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In monolux, we are immediately struck by the “memory of photog-
raphy.” The series is composed of images taken without a camera, 
in a throwback to the photograms of William Talbot, the British 
pioneer who, in the first half of the nineteenth century, created 
images by direct contact. Placing leaves, feathers, or lace on chem-
ically sensitized paper, he would them expose them to sunlight, 
creating a dark background and a white silhouette of the object. 
This technique was subsequently appropriated by vanguard artists 
in the twentieth century, when Man Ray named it the “rayograph.”

Vicente de Mello has adopted the procedure, making it all his 
own. Rather than strictly formal arrangements or random spacings, 
he creates “narrative flares.” Flashes of light. Images that, for not 
being literary or literal, retain fragments of narrative in their origin, 
reduced to the minimum, to the status of pieces from a game. Spe-
cifically, a memory game. As such, they tell the history of photogra-
phy (without it being told) through technique, but also through the 
material wealth brought into play: a whole analog toolkit, including 
films, camera, slides, projectors, slide viewers, and albums. 

The history of art is also well represented. The starting points 
range from an engraving by Gilvan Samico, the iconic inverted 
America by Joaquín Torres García, or, closer to the world of pop, 
the “Matissian” cut-outs by Saul Bass for the title sequence of the 
film The Man with the Golden Arm. Such references are converted 
into live matter, reinvented by language. It is the same way, for 
instance, that the black clothing of the Amazon by Manet reveals 
its power as a mark, as matter, thanks to an operation that is both 
imaginative and critical. 

One thing that stands out in this memory of art is architecture 
– a notable presence in the poetic of Vicente de Mello –, which 
can be seen in the pillars of MAM Rio (Museum of Modern Art of Rio 
de Janeiro) or MASP’s (the São Paulo Museum of Art) free span, in 
aerial views of Ibirapueira park or the Esplanade of the Ministries.

Yet all this is also personal history, because the material is 
always imbued with subjectivity. Monolux makes a sensitive, playful 
museography of daily life, which historically draws on the ready-
made. As such, the monograms are assembled with a variety of 
objets trouvés: pieces of string, a set square, slide frames, picture 
frames, a spinning top, feathers, bottle tops, tape measures, a utility 
knife, etc. The most emotive of these autobiographical incursions 
is arguably Milton/Notlim, in which Mello uses the four steel knots 
that held together his father’s sternum after his open heart sur-
gery in 1982. It is a kind of free, fun, playful, elated, yet rigorous 
museography, as if the photographer had discovered in his work 
a taste for manual labor or even bodily labor, which tends towards 
the most complex mechanisms of memory. 

In this chiaroscuro, the background in absolute black sug-
gests cosmic, infinite darkness (like The Eridanus Void), but also 
the night of the unconscious and oblivion, the void within us; yet 
from out of the blackness emerges utter whiteness, composing 
– and composed of – materials that are no longer the bodies of 
things, but memories of them; memory, thus, of a presence now, 
etched in light. 

Em monolux, deparamos, de imediato, com uma “memória da fotografia”.  A 
série é composta por imagens conseguidas sem câmera, retornando assim aos 
fotogramas de William Talbot, o pioneiro inglês que, na primeira metade do 
século XIX, criava imagens por contato: folhas, plumas ou rendas eram colocadas 
sobre papel sensibilizado quimicamente. A seguir, o papel era exposto à luz do 
sol, criando-se, assim, um fundo escuro com a silhueta branca do objeto.  Essa 
técnica seria reapropriada pela vanguarda do século XX, quando Man Ray deu 
a ela o nome de rayograph.

Vicente de Mello retoma o procedimento, dando a ele um caráter pessoal. 
Em vez de arranjos estritamente formais ou de avizinhamentos aleatórios, ele cria 
“relâmpagos narrativos”. Iluminações. Imagens que, não sendo literárias ou literais, 
guardam fragmentos narrativos em sua origem, reduzidas ao mínimo, à condição 
de peças de um jogo. Mais especificamente, de um jogo da memória. Assim, a 
história da fotografia conta-se (sem ser contada) pela técnica, mas também pelo 
universo material arregimentado: todo um instrumental analógico, como filmes, 
câmeras, slides, projetores, visores, álbuns. 

