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RESUMO: Esta comunicação visa apresentar o projeto de produção artística Ancoragens 
Afetivas, em desenvolvimento desde 2005. Neste projeto a poética se desdobra a partir de 
um objeto da memória, um objeto perdido. São utilizados os conceitos de objeto-lembrança 
ou imagem-lembrança, de Gaston Bachelard, como também a noção de capacidade 
irrealizadora da imaginação, apoiada no pensamento de Jean-Paul Sartre, para abordar a 
demanda de produção de imagens em sua relação com a memória. Henri Bergson é 
referencial para a questão da relação da memória, da imagem e da imaginação com a 
lembrança, resultando na intercalação do passado com o presente. Os trabalhos se 
constituem a partir de imagens manipuladas digitalmente, da utilização de fragmentos e 
repetições, pela realização de deslocamentos, uso de transparência e presença ativa da luz. 

 
Palavras-chave: Objeto-lembrança. Imagem-lembrança. Memória. Imaginação.  

 
 
ABSTRACT: This presentation aims to make known the artistical production Project 
“Ancoragens afetivas”, that has been developed since 2005. In this Project the poetic is 
constructed based on an object of memory, a lost object. The concepts of object-memory or 
image-memory, from Gaston Bachelard, are used as well as the notion of imagination as 
creator of the nonexistent in order to discuss the demand of image production related to 
memory. Henri Bergson’s ideas are the reference to understand the relation among memory, 
image, imagination with the remembrance, resulting from an intercalation between past and 
present. The works are made from images manipulated digitally, using pieces and 
repetitions, displacements, transparency use and active light presence.  
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Há um objeto perdido. Este objeto era uma espécie de vaso, que eu via 

frequentemente na minha infância. Não era meu, nem da minha própria casa. O 

vaso consistia numa esfera de vidro, dentro da qual se colocava uma flor e água. A 

boca da esfera ficava virada para baixo, fechada com uma tampa, sendo que o que 

se via era uma “bola” cheia de água com a flor imersa. A flor colocada no vaso era 

sempre uma rosa.  

A rosa dentro da água, na esfera de vidro - que não existe mais, pois foi quebrada - 

é imagem deflagradora de uma proposta poética pessoal. O projeto Ancoragens 

Afetivas pretende dar conta de uma demanda de produção de imagens a partir deste 
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objeto da memória – um objeto-lembrança. Esta comunicação visa apresentar esse 

projeto de produção artística, em desenvolvimento desde 2005.  

Um dos trabalhos iniciais deste projeto é a Série “n-1” – leia-se “n” menos um, em 

que “n” é uma totalidade indefinida/infinita, e cada número subtraído é uma 

possibilidade de existência. Nela, a imagem de uma rosa inscrita num círculo, e a 

seguir num quadrado, repete-se indefinidamente. Esta imagem de rosa é a 

apropriação de uma fotografia de peça publicitária. Foi escolhida após uma pesquisa 

realizada em busca de imagens diversas de rosas. Dentre um grande conjunto de 

possibilidades pesquisadas, escolhi esta rosa por certos atributos que se me 

apresentaram interessantes. É uma rosa vista de cima, com uma forma artificial, 

bem enquadrada num formato circular, que é a forma geométrica na qual ela está 

inserida no meu imaginário. 

 

 

Figura 1. Andrea Hofstaetter. “n-1 ...22...”. Projeto Ancoragens Afetivas, Série “n-1”, 2006. Imagem 

digital para impressão digital em vinil adesivo, 50 x 50 cm, para backlight de 50 x 50 x 20 cm.  

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Recortei a rosa do papel e a transformei em imagem digital através do scanner. A 

forma de tratamento dada à imagem escolhida, após sua “apreensão”, foi a 

manipulação digital, com recursos do programa photoshop, facilmente identificáveis 

para quem opera com este tipo de programa. Os resultados dessa produção foram 

impressos sobre vinil adesivo transparente, e apresentados em backlights.   

