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IMAGEM DIGITAL COMO MEMÓRIA:ARQUIVOS DE DESLOCAMENTOS 
 
 

Sandra Rey - UFRGS/CNPq 
 

RESUMO: Arquivos formam redes e sistemas de signos em torno dos quais se instauram 
sentidos. Não geram um evento original, ordenam, sistematizam, instituem a legitimidade de 
fatos, de acordo com um comando. Contém recortes e narrativas, sua função é documentar 
versões oficiais. Artistas, porém, atribuem outros destinos às práticas oficiais de arquivos: 
acumulam, conservam, instituem ou se apropriam de arquivos como coadjuvantes de 
processos artísticos e, a partir deles, instauram narrativas paralelas aos sentidos já 
constituídos e aceitos. O artigo situa a função do arquivo em práticas contemporâneas e 
apresenta os ‘arquivos de deslocamentos’ do projeto ‘desdobramentos da paisagem’, que 
guardam memórias dos territórios atravessados e armazenam o material visual para o 
desenvolvimento de propostas e projetos artísticos. 
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ABSTRACT: Files form networks and systems of signs establishing meanings. Its not 
generate a event, its order, systematize, establishing legitimacy to facts, according to a 
command. Contains clippings and narratives, its function is to document official versions. 
Artists, however, attribute others destinations to official archival practices: accumulate, 
preserve, establish or appropriating files as artistic processes for introduce parallels 
narratives to the senses already established and accepted. The article argument the role of 
the archive in contemporary practices particularly the ‘displacements archives’of the project 
'unfolding landscape', which keep the memories crossed territories and store visual material 
for the development of artistic projects and proposals. 
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O conceito de arquivo 

Arquivos constituem agrupamentos, repositórios, coleção de qualquer espécie de 

documentos ou outros materiais como manuscritos, fotografias, correspondências, 

coisas e objetos que se conectam entre si, e formam redes de signos e sistemas em 

torno dos quais se instauram sentidos. Contém recortes e narrativas, sua função 

original é de documentar versões oficiais e subsidiar fatos históricos, são 

importantes para instituições civis ou governamentais pois fundamentam os vínculos 

de poder. Os arquivos não geram um evento original, estocam, imprimem, reúnem, 

unificam, ordenam, sistematizam, instituem uma legitimidade, de acordo com um 
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comando. Oferecem um acesso aos fatos e permitem uma relação ao espaço e ao 

tempo para reconstituir uma história mais ou menos real e se confrontar aos 

mecanismos da memória. Em Mal d’archive, une impression freudienne Derrida 

sublinha o caráter político do arquivo. Controlar o arquivo significa manipular a 

memória, fazer a escolha do que deve ser retido e do que pode ser esquecido. 

Oficial ou pessoal, o arquivo por definição, conserva a história. Derrida chama de 

princípio arcônticoI esta ordenação que estabelece a legitimidade, a legalidade, a 

partir de um arquivo e coloca em trabalho a ambiguidade da palavra grega arkhé 

que ao mesmo tempo designa começo (o originário) e comando(a autoridade). O 

arquivo restitui o traço original e único, se liga ao primado da memória viva, e a 

condição do arquivo é de instituir uma instância e um lugar de autoridade. 

Artistas, porém, tomando partido no poder acordado à arte, atribuem outros 

destinos às práticas oficiais de arquivos: acumulam, conservam, instituem ou se 

apropriam de arquivos como coadjuvantes de processos artísticos e, a partir deles, 

instauram narrativas paralelas aos sentidos já constituídos e aceitos. Os arquivos, 

por constituírem-se em sistemas portadores de forte carga semântica, vêm sendo 

incorporado às práticas artísticas contemporâneas como material bruto a ser 

trabalhado, e reservatório a ser ressignificado nos processos artísticos. 