A história da arte também está largamente à vista. Os pontos de partida podem 
ser uma gravura de Gilvan Samico, a icônica América invertida de Joaquín Torres 
García, ou, mais próximos do universo pop, os recortes “matissianos” de Saul 
Bass para a abertura do filme O Homem do Braço de Ouro. Tais referências são 
convertidas em matéria viva, reinventadas pela linguagem. É assim, por exemplo, 
que se revela todo o potencial de mancha e de matéria do traje negro da amazona 
de Manet – graças a uma operação que é, a um só tempo, imaginativa e crítica.

Nessa memória da arte, destaca-se a arquitetura – marcante na poética de 
Vicente de Mello – presente nas colunas do MAM Rio (Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro) e do grande vão do MASP (Museu de Arte de São Paulo), ou 
nas vistas aéreas do Parque do Ibirapuera e da Esplanada dos Ministérios.

Tudo isso, no entanto, é também história pessoal, pois a matéria está sempre 
atravessada pela subjetividade. Monolux realiza uma sensível e lúdica museografia 
do cotidiano que, historicamente, remonta ao ready made. Assim, os monogramas 
são montados com vários objets trouvés: pedaços de barbante, esquadro, moldu-
ras de slides, porta-retratos, pião, penas, tampas de garrafa, trenas, estilete etc. 
Nessas incursões autobiográficas, Milton/Notlim talvez seja a mais emocionante. 
Nela, Vicente utilizou os quatro nós de aço que amarravam o esterno de seu pai 
desde uma cirurgia cardíaca em 1982. Trata-se de uma espécie de museografia 
livre, divertida, pessoal, delirante, mas rigorosa. É como se o fotógrafo descobrisse 
em seu trabalho o gosto do trabalho manual – ou, ainda, corporal – que vai em 
direção aos mais complexos mecanismos da memória. 

Nesse chiaroscuro, o fundo negro absoluto sugere a escuridão cósmica, 
infinita (conforme O Vazio em Eridano), mas também a noite do inconsciente, 
do esquecimento, do vazio em nós. Do negror, porém, emerge o branco pleno, 
compondo – e composto por – matérias que já não são os corpos das coisas, mas 
a lembrança deles; memória, portanto, de uma presença, agora, gravada em luz. 
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Um primeiro olhar para a série Monolux pode estranhar o uso do fotograma, 
prática experimental que animou diversos artistas de vanguarda no começo do 
século XX. A técnica consiste em uma fotografia sem câmera, produzida em 
laboratório, em que determinados objetos são posicionados diretamente sobre 
o papel fotográfico, que é então exposto à luminosidade. Servindo como másca-
ras, os objetos bloqueiam ou filtram a passagem da luz. Assim, após a revelação, 
suas sombras imprimem a cor branca no papel, enquanto as partes atingidas 
diretamente pelos raios luminosos são queimadas, assumindo a coloração preta. 
As imagens resultantes são quase monocromáticas. Essa técnica tem a especifi-
cidade de não partir de um negativo, originando trabalhos únicos, a contrapelo 
da reprodutibilidade técnica que geralmente caracteriza o meio fotográfico.

O título da série emerge de uma lembrança que Vicente de Mello carrega 
desde sua infância: Monolux foi um telescópio japonês de uso amador, produ-
zido nos anos 1970, cujo nome remete à própria técnica do fotograma, onde 
uma única fonte de luz grava o papel fotográfico. O nome da série aponta para 
o interesse do artista pelo espaço sideral, que também pode ser observado 
em trabalhos como In Orbit (2018) e na série Galáctica (2000/2014). Nestes 
trabalhos, é como se o artista nos lançasse na noite eterna do cosmos, em 
que as coordenadas geográficas válidas na Terra são subitamente anuladas, 
e a gravidade cessa de incidir sobre os corpos. Vicente de Mello interrompe 
as próprias condições que regem nosso horizonte de experiências. Neles, o 
espaço e, mais especialmente o tempo, são suspensos. O preto profundo do 
fotograma é também a negrura do universo, ao mesmo tempo vazio e infinito, 
onde as variáveis terrestres não mais atuam. Assim, no trabalho do fotógrafo, 
o uso da técnica do fotograma não emerge da fetichização de uma prática que 
se tornou obsoleta: trata-se de um processo que contribui com a densidade 
poética e mnemônica de suas criações.

