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A FOTOGRAFIA E A POÉTICA DAS COLEÇÕES 
 
 

Leandro Pimentel - UFRJ 
 
 

RESUMO: Desde os anos 1960, o uso de coleções no território da arte ocorre de 
diversos modos. Seja produzindo seu próprio conjunto de imagens ou lançando mão 
de arquivos de terceiros, o artista colecionador adota o seu paradigma para recolher 
e reunir os fragmentos do mundo. Ao repartir o espaço visível e reunir os pedaços 
sobre a mesma superfície, a fotografia se manifesta como um importante instrumento 
nessas operações. No contexto das novas tecnologias de informação, a prática da 
coleção pode ser utilizada como uma tática potente para elaboração de grandes 
conjuntos de imagens e textos, ressaltando questões em torno da memória e da 
experiência comum. A partir de um panorama geral sobre o gesto do colecionador, 
serão destacados alguns dos usos das coleções e da montagem no espaço da arte.  
 
Palavras-chave: arquivo, coleção, fotografia contemporânea, memória, montagem 
 

SOMMAIRE: Dès les années 1960, l'usage des collections dans le territoire de l'art a 
marché de plusieurs manières. Il soit en produisant son conjoint personnel d'images 
ou en prenant les images dans les archives des autres, l'artiste collectionneur choisit 
son propre paradigme pour ramasser et rassembler les fragments du monde. En 
coupant l’espace visible et réunissant les morceaux sur la même surface, la 
photographie sert comme un instrument important dans ces opérations. Au contexte 
des nouvelles technologies de l'information, la pratique de la collection peut-être une 
tactique puissante pour l'élaboration de grands conjoints de donnés, en détachant 
des questions sur la mémoire et l'expérience commune. À partir d'un panorama sur le 
geste du collectionneur, on va détacher quelques usages des collections dans 
l’espace de l'art. 

Mots-clés: archive, collection,  mémoire, montage, photographie contemporaine 

  

O desejo de compor uma coleção pode ser concebido como uma vontade de 

mostrar algo que não tem uma visibilidade. A acumulação de objetos sem 

uma funcionalidade evidente sugere a intenção de ostentar uma espécie de 

elevação espiritual, algo que já fazia parte da dinâmica do espetáculo da 

aristocracia. Tal prática ganha força entre os comerciantes do século XIX, 

corroborando com a afirmação da burguesia como nova classe dominante. 

Colecionar, para o burguês, em um certo sentido, era demonstrar que podia 

possuir o mesmo refinamento do aristocrata. Ao buscar observar a prática da 

coleção sob uma perspectiva mais pontual, pode-se questionar quais os 

motivos que levam ao início e ao direcionamento de uma coleção. Por que 
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foram escolhidas essas peças e não outras? Porque colecionar esses 

objetos?   

As respostas serão sempre vagas, independente do fato de o colecionador ter 

uma maior consciência de seu projeto. Por mais que tentemos perceber um 

sentido no modo com que artistas como o casal Bernd e HillaBecher 

dedicaram a sua vida a fotografar caixas d’agua, altos fornos, silos, 

arquitetura vernacular, etc, há diversas forças que levaram à constituição, ao 

amadurecimento e à continuidade da proposta. Pode-se dizer o mesmo de 

outros tantos projetos similares. Se não é possível construir uma análise 

sustentada sobre as escolhas subjetivas, pode-se ao menos buscar uma 

reflexão sobre algumas tensões que incidem sobre a coleção, suas paradas e 

atualizações até o momento da partilha, na apresentação - quando a mesa 

operatória, que estava na horizontal, servindo como base para a operação da 

montagem, é colocada na vertical, e o empreendimento pessoal se torna 

coletivo. Nesse sentido, interessa mostrar a diferença entre o colecionador 

vulgar e o “verdadeiro colecionador”, que, como observou Walter Benjamin, 

não pretende ir naquilo que o historicismo nos reservou. 

