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RESUMO

 Em nossa pesquisa, buscamos analisar a obra do artista alemão Hans Bellmer, mais especificamente as ilustrações que ele compôs para os textos " História do olho"  e

"Madame Edwarda", ambos de Georges Bataille. Em sua obra, Bellmer provoca a desconstrução do corpo feminino, a sua retirada do mundo das coisas, tornando-o inacessível,

levando-o à condição daquilo que não tem mais serventia. Para isso, amparamo-nos no texto “Anatomia da imagem”, no qual Bellmer escreveu sobre como o corpo se

desarticula, quando ele deixa de se ser idealizado. Dessa forma, a pesquisa tem como fundamento a transposição dos conceitos articulados por Georges Bataille, tanto nas suas

narrativas quanto em seus textos teóricos, para as ilutrações que Bellmer criou. A análise sobre as imagens criadas por Bellmer tem como fundamento o conceito de informe,

formulado por Georges Bataille, em seu dicionário crítico, e de livros como " Lascaux" , "Manet" e "O erotismo", nos quais o pensador francês analisa a expressão artística como

transgressão. Utilizamos também de textos de Didi-Hubermann, Friedrich Nietzsche, Maurice Blanchot, Michel Leiris, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Rosalind Krauss e Ives Alain

Bois, uma vez que esses autores elaboram reflexões sobre o próprio conceito de informe ou oferecem análises que nos possibilitam pensar o corpo de forma anti-idealista,

transgressora. O método comparativo está sendo utilizado como forma de estabelecer diálogos entre a obra de Bellmer e a de outros artistas, como, por exemplo, Unica Zürn,

Henrique Alvim Corrêa, George Gross e Francis Bacon, para se perceber como o informe não se limita à obra do artista alemão, mas também pode estar presente em obras de

artistas díspares, no momento em que exploram noções como desfiguração, mutilação e sacrifício.
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