Em Monolux, o artista produz releituras e homenagens a obras canônicas da 
história da arte, da fotografia e da arquitetura.  Nas composições, realizadas dire-
tamente sobre o papel fotográfico, objetos prosaicos ou oriundos de suas cole-
ções pessoais bloqueiam a passagem de luz e imprimem silhuetas. O humor e os 
trânsitos entre linguagens se condensam na superfície fotossensível, relançando 
algumas imagens latentes que povoam nossa memória. A fotografia emerge como 
uma monotipia gravada através da luz, uma espécie de Santo Sudário1, onde a 
imagem se materializa como cicatriz de um toque fulgurante do real. A técnica 
do fotograma faz o referente tocar a superfície de sua cópia – o real toca a sua 
representação fantasiosa e é reproduzido em escala natural. Mas se em algumas 
fotografias de Monolux os objetos se tornam irreconhecíveis a uma primeira 
vista, em outros ainda podemos perceber as peças que lhes emprestaram suas 
sombras. É como se lá onde a cópia encontra seu referente, lá onde a imagem 
toca o real, víssemos sua indicialidade esmaecer. A cópia já não remete apenas 
à matéria do mundo que a formou, mas também ganha os contornos de algo que 

1  Trata-se do pedaço de tecido que teria revestido o corpo de Cristo após sua crucificação, conservando a marca 
de seu corpo. Ele é preservado na Catedral de Turim, Itália. Contudo, com o objetivo de evitar sua deterioração e de 
evitar, assim, o desaparecimento de uma das poucas reminiscências do corpo de Cristo, o tecido fica protegido da 
luz. Por isso, o público tem acesso apenas a uma reprodução fotográfica desta mortalha.

MONOLUX: UMA ESCRITURA EM LUZ, SOMBRA E FANTASMAS
MONOLUX: A SCRIPTURE OF LIGHT, SHADOW, AND GHOSTS

A first look at the Monolux series may surprise us due to the use of 
photograms, an experimental practice that inspired several avant-
garde artists at the beginning of the XX century. The technique 
consists in a cameraless photography, produced in laboratories, 
and in which certain objects are directly positioned on the photo-
graphic paper that is then exposed to light. Serving as masks, the 
objects block or filter the passage of light. Thus, after the develop-
ing, their shadows imprint the white color on the paper, while the 
parts directly attained by the luminous rays are burned, taking on a 
black coloration. The resulting images are almost monochromatic. 
This technique has the specificity of not coming from a negative, 
originating unique pieces, and going against the technical repro-
ducibility that generally characterizes the photographic medium.

The series’ title emerges from a memory that Vicente de Mello 
carries since his childhood: Monolux was a Japanese telescope 
for amateur use, produced in the 1970s, whose name refers to the 
photogram’s own technique, where a single light source engraves 
the photographic paper. The series’ name points to the artist’s inter-
est in outer space, that can also be perceived in works such as In 
Orbit (2018) and the Galáctica series (2000/ 2014). In these works, 
it’s as if the artist cast us in the eternal night of the cosmos, in which 
geographic coordinates valid on Earth, are suddenly annulated and 
gravity ceases to act on our bodies. Vicente de Mello interrupts 
the conditions that rule our horizon of experiences. In them, space, 
and specially time, are suspended. The photogram’s deep black 
is also the universe’s blackness, empty and endless at the same 
time, and where earthly variables no longer apply.

