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Ana Vitória Mussi

Santa Catarina, 1943. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, Brasil.

Artista-fotógrafa, assim nomeada pelo crítico e curador Paulo Herkenhoff, Ana Vitória Mussi 

é responsável por uma vasta produção que integra fotografia, imagem em movimento, 

objetos e instalações.

Entre 1968-1973, estudou arte com Ivan Serpa e fotografia com Kaulino e Ricardo Holanda, 

no Senac, Rio de Janeiro. De 1979 a 1989, trabalhou como repórter fotográfica. Sua obra, 

muitas vezes associada a uma sutil poética da resistência, oferece, por meio da linguagem 

artística, um campo para a crítica social, principalmente com relação à ambiguidade suscitada 

pelas imagens da mídia.

Durante a ditadura militar do Brasil, por exemplo, desenvolveu pesquisa com jornais da 

época (série Jornais, 1970), atribuindo visibilidade à censura, além de ter utilizado a própria 

programação televisiva (série NA TV!, 1975-1996) como meio de expressão. Após este período, 

estudou serigrafia com Dionísio Del Santo e Evany Cardoso na EAV/Parque Lage, entre 

1989 e 1990, e produziu a série Impressões [1992 – 1997], até começar utilizar os próprios 

negativos como suporte (série Negativos [1974 – 2006]).

Ana Vitória Mussi já participou de diversas exposições, individuais e coletivas,

no Brasil e no exterior.



Nas imagens de Ana Vitória Mussi um banal pugilato eletrônico é 

transmutado por alquimia visual em arte poética: é luta que não acaba, 

podendo ser a querela da própria artista contra a matéria com que plasma 

sua obra. Mussi com ritmo (disritmia?) alterna campo e contracampo, 

fazendo com que a plateia nos encare, devolva o nosso olhar através 

dos poéticos gladiadores que refletem as lutas do cotidiano – às quais 

a artista com habilidade incorporou mais significado.

Alfredo Grieco

professor e crítico de arte



Série Impressões, 1992 - 1997



A produção atual de Ana Vitória está assentada em um conjunto 

de aparentes paradoxos. Essa obra se concentra em dar estatuto 

de experiência à opacidade, como instância crítica do olhar. 

E esse projeto de Mussi pode ser a construção da opacidade, 

como se uma clareza específica pudesse daí resplandecer. A 

opacidade ganha sua estranha transparência de conceito. A 

artista também nos indica que a opacidade é múltipla. Agora 

essa escuridão, não redutível à mera fisicalidade da ausência 

de luz, impõe-se como conhecimento e circunstância.

Antes, quando o Brasil vivia submerso na ditadura de 64, 

Ana Vitória Mussi construía sua obra como sutil poética de 

resistência. No início da década de 1970, a artista trabalhou 

diretamente sobre jornais. Intervinha com o preto numa obra 

que, podendo remeter à produção de Antônio Manuel, tem 

seu próprio território. Os dois artistas podem ser vistos de 

modo complementar. Enquanto Antônio Manuel ressaltava os 

fatos noticiados, encobria para revelar ou ressaltar o dado 

essencial, Mussi optou por uma questão monográfica: conferir 

visibilidade à censura. A tinta preta, em ambos, era a cor 

alegórica da censura, revertida como possibilidade de ruptura 

dos constrangimentos, mas sempre com sua conotação de luto. 

Na sombra, a pulsão de morte explodia em seu ritmo violento.  

Ana Vitória Mussi – opacidade e conhecimento
por Paulo Herkenhoff

Ana Vitória Mussi nos confronta agora com cadernos de 

jornais recobertos de matéria gráfica preta ou branca: extrema 

penumbra ou na iluminação. São faces da mesma moeda, o 

cegamento. Sem o antigo clima de censura de um regime 

ditatorial, seus jornais atuais são como cadáveres exangues 

da notícia, por excesso e carência. Áreas reservadas por 

tinta espessa definem a territorialidade dos fatos. Estão em 

jogo a acessibilidade aos fatos, o projeto contemporâneo de 

constituição do fato, os registros da história. A televisão mente, 

afirma categórico o filósofo Gianni Vattimo e, no entanto, todos 

assistem. Seria possível resumir esse dilema da comunicação 

contemporânea a um medium de informação? A imagem dessa 

instalação aflige o coro dos contentes. 