Ao contrário da imagem publicitária, que normalmente é de alta definição, as minhas 

rosas são tratadas de forma a diluir a definição, a borrar, a manchar, a fazer 

desaparecer os contornos, a fazer aparecer as imperfeições do processo de tomada 

pelo scanner, a criar tensões, a produzir um deslocamento de códigos esperados – 

no universo da publicidade e numa forma tradicional de representação, baseada em 

conceitos miméticos.  

Dentro de uma tradição ocidental em pensamento e produção artística, o 

pressuposto que vigorou durante séculos é o da arte como imitação. O princípio de 

mímesis, vindo dos gregos, foi a base da produção e da teorização em arte desde 

sua retomada no Renascimento até o final do séc. XIX. A qualidade da obra de arte, 

a partir deste princípio, depende de sua capacidade de iludir o olhar do espectador 

em relação à aparência aproximada da realidade que representa. Quanto mais 

parecida com o objeto de referência, melhor a representação e mais digna de louvor 

a obra.  

No universo da publicidade é necessário produzir imagens perfeitas, sem qualquer 

espécie de defeito, que possam atrair e seduzir o olhar do potencial consumidor. 

Qualquer mancha ou falta de nitidez “absoluta” prejudica este processo de 

“fisgamento” do olhar ávido por belas e sedutoras imagens.  

A alteração da qualidade da imagem que proponho em meu trabalho, e que joga 

com uma expectativa do olhar, não é uma forma de procedimento inédito. A minha 

intenção em fazê-lo, porém, para além deste jogo, é aproximar a imagem da rosa do 

que pretendo investigar sobre como as imagens se constituem na memória, na 

lembrança – ou a partir delas. Crio e apresento algumas variações de visões 

“iluminadas”, tratadas pela tentativa de aproximação das lembranças e pela 

manipulação digital, da imagem do que chamo de objeto perdido. Uma imagem da 
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memória corresponde exatamente ao objeto que a originou? Trabalho a partir de 

memórias pessoais ligadas a este determinado objeto tentando produzir, com a luz e 

as imagens manipuladas, a idéia de como as coisas se situam na memória e no 

inconsciente (ou no ainda-não-consciente).  

A luz – ou luminosidade – é constituinte do trabalho e fator determinante para a 

questão de como vemos as imagens da memória. Conforme Ernst Bloch, “em 

nenhum lugar o olhar interior ilumina de forma homogênea. Ele economiza luz, 

clareando apenas alguns espaços dentro de nós” (2005, p.115). De acordo com 

Bloch, as imagens que se formam a partir de nossa memória, no âmbito do interior, 

são como que pontos iluminados, que enxergamos alternadamente. É visto o que 

está iluminado no momento. Há partes mais e menos iluminadas. Há imagens não 

iluminadas, no entanto, presentes e que, em algum momento, podem vir a estar 

iluminadas, enquanto que outras, no momento iluminadas, podem passar para o 

espaço não iluminado. Ele não chama este lugar de inconsciente, mas de ainda-não-

consciente. 

 

 

Figura 2. Andrea Hofstaetter. Série “n-1”. Projeto Ancoragens Afetivas, 2006. Backlights com imagens 

digitais impressas em vinil transparente. Cada peça: 50 x 50 x 20 cm. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A ideia de n-1 pretende dar conta de todas as tentativas de recomposição da 

imagem, uma vez que sempre ainda não será esta a imagem suficiente e final. Além 

da Série “n-1” existem outras propostas imagéticas com a imagem da mesma rosa. 

Há também trabalhos com utilização de objetos e imagens relacionadas. Opero a 

partir de um conjunto de arquivos com imagens de rosas diversas, com produções 

consideradas artísticas e outras da cultura visual, e uma coleção de objetos/rosas. 

Um dos objetos é uma esfera de vidro com uma rosa de tecido imersa em água, que 

adquiri após procurar exaustivamente por um objeto que fosse igual ou semelhante 

ao vaso da infância e que recebe o título de Objeto Perdido, apresentado em um 

cubo luminoso, sob uma espécie de redoma transparente.  

 

 

Figura 3. Andrea Hofstaetter. Objeto Perdido. Projeto Ancoragens Afetivas, 2006.  