Therefore, in the photographic work, the use of the photo-
gram technique doesn’t emerge from the fetishization of a practice 
that has become obsolete: it’s a process that contributes to the 
poetic and mnemonic density of his creations. In Monolux, the artist 
produces re-readings and homages to canonic pieces from art, 
photography, and architecture’s history. In the compositions, made 
directly on photographic paper, prosaic objects or objects from his 
personal collections block the passing of light and imprint silhou-
ettes. The humor and the transits between languages condense 
on the photosensible surface, reactivating some latent images that 
inhabit our memory.

The photography emerges as a monotype engraved by light, 
similar to the Holy Shroud,1 the image materializes the dazzling 
touch of the real just as a scar. The photogram technique makes the 
referent touch the surface of its copy – the real touches its fantasy 
representation and is reproduced in natural scale. But at first sight, in 
some of the photographs of the Monolux series the objects become 
unrecognizable, in others we can still notice the pieces that lend 
them their shadows. It’s as if in someplace where the copy finds its 
referents, where the image touches the real, we see its indexicality 
fade out. The copy no longer refers simply to the matter of the world 
that formed it, but also gains contours of something that is totally 
extrinsic to it. Just as optic illusion games that allow us to see two 
figures simultaneously: the fable and the referent. 

However, it is important to highlight that Vicente de Mello’s 
poetic is not about mobilizing quotes to display a certain number of 
visual references, but of a whole conceptual thinking that reframes, 

1  The piece of cloth that would have covered the body of Christ after his 
crucifixion, preserving the imprint of his body. This piece is preserved in the 
Cathedral of Turin, Italy. However, to prevent the deterioration and disappear-
ance of one of the few remnants of the body of Christ, the fabric is protected 
from light. Thus, the public only has access to a photographic reproduction of 
this shroud.

O Tempo Fantasmático das Imagens, para Pedro
The Phantasmic Time of Images, for Pedro 



lhe é totalmente extrínseco. São como jogos de ilusão de ótica, que nos permitem 
ver, simultaneamente, duas figuras: a fábula e o referente.

Contudo, é importante destacar que, na poética de Vicente de Mello, não se 
trata de mobilizar citações com vias a exibir um determinado número de refe-
rências visuais, mas sim de todo um pensamento conceitual que ressignifica, 
atualiza e coloca estas imagens do passado em movimento. O artista as desloca, 
estancando o regime de significados onde elas habitualmente circulam e exigindo 
um olhar mais lento: sobre as imagens que já habitavam pacificamente nossa 
memória, eclodem novos sentidos e relações. Vicente trata de uma constelação 
de elementos que orbita em torno da história da arte e da fotografia, sem nunca 
aderir completamente a processos e sentidos corriqueiros. Seus procedimentos 
residem, antes de mais nada, em um pensamento experimental sobre e através 
do suporte fotográfico, que, ao esquadrinhar alguns dos pressupostos que geral-
mente o caracterizam, movimenta seu imaginário.

Esta subversão das imagens, no entanto, não se dá pela via da iconoclastia, 
mas é movida preponderantemente pela montagem e remontagem de tempos 
heterogêneos que, a um só golpe ciclópico de luz, são plasmados na superfície 
do papel fotossensível. Contudo, mesmo se tratando de um procedimento milime-
tricamente arranjado em termos conceituais, fruto de um projeto, a escuridão do 
laboratório restringe o controle do artista sobre o arranjo dos objetos depositados 
no papel fotossensível, executado quase como um desenho às cegas. Assim, 
alguns fatores restituem a incidência do acaso sobre a composição fotográfica. 
O fotograma é uma prática lenta, urdida manualmente, sempre constrita aos 
pequenos tamanhos dos papéis fotográficos disponíveis no mercado. Mas do 
seio destas restrições dimensionais e da tendência à concisão, característica da 
poética de Vicente de Mello, rebenta uma experiência de expansão infinita dos 
sentidos: o artista se utiliza do meio fotográfico como possível instrumento que 
esgarça o real, e não como decalque ingênuo do mundo visível.

