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RESUMO 
O artigo se propõe a pesquisar e refletir sobre a persistência da narrativa da personagem 
Ofélia de Shakespeare tendo como ponto de partida a fotografia As Ofélias da artista 
contemporânea Alessandra Sanguinetti. As referências literárias e visuais se fazem presente 
e podem ser fonte de entendimento e considerações sobre a persistência da temática na 
historiografia da arte, tendo como referência principal os teóricos Aby Warburg e Georges 
Didi-Huberman. 
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ABSTRACT 
The article proposes to research and reflect about the persistence of the narrative of the 
character Ophelia of Shakespeare taking as a starting point the photography The Ophelias of 
the contemporary artist Alessandra Sanguinetti. The literary and visual references are 
present and can be source of understanding and considerations about the persistence of the 
theme in the historiography of art, having as reference the theorists Aby Warburg and 
Georges Didi-Huberman. 
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É isso que aconselho a todo pintor: que se torne íntimo dos poetas, 
dos retóricos e de outros iguais conhecedores das letras. Elas 

proporcionarão novas invenções ou ao menos ajudarão na 
composição de uma bela história, por meio da qual os pintores 
conquistarão na pintura muito louvor e fama. (ALBERTI, apud 

WARBURG, 2015, p.55)I 

 

Alessandra Sanguinetti (1968) é uma artista norte americana que morou por muitos 

anos em Buenos Aires, Argentina, de 1970 até meados de 2003 e hoje vive em 

Nova York. É uma fotógrafa da Agência Magnum desde 2007 e possui obras suas 

em diversos acervos públicos e particulares como no Museu de Arte Moderna de 

Nova York e no Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. Participou de diversas 

exposições pelo mundo e dentre elas pode-se destacar a 29ª Bienal de São Paulo 

em 2010 onde apresentou As aventuras de Guille e Belinda e o enigmático 

significado de seus sonhos. Na série fotográfica a artista mostra Guillermina e 

Belinda, duas primas que vivem em uma fazenda na área rural de Buenos Aires em 

diversas situações do cotidiano, mas também apresenta fotografias que se 

encontram entre a realidade e ficção. A série fotográfica teve duração de quase uma 

década e foi acompanhando o crescimento das primas de diferentes maneiras. O 

artigo se propõe a olhar com cuidado uma delas. 

Na figura 1 a fotografia de Alessandra Sanguinetti apresenta As Ofélias. Na imagem, 

vemos Guille e Belinda com os corpos boiando em um riacho e a margem dele se 

encontra logo acima. De olhos fechados, as primas encenam a morte de Ofélia, 

personagem de William Shakespeare. Sabendo que para dormir é preciso primeiro 

fingir dormir, quem sabe na morte também seja necessário um pouco de perjúrio. 

Com ramos de flores nas mãos, as duas conservam a serenidade. Belinda de 

vestido branco e azul parece afundar mais, pouco de seu corpo se encontra na 

superfície e, de braços abertos, parece tentar conservar seu equilíbrio para encenar 

a personagem trágica. Os braços abertos poderiam ser também um indicativo de 

entrega ao destino da personagem Ofélia. Guille, por sua vez, veste seu maiô 

vermelho por baixo de um tecido floral que cobre seu corpo e está preso em sua 

cintura. Ela parece emergir da água com seu tronco, nada espantaria se estivesse 

apoiada em um banco de areia do próprio riacho, que não parece profundo, visto 

que pedaços de hastes emergem do fundo da água. Guille parece um pouco mais 
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desconfortável na encenação da morte e da loucura de Ofélia. Na água escura, 

formam-se espumas pela movimentação que os corpos produzem na pequena 

correnteza da água, mesmo estando parados. 