Como os verdadeiros colecionadores de Benjamin, os artistas colecionadores 

estão relativamente à margem do espetáculo midiático, apesar de muitos 

deles lançarem mão de imagens desviadas do território da midia. O 

procedimento é simplesmente dispor a coleção e partilhar, evidenciando a 

repetição de gestos, a afirmação de clichês e aquilo que está excluído das 

relações que são empreendidas entre as imagens que circulam com seus 

rótulos de documento ou de ficção. A fragmentação do mundo através de 

fotografias ou de objetos recolhidos e a sua reconfiguração em uma outra 

ordem permite a produção de outras visibilidades. Através da montagem, 

recria-se o mundo em uma nova ordem, podendo gerar uma mudança 

concreta no comportamento de quem a percebe. Não se trata de uma forma 

distinta de se ver o mundo, mas de um modo de reinventá-lo, permitindo 

outras formas de circulações dos corpos e das imagens. Produz-se uma 

espécie de cartografia que permita pensar o nosso corpo de modo anacrônico 
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e atópico no tempo e no espaço. Para isso é preciso dispor opacidades, 

propiciando a visibilidade da imagem. Criar barreiras, a fim de produzir um 

conjunto que se iguale na superfície homogênea, permitindo que as 

coloquemos sobre uma mesa onde podemos produzir novas relações entre os 

elementos. Através da montagem podemos tentar perceber as forças de 

origem desses elementos - que persistem e se atualizam -, e o que as faz 

sobreviver, ou seja, os usos possíveis.  

Retirar os objetos do fluxo, remontá-los, produzir um outro através da 

fotografia, do deslocamento, da evidenciação dos seus traços. Promove-se 

uma reescritura, onde, assim como na releitura, outras composições são 

traçadas. O colecionador admite que o movimento não cessa e que haverá 

sempre a necessidade de uma releitura e de uma parada para apresentar 

uma nova dimensão através de uma outra escrita. Volta-se a inventariar a 

coleção a fim de se produzir uma nova apresentação. Destaca-se a 

necessidade de retirar as imagens do arquivo, remontá-las, gerar um 

movimento e, com isso, a evidenciação dos vestígios.  

No livro Uncabinet d’amateur, Georges Perec conta a história de um quadro 

que foi exibido em uma grande exposição internacional, onde obteve um 

grande sucesso de público. Tratava-se do retrato de um colecionador com os 

principais quadros de sua coleção. A sala da exposição onde se encontrava o 

quadro representava o gabinete do colecionador que aparecia no próprio 

quadro, inclusive com todas as telas colocadas exatamente na mesma 

posição. No meio delas a tela que representava a cena. O efeito de 

miseenabyme foi o que atraiu um grande fluxo de pessoas para ver a sala e o 

quadro representando a sala em que se encontrava, e, dentro desse quadro, 

o quadro pintado novamente, e dentro do quadro outro quadro e mais outro, e 

assim por diante até ele desaparecer na sua pequenez. Havia quem levasse 

lupa para tentar enxergar até onde o pintor conseguia reproduzir com 

perfeição as figuras das telas originais. Sua habilidade impressionava por 

conseguir pintar os detalhes até mesmo quando a tela ficava minúscula, com 

poucos centímetros de comprimento, até a vista não mais alcançar. O 
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sucesso dessa sala foi tão grande que levou a organização a limitar a entrada 

de visitantes por vez, causando grandes filas. Até que um dia, um homem 

revoltado depois de ter enfrentado uma enorme fila e não ter conseguido 

visitar a sala por causa do horário de encerramento, promove um ataque ao 

quadro, adiantando o fim da exposição.  

Esse caso interessa em alguns aspectos:  

Primeiro: o colecionador fez uma seleção de suas peças mais significativas e 

encomendou seu retrato diante delas. Não havia a possibilidade de mostrar 

toda a sua coleção, mas somente uma amostragem de um certo número de 

elementos que a compunham. O objetivo com essa amostragem era 

apresentar a força dessa coleção e o seu poder como colecionador.  

Segundo: o ambiente produzido na sala da exposição copia a imagem do 

quadro. Nesse movimento, é o real que passa a copiar a imagem, 

confundindo o referente e a representação. 

Terceiro: cada nova leitura da imagem produzirá outras dobras e novas 

camadas. O miseenabyme é o paradigma para se pensar a incapacidade de 

esgotarmos o conhecimento sobre a coisa. Ao mesmo tempo que aponta para 

a busca desse conhecimento através de seu deslocamento de um ambiente a 

outro, ou seja do gabinete para o quadro, e deste para o quadro dentro do 

quadro, é produzida uma nova origem que se soma à primeira, gerando uma 

outra dobra e outra camada. A impossibilidade de se chegar a um termo gera 

a angústia naquele que gostaria de ver uma imagem definitiva ao invés de se 

deixar levar pelas metamorfoses da coisa. Uma angústia que pode levar à 

destruição da potência da imagem em significar e imaginar, ou a sua radical 

destruição física, como no caso do ataque promovido pelo espectador. 