Seus trabalhos estão invariavelmente imbuídos em deflagrar novas dimen-
sões perceptivas, recusando os paradigmas miméticos para se colocar ao lado 
da fabulação de mundos. Contudo, embora sua poética seja marcada por um 
devir abstratizante, que o aproxima das experimentações vanguardistas, não 
se trata de um fotógrafo formalista. Ao contrário do caráter sisudo, impessoal 
e pretensamente a-histórico que geralmente coaduna os mais diversos forma-
lismos, há sempre algo de bem-humorado, de profundamente histórico e mne-
mônico – talvez afetivo – na poética de Vicente de Mello. Aqui, podemos situar 
a relação ambivalente que o fotógrafo estabelece com a herança moderna, já 
que seu intuito apologético vem acompanhado por um humor ácido. Nos foto-
gramas que compõem Monolux, o modernismo não é observado tanto em sua 
face luminosa e triunfante, mas principalmente pelo rastro fantasmático que ele 
legou ao nosso presente.

Isto pode ser percebido no fotograma BSB (2018), que representa Brasí-
lia como uma espécie de composição abstrata, fazendo referência ao próprio 
modo como a cidade foi concebida pelos urbanistas modernos: como uma pin-
tura de prancheta. Dentre os elementos isolados que o compõem, nota-se uma 
engrenagem, que pode tanto remeter ao funcionalismo subjacente ao urbanismo 
moderno, quanto ao ideal da “máquina de morar”, pensado por Le Corbusier. 

Outro comentário ao modernismo também pode ser observado em Zig Reidy 
Zag (2018), onde a sólida estrutura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
projetado por Affonso Eduardo Reidy, é transformada em um desenho de algumas 
poucas linhas. Aqui, a operação de Vicente de Mello é a de sintetizar um conjunto 
de linhas que já foi concebido enquanto síntese. Contudo, essa depuração for-
mal não impede que reconheçamos, de imediato, a estrutura icônica do Museu, 
tamanha a pregnância de suas formas no imaginário coletivo. 

Também em Leontina (2017), o artista formula um comentário sobre o legado 
abstrato deixado pelo modernismo, ao propor um paralelo entre as formas da 
pintura de Maria Leontina e instrumentos de desenho, como esquadros e transfe-
ridores. O que teria sobrado desse modernismo luminoso? Talvez tenham restado 
apenas algumas penumbras, ruínas de um projeto de nação em que rigor formal 
e desenvolvimentismo estavam imbricados. Um modernismo que procuramos 
abandonar, mas que sobrevive como imagem, como ícone.

Também poderíamos encontrar um comentário a um certo ethos moderno na 
tendência de Vicente de Mello a se voltar ao próprio meio fotográfico, como nos 
fotogramas C.V. (2018), Carbono 14 Teste I (2017) e Carbono 14 Teste II (2017). Aqui, 
alguns objetos próprios do laboratório fotográfico são usados para a produção 
das imagens. Poderíamos imaginar que se trata de uma espécie de metalingua-
gem, em que os dispositivos técnicos da fotografia são colocados para interrogar 
o próprio meio fotográfico. Contudo, não se trata de mobilizar um ímpeto moderno 
de autorreflexividade, como havia sido pensado por Clement Greenberg2: não 
podemos perder de vista a relação de fricção que o fotógrafo estabelece com 
o modernismo, tampouco a dimensão de memória que esses objetos assumem. 
Afinal, os fotogramas de Monolux não foram realizados com objetos fotográficos 

2  GREENBERG, Clement. Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

updates, and puts these images of the past in motion. The artist 
displaces them as staunching the regime of meanings where they 
usually circulate and demand a slower look: new meanings and 
relations hatch over the images that already pacifically inhabited 
our memory. De Mello deals with a constellation of elements that 
orbit around art and photography history, without ever adhering 
completely to processes and ordinary meanings. His procedures 
lie, above all, in an experimental thinking on and through the pho-
tographic support, that scan some assumptions that generally 
characterize it and moves its imaginary.