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Gaston Bachelard trabalha com o conceito de objeto-lembrança, ou imagem-

lembrança, quando discorre sobre como opera a imaginação. Como outros autores, 

ela trata da memória como feita de imagens. É a imaginação que opera a ligação da 

lembrança com a imagem. “[...] memória e imaginação não se deixam dissociar. 

Ambas trabalham para seu aprofundamento mútuo. Ambas constituem, na ordem 

dos valores, uma união da lembrança com a imagem” (Bachelard, 1993, p.25). 
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Na obra A Poética do Espaço, ao discorrer sobre o devaneio e a criação de imagens 

poéticas, Bachelard nos diz que a imaginação aumenta os valores da realidade. Por 

outro lado, paradoxalmente, “com sua atividade viva, desprende-nos ao mesmo 

tempo do passado e da realidade. Abre-se para o futuro” (Idem, p.18). Há uma 

função do irreal na imaginação, que se junta à função do real, apontada pela 

psicologia clássica. Para Bachelard há que agir essa função do irreal para não haver 

entravamento da produção de imagens. Pergunta-se o autor: “Como prever sem 

imaginar?” (Ibidem). 

Para Jean-Paul Sartre, que Bachelard estudou, “a imagem não é uma idéia que se 

realiza, mas um suporte material que se irrealiza”. A imagem envolve um “certo 

nada”, sendo sua característica principal, a posição imediata do objeto e também a 

posição de sua ausência. Para este autor, a essência da imagem poderia receber a 

seguinte definição: “certa maneira que o objeto tem de estar ausente no seio de sua 

presença” (Simões, 1999). 

A imaginação, portanto, pode ser tida como uma capacidade irrealizadora, capaz de 

tornar ausente o que está presente, ou de tornar presente o ausente.  Esta função 

do irreal da imaginação é uma força prospectiva, essencialmente criadora.  Para 

Bachelard a função do real e a função do irreal operam conjuntamente nas 

produções da imaginação poética. E somente assim é possível o arrebatamento ou 

a inquietação, que despertam do automatismo reprodutor da linguagem, 

especialmente. Talvez por isso o autor considere a imaginação como uma potência 

maior da natureza humana. 

No Projeto Ancoragens Afetivas é trazida a imagem da rosa imersa na água, num 

invólucro de vidro redondo, como uma imagem-lembrança. A imagem emergiu do 

próprio trabalho poético, em pesquisas anteriores, com pintura e colagem. A 

identificação da imagem remeteu ao objeto-lembrança de onde ela se originou. Das 

diversas prospecções materializadas/imaterializadas pela conjugação da lembrança 

com a memória, com relação a este objeto/imagem, aliada à intenção já expressa de 

investigar como as imagens situam-se ou formam-se na memória, surgiram diversas 

propostas poéticas. 
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Em “Aura” (Figura 4), a luz do néon, ao mesmo tempo em que evidencia a imagem, 

iluminando-a, circunscreve-a com um tipo tal de luminosidade que quase a faz 

desaparecer. A luz, neste caso, exerce uma função dupla, simultânea e paradoxal. 

As funções do real e do irreal da imaginação estariam aí tecidas? 

Uma outra proposta deste projeto é explorar a sobreposição de imagens que é 

criada pela forma de apresentação, intencional, em alguns espaços de exposição, a 

partir de algumas proposições. Ao trabalhar com a transparência, em vinil adesivo 

aplicado a superfícies transparentes, criam-se camadas de imagens, sobrepondo as 

do próprio suporte com as que são vistas através dele. Estas sobreposições são 

fotografadas e a partir delas são elaboradas novas imagens a serem apresentadas 

em outro espaço, repetindo-se o processo com estas também. A primeira destas 

proposições foi possível a partir da exposição de imagens da Série “n-1” sobre 

vidros de janelas do espaço de exposição (Figura 5.) 