Nesses três aspectos, gostaria de destacar alguns pontos: 

No primeiro, o desejo de exibição da coleção aparece como uma vontade de 

mostrar uma elevação espiritual. Para atingir esse objetivo, o modo de 

apresentação da coleção é fundamental. O colecionador, de um modo geral 
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orgulha-se de ostentar a sua coleção e, em alguns casos, assim como o 

colecionador de Perec, busca se retratar diante dela; em outros casos prefere 

manter o anonimato público e exibir a sua coleção para um público seleto.   

No segundo, o real copia a imagem. A fragmentação do mundo através de 

fotografias ou objetos recolhidos e a sua montagem em uma outra ordem 

permite a produção de visibilidades, recriando o mundo em uma nova ordem 

que pode gerar uma mudança concreta de comportamento. Não se trata de 

uma forma distinta de se ver o mundo, mas de um modo de reinventá-lo, 

arquitetonicamente inclusive, como um urbanismo que permita outras 

circulações dos corpos e das imagens. As imagens se deslocam como 

organismos vivo, porém, sem a opacidade de um corpo, se constituindo como 

fantasmagorias. É preciso dar-lhes um corpo para que elas apareçam e que 

possamos percebê-las e saber compor com elas, como um mapa que permita 

orientar o nosso corpo no tempo e no espaço. Para isso, é preciso produzir 

recursos para que a imagem apareça. Dispor barreiras a fim de produzir um 

conjunto que se iguale em uma superfície homogênea. Através dessa 

montagem podemos tentar perceber as forças que as fizeram vir ao mundo, 

sua origem que persiste e se atualiza, e o que as faz sobreviver, ou seja, seu 

uso eficaz. Percepção que permitirá reconstruirmos o nosso modo de ação no 

mundo. 

No terceiro, é destacada a necessidade de retirar sa imagens do fluxo, 

remontá-las, produzir um outro delas por meio da fotografia, do deslocamento, 

da evidenciação de suas marcas. A reescritura, assim como a releitura, em 

que outras composições são traçadas, é o que torna importante o papel do 

inventariante. Ele admite que o movimento não cessa e que haverá sempre a 

necessidade de uma releitura e de uma parada para apresentar uma nova 

dimensão que atualize e dê potência à coleção. 

Entre os pesquisadores que se voltaram para o universo do colecionador, 

destaca-se o filósofo e historiador polonês Krysztof Pomian, que realizou uma 

investigação sobre os principais gêneros de coleção na Europa moderna, que 
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ele denominou como um “fenômeno universal, aparentemente coextensivo à 

própria cultura e veículo privilegiado de transformações”.iPomian destaca que 

um estudo das coleções e dos colecionadores “não pode se fechar no quadro 

conceitual de uma psicologia individual que explica tudo referindo-se a noções 

como “gosto” ou de “interesse”  ou ainda de ‘prazer estético’” (Pomian, 1987, 

p. 46). Para ele a coleção tem como papel principal produzir uma ligação 

entre o visível e o invisível. Ao designar uma coleção em virtude de seu uso 

como meio de contato entre esses dois mundos, Pomian percebe a 

possibilidade de colocar nesse mesmo grupo tanto as churingas dos povos 

aranda australianos como as joias da coroa na europa. Os churinga são 

objetos de madeira ou de pedra que pertencem a um indivíduo ou a um 

grupo. A ele estão associadas histórias, cantos e cerimônias. Como observou 

Claude Levy-Strauss, os churinga são os testemunhos paupáveis de um 

período mítico. Em La pensée sauvage (“O pensamento selvagem”), o 

antropólogo faz um paralelo entre a função das churingas e os arquivos 

históricos nas sociedades dotadas de escrita: 

Pelo seu papel e pelo tratamento reservado a esses objetos, 
eles oferecem analogias impressionantes com os documentos 
de arquivos que nós guardamos dentro de cofres (...) e que, 
de vez em quando, nós os olhamos com o cuidado dado às 
coisas sagradas (...). E, nessas ocasiões, nós também 
recitamos os grandes mitos que a contemplação das páginas 
rasgadas e amareladas trazem à lembrança: feitos e gestos 
de nossos ancestrais, histórias de nossas casas desde sua 
construção ou seu primeiro estabelecimento (Lévi-Strauss, 
1962, p. 285). 