Antes, a artista trabalha uma tópica política da malha, antes 

foi a rede de futebol criando abismos, agora se relaciona 

com a diagramação do jornal ou a tela da serigrafia, meios 

de reprodução do real, exposta precariedade. Um véu vela 

a versão da verdade. Faz a intermediação do olhar. Já não 

se lê nem se vê o fato, mas se constata a sua invisibilidade. 

O que percebo é exatamente que algo se põe entre mim e o 

mundo. Agora, Ana Vitória Mussi trabalha uma materialidade 

constitutiva desse vazio e desse silêncio. Interioridade e 

exterioridade parecem coincidir na matéria turva. A matéria 

espessa, opaca e negra, não é lente.

Não admite sombras, não reflete como um espelho cego 

(aqui poderíamos admitir a afinidade de Mussi com Goeldi). 

O trabalho não admite duplos. A sua própria corporeidade. A 

partir desse foco é que o processo mental de significação se 

instala e o sentido encontra clareza. 



Codice, 1994

jornal e tinta serigrafica

newspaper and silk screen

60 x 40 x 4 cm (cada)





Diários, 1993/1997

impressao serigrafica em papel manteiga

serigraphic print on partchment paper

36 x 27 cm (cada)



IMPRESSÕES, 1992 | impressao serigrafica em papel manteiga / serigraphic print on partchment paper | 100 x 76 cm (cada)



Série Jornal, 1968 - 1972



Barreiras, 1972 | intervenção em guache sobre jornal / intervention with gouache on newspaper



Mobilização, 1970 | guache e ecoline sobre papel / gouache and ecoline on paper | 58 x 38 cm (cada)



Série Negativos, 1978 - 2004



Com a passagem dos anos 60 para os anos 70, Ana Vitoria 

Mussi começou a fazer arte. Por muitos anos ela interveio 

criticamente na imagens fotográficas que ela fez ou se apropriou 

de terceiros. Ela recentemente superou a intenção original de 

sua investigação (até agora envolvida com a imagem ampliada), 

para criar um trabalho usando elementos intermediários do 

campo da fotografia (negativos, envelopes para negativos, 

álbuns, etc.) Ela é provavelmente a artista brasileira que 

explorou a possibilidades poéticas da fotografia por mais 

tempo, indo muito além de seu uso habitual e convencional. Seu 

senso de licença é por ter crescido artisticamente durante um 

período crucial de expansão, tendo um excedente de técnicas, 

materiais e mídias para a prática da arte contemporânea.

A contribuição fundamental da fotografia para registrar todo 

tipo de imagem não está em questão aqui. A investigação inicial 

em fazer imagens fixas com luz culminou em 19 de agosto 

de 1839 com uma patente da Academia Francesa de Ciências 

garantida por Jean Jacque Mandr Daguerre (1879-18551) 

para o Daguerreótipo, sem dúvida o maior presente para a 

humanidade. Neste primeiro descoberta fotográfica não havia 

negativo, e as imagens eram únicas como uma pintura. Essa 

limitação foi rapidamente superar. Em 1841, o cientista inglês 

William Henry Fox Talbot (1880-1877) inventou o (Calotype) 

negativo e A fotografia foi dominada.

Arqueologia dos “Avessos”: Inverse/Averse/Reverse
por Fernando Cocchiarale

Quais são então as razões para investigar a utilidade 

comprovada da fotografia? Provavelmente nenhum se nos 

restringirmos ao esfera tecnológica, mesmo considerando 

os novos processos digitais que substituem os processos 

óptico-químicos de fotografia com imagens eletrônicas. Mas 

se considerarmos a história da fotografia e a experiência 

acumulada do obras criadas por fotógrafos, seu status 

institucional, suas diversas aplicações — desde artísticos, 

álbuns de família, científicas, fotojornalísticas, publicitárias, 

de moda e até aquelas utilizadas por artistas contemporâneos 

que se apropriaram do meio (e de outros, como o vídeo) desde 

a Pop Art — vemos que esses pontos podem ser criticados por 

sua falta de vigor, absorção acadêmica e erosão dos cânones 

tradicionais. Nesta incerteza (e fragilidade) do extrasuper-

mundo técnico trazido pela produção fotográfica, o trabalho 

de Ana Vitória torna-se produtivamente crítico porque

daí emerge o significado poético combinado de sua obra, ao 

longo de sua carreira e em cada um de seus peças individuais.

