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RESUMO 
A comunicação visa entrar no debate da crítica que envolve os dois lados do Atlântico em 
relação à arte voltada para a memória. Atlas ou arquivo? Forma ou informação? Essa 
oposição tem uma história. Enquanto a crítica norte-americana defende o termo arquivo 
como paradigma para pensar a produção artística interessada pela história, o francês 
George Didi-Huberman insiste no termo Atlas. Embora nos dois casos, os pensadores 
considerem as operações da montagem, há nuances quanto às correntes. Na América 
Latina, a oposição atlas ou arquivo não parece satisfazer os artistas dada as condições de 
fragilidade das instituições de conservação da memória da cultura.  
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ABSTRACT 
The article aims to enter the discussion that involves both sides of the Atlantic in relation to 
art focused on memory. Atlas or archive? Form or information? This opposition has a history. 
While the US criticism defends the term archive as a paradigm for thinking artistic production 
interested in history, the French author George Didi-Huberman insists in the term Atlas. 
Although in both cases, the thinkers consider montage operations, there are nuances about 
the currents. In Latin America, the opposition atlas or archive does not seem to meet the 
artists intrests given the fragil conditions of institutions for conservation of the memory of 
social culture. 
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Na América Latina, a relação da arte com arquivos surge fortemente a partir dos 

anos 90. É de 1994 a série Imemorial de Rosângela Rennó – instalação que utiliza 

cinquenta retratos fotográficos de operários e crianças que trabalharam na 

construção de Brasília. Nomes Próprios de Leila Danziger (1996) consiste numa 

instalação composta de 76 gravuras com nomes de judeus vítimas do Holocausto. O 

projeto Rwanda de Alfredo Jaar sobre os acontecimentos trágicos ocorridos no final 

do século XX no país africano teve início em 1994. Em 1996, o artista argentino Res 

realizou NECAH 1879 (No entregar Carhué Al Huinca). Res utilizava imagens do 

fotógrafo Antonio Pozzo sobre a campanha militar do General Julio Rocca que 

resultou na morte de pelo menos 20 mil indígenas ao lado de outras fotografias 

tiradas a partir do mesmo ângulo.  

O conceitualismo linguístico forte nos EUA e na Inglaterra pretendia questionar a 

arte por meio de proposições artísticas tautológicas. Os artistas que fizeram ações 

dissolvidas no mundo como não-arte na América Latina não se seduziram pela 

evidência tautológica dos conceitualistas do norte nem pela ausência da mediação 

do objeto. Interessados pelo Fluxus e pela Pop, os artistas do sul produziram outra 

versão do conceitualismo que envolvia uma inteligibilidade do mundo sensível não 

previamente determinada. Para Mari Carmen Ramirez, os artistas rejeitaram a 

tautologia do conceitualismo linguístico e a abolição do objeto, produzindo uma série 

de inversões. Trabalham o contexto, aceitam a referencialidade, admitem a atividade 

do sujeito artista, retomam a metáfora e a mediação do objeto. Todas essas 

características estavam presentes nas Inserções em circuitos ideológicos: Projeto 

Coca-cola (1970) de Cildo Meirelles. A informação podia funcionar nas Inserções 

como uma pergunta-símbolo em uma nota de “um cruzeiro” que retomava sintomas 

da história do presente: “Quem matou Herzog?”. A atividade do artista conceitual na 

América Latina vincula-se a um embate com a realidade social, o que significa 

recusar a simples produção de informação evidente. Na época, tratava-se de fazer 

circular informações muitas vezes cifradas ou problemáticas como a poesia postal 

de Paulo Bruscky (FREIRE, 2006).  

A relação mais imediata do conceitualismo com a realidade vivida conduziria a 

produção latino-americana aos traumas da história na década posterior. Em 1987, 

Missão/Missões: como construir catedrais, de Cildo Meirelles, apresentada em Paris 
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na exposição Magiciens de la Terre no Centro Georges Pompidou, criava uma 

distribuição particular para as relações entre o artista e o espectador, a mediação e 

o sentido, a arte e a vida. O artista é autor de uma obra na medida em que suas 

significações e imagens são virtuais, mudas, indefinidas. Em Missão/Missões, os 

elementos se organizam numa sintaxe e sua presença evoca imagens e sintomas 

longínquos. Diante dessa oscilação, o espectador pode elaborar a história dos 

Estados Nacionais na América Latina, a selvageria da colonização europeia no 

continente, a importância do capital comercial, o lugar da igreja católica, o massacre 

dos índios. Missão/Missões apresentou a potência da discursividade dos sintomas 

históricos na obra de arte, uma dimensão de inteligibilidade sensível e não 

determinada, no momento em que os arquivos de artistas acumulavam vestígios e 

registros de obras efêmeras desde os anos 70.  