Pomian destaca duas categorias de objetos. De um lado se situam as coisas, 

os objetos úteis, aqueles que podem ser consumidos ou servir para 

subsistência, ou transformar a matéria bruta de maneira a torná-la consumível 

ou, ainda, proteger contra as variações do ambiente. Todos esse objetos são 

manipulados e exercem ou sofrem modificações físicas por serem usáveis. Do 

outro lado se situam os sémiophores, objetos que não têm senhuma utilidade 

no sentido que foi definido para os objetos úteis, mas que representam o 

invisível. Não sendo manipulados mas expostos ao olhar, eles não são 

usáveis. Havia no interior de culturas como a dos aborígenes australianos 
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uma atividade produtiva que se subdividia em dois sentidos: um deles em 

direção à maximização da utilidade e outro da significação. Em direção ao 

visível de uma lado e em direção ao invisível de outro. Apesar de admitir a 

possibilidade de coexistência dessas duas orientações em certos casos 

privilegiados, Pomian percebe que são frequentemente contrárias umas às 

outras. 

Para conceber uma separação radical, é necessário imaginar que haja 

objetos úteis sem nenhuma significação, assim como, no caso dos 

sémiophores, haja objetos que tenham somente significação. Trata-se de um 

“vetor sem nenhuma utilidade” (Pomian, 1987, p.46). Pomian cita outra 

categoria de objeto que parece ser ao mesmo tempo coisa e sémiophore. Ou 

seja, tanto a utilidade quanto a significação varia conforme a relação que 

alguém ou o grupo produz com o seu ambiente visível ou invisível por meio 

desse objeto. O historiador adverte que nenhum objeto pode ser 

simultaneamente para um mesmo observador uma coisa e um sémiophore. 

Isso quer dizer que o objeto se atualiza quando ele é utilizado mas, nesse 

momento, não há a busca por se decifrar seu significado e, quando se dedica 

a isso, sua utilidade se torna puramente virtual. Nesse caso, é através do 

“olhar prolongado por uma atividade linguística, tácita ou explícita”, que se 

estabelece uma relação entre o objeto e um elemento invisível. Ou seja, 

segundo Pomian, o sémiophore desvela seu significado quando se expõe ao 

olhar. O que o leva a duas conclusões:  

A primeira, é que um sémiophore acede à plenitude de seu 
ser de sémiophore quando ele torna-se uma peça de coleção; 
a segunda, mais importante, é que a utilidade e a significação 
são mutualmente exclusivas: mais um objeto é carregado de 
significação, menos de utilidade, e vice-versa (p. 43). 

Os objetos que não atendem a nenhuma dessas duas categorias, nem de 

utilidade nem de significação são os chamados “dejetos”. Para que um objeto 

tenha um valor perante um grupo ou indivíduo, é preciso que ele seja útil ou 

carregado de significação. A significação é, portanto, o que funda o valor de 

troca das peças de uma coleção. Elas são preciosas na medida em que é 
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atribuido a elas um valor. No caso, elas representam o invisível e elas 

participam da “superioridade e da fecundidade da qual ele é 

inconscientemente dotado”. Como sémiophores,elas são mantidas fora do 

circuito de atividades práticas pois é somente desta maneira que elas podem 

desvelar plenamente sua significação.  

A ligação entre o gesto de colecionar e uma hierarquia social faz com que a 

proposta de pensar a coleção fora dos circuitos particulares ou dos museus 

torne-se uma importante via para nos levar ao que ocorre quando o artista se 

desvia dessa ordem e se propõe a criar os seus próprios sémiophores. Ao 

construir um outro invisível possível o artista colecionador tenta explicitar no 

próprio trabalho passagens entre o invisível e o visível. Ao recolher, classificar 

e expor objetos-imagens, ele interfere nos modos com que a sociedade 

concebe essas passagens, sua hierarquia e seus desejos de futuro. Como um 

cartógrafo, o artista colecionador sobrepõe em seu mapa os lugares e os 

tempos onde se encontra o visível e o invisível.  