Não podemos, portanto, explicar sua escolha de incompetência 

técnica (como alguns sustentarão é o caso da arte 

contemporânea Produção). Por um período de cerca de dez 

anos, Ana Vitória trabalhou como fotógrafa de imprensa de 

eventos para sobreviver. O imenso quantidade de material 

residual dessa experiência paralela, especialmente os milhares 

de negativos acumulados durante um década, é hoje parte 

essencial do trabalho que apresenta na exposição “Avessos”, 

que une os seus mais recentes trabalhos com peças do início 

da carreira.

A palavra “avesso” conota literalmente o inverso de uma coisa. 

Pode, por extensão, designar uma situação deslocada, ou

localizado na margem do que é consensualmente considerado 

normal. O trabalho recente de Mussi, um acúmulo do avesso

de impressões fotográficas, e seu uso inesperado dessas 

formas icônicas, os negativos, remete a ambos os significados 

do palavra.

O próprio título da exposição, baseado em uma de suas peças, 

mostra fotografias apropriadas no verso para demonstram 

que eles não são usados   nessas composições por causa 

de sua forma plástica física (ou seja, para o acumulação 

ou rarefação do preto brilhante dos negativos ou por 

qualquer outra propriedade visual intrínseca ao material), 

mas conceitualmente, distorcendo o significado e o valor 

desses elementos fotográficos suplementares. Eles são não 

esculturas, mas conceitos visuais silenciosos.

A imagem de um negativo isolado ainda pode ser vista contra 

a luz. Mas quando Mussi reúne milhares de negativos em uma 



estrutura, ou as achata sobre um fundo, ela reduz o caráter eminentemente 

icônico da fotografia ao seu indicador mais essencial, porque a imagem se 

torna invisível.

Em  seu exemplo mais espetacular disso, Por um fio I, ela pendura 

aproximadamente 20.000 negativos em fios ligados a um rack horizontal, 

representando imagens do grand monde carioca tiradas enquanto trabalhava 

como fotógrafo de eventos para o colunas sociais, durante os anos de 1979 

a 1989. Por mais difícil que seja reconhecê-los por seu tamanho reduzido 

e seu a fisicalidade é indispensável do sentido desta obra. O que acontece 

justamente é a interdição das imagens destino narcísico: fotografados para 

aparecer, agora se perdem em uma pilha de negativos, os protagonistas 

desaparecem, seus mesmice monótona igualando-se à do material negativo.

Com menos negativos amalgamados, Por um fio II, distingue-se de seu 

homônimo por tratar de outro conceito. Isto deriva seu significado das 

imagens em Kodalite que o constituem. O assunto é luta de Luta livre onde 

derrota ou vitória depende sempre dos limites tênues e frágeis laços da 

sorte. É claro que o significado de todas essas peças se encontra entre a 

palavra-título (sua conotação) e os índices (negativos, kodalites, etc.) que 

envolvem as imagens (ícones) que dificilmente voltam à luz (a menos que 

as peças sejam desfeitas para imprimir de novo as imagens), confinadas 

à materialidade do os objetos construídos. Os outros trabalhos de Ana 

Vitoria Mussi obedecem à mesma lógica — negativos de familiares, viagens 

realizadas, envelopes que continham os negativos de Por um fio — são 

agora como relíquias arqueológicas do passado óptico-químico atualmente 

em extinção acelerada pela tecnologia digital. São a face semântica invisível 

dos extraordinários Avessos que o artista nos mostra.