Ofélia é uma personagem coadjuvante da peça Hamlet de William Shakespeare 

mas, sua importância na literatura e na arte está além desse papel secundário. Muito 

representada e estudada, Ofélia se tornou um ícone. Shakespeare começa a peça 

de Hamlet com o espectro de Hamlet pai sendo visto por soldados reais. O príncipe 

Hamlet é avisado do ocorrido e se junta na próxima noite para fazer sentinela. O 

espectro aparece para o jovem Hamlet e revela que é o espírito de seu pai e que 

não morreu picado por uma cobra como fora deixado crer, mas que foi envenenado 

por seu irmão para que assim pudesse tomar o seu trono. Com esta revelação, o 

jovem Hamlet se vê ainda mais incomodado com o fato de que em menos de dois 

meses da morte de seu pai, sua mãe, a rainha, casou-se com seu tio. Hamlet perde 

o interesse por seus afazeres habituais e se torna uma pessoa agitada, construindo 

uma loucura que em muitos momentos parece inventada. Tomado por todos como 

louco, agora nega o amor que dizia sentir por Ofélia. Hamlet cortejava Ofélia, 

escrevia cartas e jurava seu amor, mas depois de saber do assassinato de seu pai, 

julga que as mulheres são maliciosas. Não entende como sua mãe, que julgava ser 

fiel a seu pai, pôde se casar tão cedo com seu tio, Hamlet julga as mulheres pelos 

pecados cometidos. Em diálogo com Ofélia ele nega seu amor por ela e aconselha 

que ela se torne casta e vá para um convento: 

Hamlet: Se te casares, te darei esta praga como dote: que mesmo que 
sejas casta como gelo e pura como neve, não escaparás à calúnia. Vai 
para um convento, adeus. Mas se tens que casar, casa com um 
imbecil; pois os homens sensatos sabem bem em que espécie de 
monstros vocês os transformam (SHAKESPEARE,2015, p.113). 
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Figura 1. Alessandra Sanguinetti. As Ofélias. 2002. Fonte: 
http://alessandrasanguinetti.com 

 

A fúria e a angústia de Hamlet continuam a atribular os dias na corte e, em 

discussão com a mãe, ele percebe uma pessoa escondida atrás da cortina e desfere 

sua espada achando que seria seu tio. O jovem príncipe acaba por matar Polônio, 

pai de Ofélia, o que deflagra na peça a loucura da jovem. Em estado que merece 

piedade, como notado por um dos personagens, Ofélia agora segue seus dias 

cantando. Ela canta sobre a morte, sobre túmulos, sobre amores não 

correspondidos. Depois de pouco tempo, vem a notícia de seu afogamento: 

Rainha: Por sobre uma nascente há um salgueiro inclinado, que 
espelha as folhas gris no líquido cristal. Ali fez fantásticas guirlandas, 
de urtigas, margaridas, ranúnculos e orquídeas púrpuras, a que os 
ímpios zagais dão um nome vulgar, e as castas virgens chamam 
dedos-de-defunto. Quando subiu nos galhos pensos para atar as suas 
guirlandas, ciumento, um ramo cedeu, e então tomaram ela e seus 
troféus floridos no plangente riacho. Suas roupas se abriram, e, como 
uma sereia, boiou por instantes. E aí entoou refrãos de antigas 
cantorias como alguém insensível à própria agonia, ou como um ente 
nato e de todo integrado à água que escorria. Porém, não demorou e 
suas vestes, pesando da água que bebiam, arrastaram a infeliz de 
suas doces cantigas para os lodos da morte (SHAKESPEARE, 2015, 
p.168-169). 
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Hamlet se depara com o túmulo de Ofélia sendo aberto pelo coveiro e faz reflexões 

sobre a vida, sobre o que resta do corpo quando se morre. Quando descobre que é 

Ofélia quem será enterrada ali lamenta sua morte e afirma que a amava. Tarde 

demais para a jovem, que pela loucura inventada de Hamlet, negando seu amor à 

ela e a morte de seu pai, acaba por morrer afogada em um rio. Na fotografia de 

Alessandra Sanguinetti, vemos Guille e Belinda encenando seu afogamento, talvez o 

momento onde seu corpo boiou como uma sereia. Envoltas por flores como Ofélia, 

as duas primas fazem perdurar a história da personagem de Shakespeare. 

