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RESUMO

Em nossa pesquisa, analisamos de que maneira o conceito de informe, que o pensador francês Georges Bataille define em seu dicionário crítico e explora ao longo de sua obra,

pode ser aplicado à obra do plástico alemão Hans Bellmer. Para isso, nos detemos, a princípio, nas fotos que ele começou fazer, a partir década de 30, sobre sua boneca, e

estendemos às outras obras suas, como desenhos, pinturas, esculturas e textos, nas quais a figura humana surge desarticulada, labiríntica, de maneira a quebrar com a noção do

corpo íntegro. Nas imagens que compõem o livro Die Puppe (A boneca), que Hans Bellmer publicou em 1934, observamos fotografias não verdadeiramente de uma mulher, mas

uma boneca cujos traços lembram os do corpo feminino. Aqui, a semelhança, ao mesmo tempo em que é evocada, é destruída por uma espécie de operação de

desmantelamento da representação. A relação que estabelecemos entre a obra de Bellmer e a obra de Bataille parte, portanto, desse compromisso com aquilo que foge aos

parâmetros erguidos pelo pensamento racional, para se impor, a partir da heterogenia e do nonsense, com um olhar que se detém sobre a obra de arte e o mundo como espaços

cujas fronteiras são sempre flutuantes, jamais dadas como certas. Ao analisarmos a obra de Bellmer, podemos perceber que suas representações do corpo se dão a partir do

erro, no sentido de que ele se abre múltiplo, sem que haja hierarquia entre suas partes. Dessa maneira, Bellmer, ao criar e ao fotografar sua boneca, ampara-se na

impossibilidade de dar resposta, na transitoriedade de sentido, ao nos entregar uma representação do corpo feminino que, ao mesmo tempo, se aproxima e se afasta da condição

humana. O que Hans Bellmer articula, em suas fotografias ou ilustrações, pode ser percebido, portanto, como uma série de sacrifícios que têm o objetivo de questionar os papéis

sociais, mas também a própria noção de representação. Para que isso ocorra, as imagens de sua boneca, por exemplo, se estabelecem como parte de um processo de perda, de

afirmação da inutilidade do corpo feminino. Nesse sentido, a partir das fotografias de sua boneca, Bellmer provoca a destruição do corpo feminino, a sua retirada do mundo das

coisas, tornando-o inacessível, levando-o, agora, à condição daquilo que não tem mais serventia. Para entender melhor como artista alemão fundamenta sua obra no

descontínuo, no fragmentário, em nossa pesquisa, nos apoiamos em textos escritos pelo próprio artista, como, por exemplo, “Anatomia da imagem”, no qual Bellmer explica o seu

processo artístico. Além de usar o informe, termo formulado por Georges Bataille, em seu dicionário crítico, nos determos em livros como Lascaux, Manet e O erotismo, nos quais

o pensador francês analisa a expressão artística como transgressão. Para se entender e aprofundar as questões provocadas pelo informe, também utilizamos textos de

Didi-Hubermann, Friedrich Nietzsche, Maurice Blanchot, Michel Leiris, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Rosalind Krauss, Ives Alain Bois, Sade e Walter Benjamin, 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. Ao nos

ampararmos no método comparativo como forma de estabelecer diálogos entre a obra de Bellmer e a de outros artistas, pudemos descobrir similaridades entre gravuras e

desenhos do artista alemão e a da sua própria esposa, Única Zürn, no momento em que as identidades dos seres e coisas representadas se tornam reversíveis, pois as imagens

que nos são oferecidas implicam em corpos cujos limites desmoronam, se abrem para os espaços que os cercam, de maneira que o que se estabelece é uma tensão não

resolvida entre continuidade e descontinuidade, permanência e ruina. Longe de uma síntese, o informe, que se desenvolve na obra de Bellmer, abraça simultaneamente

condições contrárias, sem que haja uma conclusão, um fim. A transgressão, na obra de Hans Bellmer, nos leva a refletir sobre os limites da condição humana, no instante em que

o corpo é evocado em sua precariedade, como algo desarticulado, múltiplo, labiríntico, na medida em que seus membros se espelham, anarquicamente, uns nos outros.
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