This subversion of the images, however, does not take place 
through iconoclasm, but is rather moved by the assembly and 
reassembly of heterogeneous times, shaped on the photosensitive 
paper’s surface by a cyclopic light stroke. Nonetheless, even if it’s 
a thoroughly arranged procedure in conceptual terms, the result 
of a project, the darkness of the lab limits the artist’s control over 
the arrangement of the objects deposited on to the photosensitive 
paper, being executed almost as a blind drawing. Therefore, some 
factors restore the incidence of chance over the photographic 
composition. The photogram is a slow practice, created manually, 
always constrained to the small size of the photographic papers 
available in the market. But from the core of these dimensional 
restrictions and from the tendency to concision, a characteristic of 
Vicente de Mello’s poetic, bursts an experience of infinite expan-
sion of the senses: the artist uses the photographic medium as a 
possible instrument to unravel the real, and not as a naive decal 
of the visible world.

His works are always drenched in new perceptive dimensions, 
refusing the mimetic paradigms to be on the same side as the 
fabulation of worlds. Nevertheless, although his poetic is marked 
by an abstractive becoming, that brings him closer to avant-garde 
experiments, he’s not a formalist photographer. Unlike the serious, 
unpersonal and allegedly a-historic character that generally links 
the most diverse formalisms, there’s always something humorous, 
and deeply historic and mnemonic – even emotional – in Vicente 
de Mello’s poetic. Here, we can situate the ambivalent relationship 
that the photographer establishes with the modern heritage, since 

the apologetic intention is accompanied by an acid humor. In the 
photograms that compose Monolux, modernism isn’t observed as 
much in its luminous and triumphant face, but mainly through the 
phantasmagoric track that he has bequeath to our present.

This can be noticed in the photogram BSB (2018), that rep-
resents Brasília as some abstract composition, refering to the way 
the city was conceived by the modern urbanists: as a clipboard 
painting. Among the isolated elements that compose it, there is a 
gear, that may refer to modern urbanism’s underlying functional-
ism, but also to the “machine of living”, an ideal conceived by Le 
Corbusier. Another modernist commentary can also be observed in 
Zig Reidy Zag (2018), where the solid structure of Rio de Janeiro’s 
Museum of Modern Art, designed by Affonso Eduardo Reidy is 
transformed in a drawing composed of few lines. Here, Vicente de 
Mello’s operation synthesizes an ensemble of lines that has already 
been conceived as a synthesis. However, this formal purification 
does not prevent us from immediately recognizing the museum’s 
iconic structure, given the pregnancy of its forms in the collective 
imaginary. Likewise, in Leontina (2017), the artist formulates a com-
ment on modernism’s legacy by proposing a parallel between the 
forms of the paintings of Maria Leontina and drawing instruments 
such as squares and protractors. What would have remained from 
this luminous modernism? Maybe all that is left are a few shadows, 
ruins of a nation’s project in which formal rigor and developmen-
talism were imbricated. A modernism that we try to abandon but 
that survives as an image, as an icon.

We could also find the commentary of a certain modern ethos 
in Vicente de Mello’s tendency to turn to the photographic medium 
itself, just as in photograms like C.V. (2018), Carbono 14 Teste I 
(2017) and Carbono 14 Teste II (2017). Here a few objects from the 
photographic lab are used in the production of the images. We 
could imagine that it’s all about some sort of metalanguage, in 
which photographic technical devices are there to question the 
medium itself. However, it’s not about mobilizing a modern drive 
of self-reflexivity, as Clement Greenberg2 would’ve put it: we can’t 
forget the relation of friction that the photographer established 
with modernism, nor the dimension of memory assumed by the 
objects. After all, the Monolux photograms weren’t made with any 
photographic objects, but with objects that composed a collection 
of analogic materials that the artist accumulated over time. They 
are found objects acquired in flea markets, used domestically, or 
created by the artist, among which are albums, cameras, slides, 
projectors, viewfinders, picture-frames, films, etc. 