Atlas, Gerard Richter 

Na arte contemporânea a constituição e apropriação de arquivos permite 

estabelecer recortes, trabalhar memórias e propor ressignificações para operar 

deslocamentos de sentidos. Muitas são as experiências de artistas com base em 

arquivos documentais que trabalham memórias coletivas e pessoais em 

construções simbólicas envolvendo diferentes contextos culturais e históricos.  

Um dos exemplos que me interessa em particular, pelo fato de estar estreitamente 

vinculado ao processo artístico do artista e aí encontrarem-se os modelos 

iconográficos de suas pinturas, é o AtlasIIde Gerard Richter. 

Desde 1962 o artista vem formando com suas próprias fotografias de familiares e 

amigos, campos de concentração, pornografia, paisagens, flores, fotografias de 



 

 

 

2255 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

notícias, bem como esboços e fragmentos de pinturas e recortes de revistasum 

arquivo que conserva sem classificações ou indicação de fontes.  

 

Richter: Atlas 1962–2013 

Atualmente abrangendo um período de mais de cinco décadas, — o artista iniciou a 

coleção por volta de 1962 e alguns anos mais tarde, começou a organizar os 

materiais em folhas soltas de papel —, as imagens são agrupados em cerca de 802 

painéis separados e refletem diferentes fases da vida e do trabalho de Richter.  

"No começo eu tentei acomodar tudo o que estava em algum lugar entre a arte e o 

lixo e que de alguma forma pareceu importante para mim e uma pena de jogar 

fora."III 

Apesar de Richter ter começado a coletar fotografias e recortes de imprensa no 

início dos anos sessenta, ele começou a trabalhar no Atlas início da década de 

1970, organizando suas próprias e outras fotografias de família no papel. Porém as 

fotografias tiradas pelo próprio artista são o foco principal do Atlas. Extensas série 

de paisagens, naturezas morta e retratos de família foram meticulosamente 
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arranjados nas folhas. O Atlas oferece insights sobre a prática artística de Richter e 

seu modo de criação de imagens.  

 

Zeitungsfotos�Newspaper&Albumphotos 
1962 51.7 cm x 66.7 cm Atlas Sheet: 10 

 

Vida e arte de Gerhard Richter se inter-relacionam no Atlas de uma forma 

multifacetada: assuntos banais, como um rolo de papel higiénico são justapostos 

com imagens horríveis do Holocausto; séries de fotos de paisagem estão alinhados 

com fotografias de família íntimos; amostras de cores ligados a imagens podem ser 

encontrados aí, bem como fotografias mostrando as instalações nos museus. O Aí 

são arquivados documentos dos processos e registros de obras acabadas do artista 

permutando os estatutos. Com base na sua complexidade e diversidade, a 

importância do Atlas excede documentação simples, e Atlas é amplamente 

considerada como uma obra de arte independente. 

Experiência e registro 

A palavra “arquivo” significa também as seções de dados num computador, como 

lista de endereços, textos, registros individuais que podem conter dados, 
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caracteres, dígitos, gráficos ou imagens. Arquivos digitais podem se constituir como 

banco de dados que podem ser armazenados, enviados e transportados com 

desenvoltura erapidez.  

Meu processo artístico implica questões relativas à natureza e construções de 

paisagens mediadas pela experiência e experimentação no campo da arte. No 

contexto do projeto que venho desenvolvendo, realizo caminhadas em ambientes 

naturais, em lugares em que identifico ecossistemas originais. É aí que entram os 

arquivos digitais como work in process que armazenam registros visuais dos 

percursos realizados. As fotografias são armazenadas em arquivos digitais, 

ordenados por datas e lugares. Guardam a memória visual dos atravessamentos 

em diferentes territórios e passam a constituir o material a partir do qual desenvolvo 

montagens e projetos artísticos em estúdio. Os arquivos que constituo têm, 

portanto, dupla função: a) documentar as ações desenvolvidas nos territórios 

percorridos, (instituir um sistema de imagens captadas in situ) constituindo-se, 

assim, como registro, memória e narrativa visual, e b) armazenar o material visual 

para o desenvolvimento de propostas e projetos artísticos (conjunto de dados a ser 

trabalhados em processos artísticos: anarquivos). 

