar a pequena gama de possibilidades que ele pôde 

cultivar com Cláudia? Se tudo o que ele queria era fazer permanecer o potencial do 

possível, dos futuros encontros, das futuras conversas, dos futuros desvarios de Cláudia 

em seu caminho de historiadora da Arte. 
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É preciso, pois, que saudemos a produção dessa película de Lech Majewski. Ora, 

nada impediria que tal obra fosse um documentário ou uma ficção assim como tantos 

outros filmes já feitos a respeito de obras pictóricas. 

É preciso que saudemos Lech Majewski por ele ter deixado que Chris e Cláudia 

falassem pela obra de Bosch e de suas vidas da forma como eles falaram. Vamos saudar 

Lech Majewski por ele ter permitido que a edição do seu filme se desenhasse a partir de 

um registro executado por Chris por meio de uma câmera de vídeo. 

Não é todo que dia que um diretor deixa que os seus personagens imponham 

suas vidas ao espectador, vivendo em todas as suas contradições sem que o diretor 

precise refreá-las ou recriá-las de alguma forma, para que não venham atingir os valores 

morais e de gosto do público. Como nos diz Truffaut: “é preciso oferecer aos 

personagens todas as possibilidades de salvação” (TRUFFAUT in GILLIAN, 1990, p. 

135). 

Ou seja, se é verdade que Chris procurou guardar em suas fitas todo o potencial 

vital de Cláudia; é também verdade que Lech Majewski, ainda que tenha editado tais 

fitas, impregnou a sua película com os incontáveis fantasmas do “tempo” que ficaram 

de fora da montagem. 

Não é por acaso que The Garden of Earthly Delights (2004) funcione como um 

objeto de “memória protética”. Isto é, como um bloco de construção mediada capaz de 

moldar o nosso processo de recordação e afetar a nossa mediação com relação às nossas 

lembranças de amor, morte, vida, liberdade, tempo etc.. De modo que, num contínuo 

projeto de auto-formação, é possível que sejamos tomados pela possibilidade de reviver, 

ajustar, mudar, rever nossas lembranças, quando assistimos à película. 

Grandes obras como The Garden of Earthly Delights (1503-1504) e The Garden 

of Earthly Delights (2004) são como passagens pelas lembranças e pelo “tempo”: 

conservam consigo a gratuidade do potencial imaginativo que somente a “memória” 

possui.  

Hieronymus Bosch e Lech Majewski preservam aquilo que é desinteressado na 

vida; aquilo que, por circular, durante tanto tempo, em torno de nossa imaginação, mais 

parece condenado ao virtual: a liberdade absoluta, a descoberta para a entrada em um 

paraíso que só é possível na Terra, através do amor, do sonho, do desejo e da 

“memória”. 
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Parafraseando Chico Buarque, futuros homens viverão sem saber parte dessa 

vida que um dia grandes artistas lhes deixaram: é o caso de Bosch e Majewski. 

 

Considerações Finais 

 

O entendimento da questão da “memória”, colocado por Henri Bergson em 

1939, talvez seja uma das questões epistemológicas mais fundamentais quando 

resolvemos nos lançar em meio ao aventuroso caminho da Teoria da Arte. 

Se a “memória” parece ser o local em que estão conservadas todas as nossas 

possibilidades de “devir”, e o presente, por sua vez, nada mais é do que a atualização de 

quaisquer dessas possibilidades; podemos dizer também que “a percepção dispõe do 

espaço na exata proporção em que a ação dispõe do tempo” (BERGSON, 2011, p. 29). 

Ora, uma das grandes contribuições de “Bergson para os artistas e os teóricos da 

arte decorre do reconhecimento e da importância que ele atribui a esse intervalo entre a 

percepção e a ação pragmática” (FATORELLI in PARENTE, 2013, p. 161).  

É verdade que existem várias maneiras de se lidar com noções e conceitos já 

normatizados em nossa sociedade, sobretudo, aqueles que dizem respeito à percepção 

normativa. Mas a perspectiva criativa – ou da arte – é certamente a mais desviante de 

todas.  

Talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte, numa 

sociedade tecnocrática como a nossa, seja precisamente a recusa sistemática da lógica 

capitalista. É nesse sentido que Hieronymus Bosch e Lech Majewski manipulam os 

sentidos de libertação, morte, paraíso etc.. 

Para que atinjamos alturas e tons mais altos de nossa personalidade, talvez 

precisemos reduzir nosso grau de atenção com relação ao presente e ao controle social. 

Ou seja, para que atinjamos camadas de lembrança mais detalhadas de nossa 

“memória”, é preciso que a nossa atenção se distancie tanto de um equilíbrio-sensório 

motor do corpo no presente, como de interpretações normatizadas da realidade.  

Ainda que inquietantes, as práticas de Bosch, Majewski, Cláudia e Chris na 

tentativa de (re)compor, (re)viver o paraíso na Terra oferecem uma fantástica superfície 

na qual objetos discursivos, práticas materiais e artefatos de representação estão 

igualmente envolvidos em torno da produção de efeitos de poder e de novos tipos de 

subjetividades (CRARY, 2013). 
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Logo, quando nos detivemos no tema da “memória” e do “tempo” neste artigo, é 

porque estávamos atrás de campos de “memória” plural, nos quais tudo significa 

incessantemente e várias vezes. 
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