O arquivo como metáfora nas artes conceituais já fora discutido por Cristina Freire 

(2006). Para além da metáfora, o arquivo tornou-se fonte para as operações da arte 

nos anos 90. Os dispositivos mnemônicos voltavam à arte. A catalogação na 

instalação Bibliotheca (2002) de Rosângela Rennó e os procedimentos 

inventariantes remetem à história e à memória. Realizada com 37 vitrines compostas 

de álbuns de fotografia nelas encerrados, Bibliotheca confirma a relação da forma do 

inventário com a potência de legibilidade das marcas contidas no arquivo. O arquivo 

de aço da instalação de Rennó contém descrições escritas das imagens que não 

podem ser vistas nas vitrines. O visível suspenso articula-se ao dizível num jogo 

indeterminado. A palavra não regula o afeto que brota na experiência da obra. A lista 

dos nomes recuperados por Leila Danziger nos arquivos de uma biblioteca alemã 

em Nomes Próprios silencia sobre as pessoas mortas no Holocausto. A fala 

silenciada articula-se, contudo, às manchas do processo da impressão causando 

estranhamento e provocando fantasmas e sintomas que retornam do tempo da 

história. A memória silenciada apresenta sintomas que remontam entre o efeito 

sensível ocasionado pelas manchas e o saber dos acontecimentos históricos. O 

arquivo nos trabalhos dessas duas artistas não regula a discursividade dos afetos 

vividos pelo espectador. Enquanto paradigma e potência de legibilidade das marcas, 

o arquivo no trabalho dessas duas artistas não tem a função de regular as 

operações artísticas. O arquivo é fonte da discursividade dos sintomas. 
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O arquivo foi definido como problema na produção artística norte-americana ao 

longo de algumas exposições históricas. Deep Storage: collecting, storing, and 

archiving teve o encargo de levantar a questão em 1998. A exposição evocava o 

vasto espaço da imaginação contemporânea situada entre a memória, a história e a 

cultura material. Como o subtítulo indicava, todos os trabalhos estavam relacionados 

com o tema central sob três formas: “coleção, armazenamento e arquivo”. Entre 

Christian Boltanski e Marcel Broodthaers, entre Jochen Gerz e Sophie Calle, On 

Kawara, Claes Oldenburg ou Nam June Paik a afinidade estava assimilada na noção 

do título – “repositório profundo”. No texto de abertura do catálogo, Ingrid Schaffner 

reconhece a dívida do problema do documento à vertente conceitual: “Os Estados 

Unidos são o lugar em que o conceitualismo primeiro transformou a documentação 

numa nova forma de arte” (1998: 10). O catálogo de Deep Storage teve o mérito de 

incluir uma bibliografia considerável, abarcando, entre outros, o artigo, desde então 

célebre, de Benjamin Buchloh Atlas, Warburg’s paragon? The end of collage and 

photomontage in postwar Europe.  

Em seu artigo, Buchloh (1998) recusava a concepção de montagem do Atlas de 

Warburg por considerá-la vinculada ao otimismo do meio fotográfico teorizado pelos 

soviéticos Ossip Brik e Alexander Rodchenko. Advogando o fim da colagem e da 

fotomontagem, Buchloh considerou, então, a produção de Gerard Richter, Bern & 

Hilla Becher e Marcel Broodthaers mais afim com a abordagem de Siegfried 

Kracauer da imagem fotográfica. Krakauer pressentia uma força destrutiva da 

imagem na reconstrução da memória histórica. Buchloh avaliava. “Com sua posição 

cética, Kracauer não apenas opôs-se ao otimismo do meio de Warburg para quem a 

memória social podia ser reproduzida por meio da fotografia, mas também ao 

otimismo de seu amigo Benjamin que, por quatro anos, arrolou a fotografia a seu 

modelo, bem mais próximo, ainda, das ideias do debate soviético da fotografia” 

(1998: 55).  

