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RESUMO

Nossa pesquisa tem como objetivo analisar a obra do artista e cineasta Bruce Conner, relacionando seus filmes com suas colagens e assemblagens. Em seus filmes classificados

pela teoria do cinema como found footage, Conner faz uso de apropriação e incorporação de imagens descartadas, consideradas refugo pela indústria cinematográfica. As

imagens usadas em suas obras têm origem em cinejornais, filmes de baixo orçamento, trailers, e o cineasta as reorganiza de maneira a criar novos sentidos para elas. Em suas

assemblagens, Bruce Conner utiliza de found objects e materiais diversos compondo figuras e esculturas totalmente inesperadas. Sua obra Looking Glass, 1964, se divide em

duas partes, uma bidimensional, na qual constrói uma colagem de imagens de mulheres nuas que estão manchadas e rasgadas em sua grande maioria e outra, tridimensional,

constituída de braços de manequim, meias de nylon, rendas, sedas e outros elementos que remetem ao feminino e seu universo, que é aludido de forma deteriorada. Nesse

trabalho, Conner transforma imagens que deveriam se relacionar com uma sensualidade do corpo feminino e as transforma em figuras desgastadas, sem serventia, no que diz

respeito ao apelo erótico. Essas discussões sobre o corpo feminino e a sexualidade feminina também são tratados nos filmes Breakaway, 1966 e Marilyn Times Fives, 1973 nos

quais Conner utiliza da montagem para articular as imagens e o som. Nesse sentido, a relação entre as assemblagens e os seus filmes está intimamente ligada à forma como o

artista trabalha criticamente o corpo feminino em suas obras.
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