This distanced view of modernism, understood as a shadow 
or as a ghost, allows Vicente de Mello to be placed by Aby War-
burg’s side. 3 Just as this theoretician, the artist seems to understand 
that images would be inhabited by ghosts and would condense 
the memory of a culture. They would be as some sort of clot, 
transmitters of a collective memory, and would obey to a game 
of returns and survivals, functioning through a logic of drives and 
symptoms. De Mello proceeds as a cartographer, who collects 
multiple patches of drifted times to propose a very specific lexi-
con, arranged as a scripture of light, shadows, and ghosts. He is 
aware that dealing with images is acting over a giant sedimental 
depository of human experience, which may explain the archeo-

2  GREENBERG, Clement. Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
3  WARBURG, Aby. Histórias de fantasma para gente grande: escritos, 
esboços e conferências. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

In Orbit - exposição na Galeria Lurixs,  
Rio de Janeiro, curadoria de Ivo Mesquita, 
2018. | In Orbit - exhibition at Galeria 
Lurixs, Rio de Janeiro, curated by  
Ivo Mesquita, 2018



quaisquer, mas com uma coleção de materiais analógicos acumulada, pelo artista, 
ao longo do tempo. Trata-se de objetos encontrados nas ruas, adquiridos em 
feiras de pulgas, usados domesticamente ou criados pelo artista, dentre álbuns, 
câmeras, slides, projetores, visores, porta-retratos, filmes etc. 

Esta visão distanciada do modernismo, compreendido enquanto sombra ou 
fantasma, permite que Vicente de Mello seja localizado ao lado de Aby Warburg3. 
Assim como este teórico, o artista parece compreender que as imagens seriam 
habitadas por fantasmas e condensariam a memória de uma cultura. Elas seriam 
espécies de coágulos, transmissoras de uma memória coletiva, e obedeceriam 
a um jogo de retornos e sobrevivências, funcionando segundo uma lógica de 
pulsões e sintomas. Vicente procede como um cartógrafo, que recolhe múltiplos 
retalhos de tempos à deriva, para propor um léxico muito particular, arranjado 
como uma escritura de luz, sombras e fantasmas. Ele tem a consciência de que 
lidar com imagens é atuar sobre um gigante depósito sedimentar da experiên-
cia humana, o que talvez explique o devir arqueológico de seus processos, o 
ímpeto de eviscerar a carne de imagens do passado para interrogar sua eterna 
atualidade. Seus fotogramas pensam, eles produzem teoria sobre e a partir 
das imagens. Mas trata-se sempre de um saber-vertigem, como pensado por 
Philippe-Alain Michaud4, ou do conhecimento pela montagem, concebido por 
Georges Didi-Huberman5. Apenas nesse sentido podemos conceber o modo 
como seus trabalhos, com pronunciada carga conceitual, acabam alcançando 
densidade teórica. 

Este saber não está assentado em um olhar que deseja encontrar um segredo 
escondido nas profundezas, sendo, antes, regido por uma lei da superfície6. É 
somente pela justaposição e montagem de tempos heterogêneos que a história 
das imagens pode ser revolvida, traçando linhas entre passado e presente que 
fazem relampejar relações e sentidos inauditos. As remontagens do artista não 
estão apenas imbuídas do ímpeto formal de desvelar possíveis aproximações 
entre imagens de diferentes épocas, mas especialmente em deflagrar feixes de 
sentido que lhes são comuns. A esse respeito, podemos destacar também que 
os títulos atribuídos aos fotogramas jamais estabelecem uma relação de equi-
valência entre a palavra que descreve e a imagem descrita. Em vez disso, eles 
produzem tensionamentos e disparam sentidos – o que fatalmente aproxima 
Vicente de Mello de um ímpeto conceitual e o distancia de um devir formalista. 
Ainda que ele persiga obstinadamente uma depuração visual, em composições 
sintéticas e prenhes de rigor, qualquer princípio formal ocupa um lugar na cultura, 
na história e na memória coletiva.