Recolhendo seus objetos eleitos, ele faz da “galeria” (que pode ser qualquer 

lugar onde ele possa exibir uma mostra da sua coleção) um outro lugar 

possível. Nesse movimento, destitui do topo da hierarquia aqueles que 

representam o invisível e que são os responsáveis, em razão desse papel, 

por recolher os sémiophores e os expôr. Para isso, ele elege outros objetos 

que não se encontravam na categoria de sémiophores originalmente. 

O artista colecionador interfere nessa economia criando uma nova hierarquia 

que, em uma certa medida, é ativada pela construção de um ponto de vista 

para as coisas. Os objetos são recolhidos e colocados em uma coleção, onde 

adquirem a potência de sémiophores. Posteriormente são selecionados e 

expostos, onde evidenciam a sua posição no mundo, onde atingem um alto 

grau hierárquico. Na exposição, os objetos se colocam na posição mais alta 

da escala e ganham destaque na sala de um museu ou galeria. O autor retira-

se da cena e passa a se afirmar nessa ausência. 
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O artista colecionador busca o esvaziamento da “sensibilidade pessoal”, 

afirmando a reunião de objetos ou imagens como uma escolha que não 

obedece a imperativos de gosto pessoal ou à moda. O papel do colecionador, 

nesse caso, não mais se inscreve no processo de afirmação de uma posição 

social. Ele retira a coleção do âmbito institucional, seja público ou privado, e a 

introduz ou re-introduz no museu ou na galeria. O museu público ou a coleção 

particular perdem a sua função de afirmação do seu poder de reunir e ditar as 

peças que têm um valor artístico e passam a servir como um local onde 

imagens de diferentes proveniências se igualam. Ao inventariar uma coleção 

e colocar os ítens em uma certa tensão que se manifesta na exposição, 

quando a mesa operatória é posta na vertical, destitui-se o proprietário da 

coleção da sua condição superior na hierarquia e abre-se às próprias imagens 

a possibilidade de um posicionamento.  

Percebo, então, no uso das coleções pelos artistas dois modos de operar 

distintos. Um deles é criticando as hierarquias estabelecidas. Nesse caso, por 

meio da montagem e da apresentação mostra-se o modo com que são 

produzidos os sémiophores. O artista colecionador denuncia como as 

imagens e os objetos-imagens são carregados de um significado latente que, 

através da montagem, se torna sensível. É o caso de Hans Peter-Feldman, 

que runiu jornais publicados em todo o mundo no dia seguinte ao atentado de 

11 de setembro.Feldman fotografa as primeira páginas e faz uma seleção de 

60 imagens que são expostas em cópias de tamanho idêntico fixadas 

diretamente na parede sem moldura. Ao serem retiradas do fluxo diário da 

industria midiática e expostas em conjunto na parede da galeria, elas perdem 

a sua utilidade como informação e passam a apresentar as forças que 

atravessam o atentado e a sua representação através da mídia. Pomian diria 

que, ao serem retiradas do seu fluxo utilitário, essas imagens passam a 

significar, porém, o termo “significar” para ele, não se relaciona com a sua 

capacidade de informar, mas a sua potência de atualização do invisível.  

Outra modalidade com que os artistas colecionadores operam é lançando 

mão não mais dos sémiophores ou de objetos deslocados de sua utilidade, 



   
 

2750 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

mas de dejetos - aquilo que havia sido descartado por terem perdido tanto o 

seu poder de significação como sua utilidade (p. 43). Essa mobilidade das 

coisas, que perdem sua utilidade ou o seu significado, encontra uma maior 

intensidade na modernidade, com o aumento da produção de bens 

industrializados. Esse crescimento parece coroar um esgotamento do 

invisível. Tudo ganha visibilidade e os objetos perdem a sua potência de 

significação. Depois de decifrados são descartados na ânsia de que um outro 

venha suprir a falta inesgotável. 

Os prédios industriais, que perdiam sua funcionalidade dentro da nova 

dinâmica produtiva das fábricas após a segunda guerra mundial, tornaram-se 

os objetos para os quais o casal Becher voltou sua atenção no final dos anos 

50. Também sem nenhuma relevância arquitetônica, eles estavam sendo 

gradativamente demolidos. Colocá-los em sua coleção era uma forma de 

salvá-los, dando-lhes um significado que se atualizava em cada nova 

montagem. O modo com que eles colocaram suas fotografias no espaço 

expositivo foi um dos aspectos que fez o trabalho dos Becher se destacar no 

território da arte contemporânea. Tudo indica o seu pioneirismo em expor 

suas coleções sob a forma de fotografias seguindo um rigor formal que 

buscava uma relação entre as imagens e a galeria. A cada nova montagem, 

volta-se ao material de base e faz-se um novo inventário desse arquivo. As 

imagens e os textos disponíveis são recolhidos segundo algum critério e 

produz-se uma nova classificação em função do grupo e do modo de expor.  