Buchloh opunha o projeto da montagem como choque e estranhamento de Warburg, 

dos surrealistas e de Walter Benjamin à montagem como arquivo sugerida pelas 

reflexões de Kracauer. Enquanto a primeira vertente colocava ênfase na 

descontinuidade e na fragmentação entre as imagens, podendo servir à 

reconstrução analítica da memória coletiva, a segunda reestabelecia as dimensões 
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comunicativas da imagem fotográfica, podendo registrar e apresentar em série 

informações contextuais. Buchloh considerava que a epistemologia da ordem do 

arquivo havia substituído, ainda nos anos 20, a epistemologia do choque. A teoria do 

choque teria sido questionada, por um lado, pelos dadaístas por seu efeito 

despolitizante que gera “uma possibilidade de concordância na descontinuidade 

exclusiva”. Por outro, os inventores da colagem na União Soviética passaram a 

duvidar da eficácia do choque, sendo os arquivos de fotografias de Rodchenko um 

exemplo da nova função da fotografia e de seu potencial de significação e de 

comunicação. O ceticismo de Buchloh levava-o a considerar o signo não por sua 

inadequação representativa, mas em sua falência, apostando no colapso total da 

representação.  

Afirmando a ausência de lei para a leitura das imagens dos artistas da nova 

geração, Buchloh considerava Gerard Richter e Marcel Broodthaers na direção 

oposta do “caráter sintético da colagem da vanguarda”. E proferia: “Ao contrário, o 

que fundamenta  a estética dos artistas do pós-guerra é o emprego de uma 

sequência quase mecânica, como aquela encontrada no sistema de classificação de 

um arquivo” (1998: 58). Buchloh abriu caminho para a crítica norte-americana de Hal 

Foster e Okwui Enwezor. Foster publicou seu artigo An archive impulse em 2004 na 

October e mais tarde retomou o ensaio no livro Bad new days. Em suas palavras: 

“Um impulso arquivístico retornou com força especial no início dos anos 2000 ao 

ponto de poder ser considerado como uma tendência de especificidades próprias” 

(2015: 32).  

Enwezor foi curador da exposição Archive fever: uses of document in contemporary 

art (2008). Em seu texto para o catálogo sustenta a fotografia entre a história e o 

monumento: “The desire to make a photograph, to document an event, to compose 

statements as unique events, is directly related to the aspiration to produce an 

archive” (2008: 12). Mais a frente, contudo, associa a fotografia a outro “império”, 

mas regulatório e que exerce “controle sobre os corpos e as identidades” (13). 

Enwezor segue a crítica realizada por Foucault ao arquivo como uma representação 

do discurso taxonômico e classificatório para abordá-lo na perspectiva de uma 

arqueologia proposta pelo francês. Para corroborar em sua abordagem, Enwezor 

traz, ainda, as reflexões de Jacques Derrida sobre o arquivo dedicando-se à 
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consignação, isto é, ao emprego de suas funções de unificação, identificação e 

classificação. Esses três teóricos foram responsáveis pela disseminação do termo 

arquivo como categoria crítica capaz de pensar certa produção contemporânea. 

Como herdeiros da desconstrução e do pós-estruturalismo francês, Buchloh, Foster 

e Enwezor, todos ligados à revista October, são hostis à representação como 

operação que produz semelhança. Esses autores consideram a semelhança uma 

noção vinculada ao humanismo da representação. 

Teorizando a imagem em sua origem na semelhança produzida pelo contato, como 

as máscaras realizadas a partir do cadáver, George Didi-Huberman entra nesse 

debate com a exposição realizada em Madrid em 2010, Atlas, comment remonter le 

temps?. O termo remontagem no título da exposição sugere a inclinação do 

historiador para pensar a discursividade dos sintomas e dos fantasmas à partir de 

Warburg. Seu livro de 2011, Atlas ou le gai savoir inquiet, consiste em longo estudo 

sobre o Atlas de Warburg. O historiador defende a forma do Atlas como paradigma 

do pensamento visual múltiplo, igualmente a montagem como operação de 

construção da história. A operação do atlas desenvolve-se por meio da recolha e da 

remontagem e envolve a recusa do quadro único (tableau). O atlas opera com 

imagens sobre um painel ou mesa (table): “Un tableau peut être sublime, un ‘table’ 

ne le sera problablement jamais” (2011: 17). A forma mais simples e mais 

disparatada da “mesa” teria sido utilizada em obra de diversos artistas, desde Hanna 

Höch, passando por Marcel Duchamp, Marcel Broodthaers, Gerard Richters, 

Christian Boltanski entre outros (Idem). Para o historiador francês, “É assim que o 

atlas, sem falta, transforma a gaia ciência (gai savoir) em gaia ciência inquieta (gai 

savoir inquiet)” (2011, p. 290).  