Arquivos como sistema de imagens captadas in situ 

Caminhar se equivale a criar no âmbito do projeto. A mobilidade leva em conta a 

experiência de desterritorialização e o desenraizamento. As caminhadas, entendidas 

como prática e experiência autônoma no campo da arte, supõem o andar como 

forma de habitar o mundo e implicam o direcionamento da percepção ao que possa 

acontecer, ao imprevisível e aos acasos, numa relação em que a natureza é a 

medida da consciência no desenrolar do espaço-tempo.  

Implicam a noção de perda pois na medida em que se dá um passo à frente, na 

medida em que se avança, se deixa alguma coisa para atrás. 

O ato de caminhar sem trajetos predeterminados — retomando ideias contidas nos 

conceitos de visita, deambulação e deriva das práticas dos dadaístas, surrealistas e 

da Internacional Situacionista — estabelece a prática artística como micropolítica de 
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resistência aos condicionamentos da cultura e relações de poder. Visa um outro 

estado de sensibilidade, em que a experiência e observação pode ser aguçada pelo 

estranhamento das relações espaço-temporais e pela destituição do olhar e da 

percepção háptica, de seus pontos de referência habituais. Os trajetos percorridos 

dificilmente são reconstituíveis e a desorientação é adotada como método. 

Perder-se na paisagem. A desorientação sendo adotada como método, durante as 

caminhadas a fotografia retém traços dos deslocamentos e de percepções 

resultantes da interação com os lugares. Assim como as migalhas de pão e as 

pedrinhas deixadas ao longo do percurso supõem orientar o caminho de volta para a 

casa, na história infantil de João e Maria, as fotografias tiradas durante os percursos 

registram e ordenam as perambulações. Documentamos trajetos realizados 

instaurando narrativas visuais, fragmentárias, que fixam memórias dos 

atravessamentos. Em decorrência, a fotografia é pensada a partir de seu dispositivo 

digital como representação das coisas do mundo e como verdade. “Isso é assim; eu 

estive lá, eu passei por aqui”, ou seja, isso foi assim segundo Barthes IV . São 

imagens-documento, registros de passagens (paisagens) que denotam um olhar 

fragmentado pelo ato de enquadrar.  

Em O Beijo de Judas, Fontcuberta lembra que toda mensagem tem tripla leitura: fala 

do objeto, fala do sujeito e fala do próprio meio. Conforme a proposta podemos 

alinhar esses três elementos de diferentes maneiras. As fotografias obtidas durante 

os deslocamentos realizados falam do objeto, o referente: paisagens, em primeiro 

lugar, depois vem o meio, ou seja, a câmera digital, e em terceiro lugar falam do 

sujeito, como o sujeito que percebe e situa a experiência fora campo as atividades 

ordinárias ou de lazer. Ou seria esse alinhamento fictício, uma vez que documentam 

experiências no campo da arte e, portanto, a relação sujeito-objeto não pode ser 

relevada a terceiro plano? 

Não importa, de qualquer maneira a ideia de documentar uma experiência vivida, 

registrar as ações in situ, é cara ao projeto. Mas o que é retido, o que retorna, é 

apenas uma reconstituição fragmentária, operada posteriormente à experiência nos 
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lugares. O momento originário, do qual as imagens armazenadas nos arquivos 

guardam a pista, o como foi, no momento da experiência, está selado para sempre. 

Fotografia e documento 

As fotografias implicam no registro de paisagens através de recortes, tendo em vista 

o dispositivo fotográfico trabalhar por subtração. Assim, cada imagem recorta e isola 

uma porção da extensão; as imagens são que fragmentos descontínuos do visível.  

