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RESUMO

Esse trabalho aborda os gifs enquanto fenômenos visuais do contemporâneo. Ao mesmo tempo explorado nas redes geralmente como memes, 
os gifs animados remontam aos experimentos de Muybridge e Marey e suas cronofotografias, ao cinema de atrações, aos filmes gráficos e as 
experiências do cinema estrutural e podem já ser tidos como uma forma de arte própria de uma era pautada pelo remix, pela ressignificação. Não 
mais uma montagem, mas uma desmontagem entra em cena ao pensarmos as imagens de baixa definição em loop .  A experiência fotográfica 
serial e o cinema pensado como mídia ou extensão de outro meio, em uma visada mcluhaniana, fundamentam a metodologia de nosso trabalho. 
Com McLuhan o caminho de explorar e não explicar os gifs  nesse trabalho divide-se em pensar três dimensões para essa imagem: a sua 
circularidade, o visualismo e a interatividade. Nessas três dimensões, os gifs se relacionam aos movimentos e momentos apontados 
anteriormente. Fotografias em movimento feitas de forma cada vez mais fácil em sites como Tumblr ou aplicativos como o GIF camera e não mais 
somente possíveis em programas como Photoshop, os gifs também passeiam por imagens que ganham sobrevidas, o resgate de pequenos 
momentos de filmes narrativos como a simples transformação de um plano emblemático - como a famosa inserção do personagem Vincent Vega, 
de John Travolta, em “Pulp Fiction”, passeando ou rodando por outras imagens que lembram o vídeo.  Cronofotografia por um lado, vídeo por 
outro. Entre-imagens no dizer de Bellour. Através da análise de alguns gifs tentamos delimitar uma espécie de arqueologia ou a busca pelo tempo 
profundo dos media como aponta Zielinski. Nessa arché nos deparamos com questão também já sugerida por McLuhan a de arte como uma 
espécie de ambiente. Essa extensão para imagens leves com movimento (.gif) foi criada em meados dos anos 1980 e permite salvar arquivos 
visuais no computador e compartilhá-los nas redes sem muito peso para a memória das máquinas, mas com muito peso para nossas memórias. 
Nessa onda de reviver e recriar imagens que invade a cena contemporânea, o gif é uma interessante ferramenta e conteúdo; meio e mensagem. 
Antes das cronofotografias, os brinquedos óticos que foram criados a partir do giro e da exploração dos movimentos cíclicos, como o 
Taumatrópio de Ayrton, 1825, o Zootrópio de Horner, 1834, o Fenacistoscópio de Plateau, 1829 podem ser camadas de nossa busca arqueológica. 
Lá a repetição, o giro,  a animação feita pelas mãos do espectador (que já interagia com a obra por conta disso) estão presentes. Nos filmes 
estruturalistas que lidam com a questão do estudo do movimento (Snow, Frampton, Warhol) e dos experimentos em vídeo ou antes das 
abstrações hipnóticas de Duchamp, Ruttman e Fiscinger e Richter,  o gif é uma extensão dessas práticas. Imagem híbrida , proteiforme. Em nosso 
estudo ainda inicial podemos pensar algumas considerações parciais: o gif se inclui na transformação digital das imagens, experimentações com 
áudio e imagem na web que nos possibilitam refletir como certas tecnologias reeditam antigas técnicas e ampliam ou estendem a própria arte 
para pensar seus espectros, suas possibilidades anacrônicas, memórias ou sobrevidas desse entrelaçamento que se torna mais e mais curioso 
entre fotografia, cinema e vídeo.
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