Um dos aspectos que distingue o modo de exposição das fotografias dos 

Becher das exposições de fotografia tradicionais até então – onde o espaço 

do espectador e o da imagem eram distintos – é a interação com o que está 

além da moldura, demandando um espectador participativo. O que se 

estabelece é uma dialética entre a distância e a proximidade, a série e o 

objeto único, a estabilidade das fotografias e a instabilidade das formas, 

processo em que se vai construindo um universo particular, destituindo o 

referente de seu ambiente original. Cada imagem individualmente se torna 

uma abertura para uma reconfiguração de todo o conjunto que, a cada novo 
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arranjo, a cada apresentação, assume um estado, sem, no entanto, 

constituírem uma nova identidade nem um novo olhar sobre o objeto. É o 

próprio objeto-imagem que se manifesta em suas diversas metamorfoses. Ele 

se transforma, deixando à mostra um aspecto impossível de ser percebido 

quando confrontado no local onde nasceu e se enraizou, ou mesmo na 

própria imagem isolada, ou, ainda, em uma outra montagem.  

A série exposta não corresponde somente ao olhar do colecionador sobre seu 

acervo. Essa escolha obedece também a um ritmo. Pode-se comparar a um 

lance de dados. As peças são inventariadas em função de critérios 

determinados a priori, porém, há uma atração que ocorre no sabor do 

encontro. Não se trata da escolha de um entre tantos olhares possíveis, mas 

de uma construção no corpo a corpo com a coleção. Os objetos da coleção 

são dispostos sobre a mesa, local onde é possível produzir esses encontros, 

a fim de que sejam percebidas as afinidades. Desses atritos, atrações e 

repulsas, os objetos são fixados e a mesa é posta na vertical. Os objetos 

passam a ter um ponto de vista. Enquanto na mesa estavam vulneráveis em 

relação à gravidade e às ações do colecionador, quando fixados eles ganham 

uma posição. Enquanto na mesa habitavam esse campo operatório onde 

eram manipulados, quando fixados nas paredes, vitrines, estantes, catálogos 

ou nos livros passam a olhar o mundo a partir de uma posição. 

Expor não implica no fim da coleção, mas somente uma pausa. Uma brecha 

no movimento dos elementos que compõem o grupo. Assim como o 

desaparecimento do colecionador não implica necessariamente em um fim. 

Ela está sempre sujeita a um novo gesto, a um olhar redentor de alguém que 

irá retirá-la de alguma caixa e ira inventariá-la, colocando-a em uma nova 

coleção, colocando-a em um novo lugar onde o presente e o passado se 

encontram. Nesse encontro, o desejo que levou a fotografia a ser feita, o 

movimento de recolher um objeto e a vontade de endereçar a alguém, de 

partilhar, o ímpeto de criar algo comum, é revigorado em sua atualização. O 

colecionador encontra no agora o futuro que jazia adormecido nessas 

imagens, no que elas o solicitam.  



   
 

2752 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

A entrada das coleções no território da arte se dá justamente no âmbito da 

atualização de uma forma que se expande para além da imagem e rompe 

com a moldura. O inventário torna possível a seleção de elementos que 

tornarão a coleção visível através de um recorte atualizado, que remete a 

uma relação com o contexto espacial e temporal em que ela irá se manifestar. 

Apesar de que, na preocupação com a apresentação, ao inventariar sua 

coleção, o artista opere de modo distinto do colecionador comum ou do 

cientista, há algumas semelhanças entre esses diferentes usos que, em 

última instância, indica o desejo de dar visibilidade ao invisível que encarna 

toda coleção.   