Por um fio, 1977/2004

negativos / film negatives (twenty-

-two thousand negatives of Carioca 

high society events photographed 

between 1977 and 1989)

330 x 150 x 60 cm



Avessos, 2004 | resíduos da parede no verso de fotografia montados em moldura de slide / wall wastes on the back of photography placed on slide frame | 20 x 60 cm





Na obra de Ana Vitória Mussi (1943), negativos fotográficos 

formam o trabalho em si. Entre 1979 e 1989, Ana Vitória trabalhou 

como repórter fotográfica cobrindo a noite carioca.

Em Série Negativo, Pelas Frestas (1972/2012);  Tua Imagem I 

(1978/2004) e Índice #2 (1978), as imagens dos negativos são 

suprimidas, ao invés de serem reveladas. O que se vê  são  

apenas os porta-negativos; os envelopes e o papel celofane 

que os protegiam. 

Há um desdobramento tanto do passado da artista, quanto 

da datada cena social do Rio de Janeiro, abandonando o

que já não importa, para desvendar e criar um novo presente.

Os negativos n o se referem mais a nada, mas apenas a si 

mesmos. Os envelopes e suas respectivas numerações deixam

de catalogar aquilo que não existe mais, para simplesmente 

envolver o vazio.

Pelas Frestas



Pelas Frestas, 1972/2012 | porta-negativos e negativos / film negative holders and film negatives | 120 x 640 cm



Indice #1, 1978/2004

porta negativos com anotacoes

negative holder with notes

270 x 74 cm



Índice #2, 1978

porta negativos com anotacoes e caixa de acrilico

negative holder with notes and acrylic

28 x 35 x 3 cm



“O mundo é uma casa com cheiro de museu” – a insólita 

frase cintila destacada da página de um jornal de 1970, entre 

imagens de esqueletos e relógios antigos. Na manchete, 

em letras ofuscadas, lê-se: “O mundo teatral: onde tudo se 

transforma”. Uma década antes, Yves Klein havia substituído 

a primeira página do suplemento dominical do France Soir. 

Nela, sobre a imagem de um homem “que se joga no vazio”, a 

manchete “Théatre du Vide” anunciava a era da “sensibilidade 

pura”. Bastante distante, todavia, do mergulho venturoso 

na “cosmogonia do azul” de Klein, as interferências de Ana 

Vitória Mussi nos jornais de 1970 exalam discreta melancolia 

e luto. Uma reflexão sensível em que texto e imagem tecem 

sofisticadas relações, subvertendo e explicitando os poderes 

e seduções das mídias. Tempos difíceis aqueles, de palavras 

e corpos mutilados nos porões da ditadura. E, no entanto, a 

interlocução que a artista estabelece com o jornal e a televisão 

vai além do contexto de sua época, interroga-os como 

dispositivo de mediação e legitimação. É assim que vemos um 

dos jornais da série ser recoberto de prata de onde apenas uma 

pequena sentença foi preservada: “falsa impressão”. Dúbios 

sentidos que se multiplicam e se entrecruzam: na contramão 

da emulsão fotográfica, que sensibiliza uma superfície para 

torná-la impressionável pela luz, a prata ali vela imagem e 

voz; no lugar da autenticidade do fato avalizada pelo jornal, 

é a dúvida que reluz. Da espessura enigmática da Palavra 

À TUA IMAGEM
por Marisa Flórido Cesar

originária e reveladora, da qual seríamos imagem e semelhança, 

restou-nos a verdade por um dia, a memória comercializada 

como informação descartável, a imagem exaurida na 

superexposição. Restou-nos a celebridade por 15 minutos. 

Anônimos elevados à fama de uma página diária: “Identificado 

apenas pelo número, o morto anônimo é reverenciado no dia 

de finados”, diz a legenda. (E, no entanto, passados 40 anos, 

algumas das manchetes alteradas pela artista soam-nos tão 

atuais...)

Nestas 4 décadas de produção artística, Ana Vitória Mussi  

não apenas lançou-se à investigação da fotografia em seu 

domínio ampliado, como sua obra reflete a condição da imagem 

no mundo contemporâneo e nossa submissão a seus poderes. 