Um documento, sabemos, torna credível a veracidade de um fato ou situação, e o 

conjunto de imagens armazenadas atribuem valor documental às experiências. A 

fotografia, por remeter ponto a ponto ao referente e manter uma relação de 

contiguidade com o real da cena fotografada, foi entendida durante muito tempo 

como forma da natureza representar a si mesmaV. A ilusão do automatismo natural 

do dispositivo alimenta a crença na noção de objetividade que é imputada ao 

dispositivo fotográfico desde o seu surgimento, portanto a ideia de os próprios 

objetos se delinearem na imagemVI é cara aos arquivos de deslocamentos uma vez 

que o projeto é contaminado pela noção de perda, e reter a memória dos lugares 

atravessados é uma maneira de driblar esse sentimento a cada passo que avanço. 
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Sandra Rey: Arquivos de deslocamentos, São José do Norte/RS, 2011. 

Os arquivos de deslocamentos 

Constituindo-se como memória retida das caminhadas, os arquivos de 

deslocamentos registram percepções dos percursos: uma coleção de imagens do 

mundo cujo único critério de recorte é ter sido um território habitado temporalmente, 

é ter estado alí, naquele lugar, em tal data ou situação. Por não tratar-se de imagens 

apropriadas e sim uma coleção de imagens que atestam percepções visuais a partir 

da experiência de percorrer um território, pode-se pensar esses arquivos uma 

espécie de diário de bordo visual, sobre territórios e situações vividas. Porque ai 
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deia de uma certa narrativa também está contida aí, uma vez que as sequências de 

imagens relatam o que foi visualmente percebido e enquadrado pela câmera durante 

as caminhadas. 

 

Sandra Rey: Arquivos de deslocamentos, São José do Norte/RS, 2011. 

Os arquivos de deslocamentos documentam, portanto, como havíamos mencionado, 

o “estar ali”, nos diferentes lugares: são uma coleção de documentos produzidos no 

ato mesmo da experiência nos territórios percorridos, um banco de imagens de 

fragmentos de paisagens, constantemente alimentado a cada novo deslocamento. 

São processos e produtos das ações nos territórios. Por constituírem-se como 

arquivos processuais, incompletos, estão sempre abertos a novas inserções.  
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Sandra Rey: Arquivos de deslocamentos, São José do Norte/RS, 2011. 

O arquivamento das imagens dá-se por datas, locais e temas. As fotografias salvas 

e ordenadas nos arquivos de deslocamentos expõem percepções da natureza.  

—Podem essas narrativas visuais revelar maneiras de perceber o mundo?  
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Retendo recortes de paisagens habitadas espacial e temporariamente acabam 

delimitando uma construção simbólica e compõem um reservatório icônico para a 

produções de trabalhos e projetos desenvolvidos no contexto do projeto mais amplo, 

que venho desenvolvendo desde 2003, denominado ‘desDOBRAmentos da 

Paisagem’. 

 

Sandra Rey: Arquivos de deslocamentos, São José do Norte/RS, 2011. 

Notas 

                                                        
I Em Derrida encontramos o duplo sentido da raiz da palavra arquivo, em grego arkhê, que significa tanto 
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começo (origem/autenticidade), quanto comando (autoridade/poder). O vocábulo arquivo remete ao arkhê no 
sentido físico, isto é, ao originário, ao primeiro, ao principal, ao primitivo em suma, ao começo. Porém, ainda 
mais, arquivo remete ao termo arkheîon, que em grego refere-se à residência dos magistrados superiores, os 
arcontes, aqueles que comandavam, que tinham poder político, podendo fazer ou representar a lei. DERRIDA, 
Jacques. Mal d’archive. Une impressionfreudienne,EditionsGalilée, Paris, 1995. 
 
II http://www.gerhard-richter.com/art/ 
 
IIIEntrevista comDieter Schwarz, 1999 in: Gerhard Richter: Text. Writings, Interviews and Letters 1961–2007, 
Thames & Hudson, London, 2009, p. 332. 
 
IVBARTHES, Roland. A Câmara Clara, Lisboa, Ed. 70, 1998. 
 
V FONTCUBERTA, Joan. O Beijo de Judas, p. 19. Barcelona, Ed Gustavo Gili, SL. 2010. 
 
VIIdem. 
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