Comparando a série de fumaça do fisiologista Étienne-Jules Marey com as 

fotografias dos pesados prédios dos Becher, percebe-se que ambos 

construíram uma máquina de produzir visibilidade. O fisiologista, além de 

construir uma máquina de fazer fumaça, assim como os Becher criou um 

método rigoroso de produção das fotografias. Duas invenções movidas por 

um desejo de ultrapassar uma limitação. A fotografia, produtora de uma 

superfície comum, possibilita que esses fragmentos distintos sejam colocados 

em um mesmo território e passem a ter uma relação entre si. As imagens se 

igualam em um espaço comum onde suas semelhanças e diferenças passam 

a ser evidenciadas. É preciso que o colecionador inventarie essas imagens 

escolhendo aquelas que devem ser postas em relação. Da mesa de 

montagem elas passam para o quadro, posição necessária para que elas 

entrem em tensão e haja uma visibilidade. A estabilidade do quadro, que 

ocorre a partir do embate com o prego que o sustenta, tentando vencer a 

vontade da gravidade de jogá-lo novamente para o chão. Vontade de voltar a 

integrar o uno da natureza. Cair pelo chão, se deteriorar. O arquivo é a luta 

para que isso não ocorra. É preciso salvar as coisas da indiferenciação. Mas 

não basta preservá-las. É preciso expô-las. Afinal, tudo leva a crer que aquilo 

que fará as imagens serem salvas não é a sua preservação no arquivo, mas a 

sua circulação.ii 
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A imagem sobrevive ao encontrarobstáculos nos quais ela se fixa e ganha um 

corpo. Cada novo obstáculo é a possibilidade de sua redenção. Sem os 

obstáculos que lhe deemvisibilidade, ela vai se deteriorando ou sendo 

preservada em um estado fantasmático. É preciso fazer uma nova leitura, 

sempre. Inventariar a coleção. Olhar o que a imagem tem para dizer em cada 

presente em que ela pode se manifestar. Perceber na imagem e na coleção 

outras aberturas, perceber o que se mostra a partir delas. Retomá-las.  

Em uma posição mais flexível que Marey, para Göethe arte e ciência não são 

antagônicas. O estilo artístico se sustentaria “nos mais profundos 

fundamentos do conhecimento, na essência dos objetos sempre que nos seja 

dado conhecê-lo na forma de figuras visíveis e tangíveis” (Göethe apud Didi-

Huberman, 2010, p. 94). Enquanto Marey construiu uma grande coleção de 

imagens de corpos em movimento, Göethe compôs uma coleção de itens 

heterogêneos, que constituíam diversas outras sub-coleções.iiiCirculando da 

ciência para a arte com desenvoltura, “não se contentou em inventar belas 

formas poéticas, novelescas ou teatrais: se ocupou mais em forjar uma forma 

de conhecimento, um estilo heurístico que fosse operatório no campo da 

beleza e também no da verdade” (Göethe apud Didi-Huberman, 2010, p. 94). 

Uma poética e um estilo heurístico se confundem para Göethe. Seu ponto de 

partida é o próprio caos, a instabilidade do mundo. Seu desafio não é evitar o 

caos a fim de chegar a um saber eterno e estável, mas tentar tornar visível o 

próprio conflito, essa instabilidade que aparece como origem de tudo. Como 

observou Didi-Huberman, “mostrar o caos supõe reconhecer a dispersão do 

mundo e empreender, apesar de tudo, sua coleção” (Didi-Huberman, 210, p. 

94). Nessa dialética entre a ordem da coleção e o caos do mundo, Göethe 

tentou forjar uma hipótese operatória entre a multiplicidade dos fenômenos e 

sua unidade fundamental. Não se trata, portanto, de buscar a estabilidade de 

uma teoria que acomode os casos particulares em um conjunto de relações 

que legitimem a razão de um fenômeno na sua repetição, mas de empreender 

o risco de perceber em cada acontecimento sua particularidade. A repetição 

tem a potência de instaurar a diferença.iv Não se trata também de assumir um 

relativismo absoluto e conceber que todo fenômeno guarda inúmeras 
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verdades conforme os sujeitos por ele afetados de modos diversos. A 

operação proposta por Göethe é a de colocar cada fragmento sobre a mesa e 

observar seu caso singular, respeitando suas “diferenças intrínsecas” e 

compará-las com outros fragmentos, a fim de perceber suas “diferencas 

extrínsecas”. 

Benjamin viu esse equilíbrio buscado por Göethe no trabalho de August 

Sander e seu “Atlas do povo alemão”. Sander empreendeu um trabalho de 

colecionador que podemos situar,historica e formalmente, entre Étienne-Jules 

Marey e os Becher. Na primeira metade do século XX, Sander fotografou e 

reuniu uma coleção de mais de 500 retratos do povo alemão – a maioria com 

o modelo em uma pose frontal e olhando diretamente para a objetiva – e 

classificou em sete grupos, cada um correspondendo a uma classe social.  