Utilizando vários suportes e objetos além do papel, dilatando 

o campo perceptivo e semântico da fotografia, a artista 

confrontou-se desde cedo à potência e à fantasmagoria de 

toda imagem. Esta exposição traz um pequeno recorte de 

sua extensa produção, com obras dos anos 70 a trabalhos 

recentes, mas todos realizados a partir de imagens de jornais 

e da televisão. A improvável frase, extraída do jornal, que 

intitula a mostra, não poderia ser mais oportuna: no jornal, e 

mais especificamente na tevê, o mundo se reflete, entra em 

nossas casas em meio às relações de intimidade e proximidade, 

familiariza e reduz o estranho. Tal é o artifício: construir uma 

ilusória transparência, ocultar-se, para que o espectador 

acredite relacionar-se diretamente com o mundo.  

Espelho em que nos oferece o reflexo, o mundo se fez tevê e 

habitou entre nós e, no fluxo inverso, poderíamos dizer: tudo 

o que outrora definira a experiência humana parece para ali 

migrar — a religião, a arte, a política, a sexualidade, a linguagem, 

e mesmo o corpo humano foram seqüestrados para essa 

dimensão que ambiguamente está dentro (em casa) e fora, em 

absoluta exposição espetacular (como em um museu). 

Esse pequeno aqui-lá, a tela, Ana Vitória Mussi entendeu 

como a grande encruzilhada onde se articulam a sociedade 

do espetáculo e a solidão da visão. E resolveu fotografar este 

encontro e seus seqüestros. Por isso, talvez, a exposição da 

imagem em objetos que se assemelham à tela da tevê, como 

tijolos de vidro, ou os jogos de ocultamento e transparência que 

estabelece com negativos e kodalites. Por isso, também, sua 

insistência em capturar, da tevê, corpos atléticos: saltadores, 

jogadores, nadadoras, trapezistas. A artista sabe que os corpos 

ali já são segundos, imagens derivadas de imagens. Corpos 

convertidos em ícones e espectros, corpos concentrados em 

sua eficácia e exibição. Semideuses onipotentes e frágeis entre 

a solidão e o espetáculo, aprisionados no brilho anestésico de 

um mundo em seu perene encenar-se. O deus-homem encena 



o próprio drama, o drama de uma origem ausente, 

de um modelo perdido, de uma finalidade frustrada. 

Encena o próprio drama para que as luzes brilhem 

sobre o vazio e distraiam a dor desse abandono. 

Pequenas narcoses diárias ao toque veloz e nervoso 

do zapping. 

Em Boxe, da série Na TV (1975-1999), nossa presença, 

captada por um sensor eletrônico, aciona um projetor 

de kodalite. A velocidade da projeção, que não nos 

permite distinguir com clareza as lutas ali exibidas, 

provoca tensão e suspense. O som dos disparos, o 

erotismo sublimado dos corpos em disputa, o ritmo 

frenético e hipnótico das imagens, a proximidade de 

nosso corpo para acionar o mecanismo, submergem 

erotismo-violência-velocidade-imagem em espiral 

de pura vertigem.... Se a televisão fez irromper, 

na desatenção da rotina doméstica, a ficção e o 

espetáculo, a tela passou a ser a abertura ao fluxo 

crescente e acelerado de imagens e informações, de 

visibilidades reconfigurando os poderes do visível.  

Fronteira difusa onde fato e ficção se confundem, o 

espaço é o aqui infinito da imagem, o tempo é o eterno 

agora do “ao vivo”, a seriação e fragmentação da 

modernidade, o imediato gozoso do espetáculo. Na 

repetição diária de sua programação ou na narrativa 

estendida das novelas, a televisão costuraria os 

lapsos do tempo, controlaria os ritmos e os desejos 

individuais e coletivos da existência. A violência 

da imagem não é, portanto, a de seu conteúdo, 

tampouco de seu excesso, mas dos dispositivos 

e de seus modos de operação. Não é a imagem 

que está saturada, mas o desejo que é paralisado 

pela satisfação imediata oferecida no espetáculo, 

pelo bombardeio sem trégua de seus gozos. Nessa 

narcose diária, na persuasão instantânea da tevê, 

a pulsão de ver é amortizada, o olhar rende-se aos 

monopólios sem resistência, pensamento e palavra 

são, enfim, silenciados. 