Insatisfeito com a reflexão da crítica pós-moderna e sua tendência a defender o 

colapso da representação, Didi-Huberman distingue o atlas de toda forma de 

compêndio ou sumário doutrinário na medida em que esses últimos recusam o 

múltiplo (2011, p. 14). Como historiador sensível à crise do signo anunciada e 

trabalhada por Michel Foucault, mas asseverando a potência da imaginação para o 

saber, Didi-Huberman se distancia do anti-humanismo pós-modernista. Afasta-se, 

sobretudo, das especulações hiperbólicas do irrepresentável, do impensável e do 

inimaginável que reputam o “mal radical” como “Outro absoluto” (2003, p. 197). A 
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potência da montagem das imagens não constitui ilusão nem produz assimilação ou 

identificação, produz dessemelhança na semelhança. Aquilo que se passou não 

pode ser recuperado como tal, mas o presente pode abrir-se por meio da imagem do 

passado. Não basta compreender e refutar as ideias e os sistemas que dominam a 

representação. É preciso promover a abertura para imagens que resistam à 

dominação produzida pela assimilação e identificação. Para Didi-Huberman, o atlas 

notabiliza-se por colocar a imagem em relação com o múltiplo por meio da 

montagem: “Não mais para catalogá-lo ou esgotá-lo numa lista integral: é nisso que 

um atlas se distingue de todo catálogo e mesmo de todo arquivo supostamente 

integral” (2003, p. 14).  

Nesse debate, as posições teóricas e metodológicas distintas dos dois lados do 

Atlântico podem sugerir a exclusão na formula ou “bem atlas” ou “bem arquivo”. Ora, 

o atlas não se reduz ao choque otimista, até porque sua eficácia não está na 

unificação da contradição, mas na manutenção da heterogeneidade. O arquivo por 

sua vez não é simples compêndio de evidências doutrinárias, repositório de 

informações do mundo. O arquivo exige elaboração e interpretação. Não há 

necessariamente oposição prévia entre a montagem no atlas e a montagem no 

arquivo, como se a primeira respondesse ao otimismo humanista e a segunda ao 

pessimismo pós-humanista. Na arte, a montagem é uma operação de 

distanciamento, de decomposição, de fragmentação que beneficia à 

heterogeneidade dos sentidos e à construção de um senso comum dissensual. A 

montagem libera e distancia a semelhança estabelecendo contradições recíprocas 

entre a informação e a imaginação, entre o dizível e o visível.  

Na produção latino-americana, a oposição entre a possibilidade de reconstrução 

histórica presente no atlas e a tirania do arquivo como prova não faz sentido. 

Trabalhar com o arquivo é experimentar o conflito entre paixão e razão: por um lado, 

a vontade de recolhê-lo inteiro, por outro, a exigência de questioná-lo para que 

adquira sentido. Destituir o arquivo da experiência da emoção, do entusiasmo e da 

solidão que o acompanha ou recusar a vontade de conhecer os personagens 

anônimos que ali abundam é destruí-lo. Esse é o alerta da historiadora francesa 

Arlette Farge sobre razão e paixão no arquivo: “Ambos lado a lado, sem que um 

jamais supere o outro ou o sufoque, e sem jamais se confundirem ou se justaporem, 
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mas imbricando seu caminho até que não se coloque mais a questão de ter de 

distingui-los” (2009, p. 21). O arquivo é matéria sensível onde se pode ouvir as 

vozes de sofrimento, onde se pode perceber a violência sofrida pelos homens e 

mulheres destituídos de poder ou na relação com o poder. Longe de identificar o 

arquivo com o excesso do poder, na medida em que sua ausência é igualmente 

tirânica; longe também de concebê-lo como unificação ou forma da classificação da 

enciclopédia; os artistas latino-americanos investiram na montagem como operação 

artística que trabalha para dividir a informação, distanciar-se da percepção comum e 

aproximar-se da matéria sensível conservada no arquivo, no museu ou na biblioteca. 

Os trabalhos de Rosângela Rennó, Leila Danziger, Res, Fernando Bryce, Alfredo 

Jaar, Rosana Paulino mostram que o arquivo é uma matéria, um reservatório de 

marcas onde se pode ouvir as dores e os traumas do passado. A montagem dos 

vestígios anuncia esses sintomas virtuais. Livros, instalações, inventários de artistas 

manifestam análises e interpretações silenciosas, porém, potentes. Enquanto o 

arquivo fornece as marcas da presença do mundo, a montagem elabora os sinais 

mantendo a heterogeneidade significante das marcas. A montagem pode operar nos 

arquivos a cisão que torna aparente contradições recíprocas entre o visível e dizível, 

entre o presente e o ausente. Incorporando os vestígios, a montagem distancia-se 

da leitura inócua da representação – do documento como prova transparente ao 

referente histórico. Entre o saber a ser produzido e o afeto engendrado, a 

interpretação do arquivo realizado pela montagem na arte latino-americana faz subir 

pelas fendas os sintomas inesperados da história.  
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