Ofélia retorna em muitos momentos na literatura e nas artes visuais, como no livro 

de William Beckford Memórias Biográficas de Pintores Extraordinários que faz uma 

mistura do factual com o ficcional em seu livro contando a história da pintura a óleo, 

com personagens inventados que se relacionam com pintores existentes. Na história 

do pintor Og de Basã, retratado como um pintor passional, ligado às paixões, sua 

amada comete suicídio ao se jogar em um rio quando percebe que ele a havia 

abandonado. Vivendo juntos por algum tempo, Og renuncia a sua vida a dois: “Mas 

finalmente Og lembrou que não havia nascido para passar todos os seus dias em 

Tívoli e, enquanto sua amada ninfa dormia a seu lado, levantou-se e, sem mesmo 

arriscar a dirigir seu olhar para trás, escapou como um criminoso em direção a 

Roma” (BECKFORD, 2001, p.48). Percebendo sua ausência, sua amada de nome 

desconhecido tem um fim trágico muito semelhante daquele descrito para Ofélia: 

“Ela deu um sobressalto; um frio tremor tomou conta de sua compleição; teria caído 

não fosse um velho pinheiro a sustentá-la. Abriu uma vez mais os olhos e, dirigindo 

um último olhar às cenas de sua felicidade prévia, mergulhou de cabeça na 

corredeira e não foi mais vista.” (BECKFORD, 2001, p.48). A diferença da história de 

Shakespeare para a de Beckford é que o pintor, depois de certo tempo, se 

arrepende de seu abandono e retorna para reparar o seu erro. Sabendo da morte da 

amada acaba por seu culpar por isso para o resto da vida. Og ainda tem um sonho 

com a amada onde ela dá a orientação ao pintor: “Deixa aquela cidade fatal; procura 

as ilhas do sul e poderás expiar teu crime!” (BECKFORD, 2001, p.55). Og ainda vive 

por muitos anos e, atormentado por suas palavras em sonho, procura as ilhas do sul 

para se jogar de um penhasco e morrer.  
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No final das histórias de Shakespeare e de Beckford todos acabam morrendo, a 

diferença de um autor para outro é que Hamlet acaba morrendo executando a 

vingança da morte de seu pai e Og de Basã morre por culpa da morte da amada, 

expiando seu crime. Todavia as motivações sejam distintas nos dois personagens, a 

Ofélia de Shakespeare acaba por aparecer em Beckford, nessa personagem sem 

nome que, a princípio sustentada por um pinheiro, como o salgueiro de Ofélia, acaba 

por se jogar nas águas e tirar a própria vida. 

 

A Ofélia de John Millais 

Por mais icônica que seja a tragédia de Hamlet, As Ofélias de Alessandra 

Sanguinetti porém, pode ter surgido de uma referência não necessariamente da 

peça de Shakespeare. As duas meninas podem ter visto a imagem que John Millais 

(figura 2) produziu em alusão à personagem. Ainda boiando no rio, mas quase 

afundando, a Ofélia de Millais tem ainda os olhos e boca entreabertos no sopro de 

vida que lhe resta. Envolto pela vegetação, o rio, assim como o escolhido por 

Alessandra Sanguinetti, Guille e Belinda, não é profundo. Assim como na fotografia, 

na pintura também saltam hastes da água, denunciando seu fundo raso, mas que é 

suficiente para submergir uma pessoa. A Ofélia de Millais segura flores com sua 

mão, assim como na fotografia e os braços abertos de Belinda podem ser mais uma 

alusão a posição corporal da Ofélia do pintor. 
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Figura 2. John Millais. Ofélia. 1851–1852, óleo sobre tela, 76.2 cm × 111.8 cm. 
Fonte: Tate Gallery, Londres. 