Se os seres só têm existência na exibição imediata, 

nem homem, nem deus, mas pura visibilidade, Ana 

Vitória Mussi resiste em explicitá-los. Em “À tua 

imagem” (1978-2004), um rebobinador regurgita 

centenas de negativos: são políticos e reis, 

personagens do high society ou do show-business, 

que a artista fotografou ao longo de uma década 

para jornais cariocas. O instantâneo fotográfico 

e o imediato do espetáculo são estendidos nas 

camadas arqueológicas e sombrias dos anos.  As 

imagens são expostas em negativo, este fantasma 

que não é a imagem, mas sua passagem. E, se 

somos a reiteração do veiculado na mídia, se 

somos o reflexo fantasmático das celebridades, 

seria preciso recusar-lhes a exibição da face 

— seria necessário então devolvê-las à própria 

fantasmagoria.  Afinal, a artista colocou-se desde 

logo a difícil tarefa de fotografar o interstício entre 

o que se vê e o que permanece velado, entre olhar e 

pensamento. Fotografar a abertura e a resistência 

ao significado. Fotografar as imagens encobertas 

pelo que as revela. Fotografar, enfim, o próprio véu.



Tua imagem, 1978/2004 | negativo fotográfico / photo negative | 20 x 110 x 50 cm





BANG, 2012



O bandido atira contra a câmara que o captura e contra nós, 

espectadores. Desde 1903, com O grande roubo de trem,  

somos alvos do bang bang do cinema. 

Em Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc Godard repete, na forma 

de texto gráfico visual e na voz off Histoire avec un s, [História 

com s]. Vemos, então, as histórias do cinema nas batalhas e 

guerras do século XX. O cineasta resume a história do cinema 

americano como a girl and a gun. A girl and a gun, Godard 

repete ao longo do filme. A fórmula de Hollywood decomposta 

na montagem do autor que, para frente e para trás, movimenta 

a moviola e seu ruído. Montagem, assemblage, colagem, 

mistura não apenas do cinema e sua história, mas de seus 

continentes, europeu e americano, em cruzamentos, disputas, 

intrigas: a história do cinema como gênero cinematográfico. O 

cinema, seus heróis e covardes, suas divas e vítimas. Histoire 

avec un s.

Em 1991, Jean Baudrillard escreveu, em La guerre du golf n’a 

pas eu lieu, publicado no jornal Libération:

O drama real, a guerra real, não temos nem mais o gosto, 

nem a necessidade. O que precisamos é o sabor afrodisíaco 

da multiplicação do falso, da alucinação da violência, o 

que obtemos de todo prazer alucinógeno, que é também 

Bang - Instalação fotográfica de Ana Vitória Mussi
por Katia Maciel

o prazer, como na droga, da nossa indiferença e da 

nossa irresponsabilidade, portanto da nossa verdadeira 

liberdade. Para concluir: É a forma suprema da democracia  

Esse texto poderia ser uma critica aos filmes de Quentin 

Tarantino. Edição de imagens de naturezas distintas: fotografias, 

séries televisivas e animações em filmes que ultrapassam os 

acontecimentos em seus aspectos históricos, morais e éticos. 

O que fazer quando tudo já aconteceu? Refazer tudo em um 

movimento contemporâneo de eterno retorno. No caso do 

cinema americano, Tarantino gera um pastiche de violências 

do western ao filme noir, do burlesco à guerra mais visceral, em 

que os heróis afundam sem o alento da vitória. Outra nouvelle 

vague, outro neorrealismo, na total desrealização do jogo 

americano do culto ao herói. Não existem heróis, só bandidos, 

não existe a paz, só a guerra, a pior de todas, aquela de todos 

os dias, aquela que nos torna indiferentes ao sangue, ao suor 

e as lágrimas.