 

 

  Figura 4. Andrea Hofstaetter. Aura. Projeto Ancoragens Afetivas, 2006. Imagem digital com néon. 63 

cm de diâmetro 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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  Figura 5. Andrea Hofstaetter. Série “n-1”. Projeto Ancoragens Afetivas, 2006. Interferência. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Aí também, no que resulta desta sobreposição de imagens, como memória levada 

de um espaço para outro, a partir de uma imagem-lembrança que cria outras 

imagens, estaria sendo ativada a conjugação da função do real e do irreal da 

imaginação? Ou se poderia pensar em como se formam as imagens da memória, 

deslocando e atualizando as lembranças do passado? 
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  Figura 6. Andrea Hofstaetter. Anamnese II. Projeto Ancoragens Afetivas, 2009. Imagem digital para 

impressão digital em vinil adesivo transparente, para backlight. 37 x 37 x 18 cm. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Henri Bergson, outro autor que pensa a imagem, a imaginação e a memória, ao 

discorrer sobre a continuidade no fluxo memória-percepção, coloca que há, aí, 

intercalação do passado no presente. Diz ele: 

não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos 
dados imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos 
milhares de detalhes de nossa experiência passada. Na maioria das 
vezes, estas lembranças deslocam nossas percepções reais, das 
quais não retemos então mais que algumas indicações, simples 
‘signos’ destinados a nos trazerem à memória antigas imagens. 
(Bergson, 2010, p.30) 

Assim como a imagem-lembrança se insinua na percepção atual para interpretá-la, o 

passado deixa o estado de lembrança pura para se misturar com o presente. As 

propostas de levar imagens que carregam outras imagens de uma exposição para a 

outra misturam resquícios de lembranças e de percepções. Talvez como a memória, 

sejam formadas por traços do passado e do presente, intercalados, refazendo-se 
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mutuamente, reinterpretando-se. Produzem novas imagens através de 

deslocamentos. Mais do que afirmativas, são evocativas e invocativas. 

Para Bachelard: 

só nos recordamos de algo, portanto, ao proceder a escolhas, ao 
decantar a vida turva, ao recortar fatos da corrente da vida para 
neles colocar razões. Os fatos prendem-se na memória graças a 
eixos intelectuais. (...) Não nos recordamos por simples repetição, na 
verdade, compomos nosso passado. (...) Para haver recordação tem 
que haver uma intenção presente. (Bachelard, 1994, p.51) 

Assim como o presente, o passado é composto, é reinterpretado através das 

lembranças e recordações. O propósito de levar imagens de uma exposição para 

outra, como visões atravessadas pela memória, advém da intenção de dar a ver 

deslocamentos produtores de novas percepções. Faz parte da investigação de como 

se relacionam as lembranças, a memória e a imaginação.  

Outro autor que se refere ao conceito de imagem-lembrança em sua relação com a 

memória, como o passado e com o presente, é Gilles Deleuze. Em sua perspectiva, 

a imagem-lembrança é um fator de expansão do corpo da memória. Produz uma 

espécie de reconstituição do objeto percebido. Há, aí, uma atualização da 

lembrança, que a imaginação permite reapresentar. Passado e presente atuam 

sobre a imagem-lembrança.   

Para Deleuze, a memória atravessa diversos estados de lembrança, constituídos de 

várias instâncias, desde o onírico e o alucinatório, até um estado que chama de 

lembrança pura. Esta seria uma imagem virtual. Ele chama de lençóis do passado o 

âmbito percorrido pela memória em sua busca de signos para a constituição do 

presente. Isto é, esta instância, os lençóis do passado, seria uma espécie de 

imagem-tempo, à qual a memória recorre para compor e recompor imagens-

lembrança, atualizadas no presente. De acordo com Deleuze:  

O passado não se confunde com a existência mental das imagens-
lembrança que o atualizam em nós. É no tempo que ele se conserva: 
é o elemento virtual em que penetramos para procurar a ‘lembrança 
pura’ que vai se atualizar em uma ’imagem-lembrança’. E esta não 
teria sinal algum do passado, se não fosse no passado que 
tivéssemos ido procurar seu germe (...). Desse ponto de vista, o 
próprio presente não existe a não ser como um passado 
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infinitamente contraído que se constitui na ponta extrema do já-aí. O 
presente não passaria sem essa condição. Não passaria se não 
fosse o grau mais contraído do passado. Com efeito, é digno de nota 
que o sucessivo não seja o passado, mas o presente que passa. O 
passado, ao contrário, se manifesta como a co-existência de círculos 
mais ou menos dilatados, mais ou menos contraídos, cada um dos 
quais contém tudo ao mesmo tempo, e sendo o presente o limite 
extremo (o menor circuito que contém todo o passado). Entre o 
passado como pré-existência em geral e o presente como passado 
infinitamente contraído há, pois, todos os círculos do passado que 
constituem outras tantas regiões, jazidas, lençóis estirados ou 
retraídos: cada região com seus caracteres próprios, seus ‘tons’, 
‘aspectos’, ‘singularidades’, ‘pontos brilhantes’, ‘dominantes’. 
Conforme a natureza da lembrança que procuramos, devemos saltar 
para este ou aquele círculo. (Deleuze, 1990: 121) 