PEDRO CAETANO EBOLI

3  WARBURG, Aby. Histórias de fantasma para gente grande: escritos, esboços e conferências. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2015.
4  MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg e a imagem em movimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
5  DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do Tempo: História da Arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2015.
6  A este respeito, conferir A dimensão do volume é a sua própria superfície (2017), fotograma da série Monolux.

logical becoming of his process, the drive to eviscerate the flesh 
of images from the past to question their eternal present. His pho-
tograms think, they produce a theory about and from images. But 
it’s always a matter of knowledge-vertigo, as thought by Philippe-
Alain Michaud,4 or of knowledge through montage, as conceived 
by Georges Didi-Huberman. 5 Only in this sense, can we conceive 
the way in which his works with pronounced conceptual load, end 
up reaching theoretical density. 

This knowledge is not based on a gaze that wishes to find 
a hidden secret in the depths, being governed by the law of the 
surface.6 Only through the juxtaposition and the montage of het-
erogenous times can the history of images be revolved, tracing 
lines between the past and the present that make unprecedented 
relationships and meanings flash. The artist’s reassemblies are not 
only infused with the formal impetus of revealing possible approx-
imations between images of different times, but mostly generating 
beams of meaning that are common to them. In this regard, we can 
highlight that the titles attributed to the photograms never establish 
a relationship of equivalence between the word that describes 
them and the image described. They create tensions and trigger 
meanings, which fatally brings Vicente de Mello closer to a concep-
tual impetus and distances him from a formalist becoming. Although 
the artist obstinately pursues a visual purification, in synthetic and 
rigorous compositions, any formal principle occupies a place in 
culture, history and collective memory. 

4  MICHAUD, Philippe-Alain. Aby Warburg e a imagem em movimento. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2013.
5  DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do Tempo: História da Arte e anacro-
nismo das imagens. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015.
6  On this matter, see the photogram A dimensão do volume é a sua 
própria superfície [The volume’s dimension is its own surface] (2017), from 
the Monolux series. O Vazio em Eridano | The Void in Eridanus

Buraco Negro Estelar, série Galáctica, 2005 
Stellar Black Hole, Galactic Series, 2005
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A Dimensão do Volume é a Própria Superfície
The Dimension of the Volume is the Surface Itself

Realizadas sem câmera e sem negativo, estas fotografias – únicas – são uma 
antítese do impalpável e imensurável universo dos pixels.
Taken without a camera and without a negative, these photographs – unique – are an antithesis of 

the impalpable, immeasurable world of the pixel. 

     *

Abandonar a materialidade do negativo para lidar com a materialidade da luz.
Abandoning the materiality of the negative to deal with the materiality of light. 

*

O título – monolux – vem da lembrança do nome de um telescópio japonês de 
uso amador dos anos 1960, e aponta para o fato de que para imprimir os foto-
gramas foi utilizada uma única fonte de luz: a lâmpada da cabeça do ampliador.
The title – Monolux – comes from the memory of the name of a Japanese telescope for amateur use 

from the 1960s and indicates the fact that a single light source was used to print the photograms: the 

lamp in the head of the enlarger.

     
*

As coisas vieram de minhas coleções, são vestígios, pequenos mundos que 
achei na rua, que comprei nos mercados de pulgas, objetos de uso doméstico, 
ou que criei, exclusivamente, para serem configurados nessas imagens como 
formas reconhecíveis.
The things come from my collections. They are remains, small worlds I have come across, bought 

in flea markets, household objects, or objects I created specially to be configured in these images 

as recognizable forms.

*

Tanto a luz quanto os objetos exercem uma ação tátil sobre o papel.
Both the light and the objects exert a tactile action on the paper. 

     *

Na impressão, dentro do retângulo de 50x60 cm, todas as modulações, tentati-
vas e acidentes foram às cegas. O laboratório estava em completa escuridão e 
somente uma luz vermelha (que não revela o papel virgem) permeava o ambiente 
para guiar o arranjo dos objetos. 
In the printing process, inside the 50cm x 60cm rectangle, all the modulations, attempts, and mis-

takes were done “blind.” The laboratory was completely dark and there was just one red light (which 

does not develop the paper) permeating the room by which to guide the organization of the objects.

     
*

A materialidade e seu volume nulo, em fundo-abismo.
Materiality and its null volume, in abyssal depth.

VICENTE DE MELLO
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