Na exposição “Bang”, de Ana Vitória Mussi, três paredes abrigam 

quatro projeções que se tocam e funcionam para dentro e 

para fora, no deslizar do movimento parado, no entrecruzar 

das formas e ritmos que combinam as imagens que passam 

como em um filme. Um filme contrastado pelas fotografias que 

fixam o que mostra a televisão da artista, para ela, uma janela 

para os acontecimentos em versões que se materializam e 

desmaterializam no tempo do clique da câmara que opera.

A instalação-filme Bang transcende a relação entre a artista e 

a curadora. Juntas na edição de imagens, orquestrando a um 

só tempo a guerra que se pacifica no olhar, elas nos paralisam 

nos batimentos fotográficos precisos como os alvos a serem 

atingidos. Olhar que, aos poucos, entra em sincronia com 

o sublime das imagens que mostram, nas palavras de Jean 

Baudrillard, “um real sem origem nem realidade”, porque tudo 

é cinema.  

A mulher olha, a arma atira, os corpos mergulham, os aviões 

planam e nós, imersos no movimento do tambor que gira imagens 

e tanques, somos acolhidos no preto e branco do cinema em 

todos os tempos e pela trilha de Tarantino em seu bangue-

bangue. E o tempo é bergsoniano porque aqui o passado é 

contemporâneo do presente que ele foi. Nos termos colocados 

por Gilles Deleuze, em seu livro A ilha deserta,  a duração é 

uma memória, porque ela prolonga o passado no presente. 

Bergson enuncia que o presente vai progressivamente, com 

o envelhecimento, tendo uma carga mais pesada de passado. 

Para o autor, o passado sobrevive em si, como lugar no qual 

nos colocamos para nos lembrar: o passado é o em si, o virtual, 

o presente que ele foi e o atual presente do qual agora ele é 



passado. Deleuze repete Bergson, estendendo o pensamento da imagem em si para 

a imagem como o puro do tempo, como o virtual do tempo, como a imagem-tempo. 

A instalação Bang, de Ana Vitória Mussi, nos acorda com a delicadeza das imagens 

que flutuam no presente de um passado que não passa nunca, porque as imagens 

são mais que arquivos: são percepções incrustadas em nossos corpos, como a guerra 

e o cinema.  

1  The Great train robbery, filme dirigido por Edwin S. Porter, produzido pela Edson filmes. 
2 “Le drame réel, la guerre réelle, nous n’en avons plus ni le goût ni le besoin. Ce qu’il 

nous faut, c’est la saveur aphrodisiaque de la multiplication du faux, de l’hallucination de la 

violence, c’est que nous ayons de toute chose la jouissance hallucinogène, qui est aussi la 

jouissance, comme dans la drogue, de notre indifférence et de notre irresponsabilité, donc 

de notre véritable liberté”. Et de conclure: “C’est la forme suprême de la démocratie”.  (Jean 

Baudrillard)
3  Bergson (1858-1941). In DELEUZE, Gilles. A ilha deserta. São Paulo: Iluminuras, 2006. 



BANG, 2012 | Instalação com quatro projeções simultâneas e trilha sonora / Installation with four simultaneous projections and soundtrack



Série Resíduos, 1992 - 1997



Resíduo, 1992/1997 | matriz de impressão serigráfica, barbante e tinta sintética / silk screen printing, string and synthetic ink | 85 x 75 cm (cada)



Resíduo, 1992/1997

Matriz de impressao serigrafica, barbante e tinta sintetica

Silk Screen printing, string and synthetic ink

48 x 68 cm



RESIDUOS, 1992 / 1997 | matriz de impressão serigráfica / screen printing matrix | 124 x 85 cm (cada)



RESIDUOS, 1992 / 1997 | Serviço de impressão serigráfica / service provider screen printing matrix | 38 x 28 cm (cada)



RESIDUOS, 1992 / 1997 | matriz de impressão serigráfica / screen printing matrix | 34 x 44 cm



Na Tv, 1975-2007



Mergulho, 1975/2007 | SequÍncia de 10 fotografias apresentadas com um interlavo de tempo de 0,5 seg



Aquela Gente, 2021



Aquela gente (Políptico), 2021 | fotografia/photography, c-print | 55 x 101 x 5 cm
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