Interessante observar a relação de parte deste pensamento de Deleuze com o 

pensamento de Bloch, a respeito de como existem pontos mais e menos iluminados, 

nisto que Bloch chama de ainda-não-consciente, e Deleuze de lençóis do passado. 

Todas as lembranças estão contidas aí, mais ou menos dilatadas, com atributos 

diversos, mais ou menos evidenciadas, dispostas em espécies de jazidas, à 

disposição daquilo que procuramos.  

O trabalho que se desdobra poeticamente no projeto aqui apresentado (Ancoragens 

Afetivas) trata-se de uma busca no âmbito deste ainda-não-consciente ou dos 

lençóis do passado, de uma garimpagem nestas jazidas, a partir da procura de 

imagens-lembrança e de uma atuação sobre elas. E o que se coloca no presente, 

como resultado desta busca é presente e é passado. É coexistência de diferentes 

tempos, sendo o presente, de acordo com Deleuze, passado contraído no seu mais 

elevado grau. 

Retomando Bergson, é importante destacar que para o autor, o corpo exerce uma 

função fundamental na relação com a memória, com as imagens e com as coisas. É 

o corpo de age sobre as coisas e sobre as imagens. Diz ele: “Os objetos que cercam 

meu corpo refletem a ação possível de meu corpo sobre eles” (Bergson, 2010, p. 

15). O corpo tem um papel ativo na relação da memória com as imagens ou com a 

imaginação. Chega a chamar o corpo também de imagem, que atua como as outras 

imagens e sobre as outras imagens. Mas é o corpo o único capaz de produzir o 
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novo, capaz de escolher de que forma atuar sobre as outras imagens que compõem 

o universo. 

Por fim, e em relação com esta idéia de atuação do corpo sobre as imagens, mas 

também das imagens sobre o corpo – pois de acordo com Bergson, as imagens 

exteriores influem sobre a imagem que chamamos de corpo – apresento, ainda, uma 

imagem que fez parte do conjunto intitulado Primeiras Aparições, e que resultou 

como memória de uma exposição para outra. Trata-se de uma projeção de imagens 

da Série “n-1” sobre uma imagem de um conjunto chamado de Revelações, que se 

produziu num dos espaços de exposição e que foi registrada com fotografia para ser 

levada a outro espaço, posteriormente.  

 

 

Figura 7. Andrea Hofstaetter. Primeiras Aparições - 1. Projeto Ancoragens Afetivas, 2010. Imagem 

digital para impressão digital em vinil adesivo transparente, para backlight. 37 x 37 x 18 cm. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A imagem em preto e branco, do conjunto Revelações, é uma imagem de radiografia 

de meu próprio corpo (tronco). Do conjunto de três imagens, as outras duas eram: 

uma radiografia do objeto perdido (a rosa na bola de vidro com água que aparece na 

figura 3, dentro do cubo branco) e uma radiografia de meu tronco, enquanto 

segurava o objeto perdido na altura do coração. Na exposição em que estavam 

estes objetos, a única luz provinha dos próprios objetos expostos, num ambiente 

escuro. A situação propiciou o aparecimento da instigante imagem acima mostrada, 

contendo a projeção da imagem do objeto perdido sobre/dentro da imagem de meu 

próprio corpo – aparição emblemática e deflagradora de novas investigações no 

campo de como se relacionam as imagens, os objetos, o corpo, as lembranças, a 

memória e a imaginação. 
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