 

Terry Riggs, em texto para Tate Gallery, onde a pintura de Millais faz parte do 

acervo, lembra que Shakespeare era um tema popular para os artistas vitorianos, 

embora Millais fosse um romântico e em Shakespeare o que predomina é a imagem 

do apaixonado que se desgoverna. Em Ofélia Millais pintou primeiro a natureza e em 

seguida adicionou a figura da moça à pintura. O artista era minucioso para pintar a 

paisagem natural e se dedicava com afinco. Em carta para Millais, o Marquês de 

Lorne, T.K. em 1884, exalta as qualidades pictóricas do artista onde vai afirmar que 

sua pintura possui um caráter transcendental. “Millais desde o princípio procurou a 

poesia da natureza. Começou a estudá-la em sua infinita variedade de detalhes e, 

ele o fez, devido à delicadeza incomparável de sua mão, de uma forma minuciosa e 

verdadeira que nunca foi igualada”II (T.K., 1899, p. 120). Segundo Terry Riggs a 

modelo que posou para Millais era Elizabeth Siddal, que constumava posar para 

outros artistas. Ela posou para Millais durante quatro meses dentro de uma banheira 

que era aquecida por lamparinas acesas posicionadas em baixo da banheira. Certa 

vez, as lamparinas saíram de baixo e a modelo passou muito frio, ficando doente. 

Millais foi obrigado a pagar seu tratamento médico. RiggsIII ainda lembra da 

simbologia das flores e plantas que Millais pinta, onde o salgueiro, a urtiga e a 

margarida podem ser associadas ao amor, a dor, inocência e abandono, e as 

violetas próximas ao seu pescoço com fidelidade, castidade ou mesmo morte, como 
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podem ser vistas as papoulas. Ainda em seu processo de criação para a pintura, 

Millais escreve para Thomas Combe em 1852: "Hoje comprei um antigo vestido 

esplêndido de senhora - todo floral em bordados de prata - e vou pintá-lo para 

Ofélia. Você pode imaginar o quanto é bom quando eu lhe disser quanto custou,  é 

velho e sujo, quatro libras"IV (MILLAIS, 1899, p.162). 

Desse processo minucioso do artista surgiu sua Ofélia e, desde então, muitos são os 

artistas que fazem alusão a sua obra, não apenas nas artes visuais, mas também 

em outras linguagens. A fotografia As Ofélias de Alessandra Sanguinetti porém, 

ultrapassa o mero citacionismo, pois possui uma nova singularidade. A artista e as 

meninas se baseiam na obra de Millais e em Shakespeare mas trazem algo de novo, 

resignificam a história de Ofélia. Agora não mais uma garota envolta na tragédia, 

mas duas meninas simples do interior que encenam, imaginam, revivem histórias. 

Tadeu Chiarelli em seu texto Considerações sobre o uso de imagens de segunda 

geração na arte contemporânea vai refletir sobre como procedem os artistas que se 

nutrem da história da arte para compor seus trabalhos: 

Essa produção, portanto, não se adaptaria ao cunho evolucionista que 
caracterizou o período moderno, baseado na busca do novo e do 
original. Ao contrário, percebe-se nela a necessidade de manter um 
olhar retrospectivo, produzindo obras cujo valor não está na novidade 
absoluta das formas – que caracterizou principalmente as vanguardas 
históricas – mas sim na elaboração de outros sistemas visuais 
significativos, criados a partir da conjugação de imagens e 
procedimentos linguísticos preexistentes (e muitas vezes conflitantes), 
todos eles recolhidos naquele universo de imagens já referido 
(CHIARELLI, 2001, p.257). 

 

Os artistas não estariam, portanto, preocupados com uma redescoberta de algo 

original, mas sim em recuperar imagens ou situações ligadas à história da arte. 