Como explica Benjamin na “Pequena História da fotografia”, Sander “não se 

comportou como cientista, não se deixou assessorar por teóricos racistas ou 

por sociólogos, mas partiu, simplesmente, da ‘observação imediata’” 

(Benjamin, 1996, p. 103). Abordagem que Benjamin identifica com as 

palavras de Göethe: “um empirismo pleno de ternura, que se identifica bem 

intimamente ao objeto e torna-se uma verdadeira teoria”. Göethe costumava 

desenhar (“dispor suas observações”) e colecionar (“dispor os resultados das 

observações”) (Didi-Huberman, 2010, p. 95). O método de Marey e dos 

Becher assemelha-se a essas etapas: fotografar, a fim de imprimir uma 

imagem correspondente ao que foi observado, e colocar essas imagens sobre 

uma mesa onde elas podem ser comparadas. De certa forma, a fotografia, 

assim como o desenho, assim como o bloco de notas, constitui por si só uma 

mesa onde se reúnem elementos heterogêneos em um espaço comum.   

O colecionador faz a operação de recolher o objeto-imagem que, ao sair do 

circuito em que tinha uma utilidade ou um valor de troca, se abre a outras 

reivindicações que haviam ficado contidas. No lugar de uma lembrança (como 

uma fotografia que nos fita com o registro de um acontecimento), temos uma 

marca, cicatriz de um encontro que deixou o seu traço em um corpo. Vestígio 

de algo, puro indício que, destacado, se torna índice, e passa a ter um lugar 
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em algum arquivo. Recolher ou produzir esse índice, retirá-lo do arquivo, é 

tarefa do inventariante. Colocá-lo em um lugar em que ele se alinhe com 

outras forças que produzam uma constelação, é a tarefa do colecionador. 

Este é aquele que persegue o paradigma que se mantém atualizado na 

coleção. O objeto da coleção é o objeto paradigmático. Ao expor a coleção, o 

artista produz o gesto político de apresentar esse paradigma em formas 

múltiplas. Metamorfoseando-se, os objetos se aproximam em função de um 

tipo comum que se distingue em cada caso em particular. Expor a coleção é 

colocar em movimento um conjunto de forças que culminou naquela 

composição. Não se trata de uma síntese, mas de um momento de 

suspensão onde se coloca o paradigma sob a tensão de sua atualização. O 

paradigma é aquilo que orienta o colecionador. Deixá-lo perceptível é tarefa 

do artista que o coloca em atrito com o atual para constituir a partir dele um 

comum. Colocar a “mesa” na vertical a fim de interromper (e simultaneamente 

dar a ver), “o movimento que as afinidades e os vazamentos vão produzindo 

entre as imagens, que ao tempo de fender deve suceder o tempo de mostrar 

e compartilhar”.v 

O artista traça suas táticas, compondo com as forças que insistem em se 

atualizar e o conduzem para um tipo de gesto. O colecionador expõe essas 

forças no conjunto da coleção e sua manifestação em cada objeto singular. A 

montagem coloca essas forças em tensão, promovendo desvios e 

visibilidades que se abrem em cada objeto e na sua relação com a série e o 

todo.  

 

NOTAS 

                                                 
iPomian, Krysztof. Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Veneza, XVI-XVIII siècle. Paris : Éditions 
Gallimard, 1987. Agradeço ao professor Philippe Dubois pela indicação desse livro. 

iiIdeia sugerida por Fabio Goveia, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, em apresentação 
no XXXII Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, promovido pela Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) em Curitiba no ano de 2009. 

iiiDe sua chegada a Weimar, em 1775, até a sua morte em 1832, a coleção de Göethe aumentou em 
aproximadamente 40 mil objetos diversos. Incluindo minerais, estátuas, tecidos, ninhos de pássaros, 
quadros, livros etc. (Didi-Huberman, 2010, p. 101-2). 
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ivAgradeço a Renata Mattos por essa frase surgida em um diálogo. 

v Observação feita por Mauricio Lissovsky durante reunião do grupo de estudo “Imagem-tempo” 

(ECO/UFRJ, julho de 2011). 
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