Chiarelli ainda lembra que os artistas depois de Segunda Guerra Mundial 

vivenciaram uma expansão das tecnologias e meios de comunicação, onde 

receberam sem resistência informações cada vez mais fragmentadas. O 

procedimento de colagem estaria cada vez mais presente na arte e vemos isso 

também no trabalho de Alessandra Sanguinetti, quando ela agrupa na série de 

fotografias algumas referências da história da arte e agrega isso a vida no campo, 

ao cotidiano das meninas, à infância e a seu próprio testemunho. 
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Como ninfas nas águas, Guille e Belinda se encontram na sobrevivência da loucura 

e da morte de Ofélia. Giorgio Agambem em seu livro Ninfas, vai lembrar que “a ninfa 

é um composto indiscernível de originalidade e repetição, forma e matéria.” 

(AGAMBEN, 2012, p.29). Ela seria feita à imagem e semelhança dos homens, mas 

teria outro grau de criação, separado deles e dos animais. A ninfa poderia ser um 

vestígio, neste caso, um vestígio da loucura e da morte de Ofélia. Um rastro daquilo 

que a personagem viveu e que pelas imagens na arte permanece na história como 

um fantasma que sempre retorna. 

Aby Warburg em seu texto O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro 

Botticelli vai discorrendo sobre as interlocuções e inspirações do pintor Sandro 

Botticelli (1445-1510) com poemas homéricos, mas também como sua pintura se 

relaciona diretamente com os poemas de Angelo Poliziano (1454-1494), dramaturgo 

e poeta florentino. Warburg faz toda uma reflexão sobre o movimento, sobre um 

esforço que os artistas tinham para capturar os movimentos de trajes e cabelos e 

que era, segundo ele, “uma corrente dominante nos círculos artísticos do norte da 

Itália desde o primeiro terço do século XV, que encontraria no Da pintura de Alberti 

sua expressão mais destacada.” (WARBURG, 2015, p.33). Warburg se refere ao 

texto escrito pelo arquiteto florentino Leon Battista Alberti (1404-1472). Ele afirma 

ainda que Botticelli recorre à antiguidade em diferentes questões em suas obras, 

uma delas seria o movimento. Lembra também que o poeta Poliziano não escreveu 

seus versos sem referências, mostrando como base de seu trabalho outros autores 

como Ovídio e Claudiano. Nesse sentido não seria prudente pensar que a As Ofélias 

de Alessandra Sanguinetti surgiria sem referências. Warburg vai lembrar ainda que 

nas regras de pintura de Alberti havia uma mistura de fantasia e reflexão: 

De um lado, ele se mostra contente em ver cabelos e trajes em 
movimento intenso – e aí dá vasão à sua fantasia, que injeta vida 
orgânica nos acessórios inanimados; nesses momentos, ele vê 
serpentes que se entrelaçam, labaredas atiçadas, ou os ramos de uma 
árvore. De outro lado, Alberti é enfático em exigir do pintor que 
disponha, ao reproduzir tais motivos, de um senso para a comparação 
atinado o bastante para não se deixar levar por um excesso contrário à 
natureza – de modo a apenas imprimir movimento aos acessórios ali, 
onde o vento realmente poderia provoca-lo (WARBURG, 2015, p.34). 
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Ao contrário da Vênus retratada por Botticelli e como descrita no poema por 

Poliziano, As Ofélias de Alessandra Sanguinetti e a Ofélia de Millais não se 

encontram em grande movimento como Alberti gostaria em Da Pintura. Tanto na 

pintura quanto na fotografia o vento não pode ser percebido como um provocador de 

movimentos. Todavia, essas Ofélias se encontram após uma grande movimentação. 

Depois de um grande deslocamento que a fez cair da árvore, Ofélia morre afogada e 

nesse movimento de falecimento em algum momento há uma imobilidade, embora o 

rio continue correndo. Há a paralização que acontece quando a morte é iminente. É 

possível vislumbrar Ofélia como uma ninfa, pois carrega consigo flores de diferentes 

tipos, como a Vênus descrita por Poliziano, que carrega mil flores em sua pequena 

guirlanda, de cabelos longos e soltos. Nas Ofélias de Alessandra Sanguinetti e de 

John Millais o movimento se dá pela pequena correnteza dos rios e não pelo vento, 

e assim talvez ambos os artistas, mesmo que inconscientemente, tenham seguido o 

conselho de Alberti e não se deixaram levar pelos excessos contrários à natureza. O 

fluxo existente se dá pelo que poderia ser, pelas águas correntes dos rios. 

 

A sobrevivência de Ofélia 

E como a história da arte, assim como o rio das Ofélias, está sempre em movimento, 

na fotografia não foi apenas Alessandra Sanguinetti quem se ateve ao tema clássico 

de Ofélia como uma referência para compor uma obra como com o fotógrafo inglês 

Tom Hunter (1965) em sua obra The way home (O caminho de casa, tradução livre) 

(figura 3). O fotógrafo possui uma série intitulada Life and Death in Hackney (Vida e 

morte em Hackney, tradução livre) onde retrata pessoas em uma cidade periférica 

de Londres. A maioria dos retratos mostra as pessoas em meio a pequenas partes 

de natureza com construções em seus arredores, como em The way home, onde a 

maior parte da fotografia mostra a natureza cercando o corpo da moça boiando no 

riacho, mas ao fundo se vê casas, postes, fragmentos de cidade. Segundo as 

informações sobre a série no site do artista, as fotografias revelam uma paisagem da 

era pós-industrial e a cidade de Hackney se mostra propícia para um retrato de 

Ofélia, pois possui muitos rios, riachos e canais de água cortando a área urbana. De 

acordo com a descrição da obra, a ideia de Tomas Hunter era tomar como 

referência artistas como John Millais: 
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Life and Death in Hackney faz referência aos temas e à estética dos 
pintores históricos, neste caso os pré-rafaelitas. A pesquisa para este 
projeto envolveu olhar em como o mundo natural é percebido na 
sociedade urbana contemporânea, particularmente em torno de 
Hackney e seus arredors, e as imagens foram criadas então com um 
filtro de arranjos composicionais, paleta de cor brilhante e poses de 
figuras encontradas nos trabalhos de John Everett Millais e seus 
contemporâneos. (UAL Research Online, tradução nossa)V 

 

 

Figura 3. Tom Hunter. The way home. 2000. Fonte: 
http://www.tomhunter.org 

 

Em Tomas Hunter, além de identificar uma iconografia de Ofélia, as referências são 

explicitadas em sua intenção ao declarar abertamente que Millais e outros artistas 

de sua época foram um dos pontos de partida na composição da série fotográfica. 

The way home também tem como referência uma história que o artista escutou, de 

uma garota caindo em um canal da cidade tarde da noite depois de uma festa. Suas 

referências se mesclam entre essas histórias, esses testemunhos cotidianos e a 

história da arte.  

Diferentemente de As Ofélias de Alessandra Sanguinetti, The way home de Tomas 

Hunter mostra um ambiente urbano, apesar da vegetação espessa, mas muito 

distinta da paisagem de fazenda, de interior que permeia a fotografia de Sanguinetti. 

Ambas as obras tomam como referência a obra de Millais, mas cada uma possui 
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uma particularidade. Sanguinetti constrói uma narrativa afetiva que permeia as 

fabulações infantis, o cotidiano de brincadeiras, enquanto Hunter trata de uma 

reconstrução de uma história, uma lenda urbana sobre uma garota caída em um dos 

canais dessa cidade dos arredores de Londres. 

Depois de Millais, o tema de Ofélia se tornou cada vez mais popular e, na 

contemporaneidade, a temática se faz presente e sobrevive em diferentes artistas. 

Didi-Huberman em A imagem sobrevivente vai tecer inúmeras questões sobre a 

sobrevivência das imagens na história da arte. Apoiado em Warburg, ele vai afirmar 

que: ““Função memorativa das imagens”? Essa é justamente a questão a que, 

desde o começo, correspondeu o conceito warburguiano de sobrevivência. É a 

maneira pela qual as imagens sobrevêm e retornam, num mesmo movimento, que 

constitui o movimento – o tempo dialético – do sintoma.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, 

p.390). A imagem que sobrevive, neste caso a imagem de Ofélia, poderia ser vista 

como um fantasma, uma aparição que retorna dentro das obras de arte. Podemos 

pensar nessas aparições de Ofélia dentro da história da arte não como evolutivas, 

onde as mais recentes como a de Sanguinetti ou Hunter seriam melhores do que a 

de Millais por exemplo, mas como um retorno desse personagem como um sintoma, 

uma sobrevivência. Seria possível montar uma prancha ao modelo do Atlas 

Mnemosyne de Warburg para mostrar as diferentes aparições de Ofélia na história 

da arte pois, sem dúvida, seriam muitas, sendo a temática feminina que permeia a 

loucura, a morte, o possível suicídio da personagem continua sendo uma temática 

universal, decorridos os séculos da escrita de Hamlet por Shakespeare. Portanto, as 

imagens funcionam como os vestígios da memória dessa tragédia que vive Ofélia.  

Didi-Huberman vai afirmar que as imagens também sofrem de reminiscências: “mal 

esboçado – e por menos que seja intensificado ou deslocado, e portanto, inquietante 

–, o gesto faz subir uma memória inconsciente „das profundezas do tempo‟” (DIDI-

HUBERMAN, p.2013, p.277). Então as imagens possuiriam uma memória também, 

mesmo que vaga, seria essa sobrevida que Ofélia ganha mesmo na 

contemporaneidade, passados tantos anos da peça ser lançada. A Ofélia, sejam as 

de Sanguinetti, Hunter ou Millais são dotadas do seu instante melancólico e 

derradeiro, o instante da morte, dos segundos de transição, onde se estava viva 

agora se encontra morta. O inconsciente se desloca no destempo, a tragédia de 
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Ofélia é vivida e revivida na história da arte seja na pintura, na fotografia ou outros 

meios. A Ofélia é a ninfa que sempre retorna. “Dizer que o presente traz a marca de 

múltiplos passados é falar, antes de mais nada, da indestrutibilidade de uma marca 

do tempo – ou dos tempos – nas próprias formas de nossa vida atual.” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p.47).  

 

Notas 

                                                           
I
 Este mesmo trecho na edição ALBERTI, Leon Battista. Da Pintura. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1999, 
p.139, é traduzido por Antônio da Silveira Mendonça como: ““A companhia de poetas e oradores traria aos 
pintores muita satisfação. Eles têm muitos recursos em comum com os pintores; dotados de vasto conhecimento 
sobre muitas coisas, serão de grande ajuda para uma bela composição da história, cujo maior mérito consiste na 
invenção que, como veremos, costuma ser de tal força que, mesmo sem a pintura, agrada por si mesma.” 
II
 Millais from the first sought out the poetry of Nature. He began to study it in its infinite variety of detail, and he 

rendered it, owing to the matchless delicacy of his hand, in a way which for minuteness and truth has never been 
equaled. 
III

 The plants, most of which have symbolic significance, were depicted with painstaking botanical detail. The 
roses near Ophelia's cheek and dress, and the field rose on the bank, may allude to her brother Laertes calling 
her 'rose of May'. The willow, nettle and daisy are associated with forsaken love, pain, and innocence. Pansies 
refer to love in vain. Violets, which Ophelia wears in a chain around her neck, stand for faithfulness, chastity or 
death of the young, any of which meanings could apply here. The poppy signifies death. Forget-me-nots float in 
the water. (RIGGS, 1998) 
IV

 Today I have purchased a really splendid lady's ancient dress - all flowered over in silver embroidery - and I am 
going to paint it for "Ophelia". You may imagine it is something rather good when I tell you it cost me, old and dirty 
as it is, four pounds. 
V
 Life and Death in Hackney references back to the themes and aesthetics of historical painters, in this case the 

Pre-Raphaelites. The research for this project involved looking into how the natural world is perceived in 
contemporary urban society, particularly around Hackney and its surroundings, and images were then created 
through a filter of the compositional arrangements, bright colour palette and figure poses found in works by John 
Everett Millais and his contemporaries. 
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